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BIJ D E P L A T E N . 
De bij dit nommer behoorende platen geven de 

plattegronden en een perspectief van het ontwerp, dat 
al; antwoord op dc prijsvraag voor een Studenten
sociëteit te Utrecht, door den architect A. D. N. van 
Gendt te Amsterdam werd ingezonden. Dit ontwerp 
behoorde tot het dertiental dat na herhaalde schiftin
gen uit de 66 antwoorden gekozen werd om nader aan 
elkander getoetst te worden. 

Hierbij zijn de volgende bemerkingen le maken. 
De gevels zijn gedacht in Utrechtsche steen, hand

vorm, met de noodige hardsteen; bet geheel is ecn-
V< udig gehouden om meer in overeenstemming le blij
ven met de aangrenzende deftig rustige hoerenhuizen. 

Daarentegen is meer geld bcsleed aan de behande
ling van 'l inwendige ; een ruim gebruik van eikenhout, 
gepaard aan een rijkere opvatting van het stucadoor-, 
schilder- en glaswerk, zou eventueel aan het gebouw 
soliditeit, comfort en gezelligheid verleenen. 

De woning van den kastelein heeft een afzonder
lijke trap en entree, om den dienst minder te belem
meren en de woning gerieflijker te maken, terwijl 
toch op elke verdieping een verbindingsdeur is, wan
neer zulks eventueel noodig mocht blijken le zijn. 

De dienst heeft uitsluitend plaats van uit dc Boolh-
straat, daar aan het Janskerkhof alle raam- en deur
kozijnen moeten aangewend worden voor de hoofd
lokalen. 

H E T JAAR 1898 
Het afgeloopen jaar is voor de Nederlandsche 

bouwkunst in sommige opzichten niet onbelangrijk 
geweest 

Toen het aanving was men nieuwsgierig naar het 
ontwerp, dat door den heer Berlage voor de Am-, 
sterdamsche beurs gemaakt zou worden. De Amster-: 

dammers zagen de schutting, zagen de keet, en vroe
gen zich af, wat toch wel de reden mocht zijn, dat 
er niets werd gebouwd. 

De heer Laarman lichtte een puntje van den sluier 
der geheimzinnigheid op en gaf geen bijzonder aan
trekkelijk beeld van de plannen, die hij gezien had. 
Maart kwam in liet land, en toen werd ieder in de 
gelegenheid gesteld tot oordeelen. Van die gelegen
heid is een ruim gebruik gemaakt, doch het eigen
aardig verschijnsel deed zich voor, dat de bouwkun
dige wereld, die anders niet gewoon is haar mecning 
onder stoelen en banken te houden, ditmaal, op en
kele uitzonderingen na, zich tot de rol der „stom
men" bepaalde. Misschien nog eigenaardiger mocht 
bet worden genoemd, dat de taak, om het ontvveq) 
tot in de wolken te verheffen, uitsluitend aan niet-
deskundigen als Veth, Pit cn dergek|ken ten deel 
viel. 

Een gecombineerde vergadering, door onze twee 
voornaamste bouwkundige vereenigingen georgani
seerd, deed de vakgenooten wel kennis maken met 
allerlei bijzonderheden van het beursontwerp, doch 
beantwoordde in zooverre niet aan de verwachting, 
als noch omtrent de kunstleer, waaruit het plan ge
sproten was, noch omtrent de zoo geheimzinnige ge
schiedenis van de zaak iets werd medegedeeld. 

Sedert werd met den bouw een aanvang gemaakt. 
Binnen niet langen tijd zal men een oordcel over het 
bouwwerk zelf kunnen vellen. Laat ons hopen, dat 
het gunstig moge zijn en dat het gunstig moge blij
ven, ook als de tijd zijn invloed heeft laten doen ge
voelen. 

Want de inzichten kunnen zoo spoedig verande
ren. Dat heeft de bouwmeester van het Rijks-museum 
in het afgeloopen jaar ondervonden. Zijn werk, onder 
zooveel strijd tot stand gekomen, begon juist tame-



lijk algemeene waardecring te ondervinden, toen de 
„Nachtwacht"-storm met onverwachte hevigheid we
derom opstak, en het museum als bewaarplaats van 
schilderijen ongeschikt werd verklaard. Het moet voor 
den heer Cuypers zeer droevig zijn geweest toen 
Rembrandts meesterstukken uit het Rijks-museum 
naar dat der gemeente waren overgebracht en het 
bleek, onder hoeveel gunstiger omstandigheden zij 
zich daar bevonden. Want de fouten, die men bij het 
maken van ccn monument begaat, zijn haast nim
mer te herstellen. 

De Rembrandt-tenloonstelling is ccn groot succes 
geweest, een succes voor hen, die haar op het touw 
zetten, een succes voor den bouwmeester van het 
Stedelijk Museum, wien zooveel miskenning ten deel 
was gevallen. 

Als onderdeel van de kroningsfeesten heeft deze 
tentoonstelling de meeste vreemdelingen naar ons 
land gelokt. Of zij ook de feestversieringen, overal 
opgericht, onverdeeld bewonderd hebben? Wij zou
den het betwijfelen. Hier mag echter niet vergeten 
worden, dat de goede wil nergens ontbroken heeft en 
dat aan tijdelijke versieringen reeds daarom meestal 
geen hooge eischen gesteld kunnen worden, wijl do 
ontwerpers haast nooit de vereischte geldmiddelen 
tot hun beschikking hebben. 

In het afgeloopen jaar werden pogingen gedaan 
om het bouwkundig gemeenschapsleven te hervor
men. Het laat zich aanzien dat die pogingen, als zoo
vele vroegere, zonder het gewenscht gevolg zullen 
blijven. Wij hebben reeds vroeger getracht de oor
zaak van deze mislukkingen na te speuren, en be
hoeven dit thans niet weder te doen. Maar er mag 
toch nog wel eens gewezen worden op de eigenaar
dige groepecringen, die zich langzamerhand in de 
bouwkundige wereld hebben gevormd, en waaraan 
het voornamelijk moet worden toegeschreven, dat 
alle vereeniging onvermijdelijk moet mislukken. 

De Maatschappij is de kern van de grootste groep. 
Bepaalde idealen streeft zij niet na; haar gelederen 
bestaan uit de „arrivés", de „satisfaits", zooals de Fran-
schen zeggen, die vijftien, twintig jaren geleden 
tot de hemelbestormende jongeren 'behoorden. Hel zal 
altijd onmogelijk blijken, vooral in ons flegmatische 
Nederland om deze „gros-bonnets" tot eenige actie 
te bewegen. De zaken nemen hun tijd in beslag; het 
betalen van contributie, ziedaar het eenig teeken van 
leven, dat zij gexen. Voor zoover zij geen bcstuurs-
functién vervullen, nemen zij niet eens de moeite, 
vergaderingen te bezoeken. Het vuur, dat eens in hen 
gloeide, is al lang tot een nauw achtbaar vonkje ge
slonken. 

De jongeren vormen andere groepen. Maar, het is 
zonderling, hemelbestormers vindt men niet onder 
hen. Architectura, waar het vroeger zoo borrelde en 
gistte, waar zooveel jeugdige overmoed zich uitte, is 
nu een hoogst bedaard genootschap geworden, dat 
zich met lamme kalmte aan een bepaaide leiding on
derwerpt. De jongeren hier doen zoo deftig, dat men 
ze, oppervlakkig beschouwd, rijp zou achten voor de 
Maatschappij. 

Maar toch kan, ondanks dit alles, een samensmel
ting zich nog lang doen wachten. Want de tucht in 
Architectura wordt goed gehandhaafd en de tucht
meester heeft idealen, waarvin de Maatschappij niets 
weten wil. 

Waar zijn de tijden gebleven, toen de geniale Jan 
Springer het Genootschap ten strijd voerde! De veld
heer is, te vroeg, van het slagveld verdwenen, ver
zonken in een vergetelheid, die hij niet verdiend 
heeft. Zijn medestrijders zijn kalme, hoogst fatsoen

lijke huisvaders geworden, die voor een groot ge
deelte zich bij de eens zoo bestookte Maatschappij 
hebben aangesloten. 

Zoo verandert alles, ook de smaak. De richting, die 
de bouwkunst hier-te-lande Ihans inslaat, bewijst dat, 
wat er ook aan 't gemeenschapsleven moge haperen, de 
architectuur toch nog ccn bloeiende kunst is. Want 
een nieuwe stijl is langzamerhand bezig zich te vor
men, het afgeloopen jaar gaf daar overvloedige be
wijzen van. 

Onze lezers weten, dat wij niet alle werken der 
nieuwe richting onverdeeld bewonderen. Waar het 
nieuwe alleen gezocht werd in gewilde nuchterheid, 
daar lieten wij het aan waarschuwingen niet ontbre
ken. Doch het deed ons genoegen te zien hoe er 
een nieuw element, de doeltreffendheid, onze archi
tectuur gaat behcerschen. Dat element is echt-mo
dern, en zal in de twintigste eeuw zich zeker nog 
meer doen gelden dan thans reeds. 

De redegevende kunst is min of meer in haar na
dagen. En dit kan niemand verbazen, die opgemerkt 
heeft op hoe eigenaardige wijze zij werd toegepast. 
Constructie is geen schoonheid, al kan zij een ele
ment daarvan uitmaken. Maar ook zonder zichtbare 
constructie is schoonheid bestaanbaar, en juist dit 
werd maar al te veel over het hoofd gezien. 

De studie van Viollet-le-Duc is voor velen gevaar
lijk geworden, omdat zij er te veel aan gewende 
steeds naar de middeleeuwen te zien. En de idealen 
dier tijden zijn tc veel met die van onze eeuw in 
tegenspraak, dan dat middeleeuwsche bouwwerken, 
nu opgericht, geen zonderlinge anachronismen zou
den zijn. 

De heer De Stuers, nog altijd de onvermoeide 
voorvechter van Viollet-le-Duc, wandelde in het af
geloopen jaar niet op rozen. In zake het Kijks-mu-
seum keerden vrijwel allen zich tegen hem, en in 
de Tweede Kanier gaf zijn beheer tot velerlei klach
ten aanleiding. Aan die klachten werd nadruk gege
ven door een zeer ingrijpende besnoeiing der begroo
ting voor de Afdeeling Kunsten en Wetenschappen. 

Ieder ander zou onder dergelijke omstandigheden 
er verder den brui van geven. Niet alzoo de heer 
De Stuers, die schijnbaar kalm onder de woedende 
vlagen blijft en vast besloten schijnt te zijn, om niet 
te wijken. 

De twec-honderd-vijftigste verjaardag der eerste 
steenlegging van het Amsterdamsche Stadhuis, gaf 
aanleiding tot onderzoekingen omtrent den bouw
meester Jacob van Campen, van wiens leven, hoe ver
maard bij reeds bij zijn tijdgenooten was, men haast 
niets met zekerheid wist. Veel licht werd evenwel 
tot dusverre niet ontstoken ; slechts bleek dat Amers
foort zijn geboorteplaats niet geweest is, en dat zijn 
leven in 1596 of 1595 moet zijn begonnen. Doch 
waar zijn wieg gestaan heeft, is even onzeker als 
voorheen. Noch te Amsterdam, noch te Haarlem, 
noch te Amersfoort is de doop van Jacob van Cam
pen geboekt. Het is te hopen, dat in dit jaar de on
derzoekingen mogen worden voortgezet, en dat het 
'cwenschte licht ontstoken zal worden. 

Over het algemeen was 1898 voor de beoefenaars 
der bouwkunst hier-te-lande niet onbevredigend. Van 
werkloosheid werd niet vernomen, ofschoon het moei
lijk aan te nemen is ,dat deze chronische kwaal ge
heel genezen zou zijn. De werkstaking, door de Am
sterdamsche timmerlieden kort vóór de kroningsfees
ten ondernomen, leidde niet tot de door de werklie
den gewenschte verbeteringen in hun positie. 

Vele belangrijke werken werden ondernomen of ten 
einde gebracht. Onder deze verdient zeker afzonder-
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lijk vermelding het „Witte huis" te Rotterdam, het 
hoogste op het vasteland van Europa. Men kan twij
fel koesteren of het noodig was, dat dergelijke Ame-
rikaansche zonderlingheden hier-te-lande werden in
gevoerd, maar men zal erkennen, dat de ontwerper 
zich met smaak van zijn zeker niet gemakkelijke taak 
heeft gekweten. 

Zoo hebben wij dan enkele gebeurtenissen van het 
jaar 1898, voor de bouwkundige wereld van belang, 
gememoreerd. Wij hopen, dat het voorlaatste jaar 
der negentiende eeuw veel stof tot tevredenheid 
moge geven. 

E E N N I E U W E SCHOUWBURG. 
Onlangs deelden wij het ccn en ander mede om

trent de wijze, waarop de Fransche architecten voor 
hun vak worden opgeleid. Wij maakten toen de op
merking, dat er bij een opleiding, als die de Ecole-
des-Beaux-Arts geeft, slechts middelmatigheid kan 
worden aangekweekt. 

De onlangs geopende schouwburg van de „Opéra-
Comique" te Parijs levert in menig opzicht het be
wijs voor de stelling die wij ontwikkelden. 

. Men herinnert zich, hoe den 27 Mei 1887 het oude 
gebouw ccn prooi der vlammen werd; tal van meu-
schen vonden toen ccn verschrikkelijker! dood. Men 
huisvestte toen de Opera elders, en begon plannen 
te maken voor den herbouw. Twee denkbeelden von
den aanhangers; het eerste was den schouwburg 
weer op zijn oude plaats te doen herrijzen, het an
dere bedoelde het gebouw zoover naar voren te 
brengen, dat het front aan den boulevard zou komen. 

Zes jaar duurde de strijd ; ten slotte bleef de oude 
plaats gehandhaafd, omdat de Regccring meende de 
enorme kosten van aankoop der benoodigde huizen 
aan den boulevard niet voor hare rekening te mo
gen nemen. 

In 1893 werd ccn prijsvraag uitgeschreven, en ccn 
,.Prix-dc-Roine", de heer Bernier, werd bekroond. 
Ten slotte werd, na vele moeilijkheden, tot de uit
voering van het bekroonde ontwerp besloten. 

Bij dc beoordceling der plattegronden dient men 
in aanmerking te nemen, dat het beschikbare terrein, 
door vier straten ingesloten, uiterst beperkt mocht 
hcelen, ja dat het eigenlijk voor den bouw van een 
behoorlijk ingerichte schouwburg veel te weinig ruim
te bood. Zoo bleef er den bouwmeesters geen gele
genheid, om door bijzondere vindingen aan de plat
tegronden iets eigenaardigs bij te zetten. De groote 
lijnen van het langwerpig gebouw waren reeds voor
af gegeven. Een vijfde van de diepte diende voor 
vestibule, trappen en foyers te blijven, twee'vijfden 
moesten bestemd worden voor de zaal en hare aan-
hoorigheden, terwijl de overschietende twee vijfden 
door het toonccl met zijn bijlokalen werden in beslag 
genomen. 

Zoo moest het geheel noodzakelijk iets zeer be
krompens krijgen. De vestibule is zóó klein gewor
den, dat men eigenlijk met de deur in huis valt. Een 
eigenlijk gezegde trapzaal ontbreekt; de twee hoofd
trappen zijn terzijde achter de vestibule aangelegd. 
Het gebrek aan ruimte noodzaakte zelfs tot het ma
ken van scheluwe gedeelten aan die trappen, wat, 
bij een paniek, zeker de schromelijkste gevolgen zal 
kunnen hebben. Ook van naar twee zijden afgeron
de treden is een al te overvloedig gebruik gemaakt, 
zoodat ook hierin ccn gevaar ligt. De trappen, die 
wij hier bedoelen, zijn alleen bestemd voor de be
zoekers, die zich naar de duurste rangen begeven. 

De zaal is, op de bekende manier, wit met goud 

Voor die der goedkoopere, en dus hooger gelegen 
rangen zijn vier trappen bestemd, die haar aanvang 
nomen in de twee zijveslibules welke, onder het par
terre, door een hal met buffet verbonden zijn. 

Er zou op deze vier trappen geen aanmerking te 
maken zijn, indien zij ieder in een vuurvaste om
geving afgezonderd waren, en alleen cte bezoekers 
van bepaalde rangen daarvan in tijd van nood ge
bruik moesten maken. Het mag evenwel zeer beden
kelijk geacht worden, dat zulks niet het geval is; 
de trappen toch dienen tevens als noodtrappen voor 
die bezoekers der betere rangen, die niet naar de 
hoofdtrappen kunnen ontvluchten. Daardoor is een 
zelfde toestand geschapen, als in den vorigen stads
schouwburg te Amsterdam aanwezig was. Men stel
le zich voor den stroom der bezoekers van boven, die 
in tijd van nood langs deze trappen naar beneden 
dringt, en die het aan de op tusschenverdiepingen 
ook dringenden onmogelijk maakt, zich te redden! Het 
is wel zeker, dat alleen de bekrompenheid van het 
terrein tot een ordonnantie als deze kon leiden. 

Een goed denkbeeld was het, dat de gangen, ach
ter de loges aanwezig, zoo ruim mogelijk gemaakt 
zijn. Daardoor wordt het bereiken der trappen al
thans vergemakkelijkt. Maakt men echter een ver
gelijking tusschen de plattegronden van de opéra-
comique te Parijs en van den nieuwen Stadsschouw
burg tc Amsterdam, dan valt die, vooral wat de vei
ligheid aangaat, zeer ten gunste van Amsterdam uit. 

Men mag den heer Bernier over zijn plattegrond 
geen aanmerking maken, omdat het hem onmoge
lijk was, op de beschikbare plek wat beters te or-
donnceren. Evenwel, wat de opstanden betreft, geldt 
deze verzachtende omstandigheid niet. 

Gegeven de plattegrond, was daarvan zoowel wat 
gevels als doorsneden aangaat, al gauw iels oorspron
kelijks te maken geweest. Doch de heer Bernier, 
„Prix-de-Rome", heeft daartoe geen enkele poging 
gedaan. Zijn voorgevel is zoo banaal mogelijk. Bo
ven zeven treden is ccn rustiek basement aanwezig. 
Het rustickwerk zet zich aan de beide zijden als lise
nen tot aan de kroonlijst voort. In dc middenrisa-
liet evenwel zijn de drie bekende groote boogramen 
„a la Vénétienne", zooals men dit op de Ecole noemt, 
aangebracht. Naast en tusschen deze vensters zijn 
de onvermijdelijke Korinthische kolommen, met de 
niet minder onvermijdelijke kornissende kroonlijs
ten aanwezig, die in dit geval bijzonder lomp gepro
fileerd werden. Dan komt. ccn iittiek mtl kariatiden, 
en ten slotte de niet bepaald nieuwe „Philibert"-kap. 
Een paar nissen met beelden naast de groote ven
sters, ccn balkon en twee allerbanaalste opschriftbor
den in het attiek volmaken den gevel. 

Als ccn Hollander van thans het zou wagen, iets 
dergelijks te voorschijn tc brengen, dan kon hij zeker 
zijn, dat ccn gerechte critiek de fiolen barer toorn 
over hem zou uitgieten. Het is wel een bewijs van 
de achterlijkheid der Franschen in zake architec
tuur, dat zij ccn gevel als deze ten hoogste bewon
deren. 

Gaat men ccn der hoofddeuren binnen, dan komt 
men in de vestibule, die betrekkelijk sober gehouden 
is. Eenige treden leiden naar het bordes, vanwaar 
de hoofdtrappen beginnen. Twaalf kolommen van 
rood graniet met bronzen kapitcclen, alles zeer klas
siek, zijn ter versiering van dit bordes aangebracht. 

Dc middenste trap leidt, juist als in Ga mier's schep
ping naar het parterre, de beide op zijde gaan naar 
de loges. Eindelijk leiden nog eenige treden tusschen 
de genoemde trappen in naar de ruimte onder het 
parterre, waarvan wij boven reeds melding maakten. 
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geschilderd. Negen traveeën zijn om het parterre aan
gebracht; zij dragen de zoldering, die op 17 M. bo
ven den parterre-vloer zich verheit, ln de pendentifs 
zijn takken, maskers en gevleugelde kinderen van staff 
gemaakt. De pijlers eindigen in dc kariatiden, wat on
getwijfeld een erg afgezaagd motief mag worden ge
noemd. Schilden, maskers en dergelijken zijn nog 
hier en daar tot vulling gebruikt. En als wij dan 
nog vermelden de obligate gevleugelde dames bo
xen de tooneclopening, dan zal men begrijpen, hoe 
banaal de geheele zaal geordonneerd is. Geen de 
minste poging werd gedaan, om de principes, waar
van de moderne versiering uitgaat, in toepassing te 
brengen. Alles is aangeplakt zonder ccnig verband 
met de constructie niet alleen, maar ook zonder het 
minste begrip van symboliek. 

Tegen dc zoldering heeft Benjamin Constant ccn 
schaal van figuren geschilderd op de wijze, zooals de 
17e- en 18-ccuwsche decorateurs dat plachten te 
doen. Welke reden was er echter, om het werk dier 
virtuosen nog cens, maar zonder de kunst van vroe
ger, te herhalen? Benjamin Constant is geen I'iepo-
lo. Hoeveel moeite zijn figuren ook doen, oin zich 
van hunne gunstigste zijde te vertoonen, het baat 
niet. Manon, Carmen, Mireille, Basile, la Dame Blan
che, het zijn niets dan in maskeradepakken gestoken 
modellen ; in de middenpartij zijn die modellen, groo
tendecls van hun klccdij ontdaan, in allerlei verkor
ting geteckend. Hoeveel soberder cn passender had 
deze zoldering niet versierd kunnen worden! Want 
ook zelfs als men op de compositie geen acht geeft, 
zijn toch dc kleuren op zich zelf reeds in onaange
naam contrast met het wit en goud van de rest. 

Ook op de trappen is schilderwerk aangebracht. 
I- lameng heeft hier het penseel gevoerd. Zijn pancelen 
en zoldering voldoen al evenmin aan de eischen, die 
gesteld mogen worden. Hij is naturalistisch, maar niet 
decoratief. De oude Italianen hadden beter begrip van 
wat ccn muurschildering moet zijn ; zij hielden hunne 
omtrekken eenvoudig, en vulden die met tamelijk 
vlakke tinten in. De heer Flameng echter heeft lucht-
pi rspectief, licht cn bruin, kortom alles wat op ccn „ta
bleau de chevalet' alleen gepitst is, aangewend, en is 
daardoor bet doel ten eenenmale voorbij gestreefd. 

In den foyer is het al niet beter gesteld. Hier heeft 
Maignau voornamelijk liet werk gedaön, maar het 
zich al zeer gemakkelijk gemaakt. Men ziet daar bv. 
ien wand, waarin drie deuropeningen met frontons 
daarboven, aanwezig zijn. De oude Italianen, bijvoor
beeld Luini, wisten met groot talent dergelijke moei
lijkheden te overwinnen, en er hunne composition 
naar in te richten. 

De lieer Maignau echter deed anders; hij be
schouwde de deuren alleen als ccn noodzakelijk 
kwaad, doch trachtte daar volstrekt geen jiartij van 
tc trekken. Daarom heeft bet den schijn, alsof vroeger 
de wand geen deuren bezat, maar of die er later pas 
zijn ingebroken. Het plafond vertoont natuurlijk een 
aantal vrouwelijke figuren, die de onmogelijkste hou
dingen hebben aangenomen, cn den beschouwer op 
het hoofd schijnen tc vallen. 

Is de wand van Maignau, afgescheiden van de min
der gunstige compositie cn liet totaal gemis aan adel, 
in den stijl althans nog eenigszins decoratief gehouden, 
de muur door Gcrvex beschilderd, is niets dan ccn 
reusachtig „tableau de chevalet", waarop „La foire 
Saint-Laurent*' is voorgesteld. Een Fransch criticus 
riep bij de beschouwing bewonderend uit: „On dirait 
cela pris sur le vif", doch begreep niet, dat hij daar
door juist ccn verpletterend vonnis over het werk als 
decoratie velde. 

De nieuwe rarijsche schouwburg is ccn bewijs te 
meer voor de weinig bevredigende resultaten die het 
academisch onderwijs oplevert. De Fransche bouw
kunst staat sinds jaren al stil; zij behelpt zich met de 
oude clichés en denkt er niet aan, naar wat nieuws te 
zoeken. Enkele jonge kunstenaars trachten wel naar 
iets beters, doch hun pogen worctt van officieele zijde 
in het geheel niet aangemoedigd. Frankrijk is het land 
van de sleur, en het zal nog lang duren, eer de bouw
kunst daar tot frisscher leven ontwaakt. 

I J 
P. DE BORDES. 

Donderdag, 5 Januari j l , overleed le 's-Gravenhage 
op 82-jarigen leeftijd de heer J. P. de Bordes, die als 
de schepper en bouwmeester der eerste Indische spoor
wegen beschouwd mag worden. 

Na als officier bij 't wapen der genie hier-te-lande 
eervol gediend te hebben, verwisselde hij de militaire 
loopbaan met een betrekking in 's lands burgerlijken 
dienst en vervulde hij eenige jaren het lidmaatschap 
van den raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 
Kort daarna werd hij benoemd tot hoofdingenieur bij 
de inmiddels gevestigde Ned.-Ind. Spoorwegmaatschap 
pij. Toen de heer De Bordes in 18Ö3 naar Indië werd 
uitgezonden om zich daar met den spoorwegaanleg te 
belasten, was er nog geen enkele spoorbaan gebouwd. 
Vandaar dat hij eerst een reis door Engelsch-Indië 
maakte, ten einde voor het reuzenwerk dat hem op 
Java wachtte, zijn voordeel te doen met hetgeen in. 
de Britsche kolonie op het gebied van aanleg en ex
ploitatie reeds tot stand gebracht was. 

Bijgestaan door een staf van ingenieurs, waaronder 
verscheidene die vroeger zijn wapcnkanieraad geweest 
v-aren, hield hij zich gedurende 5 jaren met de lei
ding van den spoorwegbouw op Java bezig. In 1868 
van zijn zending in het moederland teruggekeerd bleef 
hij nog cenigen tijd als hoofdingenieur bij de Indi
sche spoorwegmaatschappij werkzaam, totdat hij in 
l8(>9 zijn ontslag nam met de onbaatzuchtige bedoe
ling om de uitgaven der maatschappij, die toen geen 
tijdperk van fmancicclen bloei doorleefde, niet door 
zijn tractement te drukken. 

In 1873 werd hij benoemd tot commissaris der maat
schappij en tot aan zijn dood bleef hij door het tel
kenmale hernieuwd vertrouwen der aandeelhouders in 
het bestuur zitting houden; na het overlijden van den 
heer Van Eeghen, tevens als voorzitter van het col
lege van commissarissen. 

De heer De Bordes was tevens directeur der Ned. 
Zuidooster-spoorwegmaatschappij. Maar ondanks de 
drukke bezigheden, die deze functiën hem oplegden, 
vond hij steeds tijd en gelegenheid om tot kort vóór 
zijn dood nog op andere wijze werkzaam te zijn. Zijne 
belangstelling in de openbare zaken hield daarmede 
gelijken tred en ten bewijze daarvan zij slechts her-
irnerd, dat hij tevens gedurende vele jaren aan het 
hoofd stond van den raad van bestuur van het Kon. 
Instituut van Ingenieurs, in welke functie hij inder
tijd de feestelijke receptie van Ferdinand de Lesseps 
leidde. Menige instelling of vereeniging in de stad 
zijner inwoning, die de ontwikkeling der welvaart, 
vooral op technisch en industrieel gebied, in haar ba
nier schrijft, bezat in iJe Bordes een ijverig medewer
ker en ccn groote drijfkracht. 

BOlJWPATROONSVTiREENIGÏ^G^ 
Te Amsterdam is opgericht ccn Naamlooze Ven

nootschap „Bouwpatroonsvereeniging", die zich ten 
doel stelt het uitvoeren van verbouwingen, herstellin
gen, uitbreiding en onderhoud van gebouwen enz,, 
zoowel door aanneming als volgens tarief. 

Door hare wijze van werken, waarbij samenwer
king der jialroons bij de verschillende bouwvakken 
op den voorgrond staat, terwijl het beheer in één 
hand het toezicht cn de controle waarborgt, poogt 
de vennootschap ook hen, die den /.oogenaamdc.i 
„kleinen bouw", en herstellingen laten verrichten, de 
voordeden te verschaffen, die in het aannemen van 
werken door één persoon te vinden zijn. 

Zoo meent men tegemoet te zullen komen aan de 
dikwijls gegronde bezwaren, die eigenaren en be
heerders van gebouwen ondervinden bij het uitvoe
ren van werken of herstellingen aan hunne pencelen. 
' Als voordeden worden genoemd : 

le. Dat de werkgever bij werken, dc verschillen
de bouwvakken betreffende, slechts met één persoon, 
den directeur, te onderhandelen heeft 

2e. Dat door deze samenwerking de eene vakaf-
dceling geen schade veroorzaken kan aan werken 
eener andere vakafdccling, zonder in de nadeden 
daarvan zelve te deelen. 

3e. Dat alle bouwwerken, tot zelfs in de kleinste 
onderdeden, worden uitgevoerd onder het scherp 
toezicht van den directeur, die een deskundig per
soon is. 

4e. Dat de rekeningen voor kleine herstellingen of 
onderhoudswerken, veeltijds hoog opgevoerd en niet 
na tc gaan, thans streng onpartijdig gecontroleerd 
en volgens vastgestelde tarieven, welke ten kantore 
ter inzage liggen, berekend worden. 

De verecnigde bouwpatroons beoefenen het met
selvak, timmervak, loodgietersvak, stucadoorsvak, 
schildervak en sLcenhouwvak, en zijn in de Amster
damsche bouwwereld met cere bekend. Maar ook be-
hangerswerk, smidswerk enz. zal men dcsverlangd 
verricht kunnen krijgen. Als directeur treedt op de 
heer C. T. Sparringa, N. Doelenstraat 8. 

Het komt ons voor dat deze maatschappij, die aan
vankelijk op bescheiden wijze hare werkzaamheden 
begint, alleszins verdient gesteund te worden. 

Door de aannemerij, zooals die sedert het laatst 
der vorige eeuw hier-te-lande zich ontwikkeld heeft, 
zijn de patroons, die de eigenlijke bouwambachten 
beoefenen, geheel naar den achtergrond gedrongen. 
Voor zoover zij niet in het zoogenaamde burgerwerk 
een bestaan kunnen vinden, zijn zij tot onder-aan
nemers geworden. Die positie is voor hen niet aan
genaam. De directie, die de werken leidt, kent hen 
niet, behoeft hen althans niet te kennen, daar zij al
leen met den aannemer te maken heeft. Deze beurt 
het geld, dat wordt uitbetaald, en het is voor de 
onder-aannemers dikwijls moeilijk, het hun komen
de te krijgen. Ja zelfs moeten zij dikwijls het gelag 
betalen. 

De nadeden, aan het aanneemsystecm verbonden 
worden thans algemeen erkend. De taak van den 
aannemer is eigenlijk geen andere, dan tusschenper-
soon te zijn tusschen dengeen die het werk leidt en 
degenen, die het uitvoeren. Een dergelijke tusschen-
persoon zou overbodig zijn, als de architecten en in
genieurs in staat waren, hun werken in eigen be
heer uit te voeren. Voorloopig zal dat nog wel niet het 
geval wezen, en zoo kan de „Bouwpatroonsvereeni 
gmg", die een deskundig directeur heeft, in een be 
paalde behoefte voorzien. 

De financicele belangen der patroons zijn bij dien 
directeur, door hen aangesteld en bezoldigd, natuur
lijk in betere handen dan bij een aannemer. En de 
directiën, direct in aanraking komende met de pa
troons, die het werk verrichten, hebben veel meer ze 
kerheid dan anders, dat alles volgens de regelen der 
kunst zal worden uitgevoerd. 

De samenwerking, die reeds in onzen tijd zooveel 
tot stand bracht, kan ook in dit geval schoone vruch
ten afwerpen; al is het dan niet onmiddellijk, zij 
kan ook aan de veredeling van het ambacht, aan de 
verbetering van den toestand der werklieden ten goe
de komen. 

P R I J S V R A G E N 
VOLKSBADHUIS TE ZAANDAM. 

Geachte Redactie, 
Naar aanleiding van ccn ojjmerking, voorkomende 

in uw blad van 3 Dec. jl., omtrent het te stichten 
Volksbadhuis van de afdeeling Zaandam van de N.-H. 
Vereeniging „Het Wilte Kruis", ticeft het bestuur van 
deze afdeeling de eer onder de aandacht van alle be
langhebbenden te brengen, dat: 

10. deze vereeniging is ccn philantropische, die, met 
betrekkelijk weinig inkomsten in uitgebreiden kring 
werkzaam, het zich ccn plicht rekende te trachten zoo 
goedkoop mogelijk aan goede plannen voor een dito 
volksbadhuis te komen. 

20. het bestuur van gezegde vereeniging niet is een 
bouwkundig college en dus gaarne wil erkennen, bij 
het uitschrijven der prijsvraag minder gangbare uit

rukkingen tc hebben gebezigd. 
30. benoemd zijn tot leden der jury voor de beoor

dceling der ingekomen plannen de heeren: F. J. van 
den Burgstccden, kapitein-ingenieur; Th. A. De Kos
ter, sanitary engineer; J. van der Koogh, stadsarchi
tect te Zaandam ; 

40 gaarne door het bestuur — behoudens goedkeu
ring der jury — aan de bekroonde ontwerpen, naar 
keuze een gouden medaille of ƒ 50 en ccn zilveren 
medaille of ƒ 25 zal worden toegekend. 

U dankzeggend, geachte redactie, voor de verleen
de plaatsruimte - namens de afd. Zaandam V. d. 
N. H. vereen. „Het Witte Kruis", 

Hoogachtend, 
5/1 '99- ffet Bestuur. 

Gaarne plaatsen wij bovenstaand schrijven. Het 
blijkt dat thans eene jury benoemd is die voor eene 
goede beoordceling den noodigen waarborg geeft. Of
schoon het bezwaar tegen de te lage belooning niet 
weggenomen is, kunnen zij, die tijd en lust hebben 
aan deze prijsvraag mede te werken, zich uithoofde 
van het beoogde doel, erbij neerleggen. 

(Redactie . ) 

VRAGENBUS. 
Welke zijn de adressen van windmolen-constructeurs 

of fabrikanten in ons land? Bedoeld worden ijzeren 
windmolens. 

De Redactie houdt zich voor de beantwoording 
dezer vraag aanbevolen. 

VEKKENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE LEIDEN. 

Vergadering van 29 Diermier 1898. 
In deze vergadering trad ala spreker op de heer Jan de Quack, 

te 'a-Gravenhage, met eene lezing „Over het rationoele ln de 
Bouwkunst". Daar van dezelfde lezing, in de vergadering van het 
Bouwkundig Genootschap te 'a-Gravenhage van 27 December j l . 
gehouden, in ona vorig nommer een kort verslag gegeven werd, 
meenen w\j te kunnen volstaan met da vermelding dat da voor' 
dracht door de talrgke aanwezigen met groote aandacht werd ge
volgd. 

Na de goedkeuring der gewone jaarlijksche rekening van dan 
penningmeester werd in plaate van den heer P. do Wilde Pz., 
die niet herkiesbaar was, tot bestuurslid gekozen de hear D. 
Komen. De Voorzitter werd bij acclamatie herbenoemd. 

De heer J . P. de Koning had voor de kunstbeschouwing afge
staan het tjjdsclirift „Practische Wobnhüuser und Villen", terwijl 
voorts eene fraaie collectie voorwerpen uit de plateelbakker^ 
„Zuid-Holland" was geëxposeerd. 
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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. Bjj kon. besluit is ingesteld een korps bureau-

ambtenaren der post en telegraaf, verdeeld in drie klassen, op 
jaarwedden van 1300 tot 1600 , 900 tot 1200 en 400 tot 800gulden. 

Deze ambtenaren zullen dienst doen op de bureaux van de 
inspecteurs der post en telegraaf en van de ingenieors der tele
graphic. 

Mede is bepaald, dat de traktementen van de directeuren der 
telegraafkantoren le kl . voortaan zullen zjjn van 2900—5000, in 
plaats van 2900—4000 gulden. 

RorrEivDAM. De Gemeenteraad nam in zijn zitting van Donder
dag j l . het besluit de voorgenomen beraadslagingen in zake de 
bouwplannen-Veldhuizen in Oost-Varkensoord te verdagen om reden 
even voor den aanvang der vergadering een nieuw adres van den 
heer D. Veldhuizen is ingekomen. 

In dit schrijven wordt o. a. gezegd dat, dat naar het adressant 
voorkomt, de eenvoudigste en voordeeligste oplossing deze is: 
afvoer van hemelwater in de polderslooten; loozing van fecaliën 
en menagewater in een reservoir, en oppomping dezer stoften 
naar een riool, door den buitcndjjkschen grond, loozende op de 
rivier. 

Althans, wanneer met de bezwaren der gezondheidscommissie, 
die daarin een ernstig gevaar ziet voor de verontreiniging van 
het drinkwater der gemeente, geen rekening behoeft te worden 
gehouden. Adressant heeft gegronde reden om aan te nemen, dat 
het hem gelukken zal. de daartoe noodige beschikking over den 
grond buitendijks, nabij het hem toebeboorende terrein, te ver
krijgen. 

Een betere oplossing komt hem echter voor, opneming van de 
door hem aan te leggen rioleeriog in een der bjj de Maashaven 
ontworpen bcmalingBdiatricten. 

De directeur der gemeentewerken acht dezo oplossing in casu 
niet mogelijk, doch adressant wenm-hl, naar aanleiding van het 
laatste rapport van don directeur, onkele opmorkingen in het 
midden to brengen. 

De directeur dan Bcbrijft, dat men bjj dc vergrooting van oen 
bemalingsdistrict meerdere kosten krijgt, en motiveert dit. Duidelijk 
is het, dat dc directeur hierbij op bet oog beeft een geheel 
horizontaal gelegen polderland, en buiten beschouwing heeft ge
laten de omstandigheden dat de adressant zjjn terrein kan op-
hoogen — wcartoe hjj zoo noodig ook bereid is — tot 1.5 M 
boven R.P. dat is tot 1.5 M. boven liet district. waarvan bet plan 
tot bemaling reeds scbjjnt tc zijn vastgesteld. Hot terrein van 
den heer Veldhuizen zal dus vanzelf afwateren in de riolen ten 
westen van de spoorbaan. Daarmcdo vervallen al do geldelijke 
bezwaren van den directeur. 

En nu de technische bezwaren, / i j zjjn het passeeren van den 
spoorweg met riolen en het onderloopen bjj wolkbreuken van de 
huizen in hot lager district door water van het hooger district. 
Beide bezwaren worden door den directeur met practische, doch 
naar adressant meent, onjuiato voorbeelden toegelicht. 

Bjj het riolceren van steden zjjn hool'driolon van 0.8 X 1.-2 M. , 
cn straatriolen van 0.5 < 0.7 M. niet de kleinste. Voor een kwartier 
als net noordelijk district zjjn zij zelfs, naar do adressant meent, 
niet grooter gebruikt. Zij liggen op bet hoogste punt ongeveer 
1 meter met de kruin onder de straat. 

De straten in het noordeljjk district liggen op 0.4 M. onder R.P., 
zoodat de bodem van bet hoofdriool aan de grens bjj Hillegersberg 
OJI 2.!l M . onder B P . , en die van het straatriool aldaar op zijn 
hoogste punt op 2.3 M. onder R.P. ligt. Werd dit riool bemalen 
door het Westelijk stoomgemaal, dan zou het do Schie en de 
spoorbaan moeten passeeren. Van do grens van Hillegersberg tot 
de Sc-hie is 1000 M. rioolbotlem op -5- 8.9. Van de Schie tot 
den spoorwegdoiker is 1300 M., rioolbodem op -f- 5.2. Van dien 
duiker tot het Westeljjk gemaal is 1000 M. rioolbodem op 
C.8. Neemt men nu in aanmerking, dat de spoorbaan bij den duikor 
op 4- l.B ligt, dan wordt de ingraving aldaar ten minste 6.8 M . 
Dat bjj zulke diepe ingravingon en zoovole bezwaren alB Schie en 
spoorweg oplevoren, van het maken dier aansluiting is afgezien, 
kan geen verwondering baren. 

ticheel anders is bet geval in den Varkensoordschen Polder. 
Het Zuidoostelijk bemalingsdistrict ligt op R.P.; het hoogste 
riool met den bodem op 2.5 M. onder R.P.; dus ook de bodem van 
het riool vlak voor den spoorwegduiker nabij bet terrein van 
adressant op 2.5 M. onder R. P. of lager. De spoorbaan ligt aldaar op 
1.5 M onder R.P.; de kruin van het gewelf van den duiker op ± 0 . 5 
M. -f- R.P.; on de vloer van don duiker op 2 M . of moer beneden 
R.P. Doen nu alle bouwers dat wat adressant wil doen, namelijk 
zjjn terrein opboogen tot 1.6 M. boven R.P., dan komt de 
bodem van het hoofdriool op bet hoogste punt op 1 M . onder 
R.P. en die van bet hoogste straatriool op 0.4 onder R . I ' , 
zoodat van dien polder een deel van ten minste 1000 M . uit den 
duiker met een hoofdriool, en van 300 M . met straatriolen, te 
zemen dus van ongeveer 1300 M . kan worden gerioleerd. Zonder 
één enkel bezwaar, daar zelfs de spoorweg niet doorgegraven be
hoeft te worden, want men legt het riool in den duiker, bjj wijze 
van zinker. 

Daar het water bjj wolkbreuken en gewone regens op de straten 
komend door den zinker, en dat van het niet gerioleerde polder-
deel door hot overblijvend deel van den duiker zelf wordt afge
voerd , kan er van eene werkelijke vermindering van de capaciteit 
van den duiker eigcnljjk geen sprake zjjn. 

Buiten de aangegeven wijzen van oplossing zijn er nog andere. 
Aansluiting van de riolen van den adressant aan het bestaande gemaal van den nolder Varkensoord is mogelijk Rioleering van 

et oosteljjk deel van Varkensoord door de gezamenlijke Inge
landen in dat deel van den polder, en stichting van een eigen 
stoomgemaal, zou, indien, elke andere oplossing onverhoopt door 
de gemeente werd geweigerd, ten slotte nog in aanmerking kun
nen komen. Doch adressant acht het overbodig daaromtrent thans 
in bijzonderheden te treden. Hij meent voldoende te hebben aan
getoond dat een bevredigende oplossing alleszins bereikbaar is. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den Waterstaat in Ned.-Indië i B : 
o v e r g e p l a a t s t : naar de directie de hoofdingenieur 2e kl . 

J . Nuhout van der Veen; naar de res PreangerRegentschappen, 
de opz. le kl. J . K. C. Fehr; naar de res. Bagelen, de opz. 2e 
kl. A . H . van Bebber; naar de directie, de opz. 2e kl . Oh. J . 
Odenthal; 

g e p l a a t s t : in de res. Batavia, ten einde als eerstaanwezend 
ingenieur op te treden, de ter beschikking gestelde ambtenaar 
op non-activiteit A. Ch. Nieuwenhuys; in de residentie Batavia, 
de benoemde adspirant-ingenieur I'. A Ypes; bjj de Westerljjnen, 
de ter beschikking gestelde ambtenaar op non-activiteit H. Lange-
laan; bjj de directie, de ambtenaar ter beschikking W. J . Steup; 

g e s t e l d : ter beschikking van den chef der irrigatieafd. Bran-
tas, met Malang als standplaats, do ambt. tor beschikking C. A . 
E. van Leeuwen; 

o n t h o v e n : eervol uit de tijdelijke waarneming der betrek
king van gezagvoerder aan den wal. chef van het personeel en 
materieel bjj den dienst van het baggermatcrieel te Tandjong 
Priok, de architect 2e kl . J . C. W F. Ditmarsch; eervol van 
zijne tijdelijke indienststellieg als opzichter bjj 's lands planten
tuin te Buitenzorg G. Diepering; eervol van zijne tijdelijke werk -
zaanistelling als eersten monteur voor bet ineenzetten en in 
werking brengen van de transportkabolbaan ton bebocvo van de 
bevloeiingswerken in de Solo-vallei L. Born; 

t j j d e l i j k g e s t e l d : ter beschikking van den directeur der 
B. O. W., om bjj de exploitatie der westerljjnen op Java te worden 
benoemd, de ambtenaar op non-activiteit II Langclaan, en de 
adspirant-ingenieurs W. J . Steup en C. A. E. van Leeuwen; 

o n t s l a g e n : wogons overcompleet, eervol uit zijn betr., de 
tjjd. teekonaar le kl. J . Fober; 

b e n o e m d : tot tijdelijk teekenaar bij don dienst der exploi
tive van don Staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust, A . A . J . 
Bonman. 

— Bjj de expl. dor Staatsspoorwegen op Java is : 
o v o r g c p l a a t s t naar de Westerljjnen, do instrumentmaker 

J . A made; 
— Bjj den dienst van het mijnwezen is: 
o v e r g e p l a a t s t naar Batavia, de ingenieur lo kl N. Wing 

Esston, en de opziener 2o kl. G. J . II. Brendcr ïi Hrandis. 
— Bjj kon. besluit is benoemd tot district-inspoctcur der spoor

wegdiensten C. O. van 't Groenewout, civiel-icgenicur to 's-Gra-
vonhage. 

— Bij kon. besluit is, met ingang van 1(1 Jan., A Kinassen 
te Leeuwarden, benoemd tot buroelambtenaar der derde klasse 
van den rijkswaterstaat. 

— Door don Minister van Waterstaat is P. W. J . Carpay be
noemd tot buitengewoon opzichter bjj het leveren cn plaatsen 
van meerpalen langs het NoordkollamUcho kanaal. 

— De directeur der drinkwaterleiding tc Rotterdam, do boer 
N. C. Vogel, herdacht den dag, waarop bjj vóór 25 jaren zijne 
tegenwoordige functie aanvaardde. 

— Op 1 Januari was het 25 jaar geleden, dat de heer F . 
Berghuis, directeur der Arnhemsche ambachtsschool, als zoo
danig benoemd werd. 

— De Keizer van Duitscbland heeft op Nieuwjaarsdag den nestor 
van de Duitsche schilderkunst, den 83-jarigon Adolf Menzol, de 
orde van den Zwarten Adelaar verleend. 

— Den 6n Januari overleed de ingenieur J . P. de Bordes op 
82-jarigen leeftjjd te 's-Gravenhage. 

— Josef Israels is door de afdeeling Fraaie Kunsten der Konink
lijke Academie van België tot associé gekozen ter vervanging van 
Edward Burne-Jones; Dr. Cuypers ter vervanging van Charles 
Garnier. 

— Tot tweede opzichter der gemeentewerken te Haarlem is 
benoemd de heer J . van Campen, aldaar. 

DIENSTAANBIEDINGEN 
INFORMATIEBUREAU TECHNISCHE VAKVEREEMGING , 

VAN-IIER-HELSTSTRAAT 29, AMSTERDAM. 
1. Hoofdopz. of Opz.-Teoken. leeft. 32 j . aal. /100 p. m. of hooger. 
2. Opz. van W. of B. Bouwk. „ 25 , , - 75 , . 
8. Uitv. of B. Opzichter , 29 „ , - 90 , „ 
4. B. Opzichter , 4C , „ -100 , , 
6. Opz..Teokenaar „ 80 „ verl. sal. /HO p, m. 
6. Opz.-Teekenaar „ 24 „ „ „ - 66 a 70 „ „ 
7. Opz. of B. Toek. „ 26 „ „ „ -60 4 70 ,, „ 
5. B. Teekenaar 20 „ „ „ -45 „ „ 
9. Machinist-monteur „ 48 ,, verl. , - 800 a 900. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— D i r e c t e u r der gemeentewerken te Dordrecht. Jaar

wedde / 4000. Adres voor 1 Februari aan Burg en Weth. (Zie 
adv. in dit no.) 

— B o u w k u n d i g o p z i o h t e r b j j den dienst der gemeente
werken te Leeuwarden, voorloopig voor één jaar. Jaarwedde fWO. 
Adres vóér 14 Jan. aan den burg. (Zie advert, in het vorig no.) 

— Een teekenaar,bekend met kaartwerk, en een teekenaar , 
bekend met waterpassen, bij de Over-Betuwe-trammaatschappy. 
Schriftel. adres, met opgave van vroegere werkzaamheden, aan 
de directie te Arnhem, Roermondsplein 4. 

— J o n g cons t ruc t eu r voor de teekenkamereenermachine
fabriek. Adres lett. D. D. L . Alg. Adv. bureau Xjjgh & Van Ditmar, 
Rotterdam. 

BURGEMEESTER en W E T H O U 
DERS Tan Dordrteht, roepen op 
s o l l i c i t a n t e n naar de betrekking 
van 

DIRECTEUR 
Gemeentewerken, 

waaraan is Terbonden eene jaarwedde 
Tan f 4 000 . 

Aanvaarding der betrekking op 1 
April 1899. 

Sollicitatiestukken vóér 1 Februari 
1899 in te zenden aan Burgemeester 
en Wethouders. 

Zij, met wie persoonlijke kennis
making wordt verlangd, zullen tot een 
onderbond worden nitgenoodigd. 

Burgemeester en Wethouders voor
noemd , 

H. A. N11BBENS STERLING, 
Burgemeester. 

A . R . Z I M M E R M A N , 
Secretaris. 

W. J.WEISSEIMO, 
N i e u w e n d i j k 111, A m s t e r d a m . 

Fabriceer*. GEIJKTE DUIMSTOKKEN, 
T w e e - en V i j f Meter-latten, 

STALEN MBETKETTINGHN, 
Baitona, Jalono, 

KOPEREN E N S T A L E N 

Peillijnen, Peillooden, Peilstokken, 
PEILSCHAWJEIV en*. 

• a g a / . i j n v a n P a » » e r d o o z e n , 

TEEKENBEHOEFTEN 
«te Ovtinehe Mnmtmtnentem. 
" K t | I ' K K K K S , P R I S M A ' S eng 

H.&W.Pataky 
l ' i l l . ' h l l . l l r ' M U 

BESLIS :r,v. uiMBitr. 25. 
„1. J.Ti,lit IS82 

R e , . , , 30000 
Patenton aangevraagd. 

Verkoopcontracten von pa
tenten afgefloten tot een be
drag van a 2 / 4mill.M. 
Inlichtingen k pro*|>. grat. 

SPECIAL ITE IT 
IN 

HartgossRoosteritaven „Eureka." 
Op verschillende tentoonstellingen met 

Zilver bekroond als hoogste onderscheiding. 
Leverancier der K . N . Marine, verschillende 
Stoombootmaatschappijen en fabrieken.waar-
van getuigschriften voorhanden. Deze roos
ters trekken niet krom, zjjn bestand tegen 
een hitte van 2000° C. en geven groote be 
•paring in brandstof. 

Monster jjzer en Prijscourant op aanvraag 
gratis. 

R. IDE. 
Spuistraat IO*, A M S T E R D A M 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, saniury h g » * . 
Mem. San. Iaat L O N D O N . 

Kantoor: 1 M De Buyterk.de. AMSTERDAM. Filiaaal: M M i n . 
Hoofdagent voor Nederland, Belg» en Koloniën VM SHANKS A Co, U Barrkee*. 
Specialiteit voor de Levering van eprnfUeUJslnMtia ^ ^ " E j f i C _ 

Shanks Closet, ajjn nog niet overtroffen. _ foneUü.en f * £ * * | £ 2 " . f £ 

Teekeningen ea prjfsopgaven gratis. Wedcrverkoopers genieten het gcbruikolfiks went 

Javasche Bosch-ExpL-Mij. 
v|h. P. Buwalda & Co. 

Handel »DJATIHOUT (JAV4-TEAK). 
Alle houtsoorten worden tegen conenrreerende prijzen In l o e n gezaagd. 

Nl,„>»,/„„.tz,.ftrrii, Be BireeUe. 
O v e r z i j d e v n n he t I J , Nieuwe Doelenstraat 12-14 bij de Munt 

westelijk t>. h. Tolhuis. A m s t e r d a m . 

VAN OMMEREN & Co., G R O O T H A N D E L 

Spiegel - Veiislei lilas 
A R N H E M . Verfwaren. 

( T E O R N A M K N T R E R D G H J A S . 

Machinale Houtdraaierij en Zagerij. 
Speciaal adres voor jgrootwerk voor HH. T.mmerlieden en Aannemers. 
Mlijkst adres voor T r a p b a l u a t e r n , B a l k o n b a l u a t e r i » o Hoofd-

balantera, H o n t e n S c h o o r s t e e n m a n t e l » en verder a l l e b o n t e n 
d r a a i - en b e e l d h o u w w e r k . 

H. D E B O E R , Apeldoorn. 

Hier te lande 
bekroond: 
VEENDAM, 

WINSCHOTEN 
UTRECHT, 

DORDRECHT. 

UTRECHTSCHE ASPHALTFABRIEK. 
F i r m a S T E I X e n T A K K E N . 

L e v e r e n en f a b r i c e e r e n p r l a e » A g P B A l T D A K P A P I K B 
in a l l e M e r k e n , 't beate on goedkoopxte dat er bestaat. 

A S P H A L T O A K L A K . ASPHAI.TMASTIK, CARBOLINEUM, 
ASPHALT- ISOLEERPLATEN, onz. Maken Dakbedekkingen 
van A.phaltpapler, kant en klaar onder j a r e n l a n g e garantie. 
Maken LswaTeeslibsnee, Dorsehvloeren, ena. 

1 met IO jaren garant le. Honderden reeds door het geheele 
I land gemaakt en alle tot v o 1 k o m e n tevredenheid, waarvan 
I bewjjzen voorhanden. 
Directe levering. Cmneureeretmttële isrijten. 

B. HOLSBOER. 
Arnhem. 

Leverancier van Z. M. den Koning. 
FmmrieM e— ItWagmtHin vent, Mnttruntenten mmmw 

'KAfPKMjUJti. VKBHVMÊL. 
BEKROOND voor W A T K R P A S , HOEKMEKT- en andere IKST1UJMKMTEN 

met Zilver U H , 1881, 1*8» (Internat. Tentoon.!.) 
Hoogs i e o n d e r s c h e i d i n g 1*79. 

E Q U E R R E S , M E E T K E T T I N O E N , BRIEF- en P A K K E T B A L A N S E N enz. enz. 
Baken., Rotatie- en I.d.etle t.e.tellen, Telecraaf-Apparateu. —• . en*, ena. 
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AANBESTEDING 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Gemeente Arnhem zu'len 
W o e n a d a g IS J a n u a r i 1 8 9 » , 
'e voorniiddags l l ' / i nar, in het open
baar , ten Gemeentehuize AAN BE
STEDEN: 

B E S T E K No 7. 

Het MAKEN en STELLEN van 
een gesmeed IJZEREN HEK, 
lang circa 160 M. 

Inlichtingen : alle werkdagen, tot en 
met 17 Januari a s , dei voormid
dag» van 10—12 unr aan het bnreau 
Gemeentewerken in de Kadestraat; 
beitek met gezegeld inschrijvingsbiljet 
en teekeningen a ft AH* tot dien dag 
verkrijgbaar aan liet bnreau Gemeente
werken ten Gemeentehuize. 

ETaanaloose Ve»a©©teeliap 

Teleph. No. 1455, AMSTERDAM, Kantoor N . Doelenstr. 8, ' 
belast zich met het uitvoeren van Verbouwingen, 
Herstelling-, Uitbreiding en Onderhoud 
van Gebouwen, zoowel door aanneming als volgens 
tarief. 

Prospeclus wordt op aanvrage toegezonden. 

Be Directeur: 

('. Th. SPARRINGA. 

AANBESTEDING. 
Door C o m m i s s a r i s s e n der 

N i e u w e of L i t t e r a i r e Socië
t e i t te ' s - G r a v e n h a g e , 

zal op D o n d e r d a g Üfi J a n u a r i 
1899, des middag» ten X ure, in een 
der lokalen hunner Sociëteit 

worden aanbesteed: -

BECKER & BUDDING! 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - I I O E K H E E T -
IN ANDERE 

I N S T R U M E X T E N , 

voor INGENIEURS, ARCHITECTED, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, aas. 

G e ë m a i l l e e r d e 

j P e i l s c h a l e n . 
WEEGWERKTU IGEN 

H e t a m o v c e r e n v a n X P e r -
ceelen a a n liet P l e i n en 
een P e r c e e l a a n de l>oe 
l e n s t r a a t te ' s - G r a v e n 
hage en liet a l d a a r bou
wen v n n eenijge l o k a l e n 
t er v e r g r o o t i n g d e r be
s taande S o c i ë t e i t . 

A a n w i j z i n g i n loco op Dins
dag 17 J a n u a r i e. k . , des morgens 
ten 'J1,., ure, stadslijd. 

Inlichtingen geeft de A r c h i t e c t 
J o h s . S u t l e r s J r , eiken Dinsdag 
en Donderdag vóór de aanbesteding, 
van 'a morgens 10—12 ure, in een 
der lokalen van genoemde Sociëteit. 

De Insehr i jv iDgabl l je t ten moe
ten aan een der Societeitslokalen, 
Doelenstraat, zijn ingeleverd uiterlijk 
den Xlin J a n u a r i 1899, voormid
dags IX u u r . 

Bes tek e n t e e k e n i n g e n liggen 
voor gegadigden ter inzage in een der 
lokalen van genoemde Sociëteit en in 
bet gebouw van de maat schapp i j 
tot B e v o r d e r i n g d e r B o u w 
k u n s t , ilanixstraat 402 te A m s t e r 
d a m en zyn te verkrijgen tegen be
taling van / * I O — (Tien Galden) bij 
de Boek-, Courant- en Handelsdruk
kerij van F . .1 B e l l n i a n t e voor
heen A . D . S c h i n k e l , Paviljoens 
g-acht .7 te '« Gravenhage, vanaf 10 
J a n u a r i e: k. Bij verzending bin
nenslands fit,— tegen inzending van 
postwissel. - ' 

H. P. DEN BOER. 
[ W ollenfoppenstraat 39. 

H U T r E H D A U . 
Spicialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-lUCHT-BAKOVfJS 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouilen en Zilveren Medaille A M S T E K 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R 
DBKCIIT 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
den b a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

J 7 D E K O K . 
S p e c i a a l adres voor 

Belgische Stucadoor- en 
Duitiche Model Albantgips 

P O R T I , A K I » C B M E N T . 

•armeren Schoorsteenmantel!, 
A l l e e n - T e r k o o p voor Amsterdam 

v u P a p p o l e u m en 

Pappoleiim Behoud. 
Memloor et» Ittonmtermmnlt 

Rozengr.60. AMSTERDAM. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
G K R R . T A N H A L M E N , 

'Ma«a»tlBlMerrabrlf>k — D E K H A A K 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Hot Vsderlsnd". 

• 
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L E E U W E N L A M . 

De volheid der tijden is nog niet gekomen ; de 
leeuw wil niet met het lam verkeeren, ja het is al 
veel. wanneer hij dit onschuldig schepsel niet ver
slindt 

Wien warmt de wol, wie schudt de fiere manen? Het 
is ons onverschillig of men .Architectura dan wel Je 
Maatschappij als lei-uw of lam wil aanzien. Zooveel -s 
zeker, dat er van vreedzaam samengaan der twee niets 

• te bemerken valt. 
De Maatschappij had in haar laatste circulaire ccn 

.zeer verzoenenden toon aangeslagen, maar liet effect 
daarvan al dadelijk bedorven door uiting te geven aan 
een gevoel van eigenwaarde, dat in de gegeven 1111-
standigheden wel iets van zelfoverschatting bad. Archi
tectura op haar beurt gaf in den afgeloopen zomer 
duidelijke blijken, dat het zich als primus inter pares 
beschouwde. 

Dat twee mei dergelijke gevoelens bezielde lichamen 
tot elkander te brengen zouden zijn, ook al worden 
hun zetels slechts door weinige huizen in de Marnix-
straat gescheiden, wij hebben het van den aanvang 
af betwijfeld. 

Als menschen stijf op hun stuk blijven staan, dan 
baten alle pogingen tot verzoening niets. De heer 
Leliman Senior heeft dit moeten ondervinden. Zijne 
bezadigde woorden hebben geen weerklank gevonden. 
Men oordeelde het ter vergadering van Architectura 
niet eens noodig. om door hoofdelijke stemming de 
zaak tot een beslissing te brengen. Wat voetgetrappcl 
was genoeg, om het der Maatschappij al zeer weinig 
welgezinde preadvies van liet bestuur als aangenomen 
te doen beschouwen. Om bij een vroeger beeld te 
blijven, de herders verstonden hun werk en brachten 
de kudde waar zij wilden. 

De Maatschappij heeft inmiddels, maar met meer 
ophef dan noodig en wenschelijk was, den volke kond 
gedaan, dat haar ledental in plaats van gedaald, zoo 
als in de laatste jaren, weer wat geklommen is. Betalen 
al die nieuw aangeworvenen hunne contributie, dan 
zullen zij althans tot verbetering van den financieelcri 
toestand bijdragen. Hetzelfde ware echter ook ver
kregen, als een welmcenend lid, bijvoorbeeld na in 
zijn testament een jaarlijksche uitkeering van ccn 
honderd gulden of wat te hebben verzekerd, het tijde
lijke niet het eeuwige verwisseld had. 

Wezenlijk, ons eerste bouwkunstig lichaam moest 
nu toch eindelijk eens gaan inzien, dat de waarde van 
het slijk der aarde slechts zeer betrekkelijk is. Het 
heeft voor alles behoefte pan datgene, wat door roest 
noch mot verdorven kan worden. De aanwinst van 
éen lid, dat zijn werkkracht en geest geheel aan de 
Maatschappij wil wijden, is meer waard, dan die van 
eenige contribuanten, die verder violen laten zorgen. 

Op de vergadering van Architectura is het gebouw 
der Maatschappij geheel afgebroken, al is het voor-
loopig nog alk-en slechts in cffigie. Blijkbaar voelde 
men niet veel voor liet denkbeeld van representatie, 
dat aan het bezit van dit bouwwerk verbonden is. En 
wij kunnen de sprekers, die over dit onderwerp het 
woord voerden, geen ongelijk geven. Diogenes huisde 
slechts in een ton en toch had hij zulk ccn faam, dat 
zelfs Alexander hem kwam bezoeken. Al zou nu mis
schien zulk ccn ton voor de Maatschappij als huis
vesting geen aanbeveling verdienen, ook al ware het 
Heideïberger vat beschikbaar, toch kan in een be
trekkelijk nederig verblijf hard gewerkt worden en 
veel goeds tot stand komen. 

Terecht of ten onrechte wordt het gebouw der 
Maatschappij door velen voor een steen des aanstoots 
aangezien. Het mag jammer hecten, dat men zulk een 
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steen zeer moeilijk kan verwijderen. Want werd het 
gebouw te gelde gemaakt, clan zou in veler oog liet 
prestige der Maatschappij een gevoeligen Knak 
krijgen 

In deze zaak zijn onze sympathieën aan de zijde 
van het bestuur der Maatschappij, dat dc hand ter 
verzoening bood, en dat ongetwijfeld niet uitnemende 
bedoelingen bezield is. Dat Architectura die hand 
botweg weigerde, dal het zelfs geen verder overleg, 
om tot een modus vivendi te komen, mogelijk of noo
dig achtte, is niet alleen bijzonder onhoffelijk, maar 
bewijst tevens, wit wij reeds in den afgeloopen zomer 
vermoedden, dat de bekende Haarzuylcn-bevveging 
niet is geweest een eerlijk gemeende poging om tot 
samenwerking te komen, doch slechts beoogde om, 
wat door de deur naar buiten was geraakt, door het 
venster weer naar binnen te helpen. 

B E S T E K K E N . 
Ofschoon dc schrijvers onder de architecten niet 

velen zijn, wanneer men althans alleen letterkundigen 
dien titel wil toekennen, zoo geeft toch ieder bouw
meester af en toe bouwwerken in het licht. Die boek
werken, bestekken geheet en, vinden slechts een zeer 
beperkten kring van lezers ; daarin schuilt waarschijn
lijk de verklaring van het feit, dat deze pcnncvruchtcn 
tot dusverre aan het scherpziend oog der critiek ont
snapt zijn. 

Inderdaad, letterkundige waarde heeft een bestek 
wel nooit; het is al mooi, als er geen al te hinderlijke 
fouten tegen de taal in voorkomen. De gegadigden, 
die de boekwerken koopen, in den regel zelf slechte 
stellers, ergeren zich niet aan een verkeerden naam 
val, aan een onjuist geslacht. De Kollewijn-spelling 
telt onder hen vele, ofschoon misschien onbewuste 
aanhangers. 

Er zijn ontelbaar vele vormen van bestekken; 
iedere administratie, ieder bureau houdt er zijn eigen 
methode op na. Het zou eigenaardige bezwaren heb
ben, de geschiedenis dier vormen na te speuren. Wie 
dit onderzoek zou gaan instellen, zou lot belangwek
kende besluiten kunnen komen. De vorm, door de 
leermeesters gebruikt, zou hij, ietwat gewijzigd^ l>i| 
de leerlingen terug vinden. Eten als in de geschiedenis 
der natuur, zou hij overal nog deelen aantreffen, die 
indertijd hun nut hadden, doch die zijn blijven be
staan, ook al was dat nut niet meer aanwezig. Zoo 
draagt bij voorbeeld ieder mensch nog een staartbeen 
met zich, al ligt het tijdperk, dat hem de gave sierde, 
bij blijdschap te kunnen kwispelen, in een zeer ncveli" 
verleden. 

Beginnen wij met het bespreken van de taal, die in 
de bestekken veeltijds wordt gebezigd. Die taal heeft 
overeenkomst met die, welke door onze nieuwste 
schrijvers gebruikt wordt; zij vloeit over van bastaard
woorden, meest van Franschen en Duitschen, soms 
ook van Engelschen oorsprong. De Gallicismen zijn 
het talrijkst ; de natuurlijke verklaring daarvan vindt 
men daarin, clal het stelsel van aanbesteding in het 
laatst der i Se eeuw pas hier-te-lande inheemsch begon 
te worden. Dc Germanismen slopen later in, toen het 
Duitsche vaderland zijn zonen in groote getale over 
onze grenzen zond, om als winkeliers hier fortuin te 
maken. De Anglicismen zijn van jongere dagtecke-
ning, toen de Engelsche stx-lcn hier-te-lande werden 
ingevoerd. 

Er zou een aardig tuiltje van woorden en wendin
gen, die in het geheel niet Hollandsch zijn, bijeen
gegaard kunnen worden. En dan is dikwijls nog het 
fraaiste, dat de vreemde uitdrukkingen in het land. 

waar zij werkelijk gebruikt worden, soms een geheel 
andere beteekenis hebben. Zoo zal een Franschman, 
van een verdieping geli jkslraats sprekende, het woord 
„rez-de-chaussée" bezigen; dc Hollandsche bcstek-
kenschrijver houdt echter met taaie volharding aan 
het dwaze „parterre" vast. Een Duitscher, die schrijft, 
dat iets „vom Unternehmer zu thun ist", drukt daar
door in zijn taal uit, dat iets door den aannemer moet 
gedaan worden. In de laatste jaren hebben de Haag-
sche bureaus er een handje van deze uitdrukking over 
te nemen; zij bedenken echter niet, dat „dit is te 
doen" in het Nederlandsch geen anderen zin heeft, 
dan dat aan de mogelijkheid der verrichting geen 
twijfel bestaat, zoodat van moeten in het geheel geen 
sprake kan zijn. Kn dan nog het fraaie „sousterrein", 
ofschoon ieder Franschman „souterrain" schrijft! 

Zooals wij echter reeds opmerkten, zuiverheid van 
taal, hoe gewenscht misschien ook overigens, maakt 
nog niet de verdienste van een bestek uit. 

Bestek en bepaling zijn woorden van eenzelfde be
teekenis, die men begrijpen zal, door zich voor te stel
len een onafzienbaar veld, waarvan een gedeelte door 
in den grond g e s t o k e n p a l e n is afgezonderd. Da 
bedoeling dezer afzondering is natuurlijk, om de 
wederzijdsche verplichtingen van aannemer en aanbe
steder nauwkeurig vast te stellen. 

Het steken dezer palen is niet ieders werk. Uitge
breide kennis van het gansehe gebied der bouwkunst 
wordt er voor vereischt. En daarenboven dienen de 
grenzen zóó te worden bepaald, dat daarin wezenlijk 
alles begrepen is. 

Nauwkeurige en duidelijke omschrijving van alles 
wat verlangd wordt is dus noodig. Maar als men eens 
een bestek tegenkomt, dat aan dit vereischte voldoet, 
dan mag men gerust van een zeldzamen v ogel spreken. 
Want het is een groote kunst, om een goed bestek te 
maken. 

Het mag jammer heeten, dat zoo weinig architec
ten zich daarvan bewust zijn. Terwijl althans de bes
ten onder hen aan het maken der ontwerpen een meer 
of minder groot persoonlijk aandeel nemen, laten zij 
het in elkander zetten der bestekken in den regel 
aan hun ondergeschikten over, en bepalen zij er zich 
toe, ze door te zien. Dat op deze wijze allerlei vergis
singen en misstellingen moeten insluipen spreekt van 
zelf. 

Wie een bestek maakt, tracht zich in den regel door 
dit werk, dat weinig aantrekkelijk wordt geacht, heen 
te slaan. Zeer gebruikelijk zijn daarom schaar en lijm-
kwast, die veroorloven uit vroegere bestekken het een 
en ander over te nemen. Doch deze plakmethode, hoe 
veelvuldig ook toegepast, moet toch met beslistheid 
worden afgekeurd. Zij geeft aanleiding tot het ont
staan van fouten, die vermeden zouden zijn, indien 
de samensteller van het bestek zich de moeite had 
willen geven, alles zelf te schrijven. 

Haast kan soms een verontschuldiging voor op deze 
wijze begane vergissingen zijn. Maar een zóó groo
te haast zal toch maar bij hooge uitzondering voor
komen. Het moet al een ongemeen druk bureau zijn, 
waar de architect zelf geen tijd kan vinden, om met 
zorg zijn bestekken te maken. 

Evenwel, de plakmethode is niet de eenige oor
zaak van de fouten, die maar al te vaak in bestekken 
sluipen. Veel kwaad doet ook de gewoonte, om al 
te uitvoerig in de beschrijving te willen zijn. 

Die gewoonte komt niet alleen bij onze technici, 
die proza schrijven voor; ook de mecsten onzer he-
dendaagsche letterkundigen hebben haar. Bladzijden 
vol worden met een beschrijving gevuld 'en als de 
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lezer al die bladzijden is doorgeworsteld, dan krijgt 
hij toch slechts een vaag begrip, van wat nu eigen
lijk bedoeld is. 

De architect heeft echter in dc teekeningen, die 
hij vervaardigt of laat vervaardigen, een uitstekend 
hulpmiddel, om zijn bedoelingen aan ieder deskun
dige volkomen duidelijk le maken. Dit hulpmiddel 
wordt echter helaas tc weinig gebruikt. Wel ontbreekt 
het nimmer aan teekeningen op éen honderste der 
ware grootte, doch de details op grooter schaal, die 
de uitvoerige en toch niet duidelijke omschrijvingen 
geheel overbodig zouden maken, zijn in verreweg 
de meeste gevallen, als de aanbesteding plaats heeft, 
nog niet gemaakt, ja de ontwerper heeft daarover 
nog in het geheel niet gedacht. Hij veronderstelt, dat 
zijn uitvoerige beschrijving voldoende zal zijn, om 
hem tegen latere bemerkingen van den aannemer te 
vrijwaren. 

Zoo komt het dan ook meestal uit, vooral wanneer, 
voorzichtigheidshalve, enkele bepalingen in het be
stek worden gelascht, die den aannemer verplichten 
tot levering van alles, wat de uitlegging van den ar
chitect van hem zal vorderen. 

Wij aarzelen niet, die bepalingen een schande voor 
onze bouwmeesters te noemen. Het is inderdaad on
gelooflijk, hoe ver men somtijds durft te gaan. Niet 
alken stelt menig architect den aannemer aansprake
lijk voor de fouten van het bestek, waaraan toch die 
aannemer geiieel onschuldig is, doch ook voor de 
fouten in samenstellingen van bouwdeelen bij de uit
voering gemaakt, terwijl de aannemer geheel naar de 
aanwijzingen van den architect heeft gewerkt. 

Dat zulke bepalingen zoo veelvuldig voorkomen 
mag wel als een bewijs ervan gelden, dat heel wat 
architecten zich zelf niet vertrouwen .En toch, dezelf
de mannen, die zich zelf zulk een brevet van onbe
kwaamheid uitreiken, zouden het iemand kwalijk ne
men, als hij hen zeide, dat zij hun vak niet goed ver
stonden. 

Menschenwerk kan niet volmaakt zijn; kleine ver
gissingen kunnen in bestekken, met hoeveel zorg ook 
opgesteld, steeds voorkomen. Doch reeds vóór de be
steding komen zulke fouten wel aan het licht, en zij 
kunnen bij de aanwijzing gemakkelijk verbeterd wor
den. 

De omschrijving in een bestek moet altijd kort en 
duidelijk zijn. Het opgeven van afmetingen dient zich 
te bepalen tot al datgene, wat uit de teekeningen niet 
valt af te leiden. Bestek en teekeningen moeten elkan
der aanvullen. Het eene moet geven, wat de andere 
niet geven kunnen. Hoe dikwijls zijn bestek cn tee
keningen echter niet met elkander in tegenspraak! 
De architect schaamt zich daar niet over; hij vindt 
in die tegenspraak een gelegenheid om, bij de een
zijdige macht, die hij zich toekent, en waaraan de 
aannemer zich moet onderwerpen, alles ten bate zijner 
architectuur uit te leggen. 

De groote uitvoerigheid van vele bestekken is er 
verre van af, de duidelijkheid te verhoogen. De aan
nemers, die op deze bestekken hunne berekeningen 
moeten gronden, worden door de al te nauwkeurig 
omschreven kleinigheden in de war gebracht; even
als de vervaardiger van het bestek zelf, loopen zij 
gevaar, door al die futiele details de hoofdzaken te ver
geten. In het bijzonder in die gedeelten der bestek
ken, die over de uit te voeren timmerwerken hande
len, pleegt wijdloopigheid voor te komen, ofschoon zij 
daar tot beter inzicht in de bedoelingen van den ont
werper niet veel kan bijdragen. Een korte, zaakrijke 
omschrijving, met de noodige detailtcekeningen is 

hier veel nuttiger. Bij de steenhouwwerken vindt men 
daarentegen haast altijd groote soberheid betraent. 
Een staat der kubieke inhouden, die verlangd wor
den, meer wordt niet gegeven. Hier zou uitvoeriger 
omschijving, vergezeld van de noodige details, voor
al bij groote werken van veel nut zrjn. Over het al
gemeen bedenkt, wie een bestek samenstelt, te wei
nig dat een paar lijnen zijn bedoelingen helderder 
maken, dan reeksen van woorden vermogen. 

Een eigenaardigheid van sommige bestekken zijn 
de tallooze cijfers, die erin voorkomen. De nauwkeu
righeid gaat dan meestal zoover, dat de kubieke in
houden tot in drie decimalen zijn aangegeven. Maar, 
en dit is zonderling, als de nauwkeurighed zoover 
gaat, dan ontbreekt ook nooit de bepaling, die de 
vergissingen van den bouwmeester den aannemer op 
den hals schuift. Veel beter is het, den aannemer in het 
bestek niet meer te geven, dan hij noooig heeft, daar
bij details te vertoonen en hem dan zelf het overige 
tc laten doen ; de architect is echter verplicht, althans 
naar onze meening, om voor dc opgaven, die hij doet. 
in te staan. 

Vele bestekken bevatten de bepaling, dat de Alge
mcene Voorschriften, door den een of anderen tak van 
rijksdienst ingevoerd, van toepassing .zijn. \ \ ij ge
looven niet, dat een dergelijke bepaling afkeuring 
verdient. Immers de Algemeene Voorschriften van 
Waterstaat, die meestal gekozen worden, zijn, wat het 
technische gedeelte aangaat, door ervaren mannen 
samengesteld en wat het administratief gedeelte be
treft, dit is, niet betrekkelijk geringe wijzigingen, 
vooral waar de toepassing van arbitrage tot te weinig 
gevallen beperkt is, zeer goed te gebruiken. 

Nu doet zich evenwel het zonderling verschijnsel 
voor, dat veel, wat in bedoelde Algemcene Voorschrif
ten tot in onderdeelen behandeld wordt, in de be
stekken nog eens, alleen in eenigszins gewijzigde ter
men, is opgenomen. Ook hier werken vroegere toe
standen nog na; de overtollige gedeelten zijn over
blijfselen uit een tijd. toen er nog geen Rijks-voor
schriften bestonden, en iedereen er zijn eigene op na
hield. 

Wij hopen, dat bovenstaande opmerkingen er onze 
architecten toe brengen zullen, hunne bestekken eens 
met critisch oog te bezien. De moeite, die zij zullen 
nemen, zal beloond worden door het aangename ge
voel, dat ieder heeft, wanneer hij zijn arbeid tot een 
hoogeren trap van volmaaktheid ziet komen. 

VERGUNNING T O T BOUWEN. 
In ons blad van ü Augustus 11. gaven wij een over

zicht van de gronden, welke o. i. de aanleiding waren 
tot de in de twee daaraan voorafgaande nummers 
medegedeelde besluiten van B. en W. van Rotterdam 
op de daarnevens aangehaalde adressen van D. Veld
huizen, en wij deden toen uitkomen, dal een gemeente
bestuur, ter voorkoming van onbekookte uitvoeringen, 
wel eens in de noodzakelijkheid wordt gebracht 
eigenzinnigen en bouwspeculantcn den voet dwars te 
zetten. Wij hebben gulweg toegegeven, dat het vast
houden aan een goed plan alle lof verdient, maar be
zwaar gemaakt tegen het stellen van voorwaarden 
welke in de verordening geen grond vinden en het 
plotseling (jaren lang gangbaar) op zijde stellen van 
usantie. Eindelijk spraken wij de verwachting uit, dat 
B. en W. voor de door hen gestelde eischen wel een 
wettigen grond zouden hebben. 

De inlichtingen, door B. en W. aan den Raad ge
geven bij brief van 2 Augustus, alsmede het daarbij 
overgelegde rapport van den directeur der Gemeente-



«erken, wekten in en buiten de bouwkundige krin
gen eene algemeene ontzetting en leidden ertoe, dat 
liet Raadslid Coepijn, alsmede dc Eerste Patroonsvcr-
eeniging zich in vrij uitvoerige cn zaakrijke vertoogen. 
grootendecls afgedrukt in ons blad van I October 11., 
legen den inhoud cn het preadvies — om het adres-
Veldhuizen voor kennisgeving aan te nemen — ver
zetten. 

Deze stukken, om nader advies in handen gesteld 
van den directeur der gemeentewerken, leidden weer 
tot rapporten, adviezen en nadere adressen, te om
vangrijk en van te veel plaatselijk belang om ze in 
ons blad te mogen opnemen. 

Wij slippen daarom slechts het belangrijkste eruit 
aan. 

Dc directeur der gemeentewerken rapporteert dd. 
3 October 1898 o. m.: 

Had dc gemeente uitsluitend baar eigen financieel belang willen 
behartigen, dan zou zjj zich bepaald hebben tot het geheel op
hoogen tot djjkshoogto van hare te onteigenen terreinen zjj 
luid dan niet noodig gehad twee stoomgemalen te stichten en te 
exploiteeren, wijl dc ntioop van fecaliën en menagewater direct 
naar dc rivier of dc groote ha-cim had kunnen geBchiedcn. 

Met het oog op de kolossale oppervlakten pnrticnlier terrein, 
die in bet plan van stadsuitbreiding zijn betrokken, is de bouw 
van twee stoomgemalen noodzakelijk geworden, terwjjl men bij 
een meer beperkte opvatting met één had kunnen volstaan 

. . . l i e riolen moeten van het verst verwijderde eind van het (he-
malingsl district eene regelmatigs helling naar het verzamelbussin 
hebben, zoodat lijj grootere districten ook de stand van het riool
water in het verzamclhassin lager moet zjjn en do kosten meerder 
worden door. grootere riolen, diepere aanleg daarvan (betgeen 
in onze lage terreinen van geen geringe beteekenis is) en bet 
hooger oppompen van het rioolwater uit bet verzamelbassin. 

Hel noordelijk district, slechts weinig grooter dan 
Oost-Varkenoord, heeft men evenmin op het O. of W. 
district aangesloten, maar er om linanciecle redenen 
een afzonderlijk bemalingsdistrict van gemaakt. 

Om de bezwaren te verwijderen, aan het passeeren van den 
spoorweg verbondeu, zyn de riolen van het (stadsgedeelte achter 
het Proveniershuis np twee plaatsen onder de Schie naar het 
noorden gebracht, in plaats van naar het zuiden, waarheen de 
natuurlijke loozing is 

Evennis hg bot N. bemalingsdistrict ten opzichte v li. Oosteljjk 
en Westelijk, zijn er twee redenen om het Oostelijk gedeelte vnn 
den polder Vnrkenoord niet in het ontworpen Xuid.oosteljjke 
bemalingsdistrict op te nemen 

Ten eerste. — zoo oogetecr wordt er vervolgd — .,om de meerdere 
kosten11; ten tweede om „het passceron van den spoorweg met 
riolen" 

Onderstelt men echter dat het straatpeil ran den Varkenoord-
schen polder ten Oosten v d. spoorweg 1.5 meter booger wordt 
aangenomen dan het bemalen gedeelte ten Westen van dien weg, 
dan kan men het rioolwater van het hoogere deel maar niet een
voudig in het rioolnet van hot laatstgenoemd gedeelte laten af
vloeien, maar zullen er weer buitengewone voorzorgsmaatregelen 
genomen moeten worden om het rioolwater, bjj wolkbreuken, 
van het hoogere gcdcelto op één punt in het net van het lagere 
deel te kunnen ontvsngen. De toeetrooming is dan zéé» groot, dat 
de buiz 'ii van het lagere gedeelte er last van ondervinden. 

Men zal dan in Oost-Varkenoord moeten doen, zooals ik 
in in ij n vroeger rapport meldde 11. 1. ophoogen tot djjkhoogte 
met directe afvloeiing van 1'ecsliën en inenagowater naar de 
rivier. 

Die eischen zijn zno buitengewoon niet. 

Verder stek de directeur de ophooging op ƒ 0.30 
a ƒ 0.35 per M3, acht dc ophooging van opgespoten 
zand eene kostelijke fundatie cn eindigt met de toe
zegging, dat binnenkort vlak voor den spoorwegduiker 
een riool zal worden gelegd, dat door het Z.-O stoom
gemaal bemalen zal worden. 

De Commissie voor de Plaatselijke Werken schrijft 
onder meer: 

le. dat de plannen der gemeente voor de nieuwe stad, die aan 
den linker Maasoever zal verrijzen en waarmede rekening is 
moeten gehouden worden bij uwe beschikkingen op het adres aan 
den heer D. Veldhuizen, om zeer gegronde, in het rapport van 
den directeur uiteengezette redenen, wol toelaten, dat do Oost-
yarkenoordscho polder in het ontworpen Zuid-ioster bemalings-
district wordt opgenomen; 

2e. dat dus, vnn Oost-Varkenoord óf een nfzondorljjk bemalings-
district dient gevormd te worden, óf de terreinen zóóveel moeten 
worden opgehoogd, dat eene directe afvloeiing naar de rivier 
mogeljjk is; 

Se. dat van de gemeente niet verwacht kan worden dat zij, 
behalve twee stoomgemalen, tot den bouw waarvan besloten is, 
nog een stoomgemaal sticht in een poldergedeelte, alleen om
dat een grondeigenaar het voornemen beeft ongeveer twee II.A. 
grond met buizen te bebouwen; 

4e. dat by den eisch — ophooging tot djjksboogtc en directe 
afvloeiing van fecaliën en menagewater naar de rivier — dient 
te worden volhard, alsmede dat eene minderheid in de commissie 
de noodzakelijkheid der voorgeschreven ophooging betwijfelde en 
vreesde voor verontreiniging van de prise d'eau der drukwater-
le id in:,, door de fecaliën, zoo vis a vis daarvan, in de Maas ge
worpen. 

De gezondheidscommissie geeft als haar meening 
te kennen geen directe loozing op de rivier toe te 
laten, maar het wenschelijk is de riolen van dil polder-
deel aan te sluiten bij het Z.-O. district, opdat geen 
verontreiniging van de prise d'eau plaats hebbe. 

De minderheid van de commissie voor de pl. werken 
acht, conform het rapport van den directeur, de opge
worpen bezwaren voor de drinkwaterleiding fictief. 

Ii. en \V. noemen in hun laatste preadvies aan den Raad,van 13 Deo., 
de zauk Veldhuizen „in hare hoofdljjnen geenszins ingewikkeld . 
al geldt zjj een beginsel van het uiterste belang. De complicatie 
is diiiirdoor ontstaan, dat men ons meent ten laste te kunnen 
leggen willekeur jfgens adressant en het stellen van voorschriften, 
niet wortelend in eene wettelijke bepaling". Xa te hebben nage
gaan „wat daartoe aanleiding kan hebben gegeven, zien wij ons 
verplicht 1 aldus B. en W.) tot de erkenning, dat de woorden in 
dit geval voor onze besluiten gekozen inderdaad niet alle even 
gelukkig zyn, dat daaruit werkelijk eenige grond te putten is 
voor een verwjjt, hetwelk intusschen do geduchte, die bij ons 
voorgezeten heeft, niet treffen kan". Immers wat was de hoofd
zaak, die bjj adressant* bouwplan te heslissen viel? Dat was: Is 
het, zooals het daar ligt, in overeenstemming met de verorde
ningen, die wij hebben toe te passen. En daarop hebben wjj 
gemeend en — wjj komen er hier onder op terug - blyven wij 
vun meening, dat niet anders kon worden geantwoord dan: neen! 
Met dit antwoord hadden wjj dus kunnen volstaan. 

Secondair echter was dc vraag gerezen: Hoe kan er dus op 
grootere schaal gobouwd worden in Oost-Varkenoord f en. hoewel 
geheel onverplicht, hebben wjj — wat gelijk thans bljjkt beter 
ware nagelaten — in onze beschikking aan de hand gedaan eene 
mogelijke oplossing, de oplossing die ons. hadden wij er zelf op 
te treden, de voordecligste zou schjjnen. Die toevoeging nu is — 
en, wjj herhalen het, onze formuleering geeft er aanleiding toe — 
opgevat als voorschrift, terwyl het in het wezen der zaak niet 
anders is en niet anders kon zjjn dan een adviei> 

Xa verder te hebben opgemerkt dat 'tniet 'BBurgem. en Wet
houders, maar adressants zaak is, te vinden, hoe bjj aan de 
eiseben der verordeningen voldoen kan en dat bet hart dor questie 
ligt in du vraag of het den bouwondornemer mogeljjk is dit polder-
deel hehoorljjk te rioleeren daar bet kruiaco van de spoorbaan 
illykerm 'sDirecteurB rapport zoo licht niet ia te tellen, zeggen 
B. en W. : ziet de ondernemer kans de vergunningen te verkrijgen 
tot eene rioleering onder de Bpoorbaan door, aan de gemeente 
aannemelijke voorwaarden aan te bieden voor de aansluiting daarvan 
aan conig hemalings-district, dan mag hij vertrouwen, dat deze 
evenzeer tot redelijke medewerking bereid zal zjjn, als zjj dit iu 
tal van andere gevallen geweest is. 

Daarna wijzen B. cn \V. er nog eens op dat de loozing in de 
polderslooten, die door adressant als slechttl van tij de lij keu 
aard wordt voorgesteld, in dit geval door de hjjzondcre ligging 
van den grond een lil ij vend kwaad zou worden; do grond dus 
bezwaard moet worden met de ter voorkoming van vervuiling 
noodzakelijke uitgaven en deze in de nieuwe bemalingsdistricten 
allicht minder zullen bedragen; zij geven den Raad in overweging 
aan Veldhuizen te antwoorden: dat ook naar het oordeel uwer 
Vergadering zjjn plan voor do bebouwing van het perceel, kad. 
Sectie V No. 486, in Oost-Varkenoord terecht door 11. en W. met 
bepalingen der bestaande verordeningen in strijd is verklaard, 
dat hem echter vrijstaat te beramen op welke wjjze aan zjjn grond 
een behoorlijke afvoer door middel van rioleering te verzekeren 
ware, en dut hij mitsdien de hem daarvoor door B. en VV. aau 
de hand gedane oplossing niet heeft op te vatten als een voor
sch r i f t , maar — gelijk ook dc bedoeling daarvan geweest l i — 
als bun advies . 

Het bestuur der eerste patroonsvereeniging „Rotterdamsche 
Bouwkring", kennis genomen hebbende van het laatste preadvies 
van B. en W. gaf, by schrijven van 4 Januari, zjjn verwondering 
to kennen dat B. en AV. aan het verlangon van de Comm. v d. P l W. 
en den Directeur der Oom-werken, om den eisch tot ophooging 
van het terrein van Veldhuizen tot 4.25 -M. K. P. gehandhaafd 
te zien, vasthouden, ofschoon deze ophooging volgens geone wet 
of verordening geëischt kan worden en geeno oplossing geelt voor 
dc natuurlijke loozing van fecaliën en menagewater naar de 

rivier voor terreinen. die op verderen afstand dan 400 M. van 
de normaallijn der rivier gelegen zjjn, zoodat de eisch tot op
hooging onrechtmatig is en slechts een niet noemenswaard ge
deelte van Oost-Varkenoord voor rioleering, in verband met op-
hooging, in aanmerking kan komen." 

Verder betuigt het zich „dankbaar en voldaan" over het preadvies 
van B. en W. en spreekt als zyn vertroowen uit, dat dat college 
de daarin vervatte toezegging ook door anderen znl weten te doen 
eerbiedigen. 

Zoo stonden de zaken op den 5n Januari, den dag. 
dat de Raad zou vergaderen, toen Veldhuizen bij na
der adres den Raad verzocht de behandeling zijner 
zaak te verdagen en andermaal zijne zienswijze ont
wikkelde. 

Veldhuizen merkt daarin op, dat de „niet alle even 
gelukkig gekozen woorden der besluiten van 11. en W." 
hem eene niet geringe schade hebben toegebracht; 
dat hem toch telkens in de meest pertinente termen 
is geantwoord, dat hij zijn terrein enz. tot 4.25 M. 
boven R. P. ophoogen en voor rechtstreckschen af
voer van rioolstoffen naar de rivier zorgen moest, bij 
gebreke waarvan de voorgenomen bouw in geen 
g e v a l toelaatbaar was en dat — ware hem de thans 
kenbaar geworden bedoeling van B. en W. maar vroe
ger aangegeven — er geen „questie-Veldhuizen" zou 
geboren zijn. 

Daarna vervolgt hij 1 

llurgcmeester en Wethouders handhaven echter de meening, 
dat het bouwplan van den ondergi-teekende, zooals het daar ligt, 
niet in overeenstemming is ..met de verordeningen". 

Het bljjkt. dat zy hierbjj op het oog hebben „de voorschriften 
„van wettelijke verordeningen, eisehende aansluiting uan een 
„riool, en verbiedeude loozing van menagewater iu openbare 
„wateren". 

Het eerste liierbedoelde voorschrift is dat van art. 12 der 
Bouwverordening. Openbare straten moeten voorzien zjjn van een 
riool, „aansluitende aau het gemeente-riool". 

Zoo bet er i s ! Is er geen gemeente-riool — zooals in Oost-
Varkensoord — dan is ook geene aansluiting mogeljjk! Van 
gemeentewego tc eischen, aansluiting aan een gemeente-riool 
da t er n i e t i s , kan uit den aard der zaak niet anders dan 
oubestaanbaar worden geacht! 

Een beroep op den eisch: aansluiting aan een gemeente*riool 
kan dus, naar het den ondergeteckende voorkomt, in casu niet 
opgaan. 

En wat 1111 betreft het voorschrift der verordening, „verbiedende 
loozing van menagewater in openbare wateren" — bedoeld wordt 
het voorschrift van de nrtt. 2 j " 9 der verordening op do openbare 
reinheid — de ondergeteekende bljjft van meening, dat de polder
sloot, waarin IJ ij t i j d e l i j k het hoinel- en menagewater had 
wenschen te doen afvloeien. niet is een „water" in den zin dier 
verordening, immers niet „in den regel voor den algemeenen 
„dienst bestemd, of voor allen toegankelijk" is. 

Z i . is de verordening n i e t toepasselijk op de polderslooten 
in Varkensoord. Zij k.'m het zjjn; maar zjj i s het niet. 

Vervolgens komt hij, vermoedelijk om aan tc toonen, 
dat, behalve de door B. en W. genoemde eenige oplos
sing — de ophooging — nog andere mogelijk zijn, 
tot vier andere voorstellen voor de verwijdering der 
rioolstoffen, t w.: 

ie. oppomping naar ccn buitendijks gelegen riool, 
loo/.ende op de rivier ; 

2e. ophooging van zijn terrein tot 1.5 M. boven dat 
van het Z.-O. bemalingsdistrict en aansluiting zijner 
riolen op de rioleering daaraan, of wel 

3e. aansluiting van zijne riolen aan het beslaande 
stoomgemaal en eindelijk 

4e. met de onderstelling, dat zelfs het stichten van 
een nieuw stoomgemaal, uitsluitend voor het oostelijk 
ieel van Varkensoord dienende, nog in aanmerking 

kan komen. 
Aan het twede, z. i. het beste voorstel, verbinlt 

hij eenige opmerkingen — door ons blad van 7 dezer 
opgenomen onder de binnenlandsche berichten - - ter 
weerlegging van 's directeurs meening, dat Oost-Var
kensoord niet op het zuid-oostelijk district zou kunnen 
worden aangesloten. 

Wanneer wij over deze questie en den inhoud der 
gewisselde slukken onze gedachten laten gaan, dan 
vinden wij daarin onder veel wat ons mishaagt slechts 
één feit, dat ons heeft voldaan en dat wij om de 
loyauteit en fermiteit, dat erin doorstraalt, gaarne 
vernielden, nl. dit, dat B. en W. — ondanks de anders 
luidende rapporten van den directeur en van de com
missie voor de gemeentewerken - zijn teruggekomen 
op ccn juridisch zuiver of voor het minst volkomen 
rechtvaardig standpunt. 

Dat hierbij aan geen „pour mieux sauter" behoeft 
te worden gedacht, blijkt wel ten duidelijkste uit de 
toezegging, dat de gemeente bij aanbieding van een 
degelijk voorstel evenzeer tot redelijke medewerking 
bereid zal zijn, als zij dit in tal van andere gevallen is 
geweest. 

V R A G E N B U S . 

V r a a g . — Welke zijn de adressen van windmolen-
constructeurs of fabrikanten in ons land? Bedoeld 
worden ijzeren windmolens. 

A 111 w o o r d. — De heer J. D. van der Made, in
genieur te Loenen a/d. Vecht, is dc uitvinder van 
automatische, metallieke windmolens, die vervaardigd 
worden door de Machinefabriek ,,'t Hondsbossche", 
van den heer C. Bosman te Alkmaar. Deze windmo
lens werden o. a. geleverd aan de gemeente Klundert 
en het waterschap „Schouwen" te Zierikzee. 

11ASTHAM DEN 1 1 A A G - L O O S D I I X E N . 
De resultaten . behaald met de gastram gedurende de maand 

December . hebben onzo verwachtingen overtroffen. 
1 December 'sochtends stond de gasmeter op 4170 M : ; en 31 

December 's avonds op 5244 M ' : . zoadat in het geheel verbruikt 
is 1074 M gas. 

Totaal verbruik 1074 W 
Gasgloeilicht in wagen gedureudc Deeembor 42 M : : ( »• • 

Vullen van wagen X". 2 82 M I 

bljjft 1000 M 3 

Afgelegd zjjn 11)37$ K M . , zoodat wjj een gasverbruik hebben 
van s l e c h t s 511; l i t e r per wagon k i lo m et e r. 

Dit is inclusief lekkage, condensatie, manoeuvreeren met wagens 
op dienstterreinen. wachten op kruising enz. Ook het gebruik 
olie en smeermiddelen is verminderd en bedraagt nu per maand 
per wagen: 

8 Liter motorolie tper Liter ƒ 0,25) = / 2.— 
4 Liter petroleum (per Liter - 0,06) = - 0.24 
3 K(i . eoneistentvet (per Kilo - 0,45) = - 1.35 
4 Liter assenolie (per Liter - 0,10) - - - 0.40 

Totaal /B.99. 
Dus por afgelegde kilometer 0,2 cent. 
Van den voorraad hard radervet werd geen verder gebruik ge

maakt Bjj bet schoonmaken van den wagen werd het gebruikte 
radervet in den afgesloten raderbak teruggevonden. Dit werd door 
ons opnieuw gesmolten, met de afgewerkte motorolie aangomengd 
en weder gebruikt. Wjj gelooven dat in geregelde exploitatie 
drie kilo hard radervet per maand t/'0,63) ruimschoots voldoende is. 

Gedurende de geheele maand December beeft de gastram 
X". 1 den dagel j jkechen d iens t vo lgehouden zonder 
de g e r i n g s t e s toornis . De gastram was steeds op tyd. 

Gastram X". 1 heeft nu ona fgeb roken 47 dagen (14 Xov. 
tot 31 Dec) ge loopen en 29371 kilometors afgelegd 

Wjj gelooven, dat ons beweren dat een gastram a l l e s z i n s 
v e r t r o u w b a a r i s , hierdoor gestaafd wordt en de directeur van 
de Westlandsche verzekerd ons dat het met een stoomtram niet 
mogeljjk is een trein zoo lang in dageljjkechen dienst te laten 
loopen. 

Het gebruik van koelwater was nihil, daar het water, den 14 
Xovember in het reservoir gedaan, nog steeds gebruikt wordt. 

De drukste dag was tweede Kerstdag. Toon werden in de 
zes ritten heen en terug 240 betalende passagiers vervoerd, niet 
medegerekend de vrijkaarten en abonnementen. 

Er bestaat het voornemen om deze maand, met goedkeuring 
van den directeur der Westlandsche, proeven te nemen met een 
grooten aanhangwagen. 

Aan de gastram zjjn twee gasregulatours om den druk tot op 
tiO m M . te brengen, écn van Pintsch en éen van Pope. Die van 
Pope bljjkt echter niet zoo goed te werken als die van Pintsch 
en wjj zullen dan ook deze maand de Pope regulateur vervangen. 
Het bljjkt dat men te Blackpool dezelfde ondervinding heeft op
gedaan en slechts regulateurs van Pintsch gebruikt. 
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Den Sn December werd wegen >'". 2 in Den Hnag met gnu 
gevuld en toen in de loods tc Loosduinen geplaatst Met ditzelfde 
gas werd 80 December een kort proef rit je gebonden. 

Tiet onderlioud is ons /eer mcdcgevallen en wij gelooven dat, 
wanneer men in een geregelde gastram-exploitatie lederen wagen 
om de /even dagen echoonmaukt, dit ruinincboots voldoende is. 
Aran slijtage is nog niets te bespeuren behalve aan de remmen, 
die de/c maand verzet /.uilen worden. 

De moeren aan de gantram zijn, waar zulks noodig is, „spiraal-
moeren", en zij voldoen uitstekend. De spieën echter moeten nu 
en dan nagezien worden, dunr zy anders losloopen Dit is te wyten 
aan de constructie on moet op dc tegenwoordige wagens niet 
meer voorkomen — zooals wij vernemen. 

De kussenblokken boaden zich goed, wat een geluk is, want 
daar wij geen gelegenheid te Loosduincn hebben om den wagen 
te lichten, kunnen wij er toch niets aan doen. 

"NVat schokken betreft doorstaat do gastram een zware proef; 
herhaaldelyk worden er nog steenen moedwillig op de rails ge
legd. Het gevaar bestaat dat hierdoor een kosBenblok zou kunnen 
breken, zooals reeds eenmaal in October by een poging tot ont
sporing heeft plaats gehad. 

** 
De eerste locomotief de „Hoeket" was niet perfect; dit bewees 

echter niet dat da stoom alB trekkracht geen toekomst had. Aan 
de eerste gaBtrammen kleefden eveneens zeer vele gebreken, deze 
waren echter van mechaniBchen aard on konden verbeterd worden. 
En dat ia geschied. Het is nu bewezen dat de gastram een g e 
r e g e l d e d iens t zonder s toorn i s kan onde rhouden , 
dat de e x p l o i t a t i e goedkoop is en dat de hoofdbe
zwaren tegen de vroegere gas t ram men geopperd , 
als onaangename schudd ing en reuk , geheel opge
heven zyn . 

Veel tegenwerking heeft de gastram ondei vonden en slechts 
weinig medewerking, doch wanneer het systeem goed is, zal 
de gastram trots alle oppositie zich baan breken. 

W, MKISUIKI-: —SMITH M.8.: , 
Ci: •iel' Ingenieu >: 

ARCHITECTURA ET AMICITIA, 
43e Alg. Vergadering van 11 Januari 1898 

Na lezing der notulen werd het woord gegeven aan den eersten 
secretaris, den heer Eauweriks, die 't jaarverslag over 11198 uit
bracht; hieruit bleek, dat het Genootschap tevreden kan zyn 
over het afgeloopen jaar, getuige bet ledental en de in dat jaar 
gehouden belangrijke bydragen. 

De redactie van het weekblad Architectura" verheugde zich, 
bij monde van den heer De Bazel, het weekblad nu in een 
eenigszins beter type te kunnen uitgeven, hoewel hiermede nog 
niet bereikt is, wat de redactie wil. Zoo weerhouden de financiën 
haar tot grootere en ingrijpender maatregelen; voorts werd een 
oproeping gednun aan de leden tot het leveren van bydragen in 
het weekblad. De heer Eambeek, lid van de redactie van „De 
Architect", kon een zeer gunstig verslag uitbrengen; het aantal 
abonnementen toch is belangrijk gestegen, terwijl door het con
tract mot den nieuwen uitgever meer gelden ten goede van het 
Üenootschap komen 

De bibliotheek, beheerd door den heer Sparringa, kou blijkens 
zyn verslag zich in zoer weinig belangstelling verheugen. 

Hierna nam de beer Van Kesteren als penningmeester 't woord 
om rekening en verantwoording te doen over bet jaar 1898; deze 
rekening, door de verificatie-commissie goedgekeurd, kon ouder 
applauB voor den penningmeester, ook de goedkeuring der ver
gadering wegdragen. 

De beer Nan Kesteren knoopte hieraan eenige beschouwingen 
vast eu wees op do groote wenscheljjkheid voortaan aan den 
penningmeester een boekhouder van professie toe te voegen, om 
een beteren en meer zakelijken stand van zaken te krijgen dan 
zulks in dc laatste 8 jaren 't geval is geweest; een idéé, dat na 
discussie door de Vergudering werd goedgekeurd 

Vervolgens werd de begrooting van 1*99 behandeld, waarop 
als nieuwe posten voorkwamen: /100 voor een boekhouder van 
den penningmeester, / 85 voor een schetsclub en /" 150 als bij
drage voor het te houden lustrumfeest van „Architectura" ln 1900; 
ccn lustrum, 't welk waarschijnlijk door een tentoonstelling zal 
gevierd worden. Na eenige discussie werd de begrootiog goedge
keurd. Voorts kreeg de heer Haul de .longh 't woord om 't be
stuur te interpelleeren over het nemen van een besluit iu zake 
het adres v/d. .Maatschappij, '-onder het preadvies van het bestuur 
vooraf gepubliceerd te hebben. Hieruit ontstond een langdurig 
debat, wuuruit bleek dat 't bestuur hiertoe volkomen gerechtigd 
was door de Vergadering zelve, terwijl de uitlegging van het ant
woord als in de vorige vergadering goedgekeurd, door deze ver
gadering wederom met applaus werd gesteund. Na ufdoening van 
eenige huishoudelijke bezigheden, werd dc goed bezochte ver
gadering gesloten. 

TECHNISCHE V A K VEREENIGING. 
AFDKEUMG AMSTERDAM. 

Vergadering van H Januari 1899. 
In deze vergadering brachten Secretaris, Penningmeester cn 

Bibliothecaris hun jaarverslag uit. Hieraan ontleenen wy het 
volgende: Het aantal leden steeg van 88 tot 132 en dat der dona

teurs vnn 20 tot 31; du linancieele toetttand wan gunotig te 
noemen, het batig saldo bedroeg /?9,b'0; het aantal deelnemers 
aan don Leeskring bedroeg 41; van de Bibliotheek werd meer 
gebruik gemaakt dan het vorige jaar. 

Do bcgrooting voor 1899, sluitende met een totaal van f 1219 )i0 
aan ontvangBten en uitgaven, werd met algemeene stemmen 
goedgekeurd, waarna de bh. Baron, Gabriëlse en Vaas werden 
aangewezen tot het nazien der rekening en verantwoording van 
den Penningmeester. 

De bestuursleden Masereuw cn Sanders werden herkozen; in 
de plants van de bh. Haver en Koosen (dc eerstgen. trad at 
wegens verandering van maatschappelijke positie en de ander had 
zich niet herkiesbaar gesteld», werden gekozen de bh. Gnbr.else 
cn Vaas. 

Na behandeling der vraget.hu * hrachten twee bestuursleden 
eenige hartelijke woorden van duck aan den scheidenden Voor
zitter, den heer Haver, voor het vele , dat hg voor de Vereeniging 
heeft gedaan. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'.SGIIAVENHAOK. Do hoofdcommissie voor de wereldtentoonstel

ling te Parijs, die in de afgeloopen week alhier vergaderde, beeft 
reeds verscheidene toezeggingen van iozendingen op net gebied 
van kunst- en fabrieksnijverheid voor de Nederlandsche afdeeling 
ontvangen. 

In Friesland is eene commissie bezig met het bijeenverzamelen 
eener gecombineerde inzending van de friesche njjverhcid, waarbij 
een Hindclooper Kamer zal gevoegd worden. 

De Nederlandsche fabriek voor werktuig- en spoorwegmaterieel 
zal oen volledige vacuum-pan installatie voor de rietsuikerfabrikage 
inzenden. 

De heeren Smulders, ingenieurs constructeurs te Rotterdam, 
zullen met een excavator ter expoeitic komen. 

Een combinatie van de heoren Gebr. Stork en Willem Smit 
en Co. /.uilen een groeit inzenden betreffende clectrog.'-ne 

fi t con en ander blijkt dat vooral do fabrieksnijverheid nogal 
plannen tot ruime deelnemiog beeft. 

— Sedert o Dec. j i . is als tijdelijk plaatsvervanger van den 
hoofdopzichter van het Bouw-departemcnt in Ned. West-Indië, 
den heer v. d. Ljjcke, die thans met verlof in Europa vertoeft, 
in functie getreden de hoer I'. M. I.. Willemse, opzichter van 
den Waterstaat in N'edcrl-Indië, daartoe door den Minister van 
Koloniën aangewezen. 

AMSTERDAM. Het examen voor liet diploma vau bouwkondig op
zichter, ingesteld door dc Mij. t. b. der Bouwkunst, zal worden 
afgenomen op 21—24 Februari. 

GKONIN'.KN. DC Gemeenteraad besloot in zijn zitting van den 
7n dozer, een bedrag vau 8500 gulden beschikbaar tc stellen ten 
behoeve van onderzoekingen naar oen prise d'enu voor den aau-
leg van een eigen waterleiding. 

Tevens word in deze vergadering besloten afwijzend tc beschikken 
op het verzoek vnn de Vereeniging van houtkoopers in dc pro
vincie om nij de gemeentewerken een minder strenge keuring 
van hout toe te passen, en een onderzoek in tc stellen naar de 
\vij/i' waarop liet hout voor den bouw van het openbaar slacht
huis is gekeurd. 

P E R S O N A L I A . 
— Hij kon. besluit vnn 12 Januari is bij deu Rijkswaterstaat 

met ingang van 1 l-'cbruiiri 18D9: 
uan den ingenieur der 2c kl Jhr. I'. I.. Ortt. op zijn verzoek, 

eervol ontslag verleend; 
zijn bevorderd: tot ingenieur der 2e kl. ll.Doijcr. thans ingenieur 

3e kl . , cn tot ingenieur der 3e kl. A. Th. do (iroot, tbans adspirant-
ingenionr; 

en is benoemd tot adspirunt-ingenicur A. L . dc Gelder. 
— lijj kon. besluit van 13 Januari is, mot ingang van 1 1'ebr. 

189'.l, G. J . Beseem, te Zutfen. benoemd tot burcclambtonaar 
vun den Rijkswaterstaat der Se klasse. 

— 'J'e 's Hertogenbosch is /.ondug op 70-jarigen leeltyd overleden 
de lieer A . van Asseldonk, leeraar uan de Kon. school voor 
nuttige en beeldende kunsten aldaar. 

— Te Ycnloo is tot directeur der genieën telijke gasfabriek en 
telepboon-inricliting benoemd de boer M. Janssen, aldaar 

Dezelfde beer Janssen staat als DO. 1 op de voordracht voor 
gas-directcur te Itocrmond. 

V A C A N T E BETREKKINGEN' . 
— D i r e c t e u r der gemeentewerken tc Dordrecht. Jaar

wedde / 4000. Adres voor 1 Februari nan Burg on Wotb. (Zie 
adv. in liet vorig /to.) 

— T c e k e n a a r - c o u s t r u c t c u r op ccne machinefabriek te 
Amstordum. Adres met opgaaf van referentiën en verlangd aalaris 
lett. J l H 608, Nieuws von den Dag. 

— 1 ' r a c t i s c b e r v a r e n w e r k t u i g k u n d i g e aan de 
ambachtsschool tc l'trecht, bekend met de beginselen der clcctro-
techniok, om onderlicht te geven in het tcchn. teekenen. Jaar
wedde / 1200. Adres vóór 2(i Jan. aan den directeur. 

H. P. DER BOER, Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, ^ 
Wollenfoppenstraat 39. 

ROTTERDAM. 
Mem. Sao. Inat L O N D O N . 

Kantoor: 150 De Hay terkade, A l t T I B D A H . Filiaaal: M Bekla. 
Hoofdagent voor Nederland, België ra Koloniën van SHANKS * Co, te Barrhead. 

Specialiteit in het vervaardigen van | Specialiteit voor de Levering van eompleete Badinrichtingen. — Privaat-Inrichtingen, — 
Shanks Closets zgn nog niet overtroffen. — Parteleinen Badkuipen, IJuten Badkuipen. — 
Closets, lidschtafels, Urinoirs enz. — T I I W 1 B I I M u T H T I L A l I a > 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prgi**, 
Teekeningen en prijsopgaven gratia. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rake* 

HEETE-LÜCHT-BAKQVENS 
Bekroond met den hoogst en Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaill- A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R -
DBBOHT 18%. 

Bouwt ook OVENS met ut tr ijtlen-
•len h a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

H. & J . S U Y V E R 
FABRIKANTEN V A N 

1 
mm its Intern. Ten toonstelling te Amster

dam 1888 bekroond met 
K DIPLOMA (keepte nderKheMtBf) 
Mallandeehe Te l» • • Zeepaard, 

Bickers trant 
A T I K T K R U A V I . 

P H O T O Z I N C O G R A P H I E . 
en Ktë réo type - In r i fh t i na ; 

van 6. J . TB1EME, te Arnhem 
De ondergeteekende vestigt de aan

dacht op zijn inrichting voor Photo-
l i t h o g r a p h i<-, bijzonder geschikt 
voor de reproductie van P l a n s , Tee
k e n i n g e n enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P h o t o 
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 ent 
ten dienste van HH. Uitgevers en op zijne 
S t é r é o t y p e - i n r i c h t i n g voor HH 
Drukkers, alles tot de minste prijzen 

Prospectussen met proeven van bowerkina 
worden op franco aanvrage gratis toege
zonden. 

O . J . T H I KIMT!. 

W.J.WEISSENO, 
N i e n w e n d i j k U I , A m s t e r d a m . 

Fabriceer». GEIJKTE DUIMSTOKKEN, 
Twee- en V ij f Meter lat t en , 

STALEN MEETKBTTINGBN, 
B a l c e n s , J a l o n n , 

KOPEREN E N S T A L E N 

Peillijnen, Peilloodeo, Peilstokken, 
PF.If.SCMt.4 te Kif rum. 

M a g a z i j n v a n P a s s e r d o o z e n , 

TEEKENBEHOEFTEN 
ane Onlimctte inmlrmnenten. 

F . q i K K 1 C E S , P R I S M A ' S enz . 

STOOM Tl MM ER-

HOUTWOL-FABRIEK 
DIJKERMAN A IDIJZERD, Breda 

SPECIALITEIT in verp laa t sbare 
Heuten 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 
Tulnkoepe lw . 

BECKER & BUDDIIIGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAK 

W A T E R P A S - IIO F. K M E E T -

ma A N D E R E 

r N S T R U M E X T E M , 
voor INGENIEURS, A R C H I T E C T » ! , 

LANDMETERS, T E E K E N AARS, taa. 

G e ë m a i l l e e r d e 

Peilschalen. 
WEEGWERKTUIGEN. 

Corns. GIPS Cornszoon, Dordrecht 
ep s t r e n g s t e k e u . 

C R K O S O T E E R E N 
R U R N E T T E E R E N 
K Y A X I S E E R E N 
G E D E E L T E L I J K E C R E O S O T E E R I N G . 

HOI T i l Vil»KL — DWARSLIGGERS. 
van hnut en van ëtaat, in verschillende 
eonmtrueliën. Prijscouranten ea in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

W. tW. lit. SCtMOLTE, 
Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTERDAM. 

G E B R H E S S E , Damrak 68, 
AMSTERDAM. 

Leveren compleete r i . o s F . T l X K K I I T I X « ; K X . 
„ „ l l t l l l M t l l i i n \ « . i ; v . 

• V T A B C H B A K K E N , GASORNAMENTEN enz. Tegen concurreerende prijzen. 
Plaatsing en inrichting door geheol Nederland. Teekeningen en prgsco • anten 

aanvrage. Wedorverkoopers ontvangen liet gowone rabat. 

KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
LEIDEN. 

Machine-. 8toom ketel-eu Constructiefabrick. Scboepsbouwwerf met Dwarshelling,lang50M 
3toombooten-, Bagger-en Spoorwegmateriaal. 1 Jzer-en Kopergieterij. Zware en Lichte Smee-
werken. Ankors, IJzeren en Stalen Kettingen niet certificaat van Lloyd's en Bureau Veritas 

B. HOLSBOER. 
Arnhem. 

Leverancier van Z. M. den Kon ing . 
Fabriek en Itfmgamijn van Mntlrutnenlen gene» 

nETEXSUBAFPEteiJH tlFHHUÊH. 
B E K R O O X D voor W A T R R l ' A N - , IIOKH.vIK.KT- en andere I X f t T l U M K J i T K S I 

met Z i l v e r l s « s , 1 8 * 1 , 1HS:I (Internat. Tentoonet.) 
Hoogs te o n d e r s c h e i d i n g 1879. 

EQUERRES, 3IEETKETTINGEN, BRIEF- cn P A K K E T B A L A N S E N ' enz. enz. 
Bakena , Rotat ie- en Inductie-toestellen, Telegraaf-Apparaten, enz. e u . 
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V e r v o l g der Aankondigingen. 
I>IXMI>\u, g , Januar i . 

K a a m . te 10} uren, dour burg. eu weth.: 
het lereren vau 249,000 straatklinkers. Inl bij 
tli'ii geineentcopz S. Hofs. (Zie advert, in uo, 2.) 

Mneek: liet inaktn van een fabrieksgebouw 
en verdere werken bij de zuivelfabriek van de 
lirma Julia Halbertsnia. lui. bij den arch. A. 
Breunissen Troost aldaar. 

\ l t l . l l» \u *7 J anua r i . 
Dordrecht, te 2 uren, aan bet kantour der 

.:' ' • legasfabriek : de levering van schuiven, 
afsluiters, drijvers eu beweegbare buizen voor 
de te maken hezinkvijvers aan de hoogdruk-
waterleiding;. Inl. aan liet kantoor. 

l>l vm>A4.. ;u Janua r i . 
Leeuw arden te 1 uur, door het min. van 

biunenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
hest.: het onderhouden van en het duen van eenige 
herstel'iugen aan het rij ka-archiefgebouw te 
Leeuwarden tot en niet 31 Dec. 1900. Inl. bij 
de rijksbouYvk. voor dfi onderwijsgeb. enz. te 'i-Gra-
veuhage en den opz. der universiteitsgebouwen 
.). C. Hubflcher te Groningen. Aanw. 24 Jan., te 
12 aren. Kam. ƒ1200. 

NAA\'l>.\<>, o Februar i . 
Oldeberkoop: het amoveeren der huizinge 

„Vredewoud" te Oldeberkoop en het bonwen van 
een villa. Inl. bij den arch. O. M. .Meek te 
Donkerbroek. Aanw. I 1'ebr., te 12 uren. Bilj. 
inz. uiterl. 5 Febr. 

Hi:i»KI»KKIJ\<.. 
Aan de ijzergieterij der tirma Rogier, Xerinci, 

Richter it Co. te Berden op Zoom li opgedragen 
het maken vnu acht generatorovens met ijzeren 
overkapping eu een compleet zui»erhuis voor de 
gasfabriek te Groningen, voor een bedrag van 
f 80,000. 

A D Y E R T E N T I E N . 
MaatsciiajipijtotExploitatievai. 

Staatsspoorwegen. 
AANBESTED ING . 

Op D i n s d a g den l ï n J a n u a r i 
1899, dee namiddags ten X ure 
(lokale tijd), aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in het Moreelse Park 
te Utrecht, Tan: 

BESTEK No. 185. 

Het leveren van onbereide 
TELEGRAAF- en SCHOOR-
PALEN ten behoeve van de 
Staatsspoorwegen. 

De besteling geschiedt volgens art. 
12 Tan het bestek. 

Het bestek ligt van den 7n Januari 
1S99 ter lezirg aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park eo aan het bureau 
Tan den Heer Ingenieur Chef der Werk
plaatsen en Magazijnen Tan den Dienst 
Tan Weg cn Werken te l'trecht en 
is op franco aatiTraag (per brief; aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling Tan f 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centranlbureau (Dierst van Weg en 
Werken) en door den Ingenieur voor
noemd. 

U T R E C H T , den 6n Januari 1899. 

Ministerie vau Financiën. 

LANDSGEBOOWEN. 

AANBESTEDING. 
Op D i n s d a g , II F e b r u a r i 

1899. des middags te 1'-' uren, zal, 
onder nadere goedkeuring van den 
Minister van Financiën, aan het ge
bouw v.i ii het Ministerie van Financiën 
worden aanbesteed: 

H e t o n d e r h o n d e n en herstel 
len v a a het gebouw te 
'sHertOjcenboHch, w a a r i n 
gevest igd z i j n de k a n 
turen v a n de h y p o t h e k e n 
en v a n het k a d a . t e r , v a n 
«Ien d a g d e r h ennisgetvlng 
v a n de g o e d k e u r i n g der 
aanbes ted ing tot e u met 
SI D e c e m b e r 1901. 

De besteding zal geschieden over
eenkomstig $ 417 der Algemeene 
Voorschriften. 

Het bestek ligt ter lezing in liet 
gebouw van het Ministerie van Finan
ciën, aan liet bureel van den Rijks
bouwmeester in het 2de District, 
l'loweelen burgwal N". 16 te 's-Graven-
hay*. aan liet gebouw te 's-Hertoyen-
boich waarin da kantoren van de 
Hypotheken en het Kadaster gevestigd 
zijn en aan dat van bet Provinciaal 
Bestuur van Noordbrabant. 

Inlichtingen worden gegeven door 
voornoemden Rijksbouwmeester te 
's-Gravenh'iye en door den Opzichter 
bij de Landsgebouwen H. J P. F. 
V A N E W I J K , te 's-Hertogenbosch. 

Aanwijzing zal worden gedaan op 
Dinsdag ï Februari 181)9, des voor-
middags te 10 uur. 

's-Gravenhage, 3 Januari 1899. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
V. RANDWI.ICK. 

AANBESTEDING 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Gemeente Arnhem, zu'len 
W o e n s d a g 18 J a n n a r i 1899, 
's voormiddags II'a uur, in het open
baar , ion Gemeentehuize AANBE
STEDEN: 

B E S T E K No 7. 

Het MAKEN en STELLEN van 
een gesmeed IJZEREN HEK, 
lang circa 160 N . 

Inlichtingen: alle werkdagen, toten 
met 17 Jai uari a. s , des voormid-
daga van 10—12 uur aan het bureau 
Gemeentewerken in de Kadestraat; 
bestek met gezegeld inBchrijvingsbiljet 
en teekeningen a ƒ 1 . 0 0 tot dien dag 
verkrijgbaar aan liet bureau Gemeente
werken ten Gemeentehuize. 

AANBESTEDING. 
Door C o m m i s s a r i s s e n der 

Nieowe of L i t t e r a i r e Socië
teit te 's -Gravenhage, 

zal op D o n d e r d a g 2(i . l a n n a r l 
1899, des imddags lm '4 ure. in een 
der lokalen hunner Sociëteit 

worden aanbesteed: 
H e t a m o v e e r e n v a n Ü P e r -

ceelen a a n liet P l e i n en 
een P e r c e e l a a n de Doe
l e n s t r a a t te V t t t a v e n -
hage en het a l d a a r bou
wen v a n eenige l o k a l e n 
ter v e r g r o o t i n g der be
s taande S o c i ë t e i t . 

A a n w i j z i n g i n loco op Dins
dag 17 J a n n a r i e. k. , dei morgens 
ten 9'/t ure, stadsiijd. 

Inlichtingen geeft de A r c h i t e c t 
J o h s . f lu t t er s J r , eiken Dinsdag 
en Donderdag vóór de aanbesteding. 
Tan 's morgens 10—12 ure, in een 
der lokalen Tan genoemde Sociëteit. 

De i n s c h r i j v i n g s b i l j e t t e n moe
ten aan een der Societeit.lokalen, 
Doelenstraat, zijn ingeleverd uiterlijk 
den 35n J a n u a r i 1899, voormid
dag 12 u u r . 

Bes tek en t e e k e n i n g e n liggen 
voor gegadigden ter inzage iu een der 
lokalen van genoemde Sociëteit en in 
het gebouw van de M a a t s c h a p p i j 
tot B e v o r d e r i n g der Bouw
kunst , Mnnixstraat 402 te A m s t e r 
d a m en zijn te verkrijgen tegen be
taling van /"IO— (Tien Gulden) bij 
de Boek-, Coutant- en Handelsdruk
kerij van ¥. J B e l l n t n n t e voor
heen A . D . S c h i n k e l . Paviljoens-
g-acht J7 te 's Gravenhaye, vanaf 10 
J a n u a r i e. k. Bij verzending bin
nenslands /"II,— tegen inzending van 
postwissel. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Gemeente BAARNzijn voor
nemens op OinuMmg t-t Januari 
ÊSHH, des voormiddags om half elf 
uur, ten Gemei ntehuize in het openbaar 
bij enkele inschrijving 

iuiii te l>e«t«>den: 
Het leveren van 249.000 

STRAATKLINKERS. 
De bestekken liggen varaf 16 Jan. 

1899 ter secretarie ter lezing, en zijn 
op franco aanvrage a fO.tr. verkrijg
bar bij den Hier Secretaris te Baarn, 
terwijl inlichtingen zijn te verkrijgen 
bij den Gemeenteopzichtcr S. HOFS. 

B A A R N , 12 Januari 1899. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

D'AULNIS, Burgemeester. 
V A N MERKESTIJN, Secretaris. 

Ter drakkerg der Naamlooza Vennootschap „Het Vaderland". 

34 s te J A A R G A N G N U . 3 Z A T E R D A G , 21 Januari 1899. 
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B O U W - E N S I E R K U N S T . 

Het „festina lente" is ongetwijfeld ccn goede raad ; 
als die echter zóó wordt opgevolgd, dat ccn aflevering 
van Juli 1898 gedagtcckend, pas Januari 1899 wordt 
rondgezonden, dan heeft men het Romeinsche voor-
schrut wel wat ai te letterlijk opgevolgd. 

Hoe dit zij, de Juli-aflevering van Bouw- en Sier
kunst is weer keurig en met zorg uitgevoerd. Moesten 
wij tot dusverre klagen, dat van bouwkunst nog niets 
gegeven werd, hoe rijk ook de sierkunst vertegenwoor
digd was, nu vult de architectuur de geheele afleve
ring. 

Een beschouwing van den heer K. de Bazel over 
de wijsbegeerte der bouwkunst gaat vooraf. Het is 
ccn zonderling opstel, dat met ccn apocalyptische in
leiding begint. Wie denkt niet aan den ziener van 
Patmos, als hij leest : ...Onbeweeglijk ; - rustte hij 
op een zetel van meetbare maat. Zijn hoofd, omgeven 
van ccn hemelsche glans, stralend (van) uit eene kern, 
die gelijkt den weerschijn van de zon daarboven ; tee-
ken van het vermogen om de in zeven glanzende 
stralen zich openbarende eigenschappen dier zon te 
ontvangen. De weerkaatsing der kennisse Gods. Lager, 
vervuld van Zijn glorie, drie gestalten, houdende een 
staf, in verschillenden stand gericht, naar de vaste 
punten, die in de voor hen geopenbaarde lichtende 
sfeer zichtbaar zijn ; in hen de bewustheid van den 
Goddelijker] Wil huns Meesters, cn de kracht, dien 
staf te dragen door de eeuwen heen, in onbeweeglijke^ 
stand." 

Of dit : „Deze zijn de meesters der kunsten in 
dubbele gedaanten, die aldus het beeld van hun ideaal 
kennen en lecren, tot uitdrukking brengen aldus 
bouwt de mensch, omvangen door de wordingswetten 
der natuur-openbaring, verheerlijkend het Goddelij'c 

Advertentien van I tot 6 regels /"i.oo, het be-.viî r.ummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer f 0.15. Groote lette. J worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen v-ri'en bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

Licht, een tempel, waar de verloren zoon zijn Geeste-
l< tken Vader wedervindt, ccn huis voor de voltrekking 
van het huwelijk der ziel met haren Hcmelschen 
Bruidegom". 

Maar als men, na dit proza gelezen te hebben, de 
Openbaring van Johannes nog eens ter hand neemt, 
dan wordt het duidelijk, hoc grout dc afstand is, welke 
den Evangelist van den heer De Bazel scheidt. 

In onzen tijd maakt het een vreemden indruk, als 
iemand schrijft op de bovenaangehaalde wijze. Wij 
twijfelen er niet aan, of de heer De Bazel is volkomen 
te goeder trouw cn hij meent, door de beeldspraak 
van het Nieuwe Testament over te nemen, anderen 
zijn hooge opvatting van de bouwkunst deelachtig te 
kunnen doen worden. Maar hij had moeten bedenken, 
dat cr geschreven staat 1 „geeft het heilige den honden 
niet, noch werpt uwe paarlcn voor de zwijnen", cn al 
is het verre van ons, hen, die het tijdschrift „Bouw- en 
Sierkunst" lezen, met deze dieren gelijk te willen 
stellen, cr is kans, dat sommige intcekenaren met het 
door den heer De Bazel geschrevene gaan spotten. 
Daarom meenen wij, dat hij zijn opstel liever niet in 
een werk, waar het in het geheel niet thuis behoort, 
had moeten plaatsen. Slechts daar had hij liel mogen 
laten drukken, waar hij wist alleen geestverwanten als 
lezers te zullen hebben. 

De tekst is in een plaatwerk slechts bijzaak ; hoe 
korter die is, hoe beter. Aan dc platen der aflevering 
is ditmaal, als vroeger, geen zorg gespaard. In keurige 
lichtdrukken zijn enkele onderdeden van het Konink
lijk Paviljoen aan het Centraalstation te Amsterdam 
weergegeven. 

Eerst vindt men de deur aan de stadszijde afge
beeld, die ons, onderlusschen, niet geheel bevredigd 
heeft, vooral niet als staal van redegevende kunst. 
Want de zuilen naast dien ingang hebben al niet meer 
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constructieve beteekenis dan die, welke bv. in den tijd 
van het zoo ten onrechte gesmade Barok werden 
gemaakt. Om /.e althans niet geheel doelloos te doen 
zijn, werden er twee beelden op geplaatst, die een 
fronton dragen, dat, door de wijze, waarop zijn be
nedenste lijst werd afgesneden, al weder ons aan de 
17e eeuw doet denken. En dit fronton, met het daar
onder aanwezig wapen houdt al weder volstrekt geen 
verband met de het omgevende vensters. Wanneer 
hier het „toute forme etc." van Viollet-le-Duc moest 
toegepast worden, dan bleef er van het geheel nict 
veel over. 

De hoofdtrap van het paviljoen, die dan volgt, be
valt ons beter. Alleen de wijze, waarop de gewelven 
zijn aangebracht, is misschien nict vrij van gezocht
heid, die vooral uitkomt, waar de ribben van het 
groote gewelf op de zuilen steunen. Dc compositie, als 
geheel, bezit evenwel ongetwijfeld karakter. Of dit 
karakter wel dat is, hetwelk ccn paviljoen bestemd 
voor 19c-ccuwsche Nederlandsche Vorsten behoort 
te hebben, blijvc in het midden. 

Een derde plaat geeft ons ccn kijkje in het paviljoen 
zelf. Dc vormen sluiten zich aan bij die van dc wacht 
kamers van het station, die al onzen lezers wel bekend 
zullen zijn. Om dc zoldering loopt een fries met hoen
ders, zooais fiok Viollet-le-Duc in het kasteel te Pierre-
fonds ergens maakte. Wat dit pluimgedierte met het 
Koninklijk Huis der Nederlanden tc maken hec;t, 
hadden wij gaarne in den tekst toegelicht gezien. 

Nuts dan lof hebben wij voor hel prachtige hek 
aan de perronzijde, iederen reiziger met de treinen, 
die naar liet oosten vertrekken, gemeenzaam. Het is 
in dergelijke details, dat de talenten van den heer 
Cuypers zich het schitterendst openbaren, zooals ook 
uit de volgende plaat, die een gedeelte van het trap
hek voorstelt, kan blijken. 

In de volgende platen bouwt Bauer ons ccn volks-
gebouw, al is het dan alleen in de verbeelding. Wat 
verstaat men onder zulk een monument? Laat de ont
werper het ons zeggen, .,Het volk", zegt hij, „levende 
in eene harmonische gemeenschap, zal zich wijkplaat
sen bouwen, waarin het voor verschillende doeleinden 
kan samenkomen, waar hel zich op gegeven oogen-
blikken concentn eren kan. Ais monumenten (van) 
waaruit wetenschap en kunst: hun (sic) licht doen 
stralen onder de menigten, zullen zij zich hoog boven 
hunne omgeving verheffen en de centra zijn (van) 
waaruit de band gaat, die het volk le zamen bind!. 
Dan zal ook weder een volksgehouw een volksbouw 
kunnen zijn". 

Of ieder nu de bedoeling van den heer Bauer zal 
hebben begrepen, mag worden betwijfeld. Zijn schep
ping is toekomstmuziek, is voor de architectuur wat 
„het jaar 2cxx>" voor de litteratuur wou wezen ; de 
schepper heeft iels van Plato, Thomas Moore, Swiit 
in zich, misschien zelfs iets van Mar.v Toynbce-werk, 
university-extension, altruïsme, coöperatie, co-educatie, 
equivalentie, en nog veel meer, waar onze tijd vol van 
is, of althans vol van geacht wordt, heeft den bouw
meester door het hoofd gespeeld, toen hij de teeken-
stift voerde. 

De ontwerper heeft in October lSi)4 zijn teekenin
gen voleindigd. Zijn werk moet van grooten invloed 
geweest zijn op den stijl, waarin thans de Amstei-
danische beurs wordt opgetrokken. Wie denkt nict 
aan Berlage. als hij dien betrekkelijk sinallen voor
gevel ziet. met baast geen openingen erin, en met een 
zwaren vierkanten toren, eveneens bijna vensterloos, 
aan de linkerzijde? Naar het doel van dien toren te 
vragen wagen wij niet. Wij zouden hel liefst aan een 

vuurtoren denken, „waaruit kunst en wetenschap haar 
licht doen stralen", al begrijpen wij voorloopig niet, 
hoe dit zou moeten geschieden. Doch eer de „harmo
nische gemeenschap" er zal zijn, kan er nog heel wat 
uitgevonden worden. Hebben wij niet reeds de X-str.i-
len en de kinematograaf? 

De zijgevels met hun weinige en, op geringe uitzon
deringen na, niets dan langwerpige openingen vormen
de vensters, verplaatsten ons in gedachten naar 't Am
sterdamsche Damrak der komende eeuw. Maar Bauer 
heeft althans voor enkele halfcirkelvormige ramen ge
zorgd en die door flamboyant-tracceringen gevuld. 

De graanbeurs pardon, de feestzaal is min of 
meer op de kerk der H. Sophia te Constantinopel ge
ïnspireerd. Slanke minaretten ontbreken hier niet; 
daar zal de muezzin roepen, als het harmonische volk 
„op gegeven oogenblikken zich moet concentreeren" 
Op een der muren van het gebouw vindt men „dc 
band, die het volk te zamen bindt" duidelijk weer
gegeven. 

Het blijkt :iu wel, dat de bouwmeester van de Am
sterdamsche beurs in de toekomst gezien heeft. Als de 
„harmonische gemeenschap" een feit zal zijn gewor
den, als ï volk naar een wijkplaats zal zoeken, als 
„Ons Huis" te klein zal zijn, als „het kapitaal" nog 
slechts ccn verouderd begrip en derhalve geen beurs 
meer noodig zal zijn, dan trekken de vertegenwoordi
gers des volks in plechtigen optocht naar het Damrak 
en verklaren den buiten gebruik gestelden tempel van 
Mercurius tot volksgehouw. De goederenbeurs wordt 
de gehoorzaal, de effectenbeurs de feestzaal, de koren
beurs als bibliotheek, studcerzalen en stoelenbergplauis 
ingericht. En de mannen van wetenschap en kunst 
klimmen naar het plat van den grooten toren, terwijl 
het harmonisch volk de koffiekamers bestormt, waar 
zonder betaling, want het geld is afgeschaft, keur 'an 
spijs en drank te verkrijgen is. 

In de vijf platen, die de aflevering besluiten, geeft 
de heer K. de Bazel ons te zien, hoe naar zijne meening 
een genootschapsgebouw voor architecten zich voor 
moet doen. Dat dit ontwerp kans heeft verwezenlijkt 
te zullen worden, betwijfelen wij. Het is, alsof de 
Nederlandsche toestanden voor zulke gebouwen min
der gunstig zijn. Het eenige, dat gesticht werd, wordt 
gezegd te zijn een blok aan het been van het Genoot
schap, dat tot bouwen overging. 

Wij vermoeden, dat ook het ontwerp van den heer 
Dc Bazel reeds eenige jaren oud is; was het ge
bouwd, dan zou het zeker een eigenaardigen indruk 
op den voorbijganger hebben gemaakt. Die indruk 
zou overeenkomen met het effect, thans bereikt door 
het ten vorigen jare voltooide hoekhuis in de Raad
huisstraat te Amsterdam, naast liet gesticht Van 
Brienen. Alles natuursteen, geen lijsten, veel muur
vlak, veel kleine vierkante vensters, enkele boog
openingen, wat chanfreins, een torentje, ziedaar zoovele 
punten van overeenkomst. Bauer, Berlage, De Bazel, 
liet zijn blijkbaar allen geestverwanten. Wie is de 
vinder, wie waren volgers? 

Het maken van plattegronden is niet de sterke zijde 
der nieuvveren. Wij vreczen dat de architecten, was 
hun werk verwezenlijkt, heel wat klachten zouden 
vernemen. Gelukkig kon de heer Berlage voor de 
beurs den plattegrond van ccn zijner meer practische 
collega's gebruiken. Associatie met een practicus zou 
ook den heeren Bauer cn De Bazel aangeraden mogen 
worden. 

De aflevering van „Bouw- en Sierkunst" is ditmaal 
zeer belangwekkend. Zij doet ons kennis maken met 
het werk van bouwmeesters, die, ofschoon nog in ons 
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midden vertoevende naar het lichaam, met hun geo;t 
naar verwijderde gewesten verhuisd zijn. „Verlan
gende", zegt de heer De Bazel, „zelf te schouwen in 
het water van het hooggelegen bekken der wijsheid, 
hebben zij den moeilijken pelgrimstocht aanvaard naar 
de kenbare bron, welker kiare weerspiegeling hun 
geloof zal sterken, hen kracht zal verleenen, om aan 
hunne broeders deze waarheid mede te tooncn. Zoo 
zal de Goddelijke schoonheid, gedragen door zijn 
eigen eeuwige wet, steeds in hetzelfde licht verschij
nen, zoo zal de Godheid, zich slechts openbarende 
door zijne engelen, de scheppende krachten, in bezie
lende stralen zuivere middelen ter uitdrukking mede 
stuwen." 

Dit alles is, ofschoon wellicht niet voor ieder duide
lijk, toch wel verheven. Doch architecten, die zoo den
ken, moeten zich in de dagelijksche practijk met haar 
beslommeringen en onaangenaamheden voelen als 

visschen buiten het water. Laat ons hopen, dat zij 
die practijk niet noodig hebben, dat zij, in afwachting 
van den tijd der harmonische gemeenschap, voldoen
de middelen mogen bezitten, om zich alleen aan den 
bouw van luchtkasteclen te kunnen wijden. 

Of zou de nieuwe kunst slechts een voorbijgaand 
gevolg van overprikkelde zenuwen zijn? Het antwoord 
is aan de toekomst. 

RIOOLGAS OF LICHTGAS. 

(Met eeu plaat.) 
Met r i o o l g a s wordt hier bedoeld: het gas, dat 

in riolen, beerputten en dergelijken door rotting ont
staat, en niet l i c h t g a s : het gas, dat van de gas
fabriek afkomstig is, door lekken van de leidingen 
in den grond komt, en, zooals in mijn voorgaand stuk 
over dit onderwerp is - en in de volgende regelen 
zal worden aangetoond, door diffusie in de riolen 
dringen kan. 

In „De Opmerker" van 8 Mei 1897 deed ik me
dedeeling van de op 7 en 12 April bevorens plaats 
gehad hebbende ontploffingen in de Doelestecg en 
bij de Veemarkt. Ik beschreef de omstandigheden, 
die volgens mijne idee aanleiding tot die ontplof
fingen hadden gegeven, en kwam tot de conclusie, 
dat alleen l i c h t g a s en geen r i o o l g a s de schul
dige was geweest. Een positief bewijs, dat het in de 
riolen aanwezige gas werkelijk lichtgas was, heb ik 
toen niet geleverd. Het doet mij daarom veel genoe
gen, dat ik voor eenigen tijd werd uitgenoodigd dit 
bewijs alsnog te leveren. 

De bijzondere waarde van zoo'n bewijs, ook voor 
elders voorkomende gevallen, deed mij hesluiten van 
dit onderzoek eene beschrijving te geven in dit blad. 

Mij werd opgedragen een positief bewijs te leve
ren, dat hier in sommige, door mij aangewezen, rio
len l i c h t gas voorkwam, en de eigenaardige reuk 
daarvan niet aan r i o o l g a s te wijten zoude zijn. 

Kon dit bewezen worden, dan was ook aan tc ne
men, dat de ontploffingen in '97 te wijten zijn aan 
hetzelfde gas, omdal ook bij die pullen dezelfde reuk 
werd waargenomen. 

Volgaarne aanvaardde ik die laak cn, om eenig 
gas in dc putten tc kunnen verzamelen, deed ik drie 
daarvan met zinken platen luchtdicht sluiten. Deze 
platen waren eenigszins gebombeerd en aan de zij
den met een schuinen rand voorzien, zie fig. 1 en 2. 
Ze werden geplaatst in de sponning van het onder
ste luik en om den rand gesmolten paraffine gego
ten, om de luchtdichte afsluiting meer volkomen te 
maken. 

Aan elke zinken plaat heb ik in 't midden een 
gummi-slang met kraan doen bevestigen, die, op de 
plaat liggende, geborgen kon worden onder het ge-
goien ijzeren straatluik, zoodat dc passage niet ge
hinderd werd en ook de nieuwsgierighed van 't groo
te publick nict te veel werd gaande gemaakt. 

De drie pulten werden volgendenvijs gekozen : ie. 
een put, die naar lichtgas rook van ccn riool, dat in 
l8<>(> reeds werd gelegd, cn dat bekend was door 
zijne bijzondere vervuiling. Wanneer dus ooit de om
standigheden voor rioolgasontwikkeling gunstig wa
ren, dan zou dit wel hier zijn, vooral ook, omdat het 
riool zeer laag ligt en dus altijd vol water staat. 2e. 
een put in dezelfde straat maar van een ander riool, 
dat plm. S nieter uit het eerstgenoemde verwijderd 
ligt, even oud, en in één woord er geheel gelijk aan 
is, maar niet naar lichtgas rook. Er mocht dus wor
den verondersteld, dat ook hier aanleiding zou be
staan tot het ontwikkelen van rioolgas. evengoed als 
bij put i. -je. een put van een riool, dat in '94 ge
maakt is en waar dus nog geen groote vervuiling 
mocht worden verwacht, doch waar wel reeds een 
sterke lichtgaslucht werd waargenomen. 

Na 2 a -; dagen werd door middel van flesschen 
(gashouders), als in figuur 2 voorgesteld, tut elk der 
putten een gelijke hoeveelheid lucht genomen, om 
daarmee de nader te beschrijven proeven te doen 

Alhoewel ik dit als bekend mag veronderstellen, 
deel ik toch volledigheidshalve mede, op welke wijze 
het opnemen van die lucht in dc flesschen geschiedde. 

De hier afgebeelde flesch werd geheel met water 
gevuld en de buis b met de slang van het riool ver
bonden. Door het wegnemen van den stop a vloei
de het water door dc opening weg, en de lucht uit 
het riool, door de huis aangevoerd, trad in dc plaats 
van het water en vulde de flesch. 

Om bij de later te nemen proeven de lucht weer 
uit de flesch te krijgen, werd natuurlijk omgekeerd 
gewerkt en door water in den trechter te gieten, druk 
op het gas uitgeoefend, waardoor dit door buis b ont
week en met een caoutchouc-slang geleid kon wor
den, waar men zulks verlangde. 

Vóór tot de beschrijving van het eigenlijke onder
zoek over te gaan, is het noodig een en ander mee 
tc deelen omtrent de samenstelling van de beide gas
sen, die we r i o o l g a s en l i c h t g a s zullen blijven 
noemen. 

Beide zijn mengsels van verschillende gassen en 
dc onderdeden daarvan komen nooil in dezelfde ver
houding voor. 

Van het r i o o l g a s vooral is deze verhouding on
mogelijk te bepalen, want nu eens zullen enkele der 
hieronder genoemde gassen ontbreken en dan weder 
in groote hoeveelheid voorkomen, al naar gelang ze 
door rotting uit deze of uit gene stof zijn ontstaan. 

De meestal voorkomende gassen zijn : 
Moerasgas of methaan. 
Koolzuur. 
Zwavelwaterstof. 
Ammoniak. 
Stikstof, en meer anderen, doch deze in mindere 

hoeveelheid. 
Van de bovengenoemde zijn alleen zwavelwater

stof en moerasgas gemakkelijk brandbaar. 
Het lichtgas is moer gelijkmatig van samenstelling 

cn van elke steenkolensoort kan tamelijk nauwkeu
rig worden opgegeven in welke verhouding de on
derdeden in het gezuiverde gas zullen voorkomen. 

In Dr. Schilling's Handbuch fiir Stcinkohlengas-
BeleitcTitting wordt de samenstelling van lichtgas, ge-



stookt uit New-Castle kolen, in ccnigc cijfers opge
geven, waarvan de gemiddelden zijn als volgt: 

Aethyleen en hoogere koolwaterstoffen II.—• 
Moerasgas nf methaan 36̂ 3 
Koolmonoxyd g. 14 
Waterstofgas 5O.2O 
Koolzuur 0.28 
Zuurstof cn stikstof O.Ó3 

Vcrgoiijkt men de samenstelling der twee door ons 
besproken gassen, dan is er overeenkomst en verschil. 

Bij heide kan moerasgas voorkomen en beide kun
nen dus brandbaar zijn. Dc andere bestanddeelen van 
het rioolgas kunnen ook alle in het lichtgas voorko
men. Wanneer immers dit laatste nog niet voldoende 
gezuiverd is, komen ook ammoniak en zwavelwater
stof in groote mate voor. Alleen bij geheel gezuiverd 
gas moeten ze ontbreken. 

Onder de in rioolgas niet voorkomende onderdec-
lcn van het lichtgas behooren k o o l m o n o x y d en 
aethyleen. 

Deze kunnen niet in rioolgas voorkomen, omdat 
zij nooit ontstaan door rotting, maar wel door droge 
distillatie, zooals in retorten van gasfabrieken. 

Wanneer men nu eene stof kent, die door goed ge
zuiverd lichtgas wèl, maar door op dezelfde wijze ge
zuiverd rioolgas niet ccne zichtbare verandering on
dergaat, dan zal daardoor de aanwezigheid van het 
eerste gas kunnen worden aangetoond, wanneer ten 
minste niet méér gevraagd wordt, dan mij hierboven 
tot taak werd gesteld. 

Wel is waar is het dan nog mogelijk, dat behalve 
het gevonden lirhtgas óók nog bovendien rioolgas 
aanwezig is, maar het onderzoek daarnaar kan eerst 
met succes worden verricht, wanneer door het verbe-

re;i der gasleiding geen lichtgas meer in de riolen 
kan geraken. 

Het is bekend, dat eene oplossing van palladium-
chloruur in water, welke in zeer verdunden toestand 
nog eene lichtbminroode kleur heeft, door innige 
aanraking met koolmonoxyd of aethyleen een zwart 
gekleurd neerslag geeft. 

Toch zijn er, behalve deze gassen, nog twee andere, 
zoowel in onvoldoend gezuiverd lichtgas, als ook in 
Hooilucht voorkomende gassen, die eveneens op pal-
ladiumchloruur-oplossing inwerken, nl.: 

ie. Zwavelwaterstof; dit geeft ook een zwart neer
slag, maar dit gas kan uit de te onderzoeken riool-
lucht gemakkelijk worden verwijderd, door deze 
eerst door ccne oplossing van azijnzuurlood of door 
natronkalk te leiden. 

2e. Ammoniak maakt dc straks genoemde palla-
dimiK hloruur-oplossing min of meer melkaclitig 
troebel en doet een vleeschkleurig neerslag ontstaan. 

Ook dit gas moet dus bij de proef eerst verwijderd 
worden, want, blijft het erin, dan zal door de boven
genoemde inwerking hel palladiumchloruur reeds 
veranderd zijn en door koolmonoxyd of aethyleen 
geen zwart neerslag meer kunnen worden verk re
gen. Men zal dan de aanwezigheid van lichtgas niet 
meer met zekerheid kunnen aantoonen. 

Wanneer men de te onderzoeken rioollueht eerst 
door een buis met veel verdund zwavelzuur laat bor
relen, dan zal de ammoniak geheel worden terugge
houden. 

Koolmonoxyd, aethyleen en methaan worden door 
azijnzuurlood, natronkalk en verdund zwavelzuur niet 
teruggehouden en kunnen dus door de drie laatst
genoemde stoffen van bijgemengd zwavelwaterstof cn 
ammoniak worden bevrijd. 

Na het onschadelijk maken van deze twee gassen 
kunnen in rioollueht gecne meer voorkomen, die ook 
op palladiumchloruur inwerken (liet koolzuur brengt 
in eene palladiumchloruur-oplossing gecne verande
ring te weeg) en de proef zou nu met vol vertrou
wen genomen kunnen worden, ware het niet, dat men 
in sommige scheikundige werken misschien nog de 
mcdedeeling zal vinden, dat ook moerasgas of 
mediaan op eene oplossing van palladiumchloruur in
werkt cn een neerslag doet ontstaan. 

In (imclin Kraut's „Handbuch der Chemie" toch 
wordt op blz. 1225 meegedeeld, dat ook niet methaan 
of moerasgas ccn neerslag uit een palladiumchloruur-
oplossing kan worden verkregen. Wanneer dit wer
kelijk zoo was, zou ik met deze proef nog echec ge
leden hebben, want, zooals boven gezegd is, bevatten 
r i o o l g a s en l i c h t g a s beide moerasgas of 
methaan. 

Toch is deze mcdedeeling gelukkig niet waar en 
berust zij zeer zeker op eene vergissing, want dit is 
door tie volgende proef bewezen, die, evenals de an
dere proeven, met hulp en onder controle van er
kende scheikundigen genomen werd, aan wie hierbij 
nog mijn beste dank wordt toegebracht. 

We hebben nl. in de natuur voorkomend moeras
gas opgezocht, om daarmee de proel te doen. 

Uit den vijver van den Prinsentuin, waarin zich 
massa's afgevallen bladeren verzamelen cn daarin on
gestoord hun rottingsproces ondergaan, hebben we, 
door er met een langen stok in te steken, groote 
luchtbellen zien opstijgen. Deze werden met een on
der water gehouden parapluie van pl m. 1 meter mid
dellijn opgevangen en op gelijke wijze als bij fig. 2 
in een flesch overgebracht. Een gedeelte van dit gas, 
in een omgekeerd cylinderglas verzameld cn, na om
draaiing daarvan, aangestoken, brandde met ccn hel
dere vlam. Het bevatte this ccne groote hoeveelheid 
moerasgas of methaan. \ 

Behalve methaan bevat het opgevangen gas ook 
nog koolzuur en misschien andere gassen, maar in 
geen geval koolmonoxyd of aethyleen, daar hier geen 
questie kan zijn wat wij gewoonlijk onder droge 
distillatie verstaan. Het bevatte ook geen merkbaar 
spoor van zwavelwaterstof of ammoniak, die, al wa
ren ze ook oorspronkelijk aanwezig, toch door hunne 
geringe hoeveelheid reeds in 't water van den vijver 
zouden zijn opgenomen. 

Xa het gas van koolzuur te hebben ontdaan door 
het te leiden door een buis met droge natronkalk 
en daarop door verdund zwavelzuur, werd het gedu
rende zeven a acht minuten onder in ccn glaasje met 
palladiumchloruur-oplossing geleid en door aanhou
dend opborrelen met die vloeistof in innige aanra
king gebracht. Toch werd er in al dien tijd geen de 
minste verandering waargenomen — nóch een neer
slag, nóch eenige verkleuring of verandering was 
merkbaar en hieruit mag men dus besluiten, dat de 
mcdedeeling in Kraut's Handbuch eene vergis
sing is. 

Wij mochten dus nu aannemen, dat er na verwij
dering van zwavelwaterstof en ammoniak, behalve 
koolmonoxyd en aethyleen, geen onderdeden van 
rioolgas of lichtgas meer zullen zijn, die op eene op
lossing van palladiumchloruur zullen kunnen inwer
ken en konden dus tot het nemen van de proeven, 
om de aanwezigheid van lichtgas in riolen aan te 
toonen, overgaan. 

Allereerst werd een onderzoek ingesteld naar de 
brandbaarheid. 

Een omgekeerd bekerglas, gevuld met water, werd 



met de opening onder water gehouden boven het uit
einde van een buis, die lucht uit ccn der flesschen 
aanvoerde. (Zie fig. 3.) 

Toen het water in dat glas door lucht beurtelings 
uit elk der flesschen was vervangen, werd telkens 
ccn glazen plaat onder de opening gebracht, het glas 
omgekeerd en met een lucifer beproefd, of die lucht 
wilde branden. 

Bij die van de sub I en 3 genoemde putten werd 
telkens van de lucht zelve eene duidelijk waarneem
bare vlam verkregen, die tot onder in liet glas bleef 
branden, doch de lucht uit put no. 2 was geheel on
brandbaar ; alleen kon ze, evenals de dampkrings
lucht, de vlam van ccn lucifer onderhouden ; zelf 
branden in den gewonen zin was onmogelijk. 

Deze proef werd dikwijls herhaald en steeds met 
hetzelfde gevolg, ook nadat de put 2 ruim een weck 
achtereen gesloten was geweest; nooit werd daar 
brandbare lucht verkregen, terwijl het bij de twee 
andere zonder uitzondering geschiedde. 

Hieruit bleek dus, dat alleen de twee naar lichtgas 
riekende putten brandbaar gas inhielden, maar ook, 
dat van de twee oudste riolen (32 jaar) slechts één 
brandbaar gas bevatte en dat het in een riool van 
nog geen 5 jaar ook reeds voorkwam 

Dit gaf tc denken, maar 't was nog geen bewijs. 
De proef met palladiunichloruur-oplossing moest hier 
verder licht brengen. 

De flesschen van put 1 cn 3 werden om beurten 
verbonden aan ccn samenstel van twee U-vormige 
buizen en een glaasje. (Zie fig. 4.) In die buizen waren 
stukjes puimsteen gedaan, gedrenkt met: in 't eene 
een oplossing van azijnzuurlood cn in 't ander een 
ruime hoeveelheid verdund zwavelzuur, terwijl het 
glaasje ccn oplossing van palladiumchloruur bevatte, 
waarin ccn glazen buisje hing, dat als 't eind der 
gasleiding was te beschouwen. 

Door 't vullen met water van den trechter op de 
flesch werd het gas door de lange leiding gedreven 
en na van zwavelwaterstof en ammoniak bevrijd te 
zijn (voor zoover deze ten minste mochten voorko
men) borrelde het gas door de palladiumchloruur-op-
lossing uit het glaasje op. 

Gedurende slechts één minuut werd dit met de 
lucht uit elk der beide flesschen volgehouden en dan 
reeds was de geheele vloeistof in 't glaasje zwart en 
na eenige rust werd bij beide ccn pikzwart bezinksel 
afgescheiden. 

Hiermede is dus bewezen, dat de lucht in de putten 
1 en 3 koolmonoxyd en aethylecn, of een van beide 
zeker, bevatte en ook, als gevolg daarvan, dat ^r 
lichtgas in de daaraan verbonden riolen voorkomt. 

Ten einde ook den graad van sterkte, waarmee de 
lucht in de riolen met lichtgas bezwangerd is, nog 
eenigszins te kunnen bepalen, werd ook gewoon licht
gas uit de leiding mede door dezelfde buisjes geleid, 
om mogelijke ammoniakdecltjes nog te kunnen te
rughouden, gedurende één minuut met een gelijke 
palladiumchloruur-oplossing op dezelfde wijze in aan
raking gebracht, en toen werd ccn even zwart, maar 
niet sterker of zwarter neerslag verkregen, als met 
het gas uit de riolen. Het was dus nagenoeg z u i v e r 
l i c h t g a s , dat verzameld was. 

De Diiecteut dei Gemeentewei hen 
W. C. A. HOFKAMP. 

L e e n w a r d e 11, den 6 Januari 1899. 

SCHOOLBOUW. 

In het gewijzigd kon. besluit van dc wet op het 
lager onderwijs van 4 Mei 1883, no. 41, wordt bij 
art. 14, alinea 3 het navolgende bepaald 1 

„Ken getal privaten, overeenstemmende met het 
getal sclioolvertrekken, wordt als voldoende be
schouwd. Hetzelfde geldt voor de waterplaatsen. 

„Alle privaten zijn voorzien van deuren." 
Bij dc toepassing van deze bepalingen schijnt er 

verschil van meening ontstaan te zijn over wat men 
onder sclioolvertrekken moest verstaan en ten einde 
in deze alle misverstand te voorkomen, is in een 
schrijven van den M. van B. Zaken De Savornin 
Lohman van i(t Juni 1S96, het navolgende opge
merkt .-

10. Na verdeeling van ccn schoolvertrek overeen
komstig ;irt. 2C lid van hel kon. besluit: van 4 Mei 
1883, no. 41, is dit niet meer als een vertrek te be
schouwen. 

20. Het totaal cijfer van het aantal privaten voor 
jongens en meisjes te /amen behoeft niet grooter 
te zijn dan het aantal sclioolvertrekken. 

30. Het getal waterplaatsen moet minstens even 
groot zijn als liet getal sclioolvertrekken. 

Nu is het wel aan geen twijfel onderhevig of bo
vengenoemde bepalingen zijn toepasselijk, ook wat 
het aantal waterplaatsen betreft, op alle nieuw te 
bouwen scholen voor openbaar lager onderwijs in 
Nederland en mng het in geen geval worden toege
laten, dat daarvan in enkele gemeenten wordt afge
weken, al mocht men ook willen aannemen, dat door 
het opvolgen van deze bepalingen, vooral in groote 
gemeenten, waar door gestadige uitbreiding van de 
bevolking vele nieuwe scholen moeten worden ge
bouwd, de kosten van den bouw zeer worden ver
hoogd. 

Volgens art. 1 van bovengenoemd kon. besluit 
moeten de plannen voor deze nieuwe te bouwen scho
len worden goedgekeurd door den districts-school-
opziener, en nu schijnt het, dat de schoolopzieners 
van de 25 verschillende districten, waarin het land 
is verdeeld, elk naar eigen inzien deze bepalingen 
min of meer streng opvolgen. 

Zoo zijn in de gemeente Rotterdam in de laatste 
jaren nieuwe scholen voor openbaar lager onderwijs 
gebouwd, waar het aantal waterplaatsen slechts de 
helft bereikt van het aantal sclioolvertrekken. Onder 
meer noemen wij slechts de scholen aan de Gaffel-
dwarsstraat, den Goudschen rijweg, den Parallelweg 
en de Oranjeboomstraat, welke elk hebben 12 school-
vertrekken en 0 waterplaatsen. 

De school aan de 2e Pijnakkerstraat heeft 14 
sclioolvertrekken en 6' waterplaatsen. 

Uit het bovengenoemde blijkt duidelijk, dat de 
vastgestelde bepalingen, wat het aantal waterplaatsen 
betreft, in allo gemeenten niet even streng worden 
nageleefd, of dat daarvan oogluikend afwijking wordt 
toegelaten, waardoor de eene gemeente sterk wordt 
bevoordeeld boven dc andere, want de aangehaalde 
bepalingen veroorzaken groote geldelijke kosten, 
zoowel bij den bouw als bij het onderhoud van de 
scholen. 

Het doel van dit schrijven is, om zooveel mogelijk 
te bevorderen, dat wetten, welke voor a l l e gemeen
ten zijn vastgesteld, door de bevoegde macht ook 
voor a l l e gemeenten op gelijke wijze, zonder eenige 
uitzondering, zullen worden toegepast. 

A. H. U. 
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P R I J S V R A G E N 
V O R S T E L I J K . P A V I L J O E N O P H E T D U I N mj E E N E 

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

Op deze door de „Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst" uitgeschreven algemeene prijsvraag 
zijn twee antwoorden ingekomen onder de motto's: 
„Ce sera moi, Nassau", bestaande uit zes teekenin
gen, en „Fancy", bestaande uit acht teekeningen 
met toelichting. 

K A L E N D E R V O O R 1899. 
Op deze door het Genootschap „Architectura et 

Amicitia" uitgeschreven prijsvraag kwamen zes ant
woorden in, onder de motto's: „ln mce-openslaande 
richting", „Anno". „4 A's", „Begin", „Ons" cn „Nul". 
Bekroond werd het ontwerp „Ons", van den heer 
Emiel van Averbcke. te Antwerpen. 

U N I V E R S I T E I T V O O R C A L I F O R N I E . 
Wij ontvingen het rapport van de wijze van be

oordceling der 103 op bovengenoemde prijsvraag in
gezonden antwoorden ; dit rapport, toegelicht door 
tal van lichtdrukken, naar photographieën van de 
zalen waarin en de wijze waarop de verzegeling, de 
beoordceling enz. der plannen plaats vond, vangt aan 
met eene beschrijving van den toestand waarin de 
ontwerpen arriveerden cn hoe zij, vóór de Jury hare 
taak aanving, behandeld werden. De grootste voor
zorgen voor geheimhouding werden in acht genomen, 
waarbij ccn commissaris der veiligheidspolitie, de 
brandweer enz. dienst deden. De Jury heeft 111 het 
Kon. Museum van Schoone Kunsten te Antwerpen 
van 30 September tot 4 October jl. vergaderd. Bij 
de eerste schifting werden 54 plannen verworpen; 
na de tweede schifting bleven er 21 over, waarna bij 
de derde elf ontwerpen van het tweede concours wer
den toegelaten. Bij de laatste stemming verkregen 
bovendien 4 plannen elk eene stem, waarvan de ont
werpers, op verlangen van mevrouw Hearst ccn p-ijs 
zullen ontvangen. Deze vier ontwerpers zijn joany 
Bernard cn Robert, Parijs; Charles des Anges, Pa
rijs ; Ernest Elagg, New-York en rred Skjold N.-c-
kehnann, Stuttgart. De namen der elf bekroonden 
werden reeds in ons nummer van 5 November jl. 
medegedeeld. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DEK HOUWKUNST. 
AKOKIXINI; ' s - G l t A V K M I A l i l : . 

Vergader ing ran 18 Januari 1899. 
ln deze vergadering hield de heer ]{. P. J Tutein .Noltbenins, 

ingenieur van den waterstaat te Zutfen, ceno voordracht over 
„Middeleeuwsche houwkunst te Zutfen''. 

De heer Noltheniua heeft Zutfen grondig onderzocht en door 
tal van fotogratiën cn door het verzamelen van teekeningen , stuk
ken cn documenten, zeer veel belangrijks bijeengebracht, hetgeen 
door hem op onderhoudende wyze werd meegedeeld en toegelicht 
door een aantal zeer goed geslaagde lichtbeelden. 

Hij behandelde achteroenvolgcns dc openbare gebouwen, waar
onder de Sint-Walburgnkcrk met de daaraan verbonden librije 
(boekerij); de Predikheeren- of llroedorcn-kerk, vroeger behoo-
rendo tot een groot klooster, waurvnn de slaapzaal der monniken 
{het dormitorium) thans, na de restauratie, tot kazerne is inge
richt; do verdedigingswerken uit den tijd vóór het buskruit eu 
uit den eersten tyd van het kanon, en daarna ook de pnrtieuliere 
huizen. 

BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP TF. R O T T E R D A M . 
Vergadering van 17 Januari 1899. 

In deze vergadering hield de heer A. D. Hccstcrik eene voor
dracht ovor .hot outtrekken vnn water aan den bodem". Spreker 
behandelde uit een hygiënisch oogpunt de verschillende systemen , 
die bij don aanleg van drinkwaterloidii.gen worden toegepast, cn 
wel dat van do duinwaterleiding te Amsterdam, door middel van 
open kanalen; dat te 's-Oravonhage, waar men draincerhuizen 
gebruikt, co dat door middel vun putten, zooals tc Haarlem. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
Vergadering van 18 'januari 1899. 

Op deze vergadering weren slechts een achttal leden cn het 
halve bestuur aanwezig. Nadat vijf aandeden uitgeloot waren, 
besloot men de agenda niet verder af te handelen en do bijeen
komst op te heffen. 

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

'S-GRAVENIIACE. De Raad van toezicht op de spoorwegdiensten , 
daartoe door den Minister van waterstaat gemachtigd , heeft goed
gevonden met ingang van 20 Januari 189!): 

1". den district-inspecteur der spoorwegdiensten J . van Leeuwen , 
ter standplaats Dordrecht, tijdelijk te ontheffen van het hem op
gedragen dagelijksch toezicht op de spoorwegen hehoorende tot 
het achtste district, en hem te belasten met andere werkzaam
heden het Kgkstoezicht op de spoorwegdiensten betreffende; en 

2". den bij koninklijk besluit van BI December 1898 benoemden 
district-inspecteur der spoorwegdiensten C. C. van 't Groenewout, 
tijdelijk te belasten met het dagelijksch toezicht op de spoorwegen 
hehoorende tot het achtste district, ter standplaats Dordrecht. 

AMSTEHPAM. Volgens loopende geruchten is op de vraag der ge
meente aan de Amsterdamsche Omnibus-maatschappij — o m c c n 

tweetal lijnen in de nieuwe wijken door te trekken, zoodat deze 
reeds terstond in exploitatie zouden kunnen worden gebracht — 
een antwoord ontvangen, waarin de A O. M. zich wel tot een 
en ander bereid verklaart, maar onder voorwaarden, die voor de 
gemeente niet zijn te aanvaarden. 

Het gevolg zal nu wel zijn. dat de aanlog van gemeentewege 
zal geschieden opdat de lyntjes 1 Januari 1000 onmiddellijk in 
gebruik kunnen worden genomen. In verhand met een en ander 
zal het voorstel tot benoeming van een directeur zich niet lang 
meer laten wachten. 

— Het Gemeentebestuur heeft aan de Haarlemsche Machine
fabriek, voorheen Gebr. Kigee, dc opdracht verleend tot het maken 
der electriscbe en hydrauÜBcbe installatie ten behoeve vnn bet 
ooetelyk havengebied dezer gemeente. 

Het werk omvat de opstelling in het bestaande hydraulische 
station van twee stoomdvnamo's voor verlichting, het leggen van 
een compleet kabelnet voor krachtoverbrenging en verlichting der 
terreinen en etablissementen, het leveren en opstellen van twee 
electriscb-bydraulische pompen ten behoeve dier hydraulische in
stallatie en het leveren van zeven electriscbe havenportnalkranen 
voor een hefvermogen van elk 2000 Kgr. aan dc nieuwe Vkade. 

— Het bestuur der Maatschappij tot bevorderiog der Bouw
kunst herielit, dat bet examen tot verkrijging van het diploma 
van bouwkundig opzichter, volgens besluit der algemeene verga
dering van 2H Mei 1801, zal worden afgenomen op 21 tot 24 
Februari door dc heeren: A . C. Blegs, voorzitter; H. van Dam; 
G. van Arkc l ; II. G. Jansen; I). A . -Y Margadant, en L . J . 
Rijn ink. 

De candidaten moeten zich vóór 12 Februari e. k. schriftelijk 
eunmelden bij den secretaris der Maatschappij, den heer Louis 
Kieber. te Amsterdam, bij wien het programma van eischen eo 
de voorwaarden voor het examen kosteloos verkrijgbaar zijn. 

ROTTERDAM. De Gemeenteraad behandelde in zijn zitting van 
Donderdag het preadvies op het adres van den heer 1>. Veldhuizen 
omtrent de eischen, gesteld voor stratenaanleg in den polder 
Varkenoord en op deswege nader ingekomen vertoogon. 

Borg. en Weth. geven in overweging den heer Veldhuizen te 
antwoorden, dat ook naar het oordeel van den Haad zijn plan 
voor dc bebouwing van het perceel kad. sectie V, n°. 435, in 
< 'ostvurkenoord terecht door Iturg. en Weth. met bepalingen der 
bcstuande verordeningen in strjjd is verklaard, dat hem echter 
vrijstaat te beramen op welke wijze aan zijn grond een behoor
lijken afvoer door middel van lioleering te verzekeren ware, en 
dat hy iiiitmlieN de hem daarvoor door Burg. en Weth. aan de 
hand gedane oplossing niet heeft op te vatten als een voorschrift, 
maar — ffeljjk ook de bedoeling daarvan geweest is — als een 
advies. 

Do heer Van Oordt gaat mede met het nieuwe advies van 
Burg. eu Weth., daar hij inet genoegen heeft gezien dat. na al 
wat voorgevallen is te dezer zake, wgziging is gekomen in het 
advies vau B. en W., zoodat de vroegere eisch tot ophooging 
tot dgkshoogte thans vervallen is. 

De hoer Coepijn zou eveneens medegaan met het nader advies 
van B< en W., indien daarin niet was gesproken van do veront
reiniging der rivier ter hoogte van de prise-d'eau der drinkwater
leiding. Hij hecht aan de daaromtrent door de gezondheidscom
missie gemaakte bedenking. 

De heer Uerretaon verdedigt onder meer het bedoelde advies 
van de openbare gezondheidscommissie, doch wil niet vooruit-
loopcn op lntcrc beslissing. Als lnj dus meegaat met het advies 
van li. cn \ V . , dan rekent hij er op dat het voor do drinkwater
leiding eventueel te ontstane gevaar van verontreiniging door be
bouwing van den Varkenoordschen polder, nader een punt van 
debat in den Kuad zal uitmaken. Zelfs de schijn des kwaads voor 
de drinkwaterleiding dient ten deze te worden atgeweerd. 

De beer Van Rossem sluit zich hierbij aan. 
De Voorzitter geeft de verzekering dat B. en W. als gewoonlijk 

de zaak, indien /ij later weer mocht voorkomen, met den meesten 

ernst zullen behandelen en ook van zelf dan rekenschap zullen 
houden met de adviezen van de openbare gezondheidscommissie. 
Animositeit tegen Veldhuizen heeft geen rol gespeeld en daarvan 
zal in de toekomst geen sprake /ijn. Van welwillendheid tegen
over hem kon tot nn toe geen sprake /ijn, daar hij geen enkele 
poging heeft gedaan om zich met de gemeente in contact te 
stellen. 

Het advies van B. en W, wordt bij acclamatie goedgekeurd, 
nadat de heer Coepijn aanteekening had doen houden dat hg er 
zich niet mede kon venenigen. 

AKNJIKM. Het departement Arnhem der Maatschappij van Nijver
heid heeft onlangs een commissie naar Brussel gezonden om dasr 
het Handelsmuseom te bezoeken en te rapporteeren, of een derge
lijke inrichting ook voor Nederland gewenscht ia. 

Aan bet einde van haar rapport schrijft de commissie : 
„Het is wenscbelgk, dat ook in ons land een Handelsmuseum 

worde opgericht, in den geest van dat te Brussel. 
„Dit Handelsmuseum behoort te worden opgericht en in stand 

gehouden door de Regeering. 
„Waar door het krachtig initiatief van de Maatschappij v , l n 

Nijverheid een Koloniaal Museum tot stand kwam, ligt het voor
zeker op den weg der Maatschappij den stoot te geven tot de 
oprichting van een Handelsmuseum. 

.,Wij sluiten ons geheel aan bjj het voorstel von het departe
ment Almelo, om oen som beschikbaar tc stellen voor het be
zoeken van verschillende handelsmusea, ofschoon het ons toe
schijnt, op grond van de opgedane ondervinding, dat 250 gulden 
wel wat laag is geraamd om verschillende musea te kunnen be
zoeken. 

„Mocht de Regeering dc kosten van een Handelsmuscum niet 
monstercollectiën te hoog toescbijoen, dan geeft de commissie 
in overweging uitsluitend de opmerkzaamheid tc richten op het 
groote nut van bet „Bureau des renseignements", zooals dit in 
Brussel bestaat." 

P E R S O N A L I A . 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat zijn be
noemd tot buitengewoon opzichter: A . J . D. Wever, te Harder-
wgk, bij het maken van tramweghavens aan het Zype; J . P. de 
Vries, te Zierikzee, bg de werken voor het inrichten tot door
vaart van de tweede opening van de brug in den Postweg over 
het Kanaal door Zuidbeveland j J . P. C. MeeuwBc, te Middelburg, 
by de werken voor het verruimen en op diepte houden vnn de 
buitenhavens van het Kanaal door Zuidbeveland, en J . Jongbloed, 
te 's-Gravenhage bij het vernieuwen van de Hoeksterpoortbrug 
te Leeuwarden. 

— Door den Minister van Waterstaat is bepaald, dat de be
noemde adepirant ingenieur A . L . de Gelder zal worden gesteld 
onder de bevelen van den hoofdingenieur in het 10de district, 
ten einde te worden toegevoogd aan den ingenieur H . M. Heuket, 
aanvankelgk ter standplaats 's-Gravenbage. I 

• - Bij den Waterstaat in Nederl.-Indië is: 
ove rgep laa t s t van de residentie Soerabaia naar de residentie 

Kediri, ton einde als eerstaanwezend waterstaatsambtenaar op te 
treden, de architect 2e klasse H . G. Burhonk; van de residentie 
Semarang naar de residentie Sumatra's Oostkust, de opzichter 
le kl. J . P. T. Rhcmrev; 

toegevoegd aan den chef der 3e waterstaatsafilecling. ten 
einde op dier s bureau werkzaam te zijn, de opzichter 3e k l . C. 
Huume-; aan den chef der 3e waterstaatsafdeeling, ten einde te 
worden workzaum gesteld als adspirant-ingenieur bij de opneming 
voor de bevloeiingen uit de Manggisleiding en uit de Kali Tangst 
(residentio Kedoe), de ambtenaar ter beschikking H . Varkevisser. 

— Benoemd tot adjunct-ingenieur by de exploitatie der Staats
spoorwegen op Java J . I\ Cromvoets, J . W. van Dijk en M. H . 
Damme. 

— De ingenieur Weys, chef van de irrigatieworken, afdeeling 
Brantas, met standplaats Malang, heeft volgens den Malangschen 
correspondent van de locomotief het voornomen, in het voorjaar 
met verlof nar.r Europa te gaan. 

— Den heer A. C. Cramer, directeur der gemeentereiniging te 
Rotterdam , is mot 1 April door den Raad eervol ontslag verleend. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
— P r a c t i s c h e r v a r e n w e r k t u i g k u n d i g e aan de 

ambachtsschool tc Utrecht, bekend met de beginselen der electro-
technick, om onderricht te geven in het techn. teekenen. Jaar
wedde ƒ1200. Adres vóór 2G Jan. aan den directeur. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r bg den bouw van een burger-
woonhnis Adres met opgaaf van verlangd salaris onder lett. M, 
boekh. C. M. E. Breijer, te (Jtrtoht. 

— A a n k o m e n d goed geschoo ld bouwk. , minstens 2^ 
jaar, ter opleidiug iu de practgk, bg een architect. Adres met 
opgaaf van verlangd salaris, no 41)48, Bureau Alg. A'ed Advcrtetr 
tiebttid. te 's < i ravenhage. 

— Bekwaam bouwk. o p z i c h t e r - t e e k e n a a r , goed op de 
hoogte met uitvoering van werk en detailleeren. Adres lett. D 
L S, Alg. Advert-bureau N'ijgh & Van Ditmar, te Rotterdam. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
IN FORM ATI KfJIJIlKAU TECHNISCHE VAKVEIUEMCING , 

VAN-HER-HELSTSTHAAT 29, AMSTERDAM. 
1. Hoofdopz. of Opz.-Teeken. leeft. 32 j . sal. f 100 p. m. of hooger 
2. Opz. van W. of B. Bouwk. „ 25 „ n - 75 „ „ 
3. Uitv of B. Opzichter m 29 „ n - 90 , „ 
4. B. Opzichter , 4»; „ „ - 100 m m 

5. Opz.-Tcekenaar „ 30 „ verl. sal. /80 p, m. 
ti. Opz.-Tcekenaar „ 24 „ „ - 65 a 70 „ „ 
7. Opz. of B. Teek. ., 20 „ „ „ -CO a 70 „ „ 
8. B. Teekenaar „ 20 „ „ -45 „ „ 
9. Machinist-monteur „ 48 „ verl. „ -800 a 900. 

HOÜTCEMENT 
B E D E K K I N G E X worden tot 
b i l l i j k e p r i j z e n en onder g a r a n t i e 
geleverd door 

W. J. VAN ELDEN Hz. 
Looet- ree XiÊêfetrerfier, 

S i n g e l 2 2 9 b|d Paleisstraat, 
A M S T E R D A M . 

Vertegenwoordiger der sedert IHUM ge
vestigde firma « A K I . S C H M I D T * 

Ca. , te IlIKSCUBERG in Silezie. 
Materiaal ook afzonderlijk verkrijgbaar 

SPEC IAL ITE IT 
IN 

ussRoosterstaven „Eureka." Hartg 
Op verschillende tentoonstellingen met 

Zilver bekroond als hoogste onderscheiding. 
Leverancier der K . N . Marine, verschillende 
Stoombootmaatschappijen en fabrieken.waar
van getuigschriften voorhanden. Deze roos
ten trekken niet krom, zyn bestand tegen 
een hitte van 2000° 0. en geven groote be 
sparing in brandstof. 

Monster ijzer en Prijscourant op aanvraag 
gratis. 

n . l i > E . 
Spuistraat 108, A M S T E R D A M . 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, S a n i t a r y E n g i n e e r 
Mem. San. Inat L O N D O N . 

Kantoor: U O De Huy terkade, A M S T E R D A M . Filiaaal: SO R e k l a . 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHARKS 4 Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van eomfleete Badinrichtingen. — Prjvaa+Inrilktmttn. — 

Shanks Closets xjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, Waschtafels, Urinoir, enz. — T I 1 W A B I I • € > ea V F . S T I I A T I 1 

Belast zichmetde plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concu rr eerende pi ~ 
Teekeningen en prgsopgaven gratia. Wederverkoopers genieten het gebruikelijk» i 

^tWCABBOLDTCUM f 
^ K B I M P E N . / 

V e r z e k e r t II v a n het 

GROOTSTE BEDERFWEREND 
v e r m o g e n . 

M . B O K 8 d ) O a , 

Amtterttm m. 

F ÏÏF DTHÏTTN 9 7N H O F - S P I E G ^ -
. U L D A U U i l 01 L . MEUBELFABRIKANTEN. 

M A G A Z I J N : K E T E L S T B A A T E 13. ARNHEM. 
FABRIEK: W'K't.V.Wl'|{.VAT D 7—8 en » ,ARNHEM. 

KONINKLIJKE FABRIEK V A N 

Gebeeldhouwde en Vergalde Spiegels eo Ameublementen van Knust 
en Weelde, voor Saloos, Boudoirs, Eetzalen. MEUBELSTOFFEN. 

C A R T O N P I E R R E - O R N A M M R U ter inwendige versiering van Gebouwen, als 
Plafonds, Deuren, Lambrisoeringen enz. Ontwerpen en Uitvoeringen van Knmorbetimmerin-
gen en uitvoering naar gegevon ontworpen — A R T I S T I E K E HKO.VZE.V — Teekeul». 
Ken en Prijscouranten op aanvrage. 
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AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T B O U -

DERS van Zaandam , zullen op Z a 
t e r d a g , 4 F e b r u a r i 1 8 9 » , dei 
namiddagi ten l'/> uur, in bet Ge
meentehui! AANBESTEDEN: 

H e t v e r g r o o t e n der Hout
lui ven en der l i g p l a a t s 
v o o r b a l k e n i n de H a v e n 
te Z a a n d a m niet daar
mede i n t e r b a n d s taande 
w e r k e n . 

R a m i n g f»l,7a». 
Bestekken zijn var al' 25 Januari e. k. 

a ft.— verkiijgbsar ter Gemeente-
Secretarie. 

Inlichtingen worden gegeven door 
den Gemeecte-Architect. 

Z A A N D A M , 21 Januari 1899. 

Burgemeester en Weihouders 
voornoemd 

H. J . C. V A N TIENEN. 
De Secretaris, 
Z A A L B E R G 

BURGEMEESTER en W E T H O U 
DERS der Gemeen ie BAA RN zijn voor
nemen! op Bit%»ttmg tS Januari 
tSBB, i lea voo rmi i ldBgB om half elf 
uur, ten Gemei'ntehuize in het openbaar 
bij enkele inschrijving 

aan te besteden: 
Het leveren van 249.000 

STRAATKLINKERS. 
De bestekken liggen vanaf 16 Jan. 

1899 ter si cretarie ter lezing, en zijn 
op franco aanvrage a fO,1.ï verkrijg
baar bij den Hoer Secretaris te Baarn, 
terwijl inlichtingen zijn te verkrijgen 
bij den GemeeM» opzichtor S. HOFS. 

B A A R N , 12 Januari 1899. 
Burgemeester en We'houders voornoemd, 

1VAULNI8. Hiirqemeester. 
V A N MERKESTIJN, Secretaris. 

BECKER & BUDOINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VA» 

W A T E R P A S - H O E K H E J S T * 
• N A N D E R S 

I N S T R U M E N T E N , 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T D , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, tas. 

G e ë m a i l l e e r d e 

Peilschalen. 
WEEQWERKTUIGEN. 

AAIBESTEDIM. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Gemeente Arnhem zullen 
D o n d e r d a g 2 F e b r u a r i 189*), 
's voormiiliiags ll'/> nur, in het open
baar , ten Gemeentehuize AANBE
STEDEN: 

B E S T E K No 2. 

De levering franco Arnhem van 
1800 NT. trottoirbanden van 
hardsteen. 

Inlichtingen: alle werkdagen, toten 
met 1 Februari a 8 , des voormid
dag! van 10 — 12 uur aan het bureau 
Gemeentewerken in de Kadi-straat; 
bestek met gezegeld inschrijvingsbiljet 
en 1 teekening a ƒ 0.75 tot dien dag 
verkrijgbaar aan liet bureau Gemeente
werken ten Gemei'ntehuize. 

Maatschpppij tot Exploitatie vai. 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(Gedeeltelijk vi'iir rekening van den Stunt). 

Op D i n s d a g den .'tin J a n u a r i 
1899, des n a m i d d a g s t e n 'i u r e (lokale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat. 
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het M o r i e l s e Park te Utrecht, 
van: 

B E S T E K No. 757. 
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 gebou
wen, k u n s t w e r k e n ens. , 
behoorende tot d * l i j n 
T l I> HIT H<» • R K L » l S C H K 
4. K E K * . 

K e g r o o t i n g f 1800. 
De besteding geschiedt volgens § 283 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 16n Januari 

1899 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park en aan het bureau 
van den Heer Sectie- ingenieur te Breda, 
en is op franco aanvraag (per briefj 
aan genoemd Centraalbureau (Dienst 
van Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van f 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dionst van Weg en 
Werken l en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op hot terrein zal ge
schieden den 23n Januari 1H99, ten 9.4Ü 
uren voormiddag (West Europeescbe 
tijd). 

Ü T B E U H T , den 12n Januari 1899. 

H. P. DEN BOER. 
WoUenfoppenstiaat 35. 

RUT l'EBHAW. 
Specialiteit ia het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKQVEIS 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Qouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R 
D R E C H T 189G. 

Bouwt ook OVENS met n i t r i.jden-
d e n b a k v l o e r en D r a a i o v e n * . 

mg-
Op MAANDAGEN 87 FEBRUARI 

en 6 MAART 1899, zal worden Geveild 
en Gegund ten overitaan van Notaris 
P . C . L . E i k e n d a l , in het Vendu
huis der Notarissen, te 's-Gravenhage, 
telkens des avonds ten 7 ure: 

met annexe Terreinen en Water, 
thans succursale der „Brood- en Meel
fabriek te VGravenbage", met uit
muntende Stoommachine en Dynamo 
voor electrische verlichting, gunstig 
gelegen aan de Horneotlraat, 
hoek Malakkastraat , te 's-Gntven-
hige, voor het geheel groot 22 Aren, 
32 Centiaren; tevens u i t m u n t e n d 
gelegen als B O I W T K R K I I I S . 

De verkooping goscluedt in Perceclen 
en in massa; een en ander nader te 
omichrijven in het verkoopbiljet en 
definitieve advertentiëo. 

Aanvaarding onmiddellijk na de toe
wijzing. 

Ter drukkcrü der Xaanilooze Vennootschap 
„Hot Vadorland". 

345te T A A K C A N C ; N ° 4 Z A T E R D A G . 28 Tanuari T R O O 

REUACTEUR : F. W. V A N GENDT JGz. Adr. t Redactie en Administratie: Bureau van Dt Ojtmerktr, 2de Schuytstraat 102, 's-Grartningt. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland AdvertentiCn van I tot 6 regels f t.oo, het bewijsnummer d a a r o n d e r 
fS-—; voor Kelgit! f 6 . 5 0 en vuur de overige landen der Post-unie, l begrepen; voor eiken regel meer ƒ 0 . 1 5 . Groote lettert worden b e r e k e n d 
roiet inbegrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, ƒ 7 . 5 0 . Afzonder- 1 naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen v.\.-."en bij opgave var 
lijke Hommers bij vooruitbetaling nut plaat/'0.25, zonder plaat f 0 .15 . I drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

lil Ti 'EXIIl '1ZEX. 

\ \ anneer wij hier het een en ander omtrent den 
bouw van buitenhuizen /uilen opmerken, dan /onde
ren wij diegenen, voorheen huismanswoningen ge
noemd, uit, om ons alleen te bepalen tot de meer 
voorname verblijven. 

in de middeleeuwen waren de kasteelen vrij wel 
de eenige gebouwen, die tot dc buitenhuizen gerekend 
mochten worden. Wel had men, behalve de meestal 
schamele woningen der landlieden, ten plattclande 
ook kerken en kloosters, doch die vallen buiten ons 
onderwerp. 

Dc kasteelen waren niet maar voor de aardigheid 
gesticht; zij vormden in tie eerste plaats versterkin
gen en waren dan ook geheel op verdediging bere
kend. Hoeveel vernuft werd aangewend, om de kas
teden aan hun doel te doen beantwoorden, kan men 
bij Viollet-le-Duc nalezen. 

In de 18e eeuw waren hier le lande nog tal van 
middelceuwsche kasteelen in meer of minder goed 
bewaarden toestand aanwezig, zooals bv. uit: de pren
ten van Spilman nog te zien is. Thans zijn cr nog 
maar weinig meer, bij den vroegeren overvloed ver
geleken. Maar terwijl de iSe-ceuwers in die gebou
wen alleen de oudheid waardeerden, cn niet schroom
den, waar het pas gaf, ze naar den smaak des tijds 
te verbouwen, kwam in de laatste zestig jaren het 
begrip van „schilderachtigheid" op, wat onze over
grootvaders niet gekend hadden, cn leidde tot een 
geheel andere appreciatie. 

Wat in de middeleeuwen allien mei het oog op 
verdediging was gemaakt, scheen rten modernen 
mensch toe, alleen te zijn tot stand gekomen, om 
het oog van den beschouwer tc streden. De onregel
matige bouw der kasteden, hun torens, hun hooge 
daken, kortom hun geheele samenstel werd als zui

ver decoratief aangezien en oefende gr cn invloed 
op den bouw van moderne buitenhuizen uit. 

De Nederlanders hebben al sinds de 16e eeuw er 
van gehouden, des zomers de stad te ontvlieden, om 
zich in de vrije natuur tc verlustigen. Maar ver kon
den zij niet gaan, omdat de gebrekkige middelen 
van vervoer hen dwongen, in de onmiddellijke om
geving hunner stad te blijven. 

In 1544 gaf Cornelis Anthoniszoon zijn bekende 
kaart van Amsterdam, die de stad cn haar omgeving 
in vogelvlucht gezien verbeeldt, en die als houtsnede 
zoo merkwaardig is, 111 hel licht. Men vindt daar om 
de stad verscheidene buitenhuizen; al laat de kaart 
niet toe, bijzonderheden van deze gebouwen te on
derscheiden, wij mogen toch veronderstellen, dat zij, 
althans voor een deel, buitenverblijven der Amster
damsche burgers geweest zijn. De ióe-ceuwsche 
poorters leefden nog e>p betrekkelijk bescheiden voet 
en die bescheidenheid spreekt ook uit hunne buiten
huizen. Daarenboven had de stedelijke regeering, 
met liet oog op de veiligheid tier wallen in oorlogs
tee!, liet bouwen van huizen, die zekere afmetingen 
te boven gingen, ten strengste verboden. 

Maar reeds in het einde der tóe eeuw werden de 
buitenhuizen veel aanzienlijker. Dc dichter Spieghel 
heeft in zijn „Hertspieghel" een beschrijving van 
zijn buitenplaats „Meerhuyz.cn" gegeven, die op groo
ter weelde wijst. Hij spreekt van verscheidene ka
mers, van vier zalen en een eetzaal. De dichter noemt 
zijn woning „slecht en recht, maer duerbaer, voeche-
lyk en luchtig". Doch was, zooals wij zagen, het huis 
niet bekrompen ingericht, ook aan de versiering was 
nogal wat ten koste gelegd, immers een der zalen 
was „heel end al bemaeld". Een belvedere stond ach
ter in den tuin ; Spieghel noemt dit „de toren der 
Muzen". , 

Over het algemeen bleven in de 17e, ja ook in de 

http://�Meerhuyz.cn
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18e eeuw de buitenhuizen, die in zoo grooten getale 
hier le lande verrezen, tamelijk eenvoudig van archi
tectuur. De ontwerpen van Vingboons, Pieter Post en 
Simon Schijnvoet munten niet uit door rijkdom van 
details; zij missen zelfs de „schilderachtigheid", die 
men tegenwoordig tot iedcren prijs le bereiken zoekt. 

Beroemd waren het huis Ryxdorp en het huis Vrc-
denburg, beiden van Posl, cn n o k het huis Eisen 
burg, van Vingboons. Wanneer men de prenten be
ziet, waarop deze werken zijn voorgesteld, dan vindt 
men steeds een volkomen symmetrie door de ont
werpers in acht genomen. De gevels zijn grootendccls 
van gebakken steen; van gehouwen steen is ccn 
uiterst spaarzaam gebruik gemaakt, beeldhouwwerk 
komt bijna niet voor. 

Plet meest monumentale gebouw van dezen aard, 
het „Huis ten Bosch" bij Den Haag, vertoont van bui
ten een geheel soortgelijk karakter. Alleen de mid
denpartij van den voornaamsten gevel is van eenig 
sieraad voorzien, doch overigens heerscht eenvoud, 
ofschoon het gebouw toch tot verheerlijking van nie
mand minder dan den stadhouder Frederik Hendrik 
werd opgericht. Zelfs cordonlijstcn ontbreken en als 
zoodanig herinnert het gebouw met zijn recht op
gaande lijnen aan de „innige vlakheid", die thans 
zoovele vereerders telt. 

De koepelzaal van het huis ten Bosch is vermaard 
om haar schilderwerk, dat door Jordaens cn zijn ge
zellen gemaakt is. Die zaal werd zeer bewonderd en 
ook nagevolgd. 

Toen Comelis Tromp, de vermaarde vlootvoogd, 
zich te 's-Gravcland een buitenhuis liet bouwen, heeft 
hij ongetwijfeld aan dc koepelzaal van het huis ten 
Bosch bij Den Haag gedacht. Het huis van Trom]), 
de „Trompenburg", is nog aanwezig en tamelijk wel 
bewaard. 

Wanneer men u dit huis wijst, dan wordt bij die 
aanwijzing de mededeeling gevoegd, dat Tromp het 
in den vorm van ccn schip heeft laten bouwen, om, 
ook toen hij op zijn lauweren rustte, nog aan het zee
mansleven herinnerd te worden. 

Inderdaad is het buitenhuis van anderen aanleg, 
dan men gemeenlijk ziet, maar men moet, dunkt ons, 
al een zeer levendige verbeeldingskracht hebben, om 
aan een schip le kunnen denken. 

Het gebouw lag voorheen midden in het water; 
aan de oostzijde, waar de hoofdingang is, heeft men 
in latere jaren dc gracht gedempt, zoodat de brug, 
die daar lag, kon worden gemist. Het oostelijk deel 
van liet buitenhuis is in plattegrond langwerpig vier
kant ; daaraan sluit zich een smaller gedeelte en dan 
Komt, aan de westzijde, de groote koepelzaal, die 
met haar acht zijden juist op de windstreken ligt. 
Aan de noord-, oost-, zuid- en westzijde dezer zaal 
zijn paviljoens uitgebouwd. 

Is deze plattegrond zeker niet gewoon, ook de op
standen wijken af van wat men in den regel ziet. 
Terwijl toch alleen aan de betrekkelijk lage sou-
terrcin-verdieping dc gebakken steen in het gezicht 
bleef, zijn, hooger, alle muurvlakken met hout, in 
grijze tint geverfd, bekleed. Dc admiraal, bij on
dervinding wetende, hoe goed hout. vooral wanneer 
de naden zorgvuldig gedicht zijn, tegen water be
schermt, heeft zeker deze constructie aangegeven, om 
geen last van doorslaande muren te hebben. 

Als men het gebouw binnentreedt komt men in 
een vestibule, die met schilderwerk, dat jachttaferce-
len verbeeldt, versierd is. Ook de zolderingen der 
aangrenzende zalen hebben hun l/e-ecuwsche deco
ratie bewaard. Een gang, die tegen zijn wanden met 
paneelen, waarop vogels geschilderd zijn, prijkt, 
leidt in westelijke richting naar dc koepelzaal. 

Het vertrek is in een Ionische ordonnantie gehou
den, en blijkbaar een werk van omstreeks 1675. Het 
zou ons niet verwonderen, als Adriaan Dorslman of 
Dorsman de ontwerper was geweest. Boven den in
gang prijkt een vers, dat den vlootvoogd verheerlijkt : 

„Geen verf van schilderij, geen stift noch punt van staal 
Verbeeld' door kracht van kunst des Antslels admiraal, 
Den llollandscben Romein, den Roem der Batavieren, 
Hic gouden ketens won en krooneli van Lauwriemi, 
Die aK een blixein viel in Kareis trotscbe vloot 
Kn vloog van Schip op Schip in 't Aangezicht van den 1 loot'.. 
Die duizenden verwon, die duizenden deed beven: 
1 >cez strijdbre Tromp zal door geen llceld, tnaar Handen leeven". 

Vermoedelijk heeft iemand, die in de 18e eeuw 
den Trompenburg bewoonde, dit vers doen aan
brengen. 

Maar al willen wij op de verdiensten van den ad
miraal niets afdingen, het vers is toch minder ge
past. Want in de zaal heeft Tromp zich laten afbeel
den in antiek gewaad tusschen allerlei krijgstuig. De 
schilderij vormt een schoorsteenstuk ; een tweede 
stelt Maarten Harpcrtszoon Tromp voor. In de twee 
met de schoorsteencn overeenkomende vakken is 
Tronip's cchtgenoote (een knappe vrouw, wier for
tuin den held lot het bouwen zijner buitenplaats in 
staat stelde) cn Neptunus geschilderd. Al deze doe
ken zijn het werk van goede meesters, die nog ge
heel aan de traditie der 17e eeuw bleven vasthouden. 

In de kabinetten vindt men fraaie zeestukken, die 
gezegd worden van een der Van de Velde's tc zijn. 
Al zouden wij dit niet als vaststaande durven aan
nemen, er kan geen twijfel bestaan, of ook hier heeft 
een bekwame hand het penseel gehanteerd. 

De koepel zelf is, in het midden, met grisailles be
schilderd ; waar hij uit de muren komt, is een ba
lustrade zeer bedriegelijk nagebootst, waarover in 
kleuren uitgevoerde figuren schijnbaar naar beneden 
kijken. De onbekende meester, die hier aan het werk 
geweest is, heeft een zelfde denkbeeld gehad als Tie
polo, die zeventig jaren later het gewelf der trapzaal 
te Würzburg decoreerde. Dc figuren toch zijn ont
leend aan de vier toen bekende werelddcelen, Euro
pa, Azië, Afrika en Amerika, die de noord-, oost-, zuid
en westzijde van het gewelf vullen. Als zeevaarder 
moest Tromp wel aan de windstreken hechten. Alle-
goriën in grisaille, in dc écoincpns aangebracht, slui
ten zich bij deze voorstellingen aan ; dc boogvullin
gen in de kabinetten geven vrouwefiguren tc zien, die 
den Nacht, den Morgen, den Middag en den Avond 
verzinnelijken, en die, in dezelfde volgorde, nog na
der de windstreken aanduiden. 

De zaal is een der belangrijkste decoratieve wer
ken, die de 17e eeuw ons heeft nagelaten. Dat haar 
ordonnantie naar die van het huis ten Bosch is ge
volgd, ziet men aanstonds. Maar de bouwmeester is 
toch zijn eigen weg gegaan; zijn schepping maakt 
reeds daarom een anderen indruk, omdat hij het 
licht van drie zijden deed invallen, terwijl dat in Den 
Haag alleen van één kant komt. 

Van buiten is de koepel nog beter uitgedrukt, dan 
bij Posi's werk het geval was. Een met groote uit
voerigheid weergegeven oorogsschip, door rijk 
smeedwerk gedragen, dient als windwijzer op het 
bouwwerk. 

Een zeer eigenaardigen indruk maken de terras
sen met balustraden cn trappen, die den oostelijken 
vleugel afdekken. Hier wordt men wel eenigszins 
herinnerd aan de dekken van een oudervvetsch zee
kasteel. Maar wij gelooven toch, dat die gelijkenis 
slechts bij toeval is ontstaan, want de terrassen had
den geen andere bestemming, dan om de bewoners 
in staat te stellen van de schoone vergezichten te 
kunnen genieten. 

Het was voornamelijk dc heuvel aan de oostzijde, 
noordwaarts van Hilversum, waarnaar Tromp gaarne 
keek; hij deed er boomen op planten cn sedert heet 
die heuvel de Trompenberg. 

In de laatste jaren is deze verhevenheid, die vroe
ger geheel onbebouwd was, met tal van buitenhuizen 
bedekt, die ons kunnen doen zien, hoe onze tijd zulke 
verblijven pleegt tc maken. 

Er i.-, heel wat verschil tusschen IÖ75 en 1899, wal 
ons nict verwonderen kan. Maar wel mag het eigen
aardig genoemd worden, dat, terwijl wij de buiten
huizen sinds de 17e tot de helft der 19e eeuw vrijwel 
eenzelfde karakter zien houden, al worden sommige 
onderdeden gewijzigd, wij sinds 1870 ongeveer alles 
plotseling veranderd vinden. 

Te 's-Graveland ontbreekt hel niet aan buitenhui
zen uit de iSc eeuw en ook uit de twee eerste derde-
deden der 19e eeuw zijn er verscheidene. Wie het 
aanwezige onvoldoende mocht achten, vindt in plaat
werken zijn gading. Als men deze buitenhuizen be
studeert, dan ziet men, dat de symmetrische platte
grond tot 1870 toe steeds de voorkeur blijft genieten. 
Een bieede gang in het midden, aan beide zijden rui
me kamers, een traji achter in de gang, ziedaar het 
plan, dat onveranderlijk terugkeert. Voor de keu 
kens en de vertrekken der dienstboden is een sou-
terrein ingericht, op de verdieping treft men de 
slaapkamers aan. Een kloeke kap dekt het gebouw. 
Voor den hoofdingang een flink bordes, daarboven 
een balkon, zóó is steeds dc voorgevel behandeld. De 
middenpartij geeft dan gelegenheid, 0111 enkele deco
ratieve vormen toe te passen, waaraan de vakman on-
middellijk kan zien, in welken tijd het bouwwerk ont
stond. 

Ook zelfs de Romantische neigingen, die onze 
bouwkunst onder de regcering van Koning Willem ll 
begon tc krijgen, hebben geen invloed op den go-
ijklen plattcgrondvorm kunnen uitoefenen. 11i 1 bleef, 
al werden dc gevels van kanteelingen. tudorbogen en 
andere quasi-Gothische versierselen, in pleisterwerk 
uitgevoerd, voorzien. 

Pas na 1870 beginnen de buitenhuizen te verande
ren. Zij tooien zich meer en meer met den naam 
„villa", het zoetvloeiende Italiaansche woord, waarbij 
men aanstonds aan Florence cn Rome denkt, en zich 
terrassen, watervallen, blauwe bergen, al de wedde 
van de zuidelijke natuur voor den geest ha-üt. Do: li 
reeds de Nederlandsche uitspraak, waarbij de eerste 
lettergrot p den klank heeft, die bv. in „viller" gehoerd 
wordt, beneemt u de illusie. 

Men dergelijke villa moest, voor alles, „schilder
achtig" zijn. Het beste middel, om dit te bereiken, 
scheen een zoo onregelmatig mogelijke aanleg; ook 
ccn toren, al was daarvoor geen enkele reden, mocht 
niet ontbreken. Zoo ontstonden die zonderlinge hui
zen met waranda's, balkons, galerijen, terrassen, uit
sprongen, ov erkragingen, kortom met al hel appa
raat, dat tusschen 1870 en 1895 als voor een buiten
huis onmisbaar werd aangezien. Allerlei stijlen moes
ten om beurten hun motieven voor de versiering Ico
nen. Zwitsersch, Duitsche Renaissance, Engelsch, Bel
gisch, Russisch, Noorsch, dit alles vond liefhebbers. 

Toen kwam er reactie. Dc Engelschc en .Ameri
kaansche landhuizen hadden langzamerhand een an
der karakter aangenomen. Wel waren dc „schilder 
achtige" plattegronden, waaraan de Angelsaksen zoo 
hechten, behouden gebleven, doch voor de opstanden 
had men zich de „liuisniansvvoningen" ten voorbeeld 
genomen. Eenvoud werd het parool. Roode pannen
daken, witte muren, groen geschilderd houtwerk kwa
men in den smaak aan de overzijde van Kanaal en 
Oceaan. Onze bouwmeesters, volgzaam als steeds, 

wierpen zich op de nieuwe mode, waarvan dc reeds 
genoemde Trompenberg tal van bewijzen kan ver
tonnen. 

En nu heeft ieder, die een „moderne" villa be
woont, zijn „hall", al weet hij als Nederlander niet 
recht, wat hij er mede doen moet; nu huist hij in 
lage kamers niet „baywindows", al was de hooge suite 
van vroeger hem liever; nu zit hij achter kleine ruitjes 
cn gebrand gla -, al snakt hij naar spiegelruiten ; nu 
lijdt hi] kou bij een Kngelschcn haard, hoe gaarne hij 
ook een otidcrwetschc kachel zou hebben. Om vijf 
uur brengt de meid in de „hall" de „fivo-o-clock tea"... 
doch dit is den meesten bewoners van moderne bui
tenhuizen tc machtig. Zij trekken vóór dien tijd naar 
de „soos", om zich aan echt-Hollandsche klare te 
laven. 

Wij zijn nu in een tijdperk van Anglomanie, dat 
vooreerst nog niet ten einde is. Doch, tout passe, tont 
lasse. Als het zoover gekomen zal zijn, lacht iedereen 
om de dwaasheden van vroeger. 

Laat ons hopen, dat men zich dan zal herinneren, 
hoe onze vaderen buitenhuizen hadden, die echt-Ne-
derlandsch mochten hecten. Vanzelf zal men er dan 
toe komen, die werken van vroeger meer te bestu-
deeren, om zoo iets nieuws te scheppen, dat met on
zen volksaard in overeenstemming is. 

REIZEN. 

Ven onzer talentvolste bouwmeesters deelde ons 
onlangs mede, dat hij zich voorstelt een reis door 
Italië te maken, en daarvoor vier weken beschikbaar 
heeft. Op onze vraag, hoever de reis zich zal uitstrek
ken werd ons geantwoord, dat geheel Italië bezocht 
zou worden. 

Geheel Italië in vier weken. Baedeker vindt voor 
„eiligc Reisende, die von den Hauptsehensvvürdigkei-
len nichts Wesentliehes übergehen wollen" vijf-en-vijf
tig dagen, vermeerderd met acht dagen voor het eigen
lijke reizen al het minste; in zes weken kan men 
Italië doorhollen. In het reisplan komen vo;>r: Lago 
Maggiore, l.ago di Lugano, Lago di Como, Milaan, 
Pavia, Brescia, Turijn, Genua, Lago di Garda, Vero
na, Manilla, Viecnza, Padua, Venetic, Parma, Bologna, 
Ravenna, Pisa, Florence, Siena. Perugia, Assisi, 
Orvieto, Rome en Napels. Maar Baedeker merkt 
daarbij op: „Selbstverstandlieh besuebt aber audi der 
atisdauerndste Reisende sehwcrlich alle dicse Ortc 
auf e i 11 e r Reise". Hij beveelt aan, veel liever „je 
nach Zeit und Neigung eine Auswahl zu treffen" cn 
„kann nichl genug betonen, dasz es ratsam ist, sich in 
der Zahl der zu besiu benden Ortc zu beschranken, urn 
wenigslcns von diesen den vollen Eindruck mit zu 
nehmen". 

Doch die wijze raad wordt haast nooit opgevolgd. 
De meeste menschen trekken Italië door als de on
sterfelijke Trau Buehholz met haar man en Onkel 
Fritz. Wat Julius Stinde misschien als parodie be
doeld heeft, is eigenlijk niets anders dan de werke
lijkheid, zoo getrouw mogelijk afgebeeld. 

Hoe reist men ? De naniiddagsncltrein naar Ba
zel heeft de meeste liefhebbers. Des morgens van den 
andereu dag is men reeds in Zwitserland. Tijd, om 
een paar dagen tc Mazel, dat voor den kunstminnaar 
toch zoo belangwekkend is, door te brengen, kan er 
niet op overschieten. Daarom ziet men alleen het 
oude, vuile station en voort gaat het, Zwitserland 
door. Is het zomer, dan wordt natuurlijk aan dat land 
de voorkeur gegeven ; in het voorjaar evenwel, als 
alle hotels en pensions nog gesloten zijn, als de 
sneeuw nog dik op de bergen ligt, denkt niemand cr 
over, de Zwitsersche natuur te gaan genieten, ofschoon 
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zij zoo misschien nog indrukwekkender is dan anders. 
Men gaat naar Italië en houdt dus ook niet te Lu-

cern op; de tocht over den Gothard-spoorweg wordt 
aanstonds ondernomen, en als het weder gunstig is, 
moet zelfs de onverschilligste reiziger daarvan een 
grooten indruk ontvangen. Te Geschenen gebruikt 
men het middagmaal, rijdt een klein half uur rl< or 
den donkeren tunnel, en Italië is bereikt. 

Laai. ons aannemen, dal heldere zonneschijn hier 
den reiziger begroet, en dat hij, na een uur rijdens, 
het Italiaanse he klimaat begint te gevoelen. Hij ge
niet van dc heerlijke natuur, en, wanneer hij bouw
meester is, dan trekken ook de schilderachtig gelegen 
dorpen, met hunne meest nog Longobardisehe ker
ken zijn aandacht. 

Voort gaal de trein en bereik! tegen drie uur Lu
gano. Hier stapl de „eihg Reisende" uil, om de twee 
dagen, die Baedeker voor de llaliaansche meren be
stemd heeft, te „absolviren". De architect zal hier on
getwijfeld van de pracht tier natuur genieten ; maar 
als hij ten minste isola liella wil zien, den Salvatore 
wil beklimmen cn een tocht op het Lago di Como 
wil ondernemen, dan heelt hij zijn twij dagen hoog 
noodig. Van een, zij het ook vluchtige, studie van de 
talrijke interessante bouwwerken der streek kan nats 
komen, voor uilstapjes bv. naar Ponte Capriasca, Ya-
rallo of andere uit een oogpunt van kunstgeschiedenis 
merkwaardige plaatsen ontbreekt tijd. 

Voor Milaan en Pavia heeft Baedeker twee-en-een-
halven dag gerekend. Doch de architect, die de voor
naamste bouwwerken dier slad wil bezoeken, hei ft 
zeker vier a vijf dagen noodig. Pavia is architecto
nisch eveneens uitermate belangrijk, ofschoon men 
het meestal geheel overslaat, en zich tevreden stelt 
met een bezoek aan de tamelijk ver buiten de stad 
gelegen ('ertosa. In de nabijheid van Milaan bevindt 
zich buitendien nog Monza, met zijn oude kathe
draal en het schilderachtige Municipio, en Saronno, 
waar misschien de beste fresco's van Luini te zien 
zijn. 

Brescia, dat bouwwerken lelt z o n belangrijk als de 
kathedraal, San Francesco, San Clemente, S. S. Naz 
zaro e Celso, la Madonna dei Miraeoli, het Municipio, 
dat bovendien in zijn musea schatten van kunst en 
oudheid bezit, moei in een halven dag worden afge
werkt, Genua in twee, Venetië in vier, Florence in 
zes, Rome in veertien dagen en de rest naar ver
houding. 

Wat kan een architect er bij winnen, als bij op 
zulk een wijze reist? Ontspanning na langen tijd van 
ilrukken arbeid vindt hij niet ; integendeel, de zenuw
achtige gejaagdheid is eer in staat zijn gezondheid te 
benadeelen. 

Genoegen is al evenmin zijn deel, want aan rustig 
verpoozen kan hij zich nergens overgeven. En, waar 
het toch bij een bouwmeester vooral op aankomt, het 
verrijken van den geest, dit is ten eenenmalc onmo
gelijk. Dc tijd is steeds te kort, om blijvende in
drukken te krijgen. 

Daarom is de raad, dien Baedeker geeft, zoo ver
standig, om, als men niet over veel tijd te beschik
ken heeft, een keus te doen. Wie slechts vier weken 
uit kan blijven, zette daarom het voornemen, om in 
dien korten tijd geheel Italië te willen zien, uit zijn 
hoofd. Vier weken bv. in Noord-Italië, te Florence 
of te Rome doorgebracht, zullen den bouwmeester 
van meer nut zijn, dan versnippering van tijd over 
allerlei andere plaatsen, hoe belangrijk die overigens 
ook mogen wezen. 

Noord-ltalië bevat zooveel interessants, dat het 
zeker waard is, de voorkeur te krijgen. Wie zich 
echter door Florence voelt aangetrokken, kan tevens 

Prato, Pistoja, Lucca, Pisa, San Gimignano en Siena 
gaan bezoeken, ja zijn tochten zelfs tot Perugia, Assisi 
en Hmpoli uitstrekken. Kn wie naar Rome gaat en 
uien de eeuwige stad niets meer tc zeggen mocht 
hebben, die kan le Xapels ontspanning gaan zoeken. 

* * 
In eeu advertentie-, die wij onlangs lazen, boden 

„een Heer en Dame, gehuwd, van goeden huize" zich 
aan, o m voor „/ 475, alles inbegrepen", Italië, Napels 
incluis, m drie weken aan „tien personen van goede 
familie" le laten zien. Zoo is er altijd baas boven 
baas. Mochten bouwmeesters zich aangetrokken voe
len deel te nemen aan den tocht, dan wachten hen 
sensaties, niet veel verschillende van die, welke „de 
reis om de wereld in tachtig dagen" opleverde, als 
men ten minste Jules Verne gelooven wil 

Ieder, die gereisd heeft, kent de Cook's parties, 
De deelnemers aan deze betrekkelijk goedkoope 
tochten reizen niet, doch, men vergeve ons de uit
drukking, zij worden gereisd. De bedrijvende vorm 
moet hier voor den lijdenden plaats maken. 

Op omnibussen of in groote glazen wagens bijeen
gepakt, rijden deze pleizier (?) reizigers overal rond. 
Waar het programma dit aangeeft, moeten zij uit
stappen, de hoeder dreunt zoo gauw als hij kan de 
bijzonderheden op, die te zien (?) zijn en de kudde 
wordt al weder naar het rijtuig gedreven, 0111 naar 
andere merkwaardigheden vervoerd te worden. Men 
zou wal moois te lezen krijgen, als zulk een reiziger 
zich er eens toe zette, om zijn indrukken ten paplere 
te brengen! 

Reizen is een kunst, die slechts zeer weinigen ver
staan. Maar al te vaak staal bel uitgegeven geld 111 
omgekeerde reden tot de genieting, die gesmaakt 
werd. 

De architect, die aan een reis wat wil hebben, doet 
goed, vooraf alles tc overleggen. Al is zijn beurs niet 
ruim voorzien, hij kan toch vee! genoegen hebben. 
Zelfs een reis naar Italië behoeft hij zich niel te ont
zeggen. Een rondrcisbiljet van Nederland naar 
Chiasso kost slechts ruim ƒ (10 en is zes weken gel
dig ; men reist dan 2e klasse. Te Chiasso zijn aller
lei goedkoope rondreisbiljetten voor vaste routes door 
Italië te verkrijgen. Dat tot Napels kost ƒ 71) onge
veer; men kan dus, als men zich tot een kleinere 
toer bepaalt, met veel minder toe. Hel is dwaasheid, 
111 de groote hotels al' te stappen ; 111 de alberghi kan 
men voor ƒ 1 a ƒ 1.50 zeer goed slapen en in de 
trattorie vindt, wie de kost van het land voor lief 
neemt, maaltijden, waar hij het best mede doen kan. 
Een kleine koffer kan alle bagage bevatten. Flet 
eenige, wat de reiziger zich moet ontzeggen, is zijn 
sigaar, want dc sigaren van Italië zijn niet te rooken. 
Die, welke men uit patria zou willen medenemen, ont
snappen niet aan de zeer achterdochtige grensbe
ambten en worden dan zóó zwaar belast, dat men er 
versteld van staat. 

En nu ligt, binnen de grenzen van het rondreis-
biljct, Italië voor den bouwmeester open. Hij kan 
overal vertoeven, zoo lang het hem lust, hij kan schet
sen en fotografceren zooveel hij wil, hij kan overal 
op onderzoek uitgaan, om datgene tc ontdekken, wat 
in dc handboeken onvermeld is gebleven. 

Wie zóó reist, en door het weder wat begunstigd 
wordt, zal reeds onuitwischbare indrukken medene
men, ook al beperkt hij zich tot de Italiaansche me
ren, Milaan met zijn omgeving, en Genua. De klas
sieke tien gulden daags heeft hij niet noodig, ja met 
de helft kan hij al best rondkomen, als hij ten minste 
zoo wijs is, om vermakelijkheden van twijfelachtig 
allooi, die hij in zijn vaderland niet bezoeken zou, 
ook in den vreemde onbezocht te laten. 
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De reis kan duren, zoolang tijd en beurs strekken. 
En wie een gedeelte, al is het clan ook een klein ge
deelte van het zonnige Zuiden (dat echter, helaas, 
niet altijd zonnig is), gezien heeft en goed gezien 
heeft, kan mei meer voldoening op zijn tocht terug
blikken, dan wie, als zoo velen, in een vloek en een 
zucht Italië van noord tut zuid is doorgevlogen. 

D E W E S T E R K E R K T E ZAANDAM. 
Fr is 1111 voorgoed besloten, dat de Westerkerk tc 

Zaandam met haar geheelen inhoud voor afbraak 
verkocht zal worden. 

Wij hadden hoop gekoesterd, dal er nog middelen 
gevonden zouden worden, om dien afbraak, door ons 
oprecht betreurd, te voorkomen. 

Wij maakten in ons nummer van 3 December des 
vorigen jaars melding van de berichten uit Zaandam, 
die op deze zaak betrekking hadden. 

Fr waren toen twee plannen tot herstelling van het 
gebouw, één van Dr. Cuypers en één van Zaandam-
sche deskundigen. Dc heer Cuypers scheen toen reeds 
tamelijk pessimistisch gestemd, want liij „verwachtte, 
dat na tien of twintig jaren weer andere herstellingen 
zouden noodig worden en kon geen zekerheid geven, 
dal het gebouw het heien zou kunnen verduren". 

Kerkvoogden verzochten toen om subsidie aan den 
Minister van Binnenlanilsche Zaken ter uitvoering 
van het plan vau herstelling, opgemaakt door de 
Zaandamsehe deskundigen, een plan, waarmede zoo
wel kerkvoogden als notabelen zich konden vereem-
gen. 

Toen reeds werd le Zaandam verondersteld, dat 
het subsidie geweigerd zou worden, daar men ver
wachtte, dat de Regeering geen genoegen zou nemen 
met een ander plan dan dat van den heer Cuypers. 

Nu doet het bericht in de bladen de ronde, dat 
inden! I geen subsidie is verleend geworden, doch... 
omdat Dr. Cuypers aan de kerk bouwkundige waarde 
ontzegde, en omdat Jhr. de Stuers ontstemd was over 
de wijze, waarop de Tweede Kamer hem in Decem
ber behandeld had. 

Wij hopen, dat dit bericht zal tegengesproken wor
den. Want het ging hier niet om de bouwkundige 
waaide van deze 17e-ecuvvsche kerk, waarvoor een 
Gothiseh-voelcnd man als de heer Cuypers wel weinig 
oog zal hebben, maar om de waarde van hel bouw
werk, als eenig overblijfsel uit den tijd van Zaan-
dam's opkomst. En de heer De Slucrs zal toch wel te 
verstandig zijn, om zijn woede te koelen aan een ge-
denkleeken, dat hem misschien niet sympathiek is, 
maar dat toch ook voor hem als oudheidminnaar 
waarde moet hebben. 

Daarom is het noodig, dat over de queslie meer 
licht verspreid wordt. Het gedenktceken zal wel niet 
meer tc redden zijn, doch vastgesteld behoort te wor
den, of inderdaad alles gedaan is, om het gebouw te 
behouden ; als hier door iemand gefaald mocht we
zen, dat dan het hoe en het waarom kenbaar gemaakt 
worde! 

H O U T V L O E R P L A T E N . 
(/HgfzonJcii.) 

( De steods vooruitstrevende techniek in liet liouwvuk heeft go-
tracht middelen te vinden om het hoofdhouwmuteriaul, liet hout, 
zóó tc bewerken of' tc prepareeren dat het onvatbaar voor scbuilc-
lijko invloeden iu. 

Het eikenhout h. v. wordt gedempt en gestoomd; het beuken
hout geïmpregneerd, gekleurd en gehard; dc resultaten zyn tamo-
ljjk gunstig geweest bij het gebruik voor ramen, deuren eu/.., die 
geverfd worden, maar bjj vloeren, vooral parket vine ren, bestaat 
nog altijd het inconvenient dat zij in eene voebtigo ntmospheer 
trekken. Speciaal het zoogen. parquet hydrofuge werkt in vochtige of 
nieuwe lokalen dikwijls op, welk gebrek slechts met veel moeite 
kan hersteld worden. Om dit opwerken te voorkomen, heeft men | 

onder dezo vloeren tegels, voorzien voor zwaluwstaarten gelogd, 
waarin het vloeibare asphalt dringt en verhardt; munr ook dit 
middel heeft somtijds niet geholpen, nltlians niet in loknlen mot 
centrale verwarming. 

Er worden thans vloeren vervaardigd, die men beweegbaar zon 
kunnen noemen; men bezigt voor dc samenstelling een zeer elas
tisch usphalt-mastiek en houtvloerplaten. KW i 

Doze houtvloerplaten zijn rondom, ook nan de kanten, met do 
nsphaltstof omhuld en kunnen, direct in mortel, gelegd worden 
zelfs in nieuwe, vochtigo loknlen. 

/•>V. 1. 

De bovenvloer is met den or dervloer verbonden door veereu. die 
in elkaar grijpen, en verhinderen dat de Btrookon in de lengte 
wegschuiven (Fig 1). Daarentegen kunnen deze in dc breodte 
werken of krimpen, zonder dat er open naden ontstaan, daar dan 
de asphaltstrookjcs tusschen de naden opzwellon of teruggaan, 
zonder dut de tegels vnn volume veranderen. 

De bontvloerplaten zijn van onderen geheel en al met elastisch, 
gesmolten nspbait bedekt, zoodat het uit den bodem komende 
vocht op het hout geen invloed heeft; vun boven kunnen deze 
vloeren met water worden afnecomen cn Hchoongomaakt. 

Onderstaande teekening (Fig. 2) toont uan. hoe hot hout van 
onderen omhuld is. 

Fig. 2. 

Hok leggen der houtvloenegeU. die een oppervlakte hebben 
van 34 34 c.M., kan door ieder vloerlegger geschieden op 
een vlakke laag of zelfs in het zand met eementmortelspeoo, daar 
het asphalt van onder zoo geprepareerd is dat hot zich met de 
cementmortel goed verbindt. 

De houtvloerplaten worden in Duitschland sedert oon tiental 
jaren met aucccs gebruikt en ook hier-te-lande worden zij den 
laatsten tijd toegepast. Te Utrecht liggen zij o. n. in du , manu
factuurwinkel der firma Van der Öandt & Co. en in het krank
zinnigengesticht in de Xieolaaflstraut; zij schijnen dun ook bij-
zonder geschikt te zijn voor ziekenhuizen. scholen, winkels, 
restaurants enz. 

A N T I N O N N I N . 
{/ngtzonaen.) 

In Duitschland gebruikt men sedert lang een voorbehoedmiddo 
togen het wegrotten van houtwerk en kalkmuren in kelders en 
andere vochtige plaatsen, dat door de verrassendo resultaten, die 
men ermede verkreeg, tegenwoordig een voorname rol speelt in 
de bouwhygiènc en bouwtechniek. Dit middel, bekend onderden 
naam van antinonnin, begint ook in ons land hoe langer hoe 
meer toepassing te vindon. 

Voornamelijk zjjn het onze bierbrouwerijen, die het reeds ge-
ruimen tyd met succes toepassen. Vooral voor de vochtige moren 
in de gistlokalen, alsook tot bet van buiten bestrijken der liggen 
of stukvaten, gistkuipen enz. 

Iu Int bouwvak echter wordt er nog niet dio aandacht aan 
geschonken, die hot wel verdient, ofuchoon antinonnin eigenlijk 
bij teder nieuw te bouwen huis inoewt voorgeschreven worden voor 
het improgneeren der ba ken als anders/.ios eu ter vermenging 
met de kalkspecie, vooral op onzen vochtigen bodom. 

Antinonnin is tot een pasta verwerkte orthodinitrokreeolkalium, 
dat door zgne bacteriëndoodende eigenschappen zelfs in zeer ver
dunde oplossing een desinfectioiniddel is bij uitnemendheid Het 
voorkomt het ontstaan van huiszwam (merulius lacrymant* en 
poliporuu vaporarius), vernietigt reeds ontstane paddestoelen en 
andere schimmelplanten en verhindert hunne verdere voort
woekering. 

Daar deze stof alle micro-organismen doodt, wordt zg niet alleen 
aangewend voor het impregnceren van balken, vloeren en wan-



den, en om er kalkmuron mede te behandelen, maar ook drenkt 
men er dc vulmaHsa tusschen vloeren mede, waardoor de ver
rotting en vuilnis en daarmede na men gaande onaangename Maren 
worden voorkomen. Ook kwalijk riekende patten behandelt men 
met antinonnin. 

Behalve dc goede resultaten die men met bovenvermeld middel 
verkrijgt, verdient het ook aanbeveling wijl het reukeloos ia on 
niet vervliegt, zoodat men in lokalen waar antinonnin toegepast 
is geen last heeft van hoofdpijn verwekkende, door niets tc ver
drijven doordringende geuren, zooals bjj tcerolie-distillatcn; integen
deel maakt het de lucht zeer frisch en gezond, terwijl het tevens 
de dikwijls zoo lastige vliegenplnug doet verminderen. 

l i t een en ander blijkt, dat bet wel der moeite waard is aan 
dit middel meerdere aandacht tc schenken. Belanghebbenden kun
nen zich om verdere inlichtingen wenden tot den heer B J . 
Heeselink, Keizersgracht 2f>3, Amsterdam, vertegenwoordiger dor 
Farbenfahriken vorm. Fried. Haver & Co., Klborfold, waar aotinonnin 
gefabriceerd wordt. 

TECHNISCHE VAKVEKEEXIGIXGr. 
AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering van 25 Januari 1899. 
ln deze vergadering deed de heer M. H. Ligt hun. architect te 

Amsterdam, eenige mcledeelingen o»cr onder zyn leiding uitge
voerde werken iu Zuid-Afrika. 

Na een korte omschrijving van de Delagoabaai, do gesteldheid 
van den bodem en de stroomingen daar ter plaatse, gaf spr. een 
overzicht van do werken, noodig voor het lossen der materialen 
van de N. Z.-A S.-M., waarvan de voornaamste warende pier, lang 
UOO M., uit beton samengesteld, met kadehoofd op schroefpaleu 
en de boeien voor het vastmeren der schepen. 

Hierna beschreef spr. de uitvoering van den onderbouw der brug 
•over de Komatie-rivier en de maatregelen, die moesten wordon 
genomen om verschillende moeilijkheden als snellen stroom en 
gladden rotsbodem te overwinnen. Een en ander werd door een 
reeks pbotographieön toegelicht. 

De aanwezigen gaven spr. met een krachtig applaus hun dunk 
voor het gehoorde te kennen. 

lïij de opening der vergadering was medegedeeld dat het bestuur 
samengesteld was als volgt: L. A. Ha»dors. Voorzitter, YY. (ïabrielse, 
Yice-voorzittcr, H. Munerecuw, 1e-Secretaris. F. Vaas, 2e-Sccre-
taria, H. A. J, ltaanders, Penningmeester, YY. J . des Bouvrie Jr., 
bibliothecaris, cn M. Couturier J r , commissaris. 

De vergadering werd door t>0 personen bijgewoond 

VEl tEKXIGIXt . DE FRIESCHE BOl 'YVKKIXU 
Vergadering van 26 Januari 1899. 

De Voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom 
aan de leden op deze eerste bijeenkomst in '99 en spreekt danrby 
den wensch uit dat dit jaar in alle opzichten eeu gunstig jaar 
voor de vereeniging moge zjjn, evenals f oor elk lid in hot bjjsonder, 
Na met algemeene stemmen te zyn herbenoemd, aanvaardt de 
heer W. 0. de (iroot, onder applaus der aanwezige leden, weder 
het voorzitterschap. 

Uit het verrdug van den Socretaris blijkt de toenemende be
langstelling in de vereeniging, getuige de trouwe opkomst der 
leden op de vergaderingen en het geregeld gebruik maken der 
leden van het recht van introductie; voorts werden dc vergaderingen 
aantrekkelijk gemaakt door tentoonstellingen en 't leveren vin 
bijdragen van do leden of van daarvoor uitgcuoodigdu sprekers. 
Uit het verslag van den Penningmeester blijkt tevens dc gunstige 
toestand der financiën. 

Alsnu wordt het woord gegeven aan den beer 3, dc Hoer, clcc-
tricien te dezer stele, tot het houden van eene voordracht over 
de clectrïciteit in betrekking tot het onweder en den bliksem
afleider opgehelderd en toegelicht door proeven. Xa oen inleidend 
woord toonde Bprckcr aan dat het uit het evenwicht brengen der 
electriciteit in eenig voorwerp verschillende verschijnselen in de 
omgeving tengevolge kun hebben. 

Lr ontstaat in die omgeving een eleetriscbo spanning, een streven 
der eleetrieiteit om het eleetrlsoh evenwicht te herstellen. Slechte 
geleiders bieden aan dat streven een g roo te re . goede geleiders 
een g e r i n g e r e tegenstand. 

Is de tegenstand kleiner dau die spanning zoo ontstaat er een 
electrische stroom; door den electrischen stroom worden alle 
voorwerpen verwarmd, en meer , naarmate de stroom sterker en de 
tegenstand grooter is. 

Een electrische stroom door de lucht vertoont zich iu den vorm 
van een electrische vonk, bjj het onweder: do bliksem 

Een electrische vonk zoekt de best geleidende plaatsen der 
lucht op ovenals het water van een rivier de laagste plaatsen der 
aarde, /e vertoont zich als een onregelmatig gebogen, somtijds 
vertakte lijn. Slecht geleidende brandbare stoften kunnen door 
den cloctriachen stroom iu brand gestoken, andere stoffen rom-
tgds versplinterd worden. 

De electrische spanning is op alle plaatsen van een voorwerp 
niot even groot, maar neemt toe naar mate de kromming kleiner 
wordt. Op eene spits is de spanning zoo groot, dat de electrici
teit als 't ware bij kleine hoeveelheden door de lucht wordt ge
perst. De spits is iu staat, daar, waar do electrische toestand 
niet plotseling ontstaat, de electmche vonk te voorkomen. 

Wordt de electrische toestand plotseling tot stand gebracht zoo 
kun do spits do vonk niet voorkomen. In dit geval treft dc vonk 
op dio plants welke bet best geleidend is, het meest de tegen
overgestelde pool nadert en waarop de meeste spanning heerscht. 

De electrische stroom zoekt steeds den gemskkelijksten. niot 
uitsluitend den kortsten weg, redenen waarom de electrische 
stroom onschadelyk kan worden afgevoerd. 

K i ed in dc oudste tijden trachtte men zich tegen den bliksem 
te beschermen, door zich te bedekken met huiden van verschil
lende diirer.. lauriertakken en/ 

Nadat de electrische natuur van het onweder door Franklin en 
andoren door directe proeven wns aangetoond, werden meer doel
treffende maatregelen tegen het gevsar van bliksem genomen eu 
kwam men zoover, dat de Koninklijke Pruissische Akademie van 
Wetenschappen in het jaar 1880 zich in con bcoordeeling over 
bliksemafleiders in dien zin uitdrukte, dat goed aangelegde bliknem-
aficidera de zekerheid tegen schade van den bliksem zonder twijfel 
in groote mate verhoogen en dat het niet aanbrengen daarvan op 
groote gebouwen met belangrijk onderscheid in hoogte zich inder
daad niet laat rechtvaardigen. 

Professor Snellen komt in zijn werkje „de Bliksemafleider" tot 
de conclusie dat in de jaren 1884—1885 en 1886 op 418 gevallen 
van blikseminslag er één is voorgekomen waarby de schade eenige 
beteekenis had, niettegenstaande het gebouw voorzien was van 
een bliksemafleider, terwijl de fouten in den aanleg daarvan ge-
makkelijk hadden vermeden kunnen worden. 

Door jarenlange waarnemingen, in het bijzonder door de Duit
sche Hrnndassurantie-maatschappyen, is de werking van goed 
aangelegde bliksemafleiders buiten allen twijfel gesteld. 

De bliksemafleider kan in sommige gevallen door do uitstroo
ming van electriciteit van uit de spits het ontstaan van den bliksem 
voorkomen; in die gevallen waar door plotselinge lading dor wolk 
een bliksemstraal niet kan voorkomen worden, kan de spits de 
plaats bepalen waar die bliksemstraal sanknmt 

Beide voorkomende gevallen werden door spreker met proeven 
verduidelykt. 

Niet altijd is het ev. n eenvoudig te bepalen hoe een gemakke
lijke weg voor den bliksem moet worden aangebracht en aan 
welke natuurlijke gemakkelijke wegen de bliksemafleider moet 
verbonden worden; doch het zou spreker te ver voeren daarover 
uit te weiden; alleen toont bij aan dat sommige metaalmssaa's 
aan den bliksemafleider verbonden moeten zyn. 

Spreker eindigt met de werking van den electrischen vonk ep 
een klein, zeer brandbaar gebouwtje aan te toonen. 

Voor de plaatping en na het wegnemen van den afloider word 
het gebouwtje door den electrischen vonk in brand gestoken, 
lijder s de aanwezigheid van don afletder bleek het gebouwtje 
volkomen beveiligd. 

Enkele tot den t-proker gerichte vragen werden door hem wel
willend beantwoord. 

Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering 
met dankzegging aan den spreker voor zijne bevattelijke en loer-
zame voordracht. 

l i 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 E R D A M . Het Bestuur van de Maatschappij tot bevordering 

der Bouwkunst heeft de volgende vragen aan de afdeelingcn ter 
beantwoording gezonden: 

1°. Is het niet wenschclyk, dat hier te-lande wat meer gedaan 
wordt op het gebied van de stedelykc gezondheidscorrmissiën, 
hoofdzakelijk wat betreft de zeer vele woningen, die ten opzichte 
van ligging, afmetingen, toevoer van licht en lucht, privaten, 
gootstecnen. scboorsteenen, afvoer van fecaliën en van menage-
water, drinkwater, rioleerirg enz. niet voldoen aan de eischen 
der gezondheidsleer en de daarop betrekking hebbende, bestaande 
of wenschelijk geachte artikelen der verordenirg op het bouwen 
in dc gemeente, waar uwe afdeeling is gevestigd-

Is een krachtig ingrijpen tot verbetering van die toestanden 
niet hoogst noodig en, zoo ja . op welbo wijze':* 

Is het mogelyk den eigenaren van woningen het uitvoeren van 
verbeteringen, in gevallen als boven bedoeld, op te leggen, binnen 
een hillyk te stellen termijn, om by nalatigheid hierin die wonin
gen onbewoonbaar te verklaren'r 

2°. Is het wenschelyk, in de bestekken algeheels arbitrage op 
te nemen, zoowel voor levering als voor uitvoering? 

3°. In * welke gevallen is aan macbinsnl timmerwerk de voor
keur te geven boven handwerk? 

4U. Zyn u ook formules bekend om de profielen van het w e l l -
b 1 e c h tc berekenen in verband met verschillende overspanningen ? 

Hoe zyn de verschillende onderdeden dezer kappen, en op welke 
wijze worden by vrydragetde kappen lucht-en licbtlautnarns aan
gebracht? zoo mogelyk een en ander door schetsen toe te 
lichten. 

5". Bij het heien met de handhei werd veelal vastgesteld, dat 
hy een valhoogte van het heiblok van hoogstens 1.25 M. en een 
kalender van IJO slagen, de palen niet meer dan 5 c.M. mochten 
zakken om bun stuit voldoerde te achten. 

Aangezien het moeilijk is om bij het gebruik van stoomheien 
het blok slecht 125 M. op tc halen, wordt gevraagd welke stuit 
gelijk staat met den bovengenoemden, hy gebruik van de stoomhei 
en een valhoogte van het blok van 3 M. in een kalender van 30 
slagen. 
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— Hot hof alhier heeft Vrijdag 27 dezer in hooger beroep uit
spraak gedaan in bet jarenlang hangende geding tusschen de ge
meente en de .Imperial", over de bekende branderquestie. Overeen
komstig de roncluBie van den advocaat-genernal gelastte het een 
nieuw onderzoek van deskundigen naar de vraag, ot' de brander, 
volgens welken de lichtsterkte van bet gas sedert 1887 te Am
sterdam wordt gemeten, is een Fransche normaal Argand-hrander 
van Humus, overeenkomende met die voor i'arjjs, in 1850 vaat-
gesteld, en zoo neen, of de daarin voorkomende af «p ingen in
vloed uitoefenen op de lichtsterkte van het gas. 

Tot deskundigen benoemde het hof Professor Dr. van der Waals, 
te Amsterdam; J . E. E. Bakhois, directeur der gasfabriek te 's Gra-
venhege, en M Sissing, onderdirecteur der gasfabriek te Rotterdam 

Zij zullen 23 Februari voor het hof beëedigd worden en 10 
November schriftelijk rapport van bet onderzoek overleggen. 

HimGEX De Gemeenteraad verwierp met 16 togen -4 stommen 
het voorstel De Koning, tot opneming van bepalingen omtrent 
minimum loon in het bestek voor den slachthuis-bouw. 

HAIII iMiKX. In zgne zitting van 21 dezer verwierp de Gemeen
teraad een voorstel van Hurg. en Weth., om / 1500 beschikbaar 
te stellen voor het doen van diepboringen om drinkwater te zoeken. 
op grond dat men nog altooB verbonden is aan don heerEydman, 
te Delft, die nit zeewater goed drinkwater hoopt te kunnen 
distilleercu. 

Aan den heer De Bata, directeur der gasfabriek, werd, wegens 
diensten bjj de verbouwing dier fabriek, een gratificatie van / 500 
verleend. 

— Aflevering 1 van De Setteer (uitgave van J . G. üroeee te 
Utrecht) bevat: 

De electriciteit op de Jungfrau baan, door dr. E. Bleekrode.— 
De inrichting tot bescherming der bladeren in den strijd om bet 
leven, door Tine Tuin mes. — Een bijzondere wijze van /out be
reiding, door G. F. M. Liebert. — Melk en melkproducten (ver
volg en slot), door Dr. A. J . C. Snijders—Vreemdsoortige slangen, 
door Dr. It. Sinia. — Vivisectie, door Dr. R. G. Kjjkens. - Sterren
kundige opgaven en mededeelingen. Opgaven die voor het geheelo 
jaar gelden, door Ant. Pannekoek. — Boekaankondiging. — Corres
pondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— lïij den Waterstaat in Ned.-Indië is: 
e e rvo l on ta lagon de ingenieur 2e klasse E. Gerst en de 

adspirant-ingenieur Jhr. R. R. L do Muralt; de gewezen opziener 
der wegen to Sumatra's Westkust P. J. Boersma; 

ges t e ld ter beschikking van den directeur der burgerlijke 
openbare werken, ten einde dienst te doen als ingenieur 2e k l . , 
de ambtenaar op wachtgeld E. Gerst en als adspirant-ingenieur, 
de ambtenaar op wachtgeld Jhr. R R. L. de Muralt; 

v e r l e e n d een jaar verlof aan den opzichter 2e kl. D. I). L. 
Thedens. 

— Bij de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java is: 
be las t met de vervulling der fnnctiën van adjunct-chef' der 

2e afdeeling voor het beheer van onderafdeeling I dier afdeeling 

van do Westcrlgnon, standplaats Batavia , do adjunet-ingenicur 
J. Wouters; met het beheer van onderafdeeling I der 3o afdeeling 
van de Wcstcrlgncn, standplaats Batavia, de adjunct chef W. 
(I Muvdcrman; _\ 

gep l aa t s t op do Westerlgnen, de benoemde adjunct ingenieur 
.1. P. Crompvoets; op de Oosteriynen, de benoemde adjunct-
ingenieur J . W. van Djjk; 

g e d e t a c h c o r d bij de afdeeling Spoor-, Tram-cn Stoomwezen 
aan het dopartement der burgerlijke openbare werken, de be
noemde adjunct-ingenieur M H. Damme; 

t e ruggep l aa t s t op do Oosterlijncn, de adjunct-ingenieur J . 
F. A . Mulock Houwer en de tgdelgke onderopzichter der werk
plaatsen H. O Borgmann; 

benoemd tot opzichter lo k l . , dc opzichter 2c kl. J . P. K. 
Carli. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Een o p z i c h t e r , ervaren in bouw- en waterbouwkunde 

en oen bekwaam t c e k e n a a r , hg den aanleg van den Noord
ooster locnalspoorweg. Adres vóór 10 Febr., aan het Bureau van 
genoemden spoorweg te Zwollo. (Zie advert, in dit no.) 

— O p z i c h t e r - t o e k e n a a r b g d e uitvoering van een eenvoudig 
bouwwerk. Adres met opgaaf van verlangd salaris en referentiën, 
ïott, T C 420, Meuws v. d. Lag. 

Twee c i v i e l - i n g o n i c n r s , bg de Ned.-Indische Spoor
weg-Maatschappij als adjunct-ingenieur bg den aanleg van stoom
tramwegen op Java. Adres ten kantore Beestenmarkt -Nis, 
's-Gravenhago. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r , in staat tot het voeren van 
administratie en bot geven van teekenlessen, tegen 1 Mei. Jaar
wedde /'600, met vrge woning enz. Adres motto „Opzichter", 
Algcm. Adv.-Bureau Nijgh & Van Dit mar. Rotterdam. 

— D i r e c t e u r der g e m e o n t e r e i n i g i n g te Rotterdam 
Jaarwedde f 2500 tot f 4000. Adres Burg. en Weth., uiterlgk 16 
Februari. 

— M a c h i n c t e k c n a a r s op oenc machinofabriek in Twonte. 
Adres met opgaaf van verlangd salaris en afschrift van getuig
schriften, lolt D P L , Algcm. Adv.-Bureau Xggh & Van Ditmar, 
Rotterdam. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
l i tMMUIIBOlUEal l TECHNISCHE V.VKVEREEMÜING, 

VAN-I>ER-HEI.STSTIUAT 29, A.MSTERD\«. 

1. Hoofdopz. of Opz.-Teeken. leeft. 32 j . sal. /100 p. m. of hooger 
2. Opz. van W. of B. Bouwk. , » , , - » „ , 
8. UÏtv. of B. Opzichter , 29 „ „ - 90 , „ 
4. B. Opzichter „ 46 „ „ - 100 , , 
5. Opz. Teekenaar , 30 „ verl sal. / 80 p . m . 
6. Opz.-Teekcnaar „ 24 „ „ „ - 65 1 70 „ „ 
7. Opz. of B. Teek. „ 26 „ „ „ - 60 a 70 „ „ 
S. B. TeekeDaar „ 20 „ „ „ - 45 „ „ 
9. Machinist monteur „ 48 „ verl. , - 800 ft 900. 

Gevraagd, | Th. VAN HEEMSTEDE OBELT. suiury 
Om terstond in dienst te treden bij der 
aanleg van den Noordooiter Locaal-
spoorweg: 

i een OPZICHTER, 
ervaren in Bouw- en Waterbouwkunde, 
bij voorkeur reeds bij Spoorwegaanleg 
werkzaam geweest zijnde. 

2 o . e e o b e k w a a m T l i E K E N A A R 
Aar, biedingen schr i f te l i jk , onder 

opgaaf van leeftijd, tegenwoordige en 
Troegere betrekking, referentiën, enz., 
franco vóór 10 Februari aan bet Bureau 
voor den aanleg van den Noordooster 
Locaalspoorwe?, Badbuiawal 41, Zwolle 

Waterbouwkunde. 
Een J0N0MES8CB, examen wen-

tonende te doen alg O p e l c h t c r 
T /d . W a t e r s t a a t , verlangt daarvoor 
onderwijl te ontvangen, van een be
kwaam WATERBOUWKUNDIGE. 

Brieven franco met opgave van con
ditie! onder letter H aan O. LOS, 
Boekh. Hoogewoerd, Leiden. 

Mem. San. Inat. L O N D O N . 
Kantoor: 150 De Ba}terkade, A H 8 T K B D A M . Filiaaal: M Bakla. 

Hoofdagent voor Nederland, België in Koloniën van S H A N K S 4 Co, te Barrheai. 
Specialiteit voor de Levering van complette Badinrichtingen — Privaatinrichtingen. -

Shanks Closets zgn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
i Closets, Wasthtafelt, Urinoirs enz. — v / « a W A » M I M « en T E S T H A I I E 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prgsaa, 
Teekeningen en prgsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat 

V e r z e k e r t IJ vaat het 

GROOTSTE BEDERFWEREND 
v e r m o g e n . 

O . M . B O K S do O o „ 

Amaterdatn. 

CARBOLDvEÜM f 
K R I M P E N . ^ ^ 

B. HOLSBOER. 
Arnhem. 

Leverancier van Z. M . den Koning. 
Fabriek en Magazijn van Innlmmenten vaam 

IIl'ü'TBl'» 'MAF'F'F.tetJ'Je VrÊllil IH. 
RF.KItOOM» voor W A T E R P A N - , IIO K K VI F. K T - en andere I N S T R U M E N T E N 

met Z i l v e r 1HOS, I8M1, 1883 (Internat . Tentoonat.) 
Hoogste o n d e r s c h e i d i n g 1S79. 

EQUERRES, M E E T K E T T I N G E N , BRIEF- en P A K K E T B A L A N S E N enz. enz. 
Bakens , Rotatie- ea Indnetle-toeatellen, Telegraaf-Apparaten . enz. e n . 
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H. P. DEK BOER, Machinale Houtdraaierij en Zagerij. 
Wollenfoppenstraat 39. 

i toTriSKi» v u . 
Specialiteit in hoi vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS 
i 

Bekroond met den hoogxten Vrijs en 
Gowlen en Zilveren MednilU A M S T K R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O K 
S B E O H T 1890. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
den h a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

Verkooping 

Z A A I D A i H . 

Donderdag, 16 F e b r u a r i 1899 
'B namiddags ten 1 ure preciri, zal in 
het Logement HET WAPE\ VAN 
AMSTERDAM, door de makelaar» W. 
P O E L J A N S Z . , J . V A N DER G O O T , 
M. V A N ORDER, C . P O E L en A 
SCHIPPER Wz., ten overstaan van 
den Notaris P. M U L , t er A H O T I E 
worden verkocht, 

het KERKGEBOUW met TOREN, 
de CONSISTORIEKAMER en het 

STOVENHOK 
van de NederdniUch Hervormde (ie-
uieente te ZAANDAM, Weewrjii», 
benevens P r e d i k s t o e l . D o o p h e k 
en R u r g e m e e M t e r s b i i i i k . E l k e n -
liont met S n i j w e r k , en verder 
A m e u b l e m e n t der K e r k . 

Inlichtingen kunnen woiden ver
kregen bij bovengenoemde Mskelsars. 
Notaris en de Heeren J . VAN DER 
KOOG1I en Jr.. B A K K E R , A-chit.cten 
te ZAAN DAM. 

AAHBESTED1HG. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van Zaandam, zullen op Z a 
t e r d a g , 4 f e b r u a r i 181»», des 
namiddags ten l'/s uur, in het Ge
meentehuis AAXbEST EDEN: 

H e t v e r g r o o t e n der Hout
h a v e n en der l igp laa t s 
voor b a l k e n in de H a v e n 
te Z a a n d a m niet daar
mede i n verband s taande 
w e r k e n . 

B a m l n g f 2 1 , 7 5 » . 
Bestekken zijn vanaf' 25 Januari e. k. 

h ft'.— verkiijgbsar ter Gemeente-
Secretarie. 

Inlichtingen worden gegeven door 
len Gemeente-Architect. 

Z A A N D A M , 21 Januari 1899. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd 

H. J. C . V A N TIENEN. 
Ue Secretaris, 
Z A A L B E R G 

Speciaal adres voor groot w e r k voor HH. Timmerlieden en Aannemen. 
Billijkst adres voor T r a p b a l u s t e r s , H a l k o n b a l n s t e r s en H o o i d -

bnlnsters , H o u t e n S c h o o r s t e e n m a n t e l s en verder a I l e h o u t e n 
d r a a i - en b e e l d h o u w w e r k . 

N. OJE B O E K , Apeldoorn. 

BECKER & BUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FAHRIEK 

W A T E R P A S - I I O K K J I E E T -
• N ANDF.HE 

I N S T R U M E N T E N , 

voor INGENIEURS, ARCEITECTHÜ, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, erna. 

G e ë m a i l l e e r d e 

F*eil M o h a l e u . 

WEEGWERKTUIGEN 

Corns. GIPS Cornszoon, Dordrecht 
C R K O S O T E E R K N 1 
III'RN E T T H K R E J f J • » strengste b e u r . 
K Y A N IS U K K E N \ 
G E D E E L T E L I J K E C R E O S O T E Ki t I N G . 

• O I I T H A I D B I J — DWARNLIOOERti. 

AAIBESTEDIM. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS tier Gemeente Arnhem, zullen 
D o n d e r d a g « F e b r u a r i 1 8 9 » , 
'* ïoormiddags l l 1 / » uur, in het open
baar , ten Gemeentehuize AANBE
STEDEN: 

B E S T E K No 2. 

De levering franco Arnhem van 
1800 M*. trottoirbanden van 
hardsteen. 

Inlichtingen: alle werkdagen, toten 
met 1 Februari a. s., dei voormid-
dags van 10—12 uur aan het bureau 
Gemeentewerken in de Kadestraat; 
bestek met gezegeld itn-chrijvingsbiljel 
en 1 teekening ü fii.la tot dien dag 
verkrijgbaar san liet bureau Gemeente
werken ten Gemeentehui!». 

S P E C I A L I T Ë n T 
IN 

BartgnssRoosteritaven „Eureka.' 
Op verschillende tentoonstellingen met 

Zilver bekroond als hoogste onderscheiding. 
Leverancier der K. N . Marine, verschillende 
Stoombootmaatschappijen en fahriekeii,waar
van getuigschriften voorbanden. Deze roos
ters trekken niet krom, zijn bestand tegen 
een hitte van 2000° O. en geven groote be 
sparing in brandstof. 

Monster ijzer en Prijscourant op aanvraag 
gratis. 

R. IUE. 
Mpoixtraat IO», A IIS IK. It l> A11 

Openbare 

AANBESTEDING. 
Door BURGEMEESTER en W E T 

HOUDERS der gemeente Utrecht, zal 
op 4 Februari 1SUH dra namid
dags ten l ' / i uur , in hot openbaar 
ten STADHUIZU worden 

aanbesteed: 
H e t l everen en a a n v o e r e n 

v a n 1 5 5 . 0 » » s tuks E n i k -
sche- o f Ourlhei G r è s -
s t r a a t k e i e n ( r e t a l l l é ) . 

De voorwaarden voor de levering 
liggen ter inzage aan het Bureau der 
Gemeentewerken Achter Klarenburgen 
zijn aldaar, zoomede ten Stadhuize 
(Afdeelirg Financiën) en bij de Boek
handelaren V A N TER V E E N &, Z O O N , 
«•rkrijitbaur gesteld tegen betaling van 
f O,Si."» per exemplaar afgehaald en 
van f 0.30 franco per post. 

U T B E C H T , 19 Januari 1899. 

De Secretaris aer Gemeente Utrecht 
J. BOOL. 

t - p . M : i i o ' r K i j t i M | 
D O R D R E C H T . 

| Stoommarmeriagerij SteenhonwerlJ. 
ateen- en Maranerhandel. 

Tor drukkerij dor Xaamlooze Vennootschap 
„Hot Vaderland". 
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P E R U G 1 A. 

De Elruskers. die de Umbrisehe steden gestielit 
lielilieu, knzcn l)ij voorkeur hooggelegen plaatsen om 
ze te grondvesten. Lit een oogpunt van krijgskunde 
beschouwd, moet zulk een ligging voor Perugia niet 
te versmaden voordcelen hebben opgeleverd, ofschoon 
de stad toch in het jaar 40 voor Christus veroverd en 
verwoest.is geworden. Maar in onzen tijd van spoor
wegen is het voor ccn stad niet bepaald gunstig, als 
hare hooge ligging noodzaakt, het station, dat haar 
naam draagt, een iialf uur buiten haar wallen aan te 
leggen. 

Tot een funicolare, die op zooveel andere plaatsen 
van Italië zulke goede diensten bewijst, is het te Pe
rugia nog niet gekomen. Ook rijtuigen zijn er tamelijk 
zeldzaam. Wie dus naar boven wil, moet gebruik ma
ken van een aartsvaderlijke omnibus, tenzij hij er de 
voorkeur aan mocht geven le wandelen. 

Wie Perugia doorwandelt krijgt, als in tie meeste 
andere Italiaansche steden, den indruk, dat de bewo
ners niet veel te doen hebben. Op de pleinen en in de 
betrekkelijk weinige stralen, die voor rijtuigverkeer 
geschikt zijn, slenteren de menschen heen en weer, ge
koesterd door dc stralen der zon. In de smalle straatjes, 
die naar het lager gedeelte der stad voeren, en die 
zulke groote hellingen hebben, dat de weg eigenlijk 
niets dan een steenen trap is, wordt in het verkeer 
voorzien door ezels, die zwaar beladen, toch betrek 
kelijk snel de hoogten opklimmen of afdalen. 

Het zijn verscheidene heuvels, waarop Perugia ge
bouwd is, zoodat tie stad, mutatis muta-.dis, ccnig.s-
zins aan ons Nijmegen doet denken. Maar tic hoogten 
zijn nicer van elkander gescheiden en ook steiler. Van 
daar dat het dikwijls noodig bleek de straten der 
hooger gelegen gedeelten door viaducten, die over de 
lagere heen gaan, met elkander te verbinden. Hel ont

breekt dan ook nergens aan schilderachtige plekjes ; 
hier en daar wordt men plotseling verrast door een 
gezicht op de lachende omgeving. Vooral tegen het 
vallen van den avond, als overal het eigenaardig klok-
gebimbam, dat men alleen in Italië hoort, weerkinkt, 
is het landschap schoon. 

Overal in het dal ziet men dorpen en gehuchten, 
de Tiber slingert zich als een zilveren bami naar het 
westen. De heuvelen op den voorgrond zijn groen, 'lie 
naar het westen vertooncn een paarschc tint en gaan 
haast onmerkbaar in het blauw van het verre ge
bergte over. Dit landschap is het, dat men zoo dik
wijls op tie schilderijen der l'mbrische meesters te
rugvindt. 

Wanneer men zoo legen den avond Perugia rond
wandelt, dan krijgt men een zeer grooten indruk van 
de stad als schilderachtig geheel. De heldere morgen
zon is echter noodig om ook de details van het tref
fend ensemble te kunnen genieten. 

Maar reeds dadelijk op de Piazza Vittorio Enia-
nuele wordt het oog weer geboeid door het verrukke
lijk panorama, dat hel dal, met het verre Assisi. Spello, 
Foligno, Trevi en vele andere lachende stadjes ople
veren. 

De architectuur van de moderne Prefettura is niet 
veel bijzonders ; vóór dit gebouw staat het in Italië 
onvermijdelijk ruiterstandbeeld van Victor Emanuel, 
ccn motief, dat door de Italiaansche beeldhouwers met 
talent behandeld wordt. Er is een familietrek tussehen 
al die beelden, dat \alt niet tc ontkennen. 

Maar als men denkt aan de Duitsche ruiterstand
beelden van de laatste vijf-en-twintig jaren, dan 
schijnen de scheppingen tier Italianen meesterstukken 
van zwier en bevalligheid. 

De voornaamste straat tier stad is hel Corso Van-
nucci, dus genoemd naar Pietro Vannucci, die in 
1446 te Citta della Pieve geboren, als Perugino de 
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leermeester van Rafael was. Wij behoeven niet ver te 
gaan, om ccn zijner scheppingen te vinden. Links 
toch, iii het tamelijk onbelangrijk gebouw, waarin 
gedurende de middeleeuwen de „Udienza del Cam-
bio" gevestigd was, bevindt zich ccn zaal, door Peru-
gino in 1500 met fresco's versierd. 

Perugino heeft zijn studiën te Florence gemaakt, 
en ook later, toen hij zich te Perugia nad gevestigd, 
ging hij nog dikwijls naar de stad aan de Arno. Zelfs 
had bij een tijdlang werkplaatsen in beide steden te
gelijk. Het is dan ook niet le verwonderen, dat de in
vloed der Florcntijnschc school vooral in zijn vroegste 
stukken merkbaar is. Maar toen hij, ongeveer op veer
tigjarigen leeftijd, te Perugia voorgoed zijn vvojn-
plaats had gekozen, wijzigde zich zijn manier. Hij 
trachtte de idealistische opvatting der Umbrischc 
school met het realisme der Florentijnen te verbinden. 

Vasari zegt, dat Pielro iemand was, die heel wei
nig om zijn geloof gaf, cn die zelfs niet dc leer der 
onsterfelijkheid van de ziel erkende. Toch maakt zijn 
werk op den beschouwer den indruk, dat de schilder 
innig vroom moet zijn geweest. De vrouvvefiguren voor
al, met haar ovaal gelaat, haar hoog voorhoofd, haar 
vriendelijke oogen, zijn zeer aantrekkelijk. Ook 
grijsaards weet Perugino wel te schilderen ; daaren
tegen gelukken krachtige figuren of levendige acties 
hem veel minder goed. 

lot ongeveer 1501 duurt het tijdperk van Perugi-
no's bloei; daarna gaat zijn kunst achteruit. 

De fresco's in de Udienza behooren tot des schil
ders beste voortbrengselen. De zaal, waarin zij zijn 
aangebracht, is een bijzonder fraai geheel, cn mag 
onder de heerlijkste werken op tlecoratief terrein, door 
de Renaissance geschapen, worden gerekend. De 
wanden zijn ongeveer Ier halver hoogte van lambri-
zecringen voorzien, die keur van ingelegd marnier 
vertooncn. Iedere muur wordt verder ingenomen door 
twee nissen, waaruit het stergewelf ontspringt, dat 
door een zeer rijk geschilderde ornenientatic de be
wondering van den beschouwer wekt. Perugino heeft 
hier in medaillons, welke door acanthusranken, vrucn-
ten, fantastische dieren cn dergelijken worden inge
sloten, zinnebeeldige voorstellingen der hemellicha
men aangebracht. 

De nissen, zooeven genoemd, vulde de schilder niet 
tafereelen, aan de gewijde cn ongewijde geschiedenis 
ontli end, soms ook van mei r ziniiebeeldigen aard. Dc 
bedoeling van den meester is met duidelijk; het 
schijnt echter, dat de wisselaars, die de zaal gebruik
ten, zich daarom volstrekt niet bekommerd helmen. 

Tegenover deu ingang schilderde Perugino Christus 
op Thabor verheerlijkt en dc aanbidding der Herders. 
Beide composities zijn streng symmetrisch ; de twee le 
geeft den kunstenaar gelegenheid ccn dier rijke ar
chitecturen te ordonneeren, waarvan de I se-ceuwsche 
Italianen zoo gaarne in hunne achtergronden gebruik 
maakten. Dal Perugino met deze twee tafereelen het 
geloof en de liefde bedoeld zou hebben, wordt wel 
beweerd, maar is tamelijk onwaarschijnlijk. Want in 
het medaillon bovenaan werd Jupiter afgebeeld, en die 
kan toch moeilijk als dc hoop dc trils volmaakt heb
ben. 

In de twee velden links zijn telkens zes figuren uit 
de klassieke oudheid geschilderd, beginnende met 
Fabius Maximus en eindigende met Horatius Codes. 
De schilder heeft geen moeite gedaan, om deze figu
ren tot groepen te schikken, doch ze als soldaten in 
liet gelid geplaatst. Boven hen, in de lucht op wolken 
gezeten, ziet men dc vier hoofddeugden, terwijl ge
vleugelde kinderfiguren opschriftborden vasthouden. 
Aan de overzijde van de zaal is ccn soortgelijke schik

king gevolgd ; alleen zijn hier de heidensche heden 
door profeten cn sibyllen vervangen. 

Is er, wat de compositie der tafereelen aangaat, stof 
tot bemerking, als decoratie is het geheel toch zeer 
geslaagd. Het koloriet is warm en schitterend cn daar
door heeft het ensemble een groote bekoorlijkheid, 
die grootendcels de al te groote eentonigheid, welke 
in de houding en gelaatsuitdrukking der figuren is 
waar te nemen, vergoedt. 

Het Cambio is eigenlijk een onderdeel van het 
meer noordelijk gelegen Palazzo Pubblico, een reus
achtig bouwwerk uit de 130 en 14e eeuw, dal in de 
laatste jaren gerestaureerd werd. Men heeft het beste 
gezicht op dit bouwwerk als men zich aan de over
zijde van het plein, bij de kerk van San Lorenzo 
plaatst. 

Al heeft het paleis niet dat weerbaar karakter, wat 
bijvoorbeeld die van Florence bezitten, het maakt met 
zijn kantcelingcn cn zijn hooge, haast door geen lijst
werk gebroken muren ccn ielwat somberen indruk. 
Aan de zijde van het Corso zijn, naar ltaliaansch ge
bruik, in de arcades verschillende winkels, wier witte 
zonzeilen het geheel wat vervroolijken. Tusschen die 
winkelbogen, zonder eenige symmetrie is het voor
naamste portaal geordonneerd, dat uil 1340 dagtee-
kent. Wie niet met de Italiaansche bouwkunst der 
middeleeuwen bekend is, zal zich geneigd voelen, aan 
dit portaal een hoogeren ouderdom te geven. Immers 
de halfronde boog, dc door leeuwen gedragen zijko-
lonetten zijn onderdeden, die men, elders dan in 
Italië, slechts gedurende de Romaansche periode 
placht te maken. De ornemenlatie evenwel heeft en
kele onderdeden, waaraan men de veertiende eeuw 
kan herkennen. In de reeds genoemde koloncttea 
tiKil zijn spitsb lognissen uitgespaard, met heiligenbeel
den gevuld. De impostlijst werd met die eigenaardige 
lil.uien bezet, welke een karakteristiek onderdeel der 
Italiaansche Gothiek vormen. Maar ook het een cn an
der, oat aan de latere Renaissance doet denken, :s 
reeds aanwezig en bewijst, dat de antieke tradition ook 
gedurende de middeleeuwen in Italië levendig zijn ge
bleven. 

De vensters van hel gebouw zijn betrekkelijk 
groot en met iraeccringen gevuld; een eigenaardig
heid is, dat zij door zooveel muurvlak gescheiden 
worden, zoodat het lijkt alsof het gebouw, dat in wer
kelijkheid drie verdiepingen heeft, voor vijf werd aan
gelegd. Het zijn de gewelven, die deze ordonnantie 
noodzakelijk maakten. 

Aan de noordelijke zijde van het gebouw ziet men 
een en >rine stoep, die toegang geeft naar de tweede 
verdieping. Het jxirtaal, daarbij aanwezig, wordt be
kroond door een leeuw en een draak van brons, die 
in hun klauwen kettingen en ijzeren staven houden, 
welke in 1358 door de bewoners van Perugia op die 
van Siena werden buit gemaakt. 

Fen klokkelorcn, die door een tamelijk plat dak 
wordl bekroond, rijst aan de zuidwest-zijde uit het 
paleis omhoog. F venals bij meer werken uil dien lijd 
slaat, hij in tamelijk Iris verhand met dc overige ar
chitectuur. 

Het portaal aan het Corso geeft toegang tot de za
len" der derde verdieping, wam- de schildcrijcnverza-
meling, als Pinacoteca Vannucci bekend, gehuisvest is. 
Ai plaatst Baedeker bij deze collectie zijn sterretje, 
om op hare belangrijkheid te wijzen, zij moet den be
zoeker, wien het minder om de kunstgeschiedenis dan 
wel om de schoonheid te doen is, tegenvallen. Want 
noch de fresco's uit het voormalig klooster Santa Giu-
liana, noch de beschildering van de reliquikas van 
Sant Fgidio zijn voor den beschouwer bijzonder aan 
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trckkelijk, al zullen zij den kunsthistoricus als werk 
.it den tijd van ('iniabuc interesseeren. Ook de ma

donna met heiligen door Taddeo di Bartolo is alleen 
merkwaardig als werk van ccn zeer archaïstisch gezind 
meester uit het begin der 15e eeuw. 

Zelfs Perugino en Pinturicchio, de beide grootste 
schuders, waar Perugia roem op draagt, zijn nict bij
zonder goed in de verzameling vertegenwoordigd. 
Wat de eerste vermocht is beter in de Cambio te zien, 
terwijl de tweede in de Libreria del duomo te Siena 
en ook in het pas heropende Apparlamento Borgia van 
het Vaticaan zich van een sterker zijde toont, dan in 
het hier aanwezige altaarstuk. Ook Raefacl's fragmen
ten behooren niet tot het uitnemendste, wat hij voort
bracht. 

jTusschen hel palcis en de Kathedraal ziel uien een 
fontein, die uit de 13e eeuw afkomstig is. Boven 
eenige treden verheffen zich twee veelhoekige bek
kens, waarvan het bovenste hel kleinste is, en door 
de vermoedelijk later aangebrachte fontein-kolom ge
kroond wordt. De zijden der bekkens vormen panee-
lcn, die door Niccolo cn Giovanni Pisano, met mede
werking van Arnolfo di Cambio gebeeldhouwd wer
den. In beteekenis staan deze reliefs achter bij die van 
den predikstoel tc Pisa, of die van dien te Siena; toch 
zijn zij merkwaardig als voorbedden van beeldhouw
werk, dat, ofschoon in de 13e eeuw gemaakt, onbe
twistbaar den invloed der antieke kunsl verraadt. 

Dc Kathedraal San Lorenzo is een werk der 14e 
eeuw, doch werd nict voltooid. De bouwmeesters ga
ven de voorkeur aan een kerk met beuken van gelijke 
hoogte, een ordonnantie, die dikwijls in Noord-Euro
pa voorkomt, doch in Italië zeldzaam is. De midden-
beuk is 14 M. breed, de zijbeuken zullen ongeveer de 
halve breedte hebben, zoodal het interieur een zeer 
imposanten indruk maakt. De details zijn echter te 
schraal. Een eigenaardigheid is, dat de vensters in de 
zijbeuken in twee rijen boven elkander zijn geplaatst, 
zoodat men, van buiten aan twee verdiepingen zou 
denken. 

Van binnen beval de kerk niet veel merkwaardigs; 
een sarcophaag van omstreeks 131x1. een madonna van 
Signorelli. ziedaar het voornaamste. Maar om dezen 
schilder le leeren kennen, moet men naar Orvielo 
gaan. 

De Kathedraal is niet georiënteerd; haar gevel 
keert zich naar het westen, wat in Italië minder onge
woon is dan 111 hel overige Europa. Aan haar noord
zijde leidl een tamelijk nauwe straat, de Via Vecchia 
ons naar den Arco di Augusto, die geen triumfboog is 
van den Romcinschen imperator, maar ccn Etniski-
sche stadspoort. 

(Slot volgt). 
E E N KUNSTBESCHOUWING ZONDER 

P L A T E N . IN D E N VORM V A N 
E E N PREEK. (•) 

Er zijn menschen, die de meening zijn toegedaan, en 
die meening in het openbaar hebben uitgesproken, 
dat de bouwmeesters op hunne bijeenkomsten den 
tijd verbeuzelen met prentjes te bekijken. Die mee
ning vindt ongetwijfeld haar grond in eene onjuiste 
beoordeding van bouwmeesters met betrekking tot 
den tijd. dien zij doorbrengen, cn in onbekendheid 
mei dc waarde, welke in die z.g.n. prentjes en het be
kijken daarvan gelegen is. 

Zij, die op de hoogte zijn van den stand van zaken 
op bouwkunstig gebied, al zijn zij geen bouvvkundi-

(*) Voordracht van den heer L. M. Moolenaar, gehouden in de 
vergadering van dc Vereeniging tot bevordering der Houwkunst le 
Groningen, van 2 6 November jl . 

gen, weten hoe leerzaam voor het verstand, en hoe 
jnlwikkclend voor den kunstzin en het schoonheids
gevoel hel bezien van plaatwerken, in den vorm vau 
eene kunstbeschouwing, zijn kan. 

Ik had dan ook allerminst verwacht zulk eene 
bekrompen meening te zullen hooren verkondigen 
door menschen, wier werkkring zeer nauw aan de 
bouwkunst verwant is. Nu dit evenwel is geschied, 
achtte ik het niet ondienstig eene poging te doen, om 
de waarde van het z.g.n. prentjeskijken, door bouw
kundigen, in ccn voordeciiger licht te plaatsen. Ik 
hoop, dat ik door dit te doen, uwe aandacht voor 
eenige oogenblikken kan boeien. Ik heb mij daartoe 
nog eens weer voor een aantal wel bekende prenten 
geplaatst en deze op mijne wijze, als bouwkundige, 
beschouwd, ten einde daarna lot de overwegingen en 
gevolgtrekkingen te komen, die naar mijne meening 
niet van belang ontbloot zijn en welke ik aanstonds 
wensch mede te deelen. De, niet algemeen gebruike
lijke, vorm, welken ik daarvoor heb gekozen, scheen 
mij in dit geval de meest geschikte, omdat ik daar
door op de minst omslachtige wijze het standpunt 
kon bepalen, dat bij het bekijken der prenten door 
mij werd ingenomen. 

Wat er aan dien vorm ontbreekt zult ge mij, naar 
ik hoop, ten goede houden, wanneer ge in aanmerking 
wilt nemen, dat ik, tengevolge van den aard van het 
te behandelen onderwerp, den vorm wel zeer dikwijls 
uit het oog moest verliezen. 

Intusschen wil ik trachten op moderne wijze, zon
der bef 01 toga, te preeken over bouwkunst., 

Mijn tekst vindt gij aangeduid in het voor elkeen 
opengeslagen boek, genaamd dc natuur, waarin wij in 
het eerste hoofdstuk, vers 4, 5 en 6, het volgende kun
nen lezen: 

Vs. 4: Alles wat niet staat op een vasten giond 
zeiliest liet evenwieht. 

Vs. 5 : Alles wat hom is mag niet als wekt wenden 
besehouii'd en alles ivat leeht is, moet niet 
als hom wot den aangezien. 

Vs. ó: lir kunnen geen twee dingen gelijk zijn, 
wier liestaanski aeltt verschillend is. 

De verklaring van deze tekstwoorden kan onge
twijfeld kort zijn. Ge hebt ze zeker reeds meermalen 
gelezen en herlezen. 

Gij weet, dat alles wat we bouwen, vast, stevig, 
degelijk, in een woord soliede in elkaar moet worden 
gezet, zal het voor ons en anderen van blijvende 
waarde zijn. Eene andere en verdere strekking heb
ben de woorden van vers vier niet. Eenvoudig en 
waar als ze zijn, hebben ze voor den bouwkundige 
eene groote beteekenis en omvatten zij een alge
meene les, wier betrachting nimmer mag verwaarloosd 
worden. 

Ook het 5e vers munt uit door eenvoud en duide
lijkheid. Er staat geschreven: „alles wat krom is mag 
niet als recht worden beschouwd en alles wat recht 
is moet niet als krom worden aangezien". Deze woor
den, ik behoef het nauvviijks te zeggen, omvatten 
eigenlijk de geheele schepping van het begin der 
wereld tot nu toe, en derhalve ook de bouwkunst. 

In de oorspronkelijke taal staat letterlijk: recht 
is recht en krom is krom. 

Men heeft er later bijgevoegd, dat wat krom en 
recht is, niet, als ware het recht en krom, mag be
schouwd worden. Het kan niet ontkend worden, dat 
de latere bijvoeging de beteekenis der oorspronke
lijke tekstwoorden meer verduidelijkt. Die bijvoeging 
is zeker vanwege dc vele afwijkingen, rlie men zich 
veroorloofde, in den loop der tijden noodig geworden. 



36 37 

Voor den bouwkunstenaar zijn deze woorden van bij
zonder gewicht, omdat hij, uitgezonderd hoeken en 
gaten, over niets meer dan rechte en kromme lijnen 
te beschikken heeft. 

De tekstwoorden van vers 6 behoeven wellicht 
eenige meerdere en nadere verklaring. 

In den oorspronkelijken tekst staat woordelijk: 
„Er kunnen geen twee dingen gelijk zijn", maar daar 
is de zin der woorden in het verst afgetrokkene be
doeld en dan volkomen juist, maar daarop afgaan
de, zou men moeten aannemen dat bijv. ccn balk een 
ander ding is dan een andere balk, wiens vorm en 
afmetingen gelijk zijn aan den voorgaanden ;dan zou 
men dus het een niet gelijk aan het andere mogen 
onderstellen en zou tweemaal twee geen vier zijn. 
Inderdaad is dat ook niet het geval en komt elke be
rekening, gelijk de practijk leert, met een pannestuk 
uit. 

Men heeft daarom de oorspronkelijke tekstwoor
den trachten te verduidelijken, door daarvan te ma
ken : Er mogen cn kunnen geen twee dingen gelijk 
zijn wier bestaanskracht verschillend is. 

Bestaanskracht, wil zeggen, de oorzaak, de omstan
digheid, dc daadzaak, het vermogen krachtens welke 
iets bestaal. 

Dingen dus, die krachtens verschillende oorzaken 
of onder andere omstandigheden in het leven zijn 
en worden geroepen, kunnen en mogen daarom niet 
aan elkander gelijk zijn. 

Voor bouwmeesters bevatten deze woorden dus een 
hoogst belangrijke, zelfs eene gewichtige aanwijzing, 
welke hun steeds voor den geest moet staan ; vooral 
dan, wanneer ze de zondige neiging in zich voelen 
opkomen om bouwkunst van anderen of van elders 
over te nemen en deze, om het hoogst bedenkelijke 
tut voor het algemeen, als oorspronkelijke kunst aan 
le bieden. 

Aldus zijn de tekstwoorden ccn gede leidraad, wan
neer men de bouwkunst, zoowel in haar geheel als 
in de bijzonderheden welke met haar gepaard zijn, 
wil beoordeelen. levens kunnen zij een veilige gids 
zijn voor hen die zich op het hobbelige terrein der 
bouwkunst bewegen cn bevatten zij in groote mate 
den algemcenen grondslag voor elke richting, welke 
men op zijn weg over dit terrein mocht willen kie
zen. 

Hel behartigen van deze door de natuur gegeven 
voorschriften vordert echter niet weinig inspanning, 
cn veel studie en arbeid. Hoe eenvoudig die voor
schriften schijnen en ook inderdaad zijn, het is toch 
slechts aan weinigen gegeven in streven en arbeiden 
natuurgetrouw te handelen cn te bouwen. 

Evenals op zedelijk en maatschappelijk gebied is 
liet ook o p bouwkunstig gebied steeds noodig te wij
zen naar het beste, dat reeds is voortgebracht, en de 
noodzakelijkheid aan te toonen, dat veel moet wor
den nagelaten om het wenschelijke te bereiken. 

Ik zal mij nu bepalen tot het behandelen der drie 
volgende punten: 

ie. Hoedanig vertoont zich de bouwkunst voor on
zen blik niet betrekking tol onze tekstwoorden? 

2e. Wat hebben we, als bouwmeesters en als be
langhebbenden bij het bouwen, te doen om steeds 
den zin der tekstwoorden te betrachten? 

,e. Wat moeten we, met het oog op de tekstwoor
den, nalaten en wat mogen wc verwachten? 

Ten einde den slaat der bouwkunst in betrekking 
tot onzen tekst te kunnen nagaan en te beoordeelen, 
moet ik beginnen met, uwe gedachte voor ccn oogen-
blik terug le voeren naar het tijdvak van uwe jeugd 
en wel naar die momenten waarin uwe verbeelding 
geen moeite ondervond om zich een luilekkerland als 

een bestaand oord voor tc stellen, waar de gebraden 
eendvogels de menschen in den mond vlogen, waar 
gebak en chocolade de materialen waren, waarvan alles 
was gemaakt en waar de eenige hinderpaal, om dit 
oord te bereiken, hierin bestond, dat ccn groot gat 
moest gegeten worden door den berg van rijstebrij, 
die al die heerlijkheden omsloten hield. 

Aldus hebben we ons reeds op zeer jeugdigen leef
tijd ccn ideaal gevormd van hetgeen ons als het 
heerlijkste toelachte en scheen ons zelfs de brijberg 
niet te machtig. 

Op Uiteren leeftijd, gij moet het allen zoo goed 
als ik, ervaren hebben, vertoonden zich, telkens bij 
elke andere positie, waarin we door de omstandighe
den werden gebracht, desgelijks ccn ander luilek
kerland voor onzen geest en een andere berg. die 
betunneld moest worden om het land van belofte 
te kunnen bereiken. 

Eindelijk, wanneer we de jongenskiel ontwassen zijn, 
en in den werkkring onzer keuze tegenover dc we
reld onze stelling hebben ingenomen, treedt het lui
lekkerland nog eens bij vernieuwing in onze verbeel
ding op den voorgrond en lustiger dan ooit happen-
we in den brijberg om te komen daar waar onze 
gedachten reeds vooruit zijn gesneld. 

Aldus bestaat er voor hen, die het gebied der bouw
kunst bewandelen, ook een luilekkerland en gaan 
voor bunnen geest voorbij, al zulke bouwwerken, die 
door schoonheid van vormen en verhoudingen uit
munten ; wier uitdrukking en bewerking als vol
maakt schijnen, en waarvan de details kant en klaar 
gebakken uit de ovens en bewerkt uit de groeven als 
van zelf te voorschijn treden. Maar, o jammer! daar 
is ook een berg. Een berg ditmaal niet van rijstebrij, 
maar van bezwaren opgehoopt, van vooroordeel, van 
ijverzucht, van broodnijd, van onkunde, van eerzucht, 
van gemakzucht, van ijdelheid, van modezucht, van 
te groote meegaandheid, van halve blindheid en ver
der van alle denkbare lastig- en verdrietelijkheden. 

Welk ccn berg, niet waar? En toch, er zijn bouw
kundigen geweest, wier nagelaten werken erop wij
zen, dat ze zich door dien berg een weg hebben we
ten te banen, zoo ver zelfs, dat zij daarin een ope
ning hebben gemaakt welke hen in staat stelde oin 
zooal niet geheel, dan toch een deel van de bouw
kunstige heerlijkheden hunner verbeelding voor zich 
en voor anderen tot werkelijkheid te maken. 

Wij, en allen die met ons dien gebaanden weg 
trachten te volgen, en door die opening een kijkje 
wenschen te nemen, ondervinden dagelijks hoe moei
lijk het moet geweest zijn, welk een arbeid hel moet 
gekost hebben om zoover te komen als men reeds 
gekomen is. Soms schijnt het een onbegonnen werk,, 
om den berg verder door te graven en om de hin
derpalen op tc ruimen, want telkens en telkens weer 
stuit men op een onverwacht bezwaar, of moeten be
lemmeringen worden opgeruimd, die soms al te be
geerlijke bouwmeesters op den weg hebben gewor
pen, omdat hun geestelijke magen niet bestand waren 
tegen zulk ccn zware kost. Dat heeft tengevolge ge
had dat er een tijd is geweest waarin geen spoor 
meer van die opening te vinden was en men niets 
meer van een luilekkerland wilde weten. Het spreekt 
dat met het verdwijnen van deze poëzie ook dc bouw
kunst in het niet verzonk. Gelukkig zijn er andere 
geslachten gekomen die aan dit onheil een einde heb
ben gemaakt door met kracht te hakken en te hou
wen, zoodat men in dezen tijd weer zoover is geko
men dat voor sommigen inderdaad reeds weer.een 
zeer kleine opening zichtbaar is geworden, waardoor 
ten minste iets kan gezien worden van hetgeen ach
ter dien berg moet te vinden zijn. 

Nu is het mijn voornemen te trachten, uwe ge
dachte voor eenige oogenblikken tot die opening le 
bepalen en iets van hetgeen door mij gezien wordt 
mede te dcelen. Evenwel moet ik verzoeken de ver
wachtingen niet hoog te spannen, want mijn waar
neming is zeer onvolledig. Zelfs kan ik niets nieuws 
beloven en niet eens het uitzicht op een nieuwen bouw
stijl. Want ge voelt wel dat indien daarvan sprake zou
de kunnen zijn, wij voor een veel ruimer opening of 
wel geheel en al aan de andere zijde van den berg, 
in het luilekkerland zelve zouden moeten staan. Bo
vendien zijn er twee belangrijke voorwaarden, die 
men in acht moet nemen om goed tc kunnen waarne
men, en het is de vraag of ik wel in alle opzichten 
die voorwaarden heb nageleefd. Ik erken, ze zijn 
lastig en moeilijk na te komen. Het kan daarom nut
tig zijn uwe aandacht nog eens op die voorwaarden 
te vestigen, opdat gij, voor het geval ge wordt op
gewekt om ook eens ccn kijkje op mijne wijze te 
nemen, geen teleurstelling de vrucht van uwe moeite 
behoeft te zijn. 

De eerste dezer voorwaarden zou men kunnen nce-
men het verplaatsen of beter nog het verwijderen van 
een steen des aanstoots voor allen, die begeeren met 
juistheid te onderscheiden. Deze moeilijk tc verdu
wen steen is de vormloozc klomp van een verhardt 
mecning van leeken in het vak en soms ook van bouw
kundigen, een mecning die bouw kunde en bouwkunst 
op eene lijn stelt alsof de beteekenis dezer woorden 
gelijk is. Zoo zegt en meent men bijv. dat de revo
lutie-bouw een slechte dienaar is van de bouwkunst 
terwijl zulk bouwen niets hoegenaamd met bouw
kunst gemeen heeft. 

Niet zelden ziet men bouwkundigen zich belasten 
met arbeid welke op het gebied der bouw kunst thuis 
behoort of ziet men dc bouwkunst beoordeelen naar 
den maatstaf der bouwkundige kennis. Ik kan u daar
om niet genoeg op het hart drukken, om toch vooral 
steeds het groote verschil tussehen bouw kunst en 
bouwkunde in het oog te houden, 't Is wellicht over
bodig, maar sta mij toe u toch even te herinneren, dat 
men bouwkunde her kent aan het resultaat der kennis, 
die noodig is om een bouwwerk samen te stellen en 
dat bouwkunst de vrucht is van de bestudeering van 
de natuur der dingen en van een gave, welke in staat 
stelt een bouwkundige samenstelling te maken tot 
een openbaring van de bestaanskracht, die de samen
stelling in stand houdt. Niettegenstaande dit verschil 
staan de bouwkunst zoowel als de bouwkunde onder 
de natuurwetten, welke in den zin der tekstwoorden 
ligt opgesloten. 

Bovendien kan bouwkunde zeer goed op zichzelf 
staan, terwijl bouwkunst zonder bouwkunde niet be
staanbaar is. 

Om de tweede voorwaarde te lecren kennen, 
moeten we op onzen weg eenige stappen voorwaarts 
kunnen doen tot zeer nabij de opening. Hebben we 
dit kunnen doen en richten we de oogen ccn weinig 
boven den wazigen cirkel, die inderdaad tie plaats 
der opening aanwijst, dan zien wc daar met duidelijke 
letters geschreven staan: 

Al-wie door deze opening wil zien om te lenen wat 
bouwkunst is en weit niet, moet met zijn eigen oogen 
kunnen zien cn niet met die van ccn andci. 

Een opschrift, dat naar mijne meening aan duide
lijkheid niets te wenschen overlaat. Maar moeliijk is 
het antwoord op de vraag, hoe of op welke wijze 
het beste aan deze voorwaarde kan voldaan worden. 
Ik moet eerlijk bekennen, dat ik niet bij machte ben 
om eene aanwijzing daartoe te formulecren. Het eenige 
wat ik er van kan zeggen is dit: Maak u los van liet 

oordeel van anderen, wees uw eigen meester; schat 
uw eigen gaven niet te gering, maar ook nooit te hoog ; 
maak u bekwaam tot oordcclen, door steeds te trach
ten u zelf te zijn ; oordeel niet naar enkele details, 
maar naar het resultaat van het geheel en herinner u 
vooral steeds de tekstwoorden, nl.: 

i". Alles wat niet staat op een vasten pond, ver
liest het evenwicht, 

2°. Alles wat hom is mag niet als lec/it worden 
beschouwd en alles xvat iccht is moet niet als krom 
wot den aangezien. 

3°. Ei kunnen geen twee dingen gelijk zijn wici 6c-
staanskiacht verschillend is. 

De omstandigheid, dat we allen niet in gelijke mate 
de aangeduide voorwaarden kunnen of willen in acht 
nemen en vooral de laatstgenoemde voorwaarde dik
wijls ccn hevigen strijd uitlokt onder degenen, die 
zich op den voorgrond trachten te dringen, om dan 
onmiddellijk uit te roepen, dat voor hen nu alles glas
helder voor oogen heeft gestaan, is oorzaak, dat velen, 
die de bouwkunst in haar ware beteekenis willen lee-
ren kennen, het leven reeds verlaten moeten voord; t 
zij met den besten wil van de wereld een kijkje door 
de opening konden machtig worden. Het is met cc 
menschen in het algemeen en met dt bouwkundige > 
in het bijzonder evenzoo gesteld als met de appelen 
en peren. Den moesten wordt geen tijd gegund om 
behoorlijk rijp te worden. 

Een deel wordt onrijp geplukt, om in den pot ge
stoofd te worden, dat zijn de revolutie-bouwers, die 
voor de geldschieters en de hypotheekbanken werken. 
Een ander deel wordt half rijp geplukt, om door mijn
heer en mevrouw bewaard te worden voor het dessert, 
wanneer ze hun kunstmatige of schijnbare rijpheid 
bereikt hebben (op den zolder, in den kelder of onder 
de bedstede). Dat zijn de werkbazen, die hun kennis 
en kunstaanleg hun leven lang moeten plooien en voe
gen naar het inzicht hunner werkgevers. 

Nog een ander deel zijn de vroeg-rijpen, die door 
de jeugd en het ongedierte worden opgegeten; dat 
zijn de teekenaars, waaraan sommige architecten zich 
te goed doen. 

Eindelijk zijn er de altijd groen blijvende, die nooit 
rijp worden, omdat ze het zonlicht moeten derven; 
zij vallen af, om vertrapt of voor de varkens geworpen 
te worden. Deze zijn de beunhazen, die beweren voor 
ccn dubbeltje evenveel te kunnen doen als een ander 
voor honderd gulden. 

Ten slotte blijven de weinigen over, die de omstan
digheden gunstig zijn geweest. Doch goed beschouwd 
hapert aan elk dezer ook wat; sommigen zijn kleur
loos, anderen pokdalig, reukeloos, of wel al te geurig 
enz. Ze blijven hangen of worden geplukt om zaad te 
winnen voor volgende geslachten. Deze zijn de bouw
meesters, genaamd architecten, die, evenals allen, hun 
ontwikkeling danken aan den stam, waarop ze zijn 
geënt cn aan het voorrecht, dat ze ruimschoots van 
het licht hebben kunnen genieten, dat voor hun was
dom noodig was. 

Bij deze vergelijking zal het u duidelijk zijn ge
worden, dat hetgeen door de opening uit luilekker
land zichtbaar kan worden, door elk onzer zeer onge
lijk kan worden beschouwd. Bovenlicn is de m?nsche-
lijke natuur in rijpen of onrijpen toestand, dit doet er 
niet toe, van dien aard, dat zij zich niet gemakkelijk 
vereenzelvigt met het denkbeeld, dat iets gezien kan 
worden met de oogen van een ander, terwijl de eigen 
oogen toch met de meeste inspanning en onvermoeid 
hebben toegezien. 

De ervaring echter, die vele goede kijkers hebben 
opgedaan, leert ons, dat we in dit opzicht niet te voor
zichtig kunnen zijn. 
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Als ik u dus nu in het kort ga mcdedcclen wat ik 
door dc opening meen te zien, dan wil ik niet zeggen s 
luister, want ik zie precies zooals het wezen moet. Ge 
zult spoedig het tegendeel en misschien even spoedig 
bemerken, dat ge sommige dingen veel beter hebt 
waargenomen dan ik. Maar dat neemt niet weg, dat 
mijn gezicht en de wijze van mijn zien, al is dit niet 
altijd even juist, u misschien zoo noodig tot juister 
en beter zien kan voorbereiden, om in dc eerste plaats 
lot de beantwoording der vraag te komen, hoe bouw
kunst zich vertoont in betrekking tot onze tekstwoor
den. 

Mijn blik door de opening wordt steeds onweer
staanbaar getrokken naar die richting, waarheen we 
ons wenden, wanneer we het eerste morgenlicht willen 
begroeten. Heel ver weg, daar waar de hemel de aarde 
schijnt te naderen, om den horizon te vormen, die 
voor ons het symbool wil zijn van de oneindige rust, 
als tegenstelling van dc eeuwige beweging, die het 
schijnbaar bolvormige luchtruim verzinlijkt, daar, ver 
in het oosten, zie ik op den bodem der aarde een 
ruwen steen liggen. Wanneer de afstand mij niet be
driegt, is hij niet zoo groot als de steen des aanstoots, 
die wij daar aanstonds moesten verwijderen, om tot 
dit uitzicht te geraken. Wel schijnt het moeilijk zijn 
herkomst te bepalen en toch, als ik de richting in aan
merking neem en de geschiedenis raadpleeg, die van 
uit dat oosten voor ons is bewaard gebleven, dan is 
mijn besluit, dat die steen geen andere kan zijn dan 
die, welke ons in het eerste boek van den Bijbel 
wordt beschreven. Ik bedoel het 22e of laatste vers 
van Gen. 28, waar we vermeld vinden, dat Jacob, dc 
stamvader van Israël, daar in de nabijheid dien be
kenden, merkwaardigen droom droomde, waaraan, dc 
aan bouwkundigen evenzeer bekende Jacobsladder, 
haar naam heeft ontleend, en dat Jacob naar aanlei
ding van dien droom daar ter plaatse, door en met 
dien steen, ter cere van zijn Schepper, inderdaad, laat 
mij zeggen naar onze opvatting, den eersten tempel 
stichtte. 

Ik zie dus aan dien steen tegelijk een historisch en 
een merkwaardig bouwwerk, merkwaardig vooral voor 
ons, omdat het bij al zijn eenvoud niet alleen is een 
product van bouwkunde, maar ook van bouwkunst. 
Dat zou men zoo op hel eerste gezicht niet zeggen, 
en toch is het zoo. Want toetst dit bouwwerk vrij en 
onbe vangen aan den zin der tekstwoorden en ge zult, 
goed ziende, ontdekken, dat dit kunstwerk, in verband 
met tijd, plaats en omstandigheden, aan alle door de 
natuur gestelde eischen voldoet, dat de duur van zijn 
bestaan wijst op het stabiele van zijn samenstelling c.i 
dat het bovenal de volkomen uitdrukking is van de 
oprechte kinderlijke vereering, die het gemoed van 
den bouwmeester vervuld heeft. 

(Wordt vctvolgd.) 

DE BOUWVERORDENING T E A R N H E M . 
(Ingezonden) 

Mijnheer de Redactem ! 
Het zij mij vergund u beleefd te verzoeken mij 

eenige plaatsruimte in uw vakblad af te staan. 
Volgens het verslag in de „Nieuwe Arnhemschi 

Courant" van 29 Januari kwam in de Raadsvergade
ring van deze gemeente van Zaterdag den 28sten de
zer, onder meerdere op de agenda, als punt van be
handeling ook voor: Wijziging van de verordening 
op het bouwen en sloopen. 

Nu schijnt in vele plaatsen van ons land, maar 
vooral in Arnhem, het maken, veranderen of wijzigen 

eener bouwverordening tot een van de meest gelief
koosde gerechten te behooren, die zooal op den ge
meenteschotel worden opgedischt. 

Laat ik beginnen met mede te deelen, dat naar 
aanleiding van ccn arrest van den Hoogcn Raad van 
20 Januari 1896, de Arnhcmsche Bouwverordening 
moest gewijzigd worden. , 

Men heeft dus a tcte reposée de wenschclijk ge
achte veranderingen kunnen overwegen en eindelijk 
den moed gehad na 3 jaren (zegge drie) van ernstige 
studie en voorbereiding ze voor behandeling rijp te 
achten, nadat ook de Commissie voor de strafverorde
ningen cn de Commissie van Bijstand hare wijsheid 
erover had uitgesproken. 

Men kan dus niet zeggen, dat de zaak te over
haas t is gegaan en dat niel genoeg Raadsleden 
over deze belangrijke voorstellen zijn geraadpleegd. 

1 jaren + 2 commission mitsgaders dc Wethouder 
van Publieke Werken en de ontwerper hebben het 
college van B. en W. doen besluiten, hun voorstellen 
den Raad aan te bieden. V e e l is in die vergadering 
gesproken, zoowel pro als contra, maar ik voor mij 
geloof, dat vv e i n i g is begrepen waarover men eigen 
lijk zooveel woorden heeft gebezigd. 

Nadat door Mr. Scheidius de algemeene beraad
slagingen waren geopend, deed Mr. F. G. Canneman 
in een keurige rede uitkomen, de bezwaren die dit 
geachte lid tegen de voorgestelde wijzigingen had, 
waarop de Wethouder van Pubieke Werken Mr. I. 
Everts B.Hzn. op ccn niet minder welsprekende wijze 
van repliek diende. 

De beide redevoeringen doen een oogenblik den
ken te zijn in het Paleis van Justitie en niet in de 
Raadszaal. 

In hoofdzaak echter bepaalde zich het verschil van 
mecning over de al of niet rechtsgeldigheid van de 
voorgestelde wijzigingen, nadat nog door enkele le
den het verplaatsen van een voorzetsel, het verande
ren van een meervoudige term in enkelvoudige enz. 
enz. in welwillende overweging was gegeven. 

Als leek op juridisch gebied, wil ik geen oordeel 
vellen over de al of niet juistheid der beweringen van 
meergenoemde heeren, maar mijn gezond verstand 
zegt mij, mij met beslistheid te moeten scharen aan 
de zijde van Mr. Canneman. 

Over de quintessens van het voorgestelde, nl. over 
't technisch gedeelte werd, behoudens eene enkele uit
zondering, bijna hoegenaamd geen woord gerept, en 
toch zou men, naar mijne bescheiden mecning, in de 
eerste plaats hebben mogen verwachten, dat daaraan 
de meeste aandacht zou worden gewijd, ten einde de 
uitvoering in dc practijk mogelijk te maken. 

Buiten den waard gerekend, mijne lezers, niets nie
mendal. Alle technische elementen in den Raad zwe
gen als zwijgende moffen. 

En waarom zwegen zij ? Vermoedelijk omdat de 
redactie der voorstellen aan onduidelijkheid niets te. 
wenschen overliet, en niel alleen zij, maar alle Raads
leden dc portee daarvan niet hebben gesnapt, 'tgeen 
duidelijk bleek uit de discussion over de rooiing, toen 
ccn der E delachtbaren den Wethouder van Publieke 
Werken vroeg hoe de rooilijn nu moest worden be
paald, wanneer het tc stichten gebouw den vorm van 
ccn octogoon had. 

Om mijne lezers ccn enkel staaltje van verordenin
genstijl duidelijk te maken, laat ik hieronder bv. de 
redactie van Art. 12I1 volgen en maak mij sterk, dat 
/ij zonder behulp van eene schetstcekening niet licht 
tot de bedoeling komen. 

Ook ik heb daarop zitten studecren, todat ik ein
delijk Eureka! kon uitroepen cn tot de conclusie 
kwam, dat de grootst mogelijke onzin was voorge-
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steld, die maar met mogelijkheid voor tc stellen was. 
En een dergelijke onzin komt onder dc handen van 

mannen van daan, die meer dan 3 jaren (zegge drie) 
over ccn dergelijke abracadabra hebben zitte.i 
broeien. (') 

Een ecresaluut. ja, ccn driewerf technisch hoeh 
voor den ontwerper, den tcchnischen voorlichter v,in 
het college van B. en W. 

Zijn verstand is groot, zijn wijsheid oneindig, zijn 
vernuft met de meest nauwkeurigste instrumenten niet 
af te nieten. 

Aan hem heeft Arnhem thans een model bouwveror
dening tc danken. 

De voorgestelde wijzigingen zijn met algemeene 
stemmen, op cén na, die van Mr. Canneman. aange
nomen cn is dus door die aanneming de Arnhcmsche 
Bouwverordening ccn unicum in Nederland. 

E n nu het bedoelde Art. 1 
De dorpel van den ingang van ccn gebouw of van 

ccn afsluiting mag niet het bovenvlak niet lager ge
legd worden dan het peil, te nemen voor het midden 
van den ingang. 

De vloer van een gebouw, keldervloeren uitgezon
derd, mag met zijn bovenvlak niet lager gelegd wor
den dan Ki cM. + Peil, te nemen voor het midden 
van den voorgevel van het gebouw. 

De vloer van ccn kelderruimte, die voor woonkamer, 
slaapkamer of keuken ingericht wordt, mag met zijn 
bovenvlak niet lager gelegd worden dan 1,25 M. 
peil, wanneer dit op [(> M. +A. P. of hooger ligt cn 
niet lager dan 1 M peil, wanneer dit lager dan 16 
M. + A. I'. ligt ; de hoogte cn het peil te nemen voor 
liet midden van het gebouw. 

Tot meerdere duidelijkheid laat ik hieronder eene 
schetsmatige voorstelling volgen van de wijze waarop 
in het vervolg in de practijk dit Art. zal dienen te 
worden uitgevoerd. 
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Waarde lezer, wat nu is het geval? 
In Art. I2d (mede een voorgestelde wijziging) 

wordt bepaald : 
„Onder peil wordt verstaan het bovenvlak van de 

straat ter plaatse waar deze tegen het erf, waarop ge
bouwd zal worden, aansluit. 

„Onder bovenvlak wordt in het vorig lid mede ver
staan het bovenvlak van een toekomstige straat, zoo
als deze ingevolge Art. 14 is vastgesteld." 

Op de schetstcekening is het peil door mij gemaks
halve met de letter P aangeduid. 

Nu wordt volgens het bewuste Art. 12I1 bepaald, 
dat de dorpel niet lager mag komen te liggen dan 
het voornoemde peil, terwijl daarentegen de vloer 
moet komen te liggen op 10 cM. + Peil of + dor
pel!!! 

(*) Ik raad mijnen lezers vooral aan een n". van genoemde zV, .•/. (' 
te koopen. ' 

Wanneer dus de bouwmeester of architect den dor
pel legt op Peil of P, begaat hij geen overtreding; 
immers hij mag hem wel hooger, maar niet lager leg
gen. 

Nu zou in gewone huis- of keukenomstandigheden 
een gewoon bouwmeester, den vloer gewoon 1 % a 
2 cM. lager leggen. Hier in Arnhem echter niet, waarde 
lezers. Hier zal men den vloer buitengewoon leggen; 
hier moet men hem 10 cM. hooger of + P leggen. 

Hel gevolg zal dus wezen, dat alle buitendeuren 
naar buiten moeten opendraaien. 

Maar daar '1 draaien van deuren over den openba
ren weg verboden is, zal de deur in eeuwigdurende 
rust moeien blijven en zal geen sterveling uit of in de 
pencelen kunnen komen, ten minste niet door de deur. 

Is 't niet opmerkelijk, geachte lezers, architecten, 
bouwmeesters, opzichters en allen, die tot het bouw
vak behooren, dat na ± 19 eeuwen, men nu pas den 
steen der wijzen heeft gevonden, en onze groote 
mannen der oudheid eigenlijk al te maal prullen ble
ken te zijn cn lang niet opgewassen legen het ver
nuft der hedendaagsche bouwkundigen. 

Mei ccn enkelen slag is thans de Gordiaansche knoop 
doorgehakt, is het non plus ultra uit de doos van Pan
dora tc voorschijn gekomen en heeft de specialiteit in 
het maken van bouwverordeningen der bouwkundi
ge wereld bewezen, dat men niet alleen in Kampen 
maar ook ir Arnhem de bekende uien verkoopt. 

Een algeheele ommekeer op bouwkundig gebied is 
binnen weinig tijds (althans binnen 3 jaren) te ver
wachten en ik stel mij voor hoe reeds menig bouw
meester na lezing van dit epistel, zich suf zit tc den
ken, hoe hij op geschikte wijze cn met goed gevolg, 
het dak van het door hem le bouwen huis niet op, 
maar cr o n d e r zal construecren. 

I' dankzeggende. Mijnheer de Redacteur, voor de 
mij verleende plaatsruimte, verblijf ik met de meeste 
hoogachting, 

E U C L I D E S , 
Architect te Arnhem. 

Wij stemmen den geachten inzender toe, dat de re
dactie van het door hein aangehaalde artikel minder 
gelukkig is, maar zien toch niet de vreeselijkc gevol
gen in het verschiet, die hij van de naleving der ver
ordening verwacht. Immers tic geheele questie draait 
om het woordje „1 a g e r" in art. 12I1, dat o. a. voor-
schrijft : „Dc dorpel van den ingang van een gebouw 
of van ccn afsluiting mag met het bovenvlak niet la
ger gelegd worden dan hel peil, te nemen voor het 
midden van den ingang". Verder wordt bepaald, dat 
de vloer op minstens M I C M . boven peil moet liggen. 
Houdt men nu in hel oog. dat de dorpel niet l a g e r , 
dus wel h o o g e r dan het peil mag gelegd worden, 
dan is, wanneer men hem op bv. 12 cM. + P legt, de 
zaak in het reine. De inzender weet dit natuurlijk ook 
wel, maar verkoos blijkbaar niet de zaak van dezen 
kant te bekijken. 

De Arnhcmsche architecten en bouwondernemers 
zullen dus, hopen wij, van dit artikel geen nacht
merrie krijgen. 

Red. 

D E W E S T E R K E R K T E ZAANDAM. 
In „Het Nieuws van den Dag" lazen wij: 
Niettegenstaande dc door het college van kerkvoog

den en notabelen te Zaandam definitief tot den ver
koop van de „Bullckerk" enz. was besloten, en deze 
reeds was bepaald op den idn dezer, is de toestand 
zoodanig veranderd, dat het behoud van het gebouw 
niet tol de onmogelijkheden behoort. 



Van verschillende zijden kwamen in den laatsten 
tijd giften in, om de kerk voor slooping te behoeden. 
Dit heeft geleid tot een vergadering van alle kerke
lijke colleges, waar de wenschelijkheid van het be
houd werd uitgesproken cn waarin besloten werd 
voorloopig den verkoop te verdagen, teneinde te 
trachten de benoodigde som voor herstel bijeen te 
kriigen. 

Naar wij vernemen, hebben ook personen, buiten 
de gemeente woonachtig, belangrijke bijdragen toe
gezegd. 

Dit bericht verheugde ons zeer. Hulde aan de wak
kere Zaankanters, die toonen er wat voor over te heb
ben, om het eenig monument, dat nog aan de op
komst van hun plaats herinnert, van wissen onder
gang te redden! 

M A A T S C H A P P I J TOT BEVORDERING DER HOUWKUNST 
AFDEELING AMSTERDAMS 

Vergadering van Vrijdag 27 Jannaii 1899, 
In deze vorgadering, onder leiding van deu heer C. B. Posthumus 

Meyjes gehouden, werd het jaarverslag uitgebracht, waaruit bleek 
dat het ledental 102 bedroeg cn f 3 in kas wns. Er werd mede
gedeeld, dat in de beide huishoudelijke vergaderingen, waarop in 
verband met het genootschap Aicliiteclura et Amiciiia dc bouwveror
dening besproken werd, een commissie benoemd's, die het concept 
opmaakte voor ingrijpende wyzigingen der bouwvorordening, welk 
stuk aan het stedelijk bestuur zal worden toegezonden. 

De heeren A. C. Bleys en Ed. Cuypers, die als bestuursloden 
moesten aftreden, werden als zoodanig bij acclamatie herkozen. 

Als onderwerp over de alt te schrijven prijsvraag w«rd gekozen : 
„de betimmering van de werkkamer eens geleerden"; als leden 
der jury werden benoemd de heeren G. van Arkel, J . I.. Springer 
en A. C. Bleys. 

Tot afgevaardigden voor de Mei- en Scptombervergaderingen 
der Maatschappij werden gekozen de heertn W. A. E. van Geuns 
eu II. Baaeke. 

De heer .1. II. W. Leliman. te Delft, hield een causerie naar 
aanleiding van eeu reis door Moezeldal en Eifel. 

VEI!EENIGING TOT HEVORDKti lXG DER HOUWKUNST 
TE LEIDEN. 

Vergadering van Donderdag 2ti Januari 1899. 
Xadat eene kunstbeschouwing e<houden was, opende de beer 

C. R. van Ruijven de vergadering, en werd het nieuwe bestuurs
l id , D. Koonen, welkom gebinten. Het jaarverslag werd door 
den secretaris uitgebracht, waarna dc heer A .1. van Achterberg 
eene causerie over graphisclie kunsten bield. Spreker was door 
de welwillendheid van enkele heeren in de gelegenheid gesteld 
zijne mededeelingen toe te lichten door een uitgebreide collectie 
staal- cn koperplaten, houtsneden, zinketsen enz. Op duidelijke 
wijze behandelde liij aehtereenvolgous de verschillende deelen der 
graphische kunst, waarmede meestal worden bedoeld alle kunst
werken, die vermenigvuldigd kunnen worden. 

Aan hot slot zijner besprekingen stolde de heer Van Achter
berg nog ieder in de gelegenheid inlichtingen te bekomen en 
vragen te doen, waarna de voorzitter hem hulde bracht voor zyn 
mededeeling, door bemin allo bescheidenheid „causerie" genoemd. 

Alvorens de vergadering te slniten, werden dc hoek- en plaat
werken van don lecscirkel 1898 verkocht. 

V E J i l i E X H i l X G TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE URONINGEX. 

I 'ergadenng 28 Ja, H 1893. 
In deze vergadering hield dc heer F. H . Bach ccue rede, 

waarin hij iets over kunst en ambacht ten beste gal'. In hroede 
trekken schetst spreker deu vervallen toestand van de kunst
oefening in 't algemeen in deze eeuw; de groote rol. welke de 
antieke vormen gespeeld hebben ten gevolge van de zucht, om 
oud-GriokBche cn Romeinsche kunstvormen na te bootsen. 

Toch heeft er in West Europa eene inheemsche kunstoefening 
bestaan, die ook logisch ontwikkeld is uit do levenstoestanden, 
hetgeen met eene reeks van voorbeelden, aan de geschiedenis 
ontleend, wordt toegelicht. De Middeleeuwsche kunst is een 
vrucht van Christelijke beschaving. 

De kruistochten, door geloofsijver gewijd, hebben de opkomst 
van dun burgerstand krachtig bevorderd. De leekenwereld was 
ontwikkeld geworden, om zelve de kunstoefening ter band te 
nemen. 

De invloed der gilden wordt nagegaan en daarna die der Re
naissance. Tegen de 10e eeuw predomineert een geest van onaf
hankelijkheid , dio eene verbrokkeling van de denkbeelden, eene 
verslapping van dc gezonde ideeën ten gevolge beeft. 

Het gekunstelde heeft dc overhand, de zucht tot iets nieuws 
openbaart zich: invoer van kunstvormen uit den outl-Roiucin. 

scbtn tijd. De verbrokkeling ueemt steeds meer toe en ook het 
arbeidsveld van de kunst verandert Vroeger heeft hot meer 
beantwoord aan de eischen, in 't lovon geroepen door een 
algemeen boog doel; in den Interen tyd is bet meer het eigendom 
van do prachtliovendheid van enkelen geworden. In l'rnnkrjjk 
h. v. van de vorsten cn hot bof. Van toen al' begon eigenlijk 
de mode cn dc navolging to hcerschen. 

Op een kring van mannen, o. a. voor Xederland de eerbied
wekkende figuur Albordingk Tbijm, kunnen wij wijzen, die voor 
zuivering der kunstbegrippen hebben gestreden. 

Dc herleving van de belangstelling in de inheemsche monumen
ten, bet herstellen cn onderhouden hiervan, heeft ten gevolge dat 
men verschillende kunstambachten weer ter hand neemt. De behoefte 
aan verschillende «erken op gewyd gebied Behept nieuwe werken. 
Ten gevolge van eene wyziging in het inzicht der regeoring 
ontstnan kunstvolle rijksgebouwen, als eene oase in de woestijn 
van den burgerbouw. 

Op don voorgrond treden de begrippen, die zyn neergelegd in 
het treffend gezegde, waarmee in de uitgave: „het Rijksmuseum'' 
het werk van Dr. Cuypers gekarakteriseerd wordt, nl., dat eruit 
blijkt, dnt bouw- en versicringskunst geen zaak van willekeurigen 
aard is , maar dat aan dc beoefening ervan dc logica moet ten 
grondslag liggen. 

Een ander gevolg van de bemoeiing van rjjkswege is het in
richten van het kunstonderwijs volgons de verbeterde inzichten. 
Wns men vroeger in dit opzicht buitengewoon eenzijdig, nu werkt 
men meer op dc bevordering der harmonie tusschen do kunst
vakken. Er zijn scholen gesticht, gronzende aan bet Rijksmuseum, 
waar we in een der znlcn lezen: 

Studeert op het oude. 
Opdat gij t onthoude, 
En kracüteu mengt winnen. 
Om 't nieuwe tc ontginnen. 

Zeker, uit het oude de middelen halen, die hulp bieden tot het 
in- en doorvoeren van goede beginselen, opdat, zooals vroeger, 
de kunst weer hare gaven voor allen beschikbaar kan stellen. 

De Voorzitter dankt den heer Bach voor deze leerzame, nuttige 
en onderhoujende lezing, dat door een krachtig upplaus wordt 
gevolgd. 

Daar de commissie nog niet gereod ÏB, kan de beantwoording 
van do vraag, de vorige vergadering ingekomen, ni-t behandeld 
worden. De vraag van dc voorlaatste vergaderlog wordt besproken 
en betreft het oprichten van BS re bogen op uitgebreide schaal, 
zooveel mogelijk in alle straten en op allo pleinen onzer stad . bij 
gelegenheid, dat II M dc Knniugin onze stnd met een bezoek 
zal vereeren. Het bestuur Btelt voor biervoor een som van f20 
beschikbaar te Btcllcn, welke som door vrijwillige bydrngen ver
meerderd zal worden. 

Als prysvraag zal worden uitgeschreven het ontwerp vnn een 
diploma voor dc Vereeniging 

ARTI ET IXDUSTRI.E TE ' s -GRAVENHAOE. 
Vergadering van 28 Januari 1899. 

De jongste vergadering der leden van „Arti et Industrial-" was 
hoofdzakelyk gewyd aau eene bezichtiging van teekeningen van 
de rcuzengeliouwen, die op de tentoonstelling te Parijs iu 1 • nji) 
zullen verrijzen. De voorzitter, de heer Mutters, deeloc hy' zyn 
toelichting o s. mede, dat aan Nederland in dc afdeelingen 
„Schoone Kunsten" en „Kolouiën" een plaats zal wordeu aan
gewezen, die zeer gunstig zul zijn gelogen. Ook wees bij erop. 
dat wegens de groote uitgestrektheid der terreinen vun deze 
wercldcxpositic bet noodig is geworden, eeu beweegbaar trottoir 
te maken; zoodat de bezoekers zonder te loopen de geheele ruimte 
worden rondgevoerd. Hy wekte de leden op, om dc tentoonstelling 
hij gelegenheid van liet 15-jarig beBtaan der vereeniging in No
vember zoo te doen slagen, dut daarvan een collectieve inzending 
te Parys kan worden gemaakt. 

Herkozen werden de aftredende voorzittur, de heer Mutters en 
de twee bestuursleden de heeren G. II. Bauer en Tb. Saakes. 

De linancicele toestand der vereeniging bleek gunstig. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
1085j/e vergadering van 1 Februari 1899. 

Na openiog dor vergadering cn lezing der notulen, kreeg de 
heer J . A . M. LauwcrikB het woord tot het houden van zyn voor
dracht, getiteld: „Symbolen". Spreker begon zjjn redo met mede 
te deelen, dat hy zich ditmaal meer speciaal zou bepalen tot het 
geen een ander man op dit punt reeds voor lang medegedeeld 
had, waartoe dc spreker het werk aanhaalde, getiteld: „De 
Heilige Linie", door Alberdingk Tliijni geschreven in 1858, een 
werk dat zeor weinig gelezen wordt, maar toch zoo belangwek
kend is voor bouwkunstenaars 

In dit bock wordt, behalve verschillende andere symbolen dor 
kerken, tpeciaal behandeld de richting der hoofdassen van hor
ken, welke steeds is In die van den evenaar, van Oost tot West, 
of wel de heilige linie. Dit is de hoofdas, waarin ingang en altaar 
geplaatst zyn. 

Is deze hoefdas nict bepaald op den evenuar, dan bevindt /ij 
zich toch ep de paralellynen daaraan. 

Mot tallooze voorbeelden wordt dit symbool, steeds bij do ker
ken vnn alle godsdiensten, zoowel voor als na de geboorte van 
Christus, toegepast, verduidelijkt. De aanbidding van de Godheid 

geschiedt steeds met het gezicht naar 't Oosten. vanwaar het 
licht opkomt. 

Nadat eenige vragen aangaande dt ze lezing gedaan waren, werd 
den heer Lauweriks met een gepast woord hulde gebracht voor 
zijn belangryke bydrage 

VoorlB werd uls tweeden secretaris herkozen do heer Wallc, 
terwyl in plaats van den beer Van Kcsteren, die zich niet als 
penningmeester herkiesbaar stelde, gekozen werd de heor Lockholl'. 
Als redactielid werd herkozen de heer Joh Lambeek Jr. 

Hierna werd dc goed bezochte 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. Burg. en Weth. zjjn van meening, dat de nieuw 

nan te leggen tramlijnen met electriciteit zullen moeten worden 
geëxploiteerd; die beweegkracht zal h. i . , zoo niet aanstonds op 
alle lynon, toch op een gedeelte daarvan moeten worden inge
voerd, wil men met goed gevolg uitbreiding geven aan den dienst. 

De stichting van eon centraio inricht ing tot levering der elec-
n is,die kracht zal daartoe onvermijdelijk zyn. 

Burg. en Woth., van oordeel dat daaromtrent echter eorst voor 
stellen kunnen worden gedaan, nadat eon doskondig ambtenaar 
znl zyn bonoomd, die kan adviseeren en later aan het hoofd der 
clectrischo inrichting kan worden geplaatst, stollen nu voor, een 
oprooping van sollicitanten tc doen cn het salaris te bepalen op 
f 6(100 tot f 8000. 

11AAI;i l.M. liet Museum vnn Kunstnijverheid word gedurende de 
maand Januuri 1899 bezocht door 498 personen, terwyl uit de 
aan bet Museum verbonden boekerij 222 boek- en plaatwerken 
naar verschillende plaatsen van het land in bruikleen werden toe
gezonden 

Het nieuwe schooljaar werd aan do aan het Museum verbonden 
School voor Kunstnijverheid begonnen mot 171 leerlingen, die in 
do verschillende afdeelingen van het ondorwy's zyn ingedoeld. 

P E R S O N A L I A . 
— By den Waterstaat in Nod.-Indië is: 
b e n o e m d tot architect le klasse, dc architect 2e klasse K. 

Burin; tot architect 2e klasse, de opzichter 8o klasse J^ P. T. 
Rh e mre v; tot opzichter 2e k l . , de umbtenaar op non-netiviteit II. 
Langclaan; 

t o e g e v o e g d nan den chei' der 1ste watcrstaatBafdeeliug in 
het belang der verbetering vnn bet wegennet in de reB Preanger-
Regentschappon, de adspirant-ingenieur J . A . Roukens; 

o v e r g e p l a a t s t van de res. Mudoera naar de res. Soerabaja, 
de opziener 2e kl A . W. de la Rambelje. Van do res Choribon 
naar de res l'rcanger-Reg., de ingenieur 2e kl. W. H. M de Bruyn ; 

t ij d e 1 ij k g e s t e l d tor beschikking van don directeur der 
l i . Ó. W. , ten einde dieust tc doen als adspirant-ingenieur bij don 
waterstaat J . A. Roukons cn P. L. Blanken; 

o n t h e v e n eervol van de waarneming der betrekking van 
tydclijk opzichter-machinist bg' de werken aan dc Solo, de ambto-
naar op non-activiteit C. M. Ilaccou , laatst opperbaas-macliine-
steller hy het marinc-etabliBsemcnt tc Soerabaja. 

— By de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java is: 
b e n o e m d tot opzichter van de werkplaatsen 2e klasse, de 

ondcropzichter van do werkplaatsen A. van de Braak; tot onder-
opzichter der werkplaatsen en geplaatst op de Oosterljjnen C. A. 
d Hancns 

b e 1 a B t met de waarnoming der betrekking van onderopzichter 
der werkplaatsen en geplaatst op de Oosterlynen, A. J . A. Cliattelin. 
ambtenaar op wachtgeld. 

— De heer II. J . van Hoorn, sectie-ingenieur bjj dc afdeeling 
„Weg en werken" van de Maatschappij tot exploitatie van StaatB-
spoorwegen wordt met 1 Mei van Zwolle naar Utrecht verplaatst. 

— In de plants van den heer Dc Koning is tot eersten op
zichter der gasfabriek te Scheveningen aangesteld de heer J . van 

der Gasg, terwyl de heer Do Koning aan de gasfabriek te Den 
Haa<- is overgeplaatst ter vervanging van den heer C. A. Cense, 
die directeur aan do gasfabriek te Harlingen is geworden. De 
heer J . van der Gaag is vervangen door den heer G. F. van 
Linthoren v. d. Meesch, techcoloog-volontair aan de fabriek. 

— De heer II. W. Mesdag is benoemd tot commissaris-generaal 
voor Nederland van dc dit jaar te Venetië tc houden internationale 
tentoonstelling van schoone kunsten. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— E e n o p z i c h t e r , ervaren in bouw- en waterbouwkunde, 

en een b e k w a a m teekenaar , by' den aanleg van den Noord
ooster locaalBpoorweg. Adres vóór 10 Febr., aan het Bureau van 
genoemden spoorweg te Zwolle. (Zie advert, in het vorig no.) 

— D i r e c t e u r der g e m e o n t e r o i n i g i n g te Rotterdam 
Jaarwedde f 2500 tot f 4000. Adres Burg. en Weth., uiterlijk 15 
Februari. 

— C h e f - t e c k e n a a r op oene scheepswerf eu machinefabriek, 
die de leiding van een der afd. van het technisch bureau op zich 
kan nemen. Jaarwedde / 1800 ii f 2000. Adros mot opgaaf van 
werkkring en kopie getuigschr. lett. P. V. Alg. Adv.-bur. A. de la 
Mor At. . Amsterdam. 

— R.-K. o p z i c h t c r - t c o k o n n n r , bekend met waterbouw
kunde Salaris f 50 per maand. Adros met omschrijving van op
leiding, levensloop, leeftijd en aanduiding van vorige patroons, 
L : 4247 Alg. Ned. Advert.blad 's-Gravenhagc. 

— Teekenaa r op eene machinefabriek, zelfstandig kunnende 
werken. Bekendheid met dc constructie van hyschwerktuigeii 
strekt tot aanbeveling. Adres lett. 'I' K R , Ailvert.-Bureau C. W. 
Betcke, Rotterdam. 

— B o k w a a m tee kenaaraan eene machinefabriek en scheeps-
bouwwerf. Adres lett. D W 1', Algein. Advcrt.-Bureau Nygh & 
Van Ditmar, Rotterdam. 

— A d j u n c t - i n s p e c t e u r s van deu arbeid: Dc ministervau 
waterstaat bnagt ter kennis van belanghebbenden , dat in den loop 
vau dit jaar een of meer adjunct-inspecteurs van den arbeid kan
nen worden benoemd en dat aan die betrekking is verbonden een 
jaarwedde van I' 1500, die bij gebleken geschiktheid kan gebracht 
worden tot f2500. 

Zy', die op 1 Janunri 1899 bun 3Ue leveii-jaiir nog Liet waren 
ingetreden en in aanmerking wenschen te komen voor de be
trekking van adjunct-inspecteur vnu den arbeio. kunnen zich voor 
15 Februari bij gezegeld ndrCB aan zijn departement aanmelden, 
onder overlegging van hunne geboorte akte en vun diploma's en 
verdero stukken, waaruit kim blyken waar zij hunne theoretische 
kennis hebben verkregen en aan welke inrichtingen zij practisch 
werkzaam zyu geweest. 

Zy', die z ich zullen hebben aangemeld, zullen — hetz.y allen 
hetzy'een gedeelte van heu — door deu minister vóór 1 Maart a.s. 
worden uitgcnooiigd om zich in den loop der maand Maort a.s. 
te ondorwerpen aan een onderzoek naar hunne geschiktheid en 
hunne bekwaamheid 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
l.\TunMATiKi!UitK.\u TECHNISCHE VAEVBBEENIOWO 

V,VX-IH:R-HEI.SISTIIAAT 29, AMSTERDAM. 
1. Bootton*, of Opz.-Tceken. leeft. 32 j . sal. / 100 p. m . ot hooger 
2. Opz. van W. of B. Bouwk. „ 2 5 
3. Uitv. of B. Opzichter „ 29 
4. 11. Opzichter , 46 
5. Opz. Teekenaar , 30 
li. Opz.-Teckenaar „ 24 
7. Opz. ot B. Teek. „ 26 
g. B. reekeraar „ 20 
9. Machinist monteur „ 48 

75 
; »' - «o „ „ 

„ - 100 , , 
verl. sal. /80 p, n 

, „ „ - 65 ii 70 „ , 
„ „ - 60 a 70 „ , 
„ .. -46 „ ,. 

verl. „ - 800 ii 900. 

A D V E R T E N T I E N . 
GEBR. VAN DER VLIET 

Ijzerhandelaars te Amsterdam. 

Staal-, Plaat-, Band-, Hoek en T-Uzer enz 
s ta len B a l k e n in verschillende proriolen 

en lengten. 
Vij len en gegoten Mtaal uit do fabriek 

van Gebr. Büiu.iat & Co. te Weenen, alsmede 

CHR1ST1AMA STER Hoefnagels 

HOUTEN 

Parketvloeren. 
F . K R . V A N H A L S E N , 

Wl s a n t immerfabr iek — DEBT H A A f i 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, sanitary a * » 
Mem. San. Inat. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Ruj terkade , A M S T I B D A M . Filiaaal: M Boklm. 
Hoofdagent voor Nederland, België an Koloniën van SHANKS * Co, to Barrhiad, 
Specialiteit voor de Levering van eomfleete Badinrichtingen. — Privaatinrichtingen. — 

Shanks Closets zyn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJurtn BaeUuhm.— 
Closets, IVaschtafels. Urinoirs enz. - V K B W A K M I Mtt e-ra T S M T I L A T I W 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer conenrreerende pryien, 
Teekeningen on prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelyka raftat 

KON. NED. GROFSMEDERIJ. 
LEIDEN. 

Machine-. Stoomketel-cn ConBtruetiefabriok. Schoepsbouwwerf met Dwarshelling, langöOM. 
Stoombooton-, Bagger- cn Spoorwegmatcriaal. Uzcr- en Kopergietory.ZwaroonLichteiSmee-
werken. Ankers, llzoren en Stalen Kettingen met certificaat van Lloyd s en Bureau Veritas. 
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H. P. DER BOER. 
Wollenfoppenstraat 39. 

B O T T E B D A M . 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKDVENS 
i 

Bekroond met den hoogsten Prijs en 
Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R -
D U C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
den b a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

Oponbare 

AANBESTEDING 
De DIRECTIE der Urettaaehe 

Ito««»r//riinil- ft<iatKfhai'ftij 
/al op V r i j d a g 10 F e b r u a r i 1 8 0 » , 
net namiddags le 2 uren, in het 
Café , , D E B E U R S V A N B B K D A " le 
UREDA, in het openbaar aanbesteden : 

l o . D e l e v e r i n g v a n M M | 
Meter hardaleenen trot
t o i r b a n d e n . 

» o . D e l e v e r i n g v a n H'.t r i o o l -
l u i k e n niet r a n d e n , 140 : 
S y p h o n s en I40 r a n d e n 
met lu ikjen , al les v a n ge
goten ij/.er. 

Bestekken met lichtdrukken zijn 
verkrijgbaar vonr perceel 1 ad 50 
cents en voor perceel 2 ad f 1.00, ten 
Kantore der a'chiteoten V A N GENDTiV. 
NIERAAD te Arnhem, W»HT tevens 
radere inl chtingen zijn te bekomen. 

Openbare 

AANBESTEDING. 

Verkooping 

Z A A N D A M . 
Donderdag. I C F e b r u a r i 1899' 

's namiddags ten 1 ure precies, zal in 
het Logement HET WAPES VAN 
AMSTERDAM, door de makel.iara W. 
POEL J A N S Z . , J . V A N DER GOOT, 
M. V A N ORDER, C. POEL eu A 
SCHIPPER Wz., ten overstaan van 
den Notaris P. H U L , t er A M O T I E 
worden verkocht, 

het KERKGEBOUW met TOREN, 
de CONSISTORIEKAMER en het 

STOVENHOK 
van d« NenVrdnitich Hervormde Ge
meente ie ZAANDAM, Westzijde, 
benevens F r e d i b a l o e l , D o o p h e k 
en B n r g e m e e s t e r s k a n k , E i k e n 
hout m e t S n i j w e r k , en verder 
A m e u b l e m e n t der K e r k . 

Inlichtingen kunnen worden ver
kregen bij bovengeroemde Makelaars, 
Notaris en de Heeren J . VAN DER 
KOOGHenJi i . B A K K E R , Architecten 
te ZAANDAM. 

BURGEMEESTER en WETHOU
DERS van Rotterdam zijn voornemens 
op llititiliiff tien tl Februari 
ISO», des namiddags ten 1 ure , ten 
Raadhuize aldaar aan te besteden: 

H e t H O I ! W E M v a n het Z U I D 
O O S T E L I J K S T O O M U K -
3 1 A A l . , op een t e r r e i n ten 
2 £ u i d - O o s t e a v a n de .Huisa
ltaren i n den ll i l l eynl-
t i e r , met bi jheboorende 
w e r k e n . 

Bestek, voorwaarden en teekeningen 
liggen op de gewone dagen en uren, 
ter kennisneming op de Centrale 
Secretarie der Gemeente en in het 
Stads Timmerhuis te Rotterdam, en 
rijn tevrus voor f '4 verkrijgbaar bij 
Wed. P VAN WAESBERGE & ZOON, 
Boekdrukkeis, Houtiuin M . 78. 

Nadere inlichtingen zijn le bekomen 
aan gemeld Timmerhuis, terwijl de 
aanwijzing in loco zal geschieden op 
Dinsdag den 14 Februari 1899, des 
voormiddags ten 11 ure, op het bouw
terrein aan den Korten llilleweg 

De irsohrijvingsbiljetten moeten op 
den dag der aanbesteding vóór des 
namiddags één uur zijn ingeleverd in 
eene daarvoor aangewezen gesloten 
bus, geplaatst ter Secretarie voormeld. 

AANBESTEDING, 
Nament het BESTl'ÜR van de 

Industrieschool te Arnhem zal de 
Architect A R. F R E E M , aldaar, op 
Wriitlag IO februari e. A . , 
des namiddags te 'i u u r . in het 
Café Waterreus, Ketelstraat, publiek 

aanbestede *n: 
Het bouwen van twee vleugels 

aan, en het verbouwen van 
het perceel RIJNKADE No. 
36, te Arnhem. 

Bestek met teekeningen zijn, tegen 
betaling van f9, te verkrijgen aan 
de drukkerij G J . T1IIEME, Ketel-
straat Arnhem, en liggen ter inzage 
in het lokaal der besteding. 

Aanwijzing op Zaterdag 4 Februari 
e. k., des voormiddag) 10 uur. 

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

Maatscti^pijtotExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTED ING . 
Op D i n s d a g den 14n F e b r u a r i 

1890, des namiddags ten % ure 
(lokale tijd), aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in het Moreclse Park 
te Utrecht, van: 

BESTEK No. 761. 
H e t w i j z i g e n v a n sporen en 

wissels met d a a r m e d e In 
v e r b a n d s taande w e r k e n 
op liet s tat ion Maast r i c h t . 

B e g r o o t i n g f I t t .OOO.- . 

De besteding geschiedt volgens S 48 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 26n Januari 
1899 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreels* Park en aan het bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur A. 
V A N LIEI1ERGEN te Maastricht 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 het 
Cent ra a bureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwrjzing op het terrein zal ge
schieden den 7n Februari 1899 ten 
2 ure namiddag (West-Earopiesche 
tijd). 

U T R E C H T , den 24n Januari 1899. 

GEBROEDERS LOMMEN, TILBURG. 
Stoomfabrieken v a n V e r f w a r e n en Vernissen. 

SPECIALITEITEN in C H R O M A A T - en Z l \ K < . K O F . \ r . v Leveren D R O G E 
en A A M i l ' . i i W K T K VKItVK.V i n e lke verlangde v e r p a k k i n g — geschikt voor 
Export naar alle werelddeolon. 

Speciaal adres voor Enamelverven! 
PRIJZEN en MONSTER8 op aanvrage gratia te verkrijgen. 

Ter drnkkerg der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

34 5 |e J A A R G A N G N ' . 6. Z A T E R D A G , u Februari 1899. 

KEDACTKUR: F. VV. V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van Dl Opmerker, 2de Schuytstraat 102,'s-CratenMage. 

Advertentien van I tot 6 regels / l . oo , het bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer / 0 . 1 5 Gruote Y-V.a.s worden berekeno 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
f 5 . — ; voor lielgie 1 6 . 5 0 en voor de overige landen der i'ost-unie, 
met inbegrip van Nexlerlandsch-Indie en Transvaal, / 7.50. Afzonder
lijke nummers bij vooruitbetaling nul plaat/0.25, zonder plaat/0.15. 

PERUGIA. 
{Slot van pat;. 35.) 

Reeds sedert de oudste tijtien woonden de Etrus-
kers in steden, die door muren omgeven waren. Bij 
\oorkeur werden deze steden gesticht op den top van 
niet al te hooge bergen. Hij de stichting werden 
eigenaardige gebruiken in acht genomen, die ook la
ter nog bij de Romeinen in zwang bleven. De stede
stichter spande een os en een koe voor zijn ploeg, en 
trok ccn voor 0111 de plaats, die hij uitgekozen had. 
Zijn metgezellen keerden de losgemaakte zoden naar 
de stadszijde om. De voor werd later de gracht, de 
zoden tic wallen. Ter wederzijde van de voor werd 
ccn bepaalde breedte afgebakend, waarbinnen niet 
geploegd en niet gebouwd mocht worden. Ter plaat
se waar de poorten komen moesten, werd de ploeg 
gedragen, daar de voor niet mocht doorloopcn. 

Van deze stadsmuren zijn te Perugia aanzienlijke 
overblijfselen aanwezig. De blokken steen, meest I ra-
vertijnsteen of zandsteen, zijn in waterpasse lagen op 
elkander gestapcia. De hoogte der lagen is ongelijk, 
en een bepaald verband is niet in de stout voegen te 
bespeuren. Soms zijn de voorzijden der blokken ta
melijk vlak, soms echter is alleen een frijnslag op de 
kanten aanwezig, zoodat het zoogenaamd rustiek werk 
ontstond. 

De Arco di Augusto is geen volledige Etruskische 
statlspoort meer. Alleen liet benedendeel der voor 
springende pylonen of torens, en de eigenlijke poort
opening, door een tongewelf gedekt, is nog over. liet 
bovendeel der pylonen en de fries boven de poort
opening zijn Romeinsch, zooals het opschrift : COI.O-
N1A VIBIA A V G V S T A PERVSIA bewijst Op een 
der pylonen is in dc 15c eeuw een elegante loge met 
arcades gebouwd. 

Ook van twee andere Etruskische poorten zijn over

blijfselen te zien; de Porta Marzia draagt hcUelfde 
opschrift als de Arco, terwijl van de Porta Suzanna 
alleen het benedendeel antiek, doch de spitsboog uit 
de middeleeuwen afkomstig is. 

Het kleine plein voor den Arco beet Piazza For-
tebraccio ; men ziet daar ccn palcis van Alessi, den 
beroemden bouwmeester, die in 1512 tc Perugia ge
boren werd. De tamelijk eenvoudige architectuur heeft 
nog niet dal karakteristieke, hetwelk Messi's vermaar
de paleizen te Milaan cn te Genua onderscheidt. 

Door een doolhof van schilderachtige straatjes 
wordt nu het klooster San Severo bereikt, in welks 
kapel een fresco van Rafael te zien is. Het werd in 
1505 geschilderd, en is dus een der eerste zelfstan
dige werken vau den meester. De compositie vult ccn 
spitsboog, en is ten deele zeer beschadigd. De voor
stelling is de Drieëenheid. Christus zit in zegenende 
houding op wolken ; naast hem staan twee als jonge 
vrouwen opgevatte engelen, die geheel in Perugino's 
manier behandeld zijn. Links zitten de ll . H. Maurus, 
Placidus en Bencdictus, rechts de IIII. Rombout, Be-
nedictus en l-.ii. es. martelaren. I let ! ld van den 
laatslen is verdwenen. De duif, die den 11. (jeest ver
zinnelijkt, is nog le zien, maar van God den Vader 
bleef'niets over dan het boek met A en O. De hou
dingen der zittende heiligen zijn zonder verscheiden
heid, doch in dc koppen ligt wel schoonheid; ook 
de figuur van Christus trekt aan door iets waar
digs.'Maar bepaald onsmakelijk zijn de twee kin
derfiguren, die schijnbaar in de lucht zweven en die 
in geen verhouding tot het overige staan. Wij zouden 
haast willen gissen, dat zij door ccn andere hand aan 
de compositie ziin toegevoegd. 

Een eigenaardigheid van dit fresco is, dat Pcrugino 
daaraan zes figuren van heiligen heeft toegevoegd, 
die de ruimte, welke naast de altaarnis overbleef, vul
len. Men kan hier dus het werk van den leerling met 
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dat van den meester vergelijken. Bij die vergelijking 
moet men echter in het oog houden, dat Raiael twee 
en twintig was toen hij in 1505 het penseel voerde, 
terwijl Perugino in 1521 reeds vijf cn zeventig telde, 
toen hij zijn heiligen bij het werk van den reeds 
overleden leerling aanbracht. Ook Perugino heeft tc 
weinig verscheidenheid in de houding der figuren ; zij 
houden allen in dezelfde pose een bock vast, wal 
geen gunstigen indruk maakt. Ofschoon algemeen 
wordt aangenomen, dat het werk van den jongen Ra
fael verre staat boven dat van den ouden Perugino, 
meenen wij, dat er in dc kunstwaarde geen noemens
waard verschil valt op te merken. 

Wij komen nu weder op den Corso Vannucci en 
gaan. door het Palazzo Munieipio, naar de Via de 
Priori, waar een kleine kerk uit het begin der 16e 
eeuw om haar fraaie architectuur de aandacht trekt. 
Maar meer westwaarts ligt het Oratorio di San Ber
nardino, welks prachtige, met gekleurd terra cotta 
versierde gevel door Agostino di Duccio in 1461 vol
tooid werd. Aan de bijzonder rijke versiering herkent 
men aanstonds den beeldhouwer. Waar figuren voor
komen is ccn eigenaardige wijze van drapecren ge
volgd, die overal dc lichaamsvormen doet doorsche
meren. 

Ofschoon de gevel ongemeen rijk is, zoodat hij in 
vele opzichten aan dien der Ccrtosa nabij Pavia her
innert, kan men toch niet van overlading spreken. De 
details zijn betrekkelijk fijn, doch door flinke hoofd
lijnen gescheiden. 

In een straatje zuidoostwaarts van deze kerk duidt 
1 cn opschrift aan, dat Perugino daar gewoond heeft. 
Het huis biedt uit een oogpunt van architectuur niets 
opmerkenswaardigs, cn is vermoedelijk ook niet meer 
in zijn oorspronkelijken staat. Maar het is in Italië 
altijd moeilijk, 0111 met eenige juistheid te bepalen, 
uit welk tijdperk dc huizen, voor zoover daaraan geen 
karakteristieke details voorkomen, afkomstig zijn. 
Want vlakke muren met vierkante venster- en deur
openingen komen van de 13e tot dc iye eeuw voor, 
zoodat ccn nadere onderscheiding niet wel doenlijk is. 

Ten oosten van het Corso Vannucci wordt dc Piaz
za Soprainura grootendecls nog door dc oude Etrus-
kischc muren ondersteund. Hier ziet men officieren, 
geestelijken, seminaristen, werklieden, burgers en 
landlieden zich al wandelende verpooz.cn, terwijl het 
beeld van Garibaldi en een paar oude paleizen op het 
gewoel neerkijken. 

In hel zuidoosten heeft Perugia ccn voorstad, waar 
dc kerk San Domenico gelegen is, die ccn fraai graf
ieken voor Paus Bcnedictus XI bevat, dat van 1304 
daglcekent cn aan ccn lid der familie Pisano wordt 
toegeschreven. De beeldhouwer heeft zich er blijk
baar op toegelegd, het werkelijke leven zoo goed hij 
kon na tc volgen ; ccn weloverwogen, rustige compo
sitie zocht men hier tevergeefs; de figuren der reliefs 
zijn in ccn bonte mengeling door elkander geplaatst. 

Wat verder staat dc Porta San Pietro, in 1473 door 
Agostino di Duccio begonnen, doch niet geheel vol
tooid. De eigenlijke poort wordt gevormd door een 
boog met tongewelf, terwijl daarnaast avant-corps 
i.aar voren springen. Als versiering zijn ongemeen 
strenge Korinthische pilasters gebruikt, die geheel 
naar de regelen der Romeinschc kunst werden gedetail-
Ici rd. Dc architraaf cn de fries zijn voltooid, doch <!e 
kroonlijst ontbreekt. Dat deze poort als ccn verdedi
gingswerk bedoeld zou zijn, kan bijna niet worden 
aangeix micn ; dc kunstenaar heeft zie li blijkbaar meer 
door de antieke triumfpoorten laten inspirecren. 

In de nabijheid Van deze poort vindt men dc kerk 
San Pietro, ccn gebouw, minder uitmuntende door 
zijn architectuur, dan wel door dc rijke versiering. 

De zuilen tusschen de beuken zijn nog antiek, 
en overal prijken schilderijen en fresco's. Misschien 
liet interessantste der kerk zijn de prachtige koorstoe
len, met snijwerk en intarsia voorzien en in 1535 door 
Stefano da Bergamo voltooid. 

Nu wordt het rijtuig bestegen, dat ons naar Assisi 
zal brengen. De rit door het heerlijke dal is inder
daad bekoorlijk. Het rijtuig houdt tc Assisi bij de 
kerk van Santa Maria degh Angcli stil; hier woon
de de H. Franciseus, en in de prachtige, tloor Vigtiola 
ontworpen tempel is nog de Portiuncula, waarin de 
heilige placht te bidden, onder den koepel te zien. De 
kerk herinnert in haar aanleg aan den Gcsu te Ro
me ; het schijnt echter, dat zij niet geheel in den 
oorspr jnkelijkcn trant voltooid is. 

Hoezeer echter Santa Maria de aandacht verdient, 
vooral om de herinneringen die er voor den gcloovige 
aan verbonden zijn, wie Assisi bezoekt wil in de eer
ste plaats het beroemde Franciscaner klooster zien. 
Even als Perugia ligt evenwel ook Assisi o]) een hoog
te, cn ccn heel eind van Santa Maria verwijderd. Als 
men boven is aangekomen, ligt het klooster link-. 

Het wekt eenige teleurstelling, dat bel klooster niet 
meer voor zijn oorspronkelijke bestt mining dient, al 
zijn er nog enkele monniken. Het gebouw is juist op 
den rand van de hoogte geplaatst; dc kerk, die zulk 
een groote vermaardheid in de kunstgeschiedenis 
heeft, ligt aan de stadszijde. 

Het klooster behoort tot de kolossaalste werken 
der middeleeuwen. Het vereischte reeds ontzaglijke 

' arbeid, om het noodige bouwterrein te verkrijgen, 
daar hiervoor enorme grondkecrendc muren gemaakt 
moesten worden. De bekroning wordt gevormd dooi 
epen galerijen, van waar men een prachtig uitzicht 
ever de omgeving heeft; verscheidene binnenpleinen, 
door arcades omringd, zijn aanwezig, cn voor hun aan
leg heeft dc bouwmeester een zeer gelukkig gebruik 
van het beschikbaar terrein weten te maken. 

De kloosterkerk was de eerste van Italië, waarbij 
de Gothisehe stijl werd toegepast ; zij werd in 122S 
begonnen cn in 1253 voltooid. Gelijk dit ook in 
Duitschland wel voorkwam, zijn er eigenlijk twee 
kerken boven elkander aanwezig. Dc onderste, waar
in dc II. Franciseus begraven ligt, is eigenlijk ccn 
krypta, die ccn eenigszins Romaansch karakter heeft, 
en waar slechts betrekkelijk weinig licht in door
dringt. De bovenste daarentegen, die langs zeer mo-
i.unicntalc trappen bereikt wordt, vertoont ccn conse
quente toepassing van den spitsboog. Dc steunbecren 
zijn in de kerk geplaatst, de vensters klein en van een
voudige tracccringen voorzien. 

Hoe merkwaardig dc architectuur der kerk mis
schien moge zijn, haar beroemdheid in dc kunstge
schiedenis dankt zij aan de fresco's van Giotto di 
Bondone, die van ongeveer 126(1 tot 1337 leefde. 

Zijn schilderwerk onderscheidt zich door de diepe 
en ernstige gedachten, die daarin zijn ncdergclegd; 
alles is ondergeschikt gehouden aan het hoofddenk
beeld, dat tot den beschouwer moet spreken. Lijnen 
en tinten zijn bij hem geen doel, maar middel. Groote 
verscheidenheid wordt in de figuren niel gevonden ; 
des schilders natuurstudie heeft niet veel te bctecke-
nen. De aangezichten zijn naar bepaalde typen, die 
telkens wederkeeren, gevolgd ; de plooien der ge
waden zijn naar dezelfde regels steeds gevormd, ter
wijl dieren en planten slechts gebrekkig zijn weer
gegeven. Maar uiterst zelden kunnen de figuren op 
schoonheid in den eigenlijken zin aanspraak maken. 

Wanneer ondanks dit ailes zijn werk toch een die
pen indruk maakt, dan komt dit door dc grootsche op
vatting van het geheel, door de oprechtheid, waar
mede de schilder zich geeft, zooals hij is, door de 

treffende overeenstemming die cr bestaat tusschen 
zijn schilderingen cn dc haar omgevende bouwkun
dige vormen. Zelf ook bouwmeester, verstond hij uit
nemend de kunst, om zijn schilderwerk bij dc groo
te lijnen der architectuur te doen aansluiten. 

Dat Giotto met de tot zijn tijd vastgehouden By-
zantijnsche overleveringen gebroken heeft, is onge
twijfeld voor een goed deel te danken aan de stoffen, 
wier behandeling hem werd toevertrouwd. Zij vviren 
te Assisi aan het leven van den H. Franciseus ont
leend, en noodzaakten den meester, zijn eigen weg tc 
gaan zoeken, daar zich voor het weergeven dier ge
beurtenissen, waarvan hij zelf bijna getuige geweest 
was, nog geen vaste traditie, zooals bij dc bijbelsche 
stoffen reeds sinds eeuwen bestond, gevormd had. En 
toen hij eenmaal zijn weg gevonden had, toen het 
hem gelukt was, zich ccn eigen stijl te scheppen, bleef 
hij daaraan getrouw. 

De gewelfschilderingen in de benedenste kerk te 
Assisi stellen, zinnebeeldig, boven het hoofdaltaar, de 
drie geloften der Franciscaners en dc verheerlijking 
van den heilige voor. Van de geloften, die der armoe
de, die der kuischheid en die der gehoorzaamheid, is 
vooral de eerste op eigenaardige wijze verzinnelijkt 
De armoede is namelijk als een bruid afgebeeld, die 
door Christus met Franciseus in den echt verbonden 
wordt. Dante's Divina Commedia heeft in het elfde 
gedeelte van il Paradiso den schilder tot dit tafereel 
geïnspireerd. Om de verachting, die dc armoede in 
de wereld ten deel valt, nog duidelijker te doen uit
komen, heeft Giotto op den voorgrond twee jongens 
geschilderd, die haar bespotten en met stcenen werpen. 

Men kan bij deze fresco's slechts betreuren, dat 
de verlichting niet beter is. Want hier heeft Giotto 
zijn hoogste kunst getoond; de tafercclen uit het 
leven van Christus cn Franciseus, hoe fraai ook, val
len toch bij het overige af. Er zijn in de benedenste 
kerk nog vele andere fresco's tc zien van andere mees
ters, zoodat men een goed overzicht van de Italiaan
sche kunst tot de ldc eeuw toe heeft. 

Men heeft onder de benedenste kerk nog een 
krypta gemaakt, waarin de sarcophaag van Francis
eus in 1818 is opgesteld. Deze krypta is echter mo
dern. 

De fresco's van de bovenste kerk zijn meest van 
Cimabuc ; enkele worden aan Giotto toegeschreven. 
Het beschilderde interieur maakt ccn zeer eigenaardi-
gen indruk. 

Ofschoon er voor den gcloovige te Assisi nog vele 
plekken ccn bezoek waard zijn, bijvoorbeeld de 
Chiesa nuova, in 1615 gebouwd waar eens Franciseus 
geboren werd, of Santa Chiara, waar het gebeente 
der H. Clara rust, zoo beperkt de gewone reiziger zich 
tot de kloosterkerk, werpt nog uil den Giardino pub-
blico een laatstcn blik op hel prachtige panorama, cn 
daalt dan weer naar het station, om zijn reis verder 
voort te zetten, onvergetelijke herinneringen uit het 
oude Umbrië medenemend. 

E E N KUNSTBESCHOUWING ZONDER 
P L A T E N IN D E N V O R M V A N 

E E N PREEK. 
(Vetvolg van pag. 38). 

Wend ik nu mijn blik ccn weinig rechts, doch zon
der de oostelijke richting veel te overschrijden, dan 
treden daar geheel andere bouwwerken te voorschijn. 
Daar verheffen zich de bekende steenklompen van 
den pyramide-vorm, die door andere geslachten in 
andere tijden en onder andere omstandigheden zijn 
opgericht, t' Is of daar de reuzen hebben geleefd uit 
onze kindersprookjes. Welk ccn geweldige steenklom

pen ; hoe imponccren zij door hun grootheid cn stabi
liteit! Welk ccn verschil tusschen deze massieve mas
sa's en den tempel, door Jacob gesticht. Maar ook 
welk een overeenkomst tusschen dat overweldigend 
groote en het schijnbaar geringe ; want ook hier vin
den we de natuurgetrouwheid terug, die aan den zin 
van onze tekstwoorden ten grondslag ligt. Zie slechts 
goed cn ge zult, evenals ik, gewaar worden met welk 
ccn juistheid dc kunstvorm is bepaald, die uitdrukking 
inocsl geven aan dc plompe dierlijke kracht, welke 
toen als hoogste macht werd beschouwd. Want in dc 
bouwkunst is geen anderen vorm te denken en voort 
te brengen, die meer het karakter van stabiliteit uit
drukt dan de pyramide-vorm. 

Het is van belang bij het zien van deze monumenten 
op te merken, dat uit dc veelheid cn hun gelijkvormig
heid blijkt, met welk een juistheid in die tijden werd 
gevoeld, dat de vorm geheel en al aan zijn bestaans
kracht ondergeschikt is. 

't Is ccn weinig vermoeiend, om niet tc zeggen ver
velend, lang op die puntige plompheden te staren, 
want al is er uit ccn bouwkunstig oogpunt niets op 
hen aan te merken, ze zijn toch uit den tijd geraakt, 
en slechts als voorbeeld van natuurgetrouwe werk
stukken bezienswaardig. 

Meer aantrekkelijk zijn de bouwwerken, welke daar
na in het oog vallen. Deze doen zich dadelijk kennen 
als de voorbeelden, die tol in het oneindige zijn nage
volgd. Opvallend zijn de zuilenrijen, die de massa 
van deze bouwwerken karakteriseeren. Aantrekkelijk, 
in hooge mate, zijn de vormen, de verhoudingen en 
de afmetingen ,die het gemoed van den bouwmees
ter in verrukking brengen. Welk ccn majesteit en 
hooge kunstzin wordt hier tentoongespreid. Elk bouw
werk zegt ons, dat we hier tc doen hebben met een 
berekenend overleg, dat alleen door bestudecring van 
tic natuur der dingen kan verkregen worden, 't Is 
waar, deze tempels werden niet gewijd aan den God 
van Israël, noch aan de dierlijke kracht van menschc-
lijke overheerschers, doch aan ccn geheel leger van 
denkbeeldige goden en godinnen, en toch staan we 
voor het feit der geschiedenis, dat van deze bouw
werken over het gebied der bouwkunst ccn bescha
vende en kunstontvvikkelende kracht is uitgegaan, die 
nog in dezen tijd hare heilzame werking doet ge
voelen. Dit zou niet mogelijk geweest zijn, wanneer 
de kunstenaars dier tijden niet doordrongen waren 
geweest van hel besef, dat dc in onze tekstwoorden 
neergelegde voorwaarden door den bouwmeester in 
alle opzichten moeten betracht worden. Ik zou veel 
te uitvoerig worden wanneer ik deze bouwwerken in 
hunne onderdeden aan de tekstwoorden wilde toet
sen ; 't is trouwens leerzamer cn daarom beter dat 
ge dit met eigen oogen doet. Tot welke uitkomst 
ge echter ook moogt komen, of welk verschil van 
gevoelen daarbij zou kunnen ontstaan over het meer 
of minder navolgenswaardige der vormen voor ande
re doeleinden, de slotsom zal altijd wel moeten zijn 
dat wij met echte, onvervalschte kunstwerken te doen 
hebben, die uitstekende voorbeelden zijn geweest en 
dit zullen blijven voor hen die, zonder vooroordeel, in 
het wezen fier bouwkunst meer zien dan de uitdruk
king van een vooraf opgezette mecning. 

Er verheffen zich nog ccn groot aantal andere monu
menten die der beschouwing overwaard zijn, maar 
mijn aandacht minder geboeid houden, omdat zij mij 
in vele opzichten minder natuurgetrouw toeschijnen 
dan de voorgaande. Ik sta er daarom niet bij stil, 
ook omdat mijn blik thans meer in westelijke rich
ting wordt getrokken. 

Vond ik bij de beschouwing der reeds genoemde 
bouwwerken, tic kunstuiting beperkt tot den horizon, 
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die den verwijderden kring vormt waarbinnen liet 
stoffelijk leven van den mensch evenzeer beperkt 
blijft, de bouwwerken, die zich nu vertoonen, vormen 
zulk een contrast met de voorgaande, dat men zou 
kunnen meenen in een andere wereld te leven, in
dien we niet vooraf wisten dat we met den arbeid 
derzelfde aardbewoners te doen hebben, bij wie 
slechts het geloof aan de hoogste macht der ruwe 
kracht heeft plaats gemaakt voor het geloof in een 
macht die boven deze staat. Men herkent deze bouw
werken dan ook dadelijk aan de algemeen verstaan
bare uitdrukking van het omhoog strevend beginsel 
dat de geestelijke grondslag van hun schepping heeft 
uitgemaakt. De beoordeeling van deze bouwwerken 
valt gemakkelijker dan van die welke in een meer 
verwijderd verschiet zich vertoonen, omdat wij zelve 
nog door de strooming worden medegevoerd of die, 
sir,..ij,i ig me emaken, welke ze op den bodem der 
aarde le voorschijn bracht. 

We zijn er trotsch op in de schaduw te mogen 
verkeeren van die grootsche bouwwerken welke door 
de geslachten zijn opgericht die we als ons voorge
slacht verecren. Ik heb mij slechts weinig passen 
tc verplaatsen om een bouwwerk te aanschouwen dat 
een beeld geeft van de wijze waarop, in de richting 
welke ik thans overzie, de voorwaarden zijn behar
tigd, die in de tekstwoorden zijn neergelegd. Ik be
hoef u slechts te wijzen op den eeuwenouden, grij
zen Martini, en ge hebt begrepen op welke richting 
in de Bouwkunst ik thans het oog geslagen heb. 

Evenals zoovelen, welke elders zijn opgericht, is 
deze merkwaardige toren niet alleen een baak voor 
den omtrek der stad, hij is dit tevens voor de bouw
kunst. Meen niet dat ge de bouwkunst in deze rich 
ling, elders natuurgetrouwer en schooner zult verte
genwoordigd zien. Wel zult ge er vinden die kost -
baarder bekleed zijn, wier bouwkunst dikwijls over
stemd wordt door de versieringskunst en de beeld
houwkunst, monumenten die daardoor grooter rijk 
dom tentoonspreiden dan deze oude drager van den 
eenvoud. Doch geen toren zult ge aantreffen die 
bij dien eenvoud, door zijn vormen, door zijn afme
tingen, door zijn verhoudingen en door zijn karak
ter, de mate van zijn bestaanskracht duidelijker doet 
gevoelen. 

Ontdoet hem vrij van alles waaraan gij eenige bc-
tcckenis van versiering zoudt willen geven, het zal 
geen schade doen aan de kennelijke oorzaak van zijn 
bestaan, noch aan zijn verheffend vermogen, noch aan 
zijn waardigheid, noch aan zijn karakter; hij zal 
blijven een der merkwaardigste bouwwerken. 

Het verheugt mij, u op een zoo nabij gelegen beeld 
te kunnen wijzen. Een voorbeeld inderdaad, waar
aan ieder heeft gevoeld en verstaan en ieder die .vil 
steeds zal voelen en verstaan, dat dc drie-eenheid der 
ruimte vullende stof, maat, verhouding en karakter, 
de geheele bouwkunst omvat. 

De bouwwerken die ik verder zie, trekken mij niel 
voldoende aan om er daaruit één, als streng bouw
kunstig, te kunnen aanwijzen. Het zijn allen meer of 
minder gelukkige navolgingen van de reeds genoem 
dc. De architectuur wordt begraven onder de versie
ringskunst, de beeldhouwkunst en de schilderkunst. 
Ik zie de steeds grooter wordende onmacht, om de 
bouwkunst zelfstandig te doen optreden. Maat, ver 
houding en karakter worden schromelijk verwaarloosd. 
Een laatste poging wordt beproefd om van deze 
elementen ten minste nog iets te redden, door de bouw
werken der Ouden op te meten, om daarnaar een tabel 
van afmetingen samen te stellen, die voor den ver
volge de grondslag der bouwkunst zal zijn. Door het 

slaafsch volgen van die tabel gaat zelfs het begrip, 
dat bouwkunst zonder een natuurlijken grondslag on
bestaanbaar is, verloren. Steeds zinloozer, ongerijmder 
worden de bouwwerken. Krullen en prullen moeten 
de onmacht bedekken. Eindelijk wordt er niets meer 
voortgebracht, dat op bouwkunst gelijkt. Gelukkig 
ontwaakt te gelijk het besef, dat naar het betere moet 
gestreefd worden. Er komt leven en beweging. Het 
bouwen, in een aangewezen stijl, ontleend aa ï de oud
heid, wordt hoofdzaak. Vooral veel, wat men noemt 
stijlkennis, wordt de leus. Ieder, die zaken doet, maakt, 
koopt en verkoopt in stijl. 

Nagenoeg iedereen heeft of krijgt verstand van 
kunst en in het bijzonder van bouwkunst. De mode 
maakt zich van de kunst meester. Men verwacht een 
nieuwen bouwstijl 

Intusschen zijn de weinige bouwwerken, waarbij ik 
stilstond, voldoende voor een algemeen en kort over
zicht van de ontwikkelingstijdvakken, waarin de bouw
kunst door andere geslachten en onder andere omstan
digheden is beoefend. Een overzicht, waaruit we lecrsn, 
dat de bouwkunst zich van den tempel, door Jacob 
gesticht, tot en met de pyramiden zich ontwikkeld 
heeft van den cenvoudigsten natuurvorm tot den enke
len kunstvorm, die als een eenheid van krachtsuitdruk
king voor het grootste deel uit niets dan grondvlak 
bestaat. 

Van af deze tempels ontwikkelt zich het veelvoud 
der architectonische vormen, die voor latere geslachten 
tot voorbeeld konden dienen, zoolang de algemeene 
gedachtengang der menschheid niet verder reikte dan 
tot dc genietingen, die de aarde kan verschaffen en 
tot dc onderstelling, welke de oorsprong djr ellende 
aan de onderwereld toeschreef. Daarna gaat een 
nieuwe geest door de wereld cn wint de overtuiging 
veld, dat het werkelijk genot niet op, maar boven de 
aarde te vinden is, en dat de ellende niet onder, maar 
op de aarde haar oorspong vindt. Tegelijk met dit ver
schijnsel wordt ook een nieuwe bouwkunst geboren 
cn zien we de bouwwerken, evenals de gedachten-
gang der menschheid, zich steeds hooger boven den 
alledaagschen horizon verheffen, tot op een zekeren 
lijd een hoogte bereikt is, die, zoo schijnt het mij toe, 
in die richting niet meer overschreden kan worden. 

Maar het merkwaardigste en op dit oogenblik, naar 
mijne mecning het leerzaamste, is het verschijnsel, dat 
voor elk van de ontwikkelingsperioden der bouw-kunst 
een diepe vereering noodig was voor datgene, waar
toe de bouwwerken werden gesticht. 

Mij dunkt, in dit verschijnsel ligt een les van be-
teckenis opgesloten. Van beteckenis vooral in onzen 
tijd, waarin zoo reikhalzend naar de eerste sporen 
wordt uitgezien, die een, wat men noemt, nieuwen 
bouwstijl mogen doen venvachten. Ik geloof, dat in
derdaad in dat betcekenend verschijnsel het antwoord 
ligt opgesloten op de vraag, waarom wij, in den waren 
zin van het woord, op geen bouwkunst kunnen wijzen, 
('ie ons geheel toebehoort. Want, ik vraag het in ge-
moede, waarvoor kunnen wij, enkelen misschien uit
gezonderd, de diepe vereering gevoelen, die noodig is, 
om bouwkunst voort te brengen. Zou die verecring 
wellicht door de massa gevoeld kunnen worden voor 
den handel in effecten? Ik geloof het met ; maar stel 
dat: dit wel kan cn dat er een architect bestaat, die het 
totaal dier verecring in zich heeft opgenomen, zou 
zijn kunstuiting wel naar een andere richting heen 
kunnen sturen dan die, welke wijst naar de onder
wereld, waarin god Pluto van oudsher zijn scepter 
zwaait. En zou dat dan de richting der nieuwe kunst 
zijn? Och kom! Men zou spoedig moeten toegeven, 
dat we achteruit in plaats van vooruit gingen. 

Zou, zal men misschien willen vragen, die diepe 
vereering, welke noodig is om kunst voort te brengen, 
dan niet, zooals eertijds, algemeen voor den godsdienst 
kunnen beslaan? Dat is een kritieke vraag, die ik met 
eene opmerking en een wedervraag wensch te beant
woorden. De opmerking is, dat deze diepe verecring 
algemeen niet bestaat, hetgeen bewezen wordt door 
het kunstlooze en de nagevolgde kunst, die de vele 
aan den godsdienst gewijde tempels tentoonspreiden. 
Mijne wedervraag is: moet de afwezigheid van de 
algemeen gevorderde diepe verecring wellicht niet 
toegeschreven worden aan de omstandigheid, dat de 
godsdienst een kerkdienst is geworden? 

Zou, zoo vraagt misschien een ander, die vercering 
niet aanwezig zijn of kunnen ontstaan voor de weten
schap? Deze stelt zich toch niet achteraan of loopt 
achteruit, maar streeft voorwaarts en verdient in vele 
opzichten een groote vercering voor alles, wat ze tot 
vermindering van het lijden der menschheid tot stand 
tracht te brengen. 

Dit zal wel door allen toegestemd worden ; maar 
evenzeer moet worden toegegeven, dat de drijfkracht 
der wetenschap tot nu toe is ontleend aan de behoefte 
van het materieele leven. Als voorbeeld diene daartoe 
de richting van het onderwijs, waarbij hoegenaamd 
geen rekening is gehouden met de omstandigheid, dat 
de bestaanskracht van een mensch niet alleen uit ver
stand, maar uit verstand en gevoel bestaat en dat 
deze beide factoren niet elk op zichzelf, maar beide 
te zamen bij het kind gelijktijdig en harmonisch ont
wikkeld moeten worden. Een ontwikkeld gevoel voor 
vormen,kleuren en klanken is evenzeer noodig, mis
schien zelfs noodiger dan bijv. de kennis van dc wal
gelijke oude geschiedenis, welke over niets dan moor 1 
cn doodslag handelt of de kennis van een reeks onmo
gelijke namen van beekjes en plasjes, bergtoppen en 
bergpassen. De kostbare tijd, aan het inpompen daar
van besteed, zou heel wat nuttiger en heilzamer ge
bruikt kunnen worden aan de ontwikkeling van kunst
gevoel, dat evenzeer als verstand bij elk kind aan
wezig is. 

Om zich het recht op het kind geheel te verzekeren, 
heeft de wetenschap de wettelijke ma<'ht in den arm 
genomen en heeft men tot heil van de menschheid 
voorgoed een einde trachten te maken aan al het ge
kibbel over gevoel en verstand, door de menschelijkc 
deugden in tweeën te splitsen, nl. in Maatschappelijke 
en Christelijke deugden. Doch deze splitsing was zoo 
weinig wetenschappelijk als denkbaar is. Want daar
door is de grondslag gelegd voor dc meer en meer 
veldwinnende mecning, dal men maatschappelijk on
deugend en Christelijk braaf en omgekeerd Christelijk 
ondeugend en maatschappelijk braaf kan zijn. Het 
gevolg daarvan is geworden, dat de onderwijzers niet 
verhinderen kunnen, dat de schooljongens u met drek 
gooien en de Regecringen niet kunnen voorkomen, 
dat er naar hun vertegenwoordigers met bommen 
wordt geworpen. 

De wetenschap heeft, met een schijn van poëzie, 
dc door haar uitgedachte scheiding tusschen deugd 
en deugd duidelijk trachten te maken door een neu
traal gekleurde streep. 

Nu weet men, dat de kleur, welke in de bouwkun
dige wereld neutraal wordt genoemd, wordt verkregen 
door blauw met zwart te vermengen en zoo is het 
zeker gekomen, dat ik bij het beschouwen van die 
neutrale streep telkens moet denken aan het heldere 
natuurlijke water, dat door fabricksafval vervuild is. 
Onder deze omstandigheden hebben we te verwach

ten, dat de wetenschap recht maakt wat krom en krom 
wat recht moet wezen en dat ze zich vooreerst weinig 

geneigd zal loonen zich te regelen naar de andere 
tekstwoorden, die zeggen, dat geen twee dingen gelijk 
kunnen zijn, wier bestaanskracht verschillend is. 

Hoe ver de officiecle wetenschap bovendien van 
den zin dier woorden verwijderd is, wordt duidelijk 
aangetoond door de wijze, waarop het onderwijs der 
kinderen geregeld is. Allen worden over dezelfde kam 
geschoren en krijgen van hetzelfde laken een pak ; of 
het hun past of niet, ze moeten het dragen. 

Laat u dit genoeg zijn om aan te toonen, dat nog 
in lang niet voor de wetenschap die vercering kan 
verwacht worden, welke noodig is, om een nieuwe 
bouwkunst voort te brengen. 

Nog iemand zou wellicht kunnen vragen: de poli
tiek en het politieke leven, zou men daarvoor, nu of 
later, de diepe verecring kunnen gevoelen, die de 
bouwkunst noodig heeft. Ik geloof niet, dat die vra
ger in dit geval overwogen heeft wat politiek eigen
lijk is. Vergun mij daarom te zeggen, wat zij voor 
mij bctcekent. 

1'ohtiek is naar mijne mecning niets andeis dan 
een hoop verteerde en onverteerde uitwerpselen, die-
na het gebruik van geestelijk of wetenschappelijk 
voedsel door de geestelijke maag (nog een onbe
kend ding voor de wetenschap) worden afgescheiden. 

Eigenlijk is politiek dus niets anders dan mesc. 
Dit wordt bewezen door de omstandigheid dat 

politiek op zich zelve als zoodanig niets dan onkruid 
voortbrengt en dat er, wanneer ze in beweging wordt 
gebracht, figuurlijk gesproken, even kwalijk riekende 
gassen en ziekteverwekkende microben ontwikkeld 
worden als door den mest bij den boer. Nu moet 
men erkennen, dat ze, met kennis verwerkt met an
dere bestanddeelen, somtijds dc vruchtwording be
vorderen kan. Doch de verecring die men haar zal 
kunnen toedragen, kan toch nooit inniger worden clan 
die welke aan een mesthoop wordt toegekend. 

Zou, zoo vraagt men eindelijk, dan de modern-' 
vrouwenbeweging soms voor een diepe vereering in 
aanmerking kunnen komen? Ik zal trachten op die 
vraag een antwoord te geven. Die beweging is, zoo
als zij zich voordoet, van jongen datum en daarom 
moeilijk reeds nu in hare gevolgen bloot te leggen 
of te overzien. Intusschen streeft ze vooruit met de 
snelheid welke onzen tijd eigen is. 

Ik zou het antwoord om meer dan een reden schul
dig moeten blijven, indien zij zich anders aan het 
publiek had laten voorstellen dan het geval is ge
weest. 

Wij hebben haar gezien op onze aanplakborden de 
afbeelding van die juffrouw welke met beide handen, 
als een smid, den voorhamer omvat houdt en dien 
hamer op het aanbeeld laat rusten alsof ze zeggen 
wil nu dit is ons onverschillig, doch niet on
verschillig is het voor ons of we haar aldus niet de 
noodige vereering kunnen naderen. Mijn antwoord is 
beslist ontkennend. Bij de beschouwing van deze 
prent dacht ik: Hoe is 't mogelijk dat ccne naar 
vrijheid strevende beweging zich bedienen kan van 
zuiK een ondergrondsche, onnatuurlijke voorstelling, 
en verder, dc tcekenaar zit thuis vermoedelijk onder 
de n'ak of wel, hij hei ft nog nooit een gelukkige 
moeder gezien met haar kind aan een volle borst. 

Bovendien vroeg ik mij onwillekeurig af waarmede 
dal vrouwmensen moest zijn grootgebracht, met de 
borst, met de flesch of met de moedermelk van een 
olifant. Ik zag verder naar de overige figuren op de 
prent, die mij toeschenen als te zijn gemaakt on
der het dompige lommer van de boomen in een 
tuin der weeën, naar die griezelige oogen welke aan 
monden van uitgedoofde kraters herinneren, cn naar 
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het mismaakte zoogdier, drijvende in de lucht, rus
tende op de hoofden van even onnatuurlijk gevorm
de schepsels. Ik overwoog toen wat ik geleerd had 
en kwam tot de slotsom dat er niet alleen revolutie
bouwers maar ook rcvolutie-tcckcnaars bestaan. 

(Slot volgt). 

E E N ROCOCO-SALON. 
Uit het huis, thans bchoorende aan de R.-K. zus

ters van den Goeden Herder, aan het Spaarne le 
Haarlem, heeft het Kunstnijverheidsnuiseiiiii te Leip
zig een salon in rococo-stijl aangekocht, die daarheen 
is overgebracht en dezer dagen voor liet publiek 
wordt geopend. De zaal is door een vorigen eigenaar 
van het huis, Mattliijs Hoofman van Diepenbroek, 
omstreeks 1760--O5 ingericht met grijs en verguld 
houtsnijwerk aan de muren en de zoldering, een 
fraaicn witmarmeren schoorsteenmantel en een rijk 
versierde deur, waarboven plaats is voor een uur
werk. Het rococo-ornement is in fijn relief uitgevoerd 
en staat nog zeer dicht bij den Franschen decoratie-
stijl uit het begin der achttiende eeuw. 

In de muren zijn twee groote en vier kleine be-
liaiigsclseiiildcringen van de hand van den doofstom
men schilder Gerrit Zegelaar (1719 1794). Zij zijn 
van 1763 gedateerd en stellen de vier jaargetijden 
en de elementen voor. De levensgroote koppen zijn 
blijkbaar portretten. Het allegorisch plafond is van 
een akademisch artist, dc aniorcttcs in de vier hoeken 
zijn in de manier van dc grisailles van Jacob dc Wit. 

Dc geheele zaal, elf bij zes meter groot, maakt een 
zeer voornamen indruk. 

O F F I C I E E L E Kl 'NSTBESCHERMING. 
Wie dit opschrift leest, verwacht zeker een felle 

philippica tegen den heer De Stuers, tegen het Rijks
museum, tegen den heer Cuypers, tegen de plaatsing 
van de Nachtwacht, kortom tegen alles, wat tegen
woordig bestreden wordt, als er van ofhciccle kunst 
gc spri ik( li nu 'ebt zi pi. 

Die verwachting zal echter bedrogen uitkomen, 
want wij zullen liet Rijk laten rusten, 0111 alleen over 
de wijze, waarop Amsterdamsche kunst belangen door 
de overheid ter plaatse behartigd worden, iets in het 
midden le brengen. 

Amsterdam is in het bezit gekomen van een eigen 
museum, dank zij de mildheid van vermogende bur
gers, liet besluit tot den bouw werd zonder veel 
enthousiasme genomen ; de voltooiing had nog niet 
plaats gevonden, of men zond den bouw meester als 
onnut reeds heen. Dc inwijding was het sein tot veler
lei afbrekende eritiek. 

Maar dc Renibrandt-tentoonstelling kwam, de 
vreemdelingen roemden het werk, en toen begonnen 
ook dc landgenooten met hun waardcering. Vast staat 
thans, dat het Stedelijk Museum, wat de verlichting 
der zalen betreft, tot de beste van Europa behoort. 

Nu zou men denken, dat het gemeentebestuur, een
maal eigenares van zulk een gebouw, alles zou doen, 
om te voorkomen, dat het, door oorzaken van bui
ten, minder voortreffelijk zou worden, en in het bij
zonder zou zorgen, dat het zijlicht der kabinetten aan 
de noordzijde niet bedorven werd. 

De gemeente, als eigenares van het vóór het ge
bouw gelegen terrein had die zorg zonder veel moeite, 
of opoffering op zich kunnen nemen. Wal zagen wij 
echter gebeuren? Ofschoon het zoogenaamde Mu
seum-terrein nog grond genoeg bevatte, werd aan het 
Rijk precies het terrein recht over het Stedelijk kunst
gebouw verkocht. 

Wie nog mocht gehoopt hebben, dat het daar te 
Stichten gebouw der Rijkspostspaarbank door zijn be

seheiden afmetingen geen schade aan het museum-
licht zou doen, ziet zijn hoop in rook vervliegen, nu 
het ontwerp van het Rijksgebouw publiek gemaakt is. 
Een bouwwerk van die enorme hoogte moet niet al
leen veel van het beste licht ondei scheppen, maar 
ook, bij zon, tot die hinderlijke reflecties aanleiding 
geven, welke de wanhoop van alle schilders zijn. 

Er is, natuurlijk, aan dit alles niets meer te doen. 
Mocht er later weer eens een Rembrandt-tcntoonstel-
hng gehouden worden, dan zullen dc „Staalmeesters", 
op hun oude plaats gehangen, een geheel ander licht 
hebben, uan verleden jaar. Wie weet, hoe bijvoorbeeld 
de beroemde Kasselsche kabinetten hun voortreffe
lijk licht danken aan de vrije ligging van het museum, 
zai dan begrijpen, hoe het komt, dat de Amsterdam
sche niet meer zoo goed zijn als voorheen. 

Doch, wat moet men ten slotte denken van de oifi-
ciccle Amsterdamsche kunst-waardeering, die ccn mu
seum stichten doet, en die, ofschoon liaar toch wel 
duidelijk moet zijn, dat dit althans op het noorden 
zoo \ rij mogelijk moet. slaan, zonder noodzaak erin 
toestemt, dat juist aan die zijde een reusachtig ge
bouw in de onmiddellijke nabijheid verrijst? Heeft de 
directeur van het museum, heeft de stedelijke com
missie van toezicht, toen het nog tijd was, op het 
dreigend gevaar gewezen? Wij hopen, dat dit blijken 
moge, daar zij anders hun plicht op onvergeeflijke 
wijze zouden hebben verzuimd. 

BIJ DL PLAAT. 
De eerste noniniers van de „Deutsche Bauzeilung' 

van dezen jaargang bevatten uitvoerige artikelen over 
dc restauratie van den dom te Metz, speciaal wat be
treft den westelijken gevel. De bij dit nommer be-
hoorende plaat stelt het tweede restauratie-ontwerp 
voor, door tien dombouwmeester Paul Tornow, in 1893 
ingediend. Alleen in enkele onderdeden is dit ont
werp gewijzigd geworden. Het zal nog wel eenige 
jaren (luren eer de restauratie, waaraan men thans 25 
jaren bezig is, geheel gereed is. 

P R I J S V R A A G . 

ONTWERP VAN EEN DIPLOMA VOOR DE VEREENIGING 
TOT BEVORDERING. DHR BOUWKUNST TE GRONINGEN. 
1. De Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te Groningen 

schrijft uit de navolgende nationale prijsvraag: 
2 Kr wordt verlangd een ontwerp van een diploma voor de 

Vereeniging ter grootte van 10 a 12 dM-. 
8. Het diploma moet van liet volgende opschrift voorzien zijn : 

D i p l o m a van de V e r e e n i g i n g tot bevo rdo r ing der 
Houwkuns t te Gron ingen . 

t ïtgcreikt attii 
voor .. 

Gtoninyen, den 
De Voorzitter: 

De Secretaris: 

J)e Jnri-leden -varen 

4. De behandeling van het ontwerp wordt aan de mededingers 
vrijgelaten. Bjj eeno behandeling in kleuren mogen niet meer 
dan drie kleuren, benovens /.wart, worden toegepast. Do teeke
ningen moeten op weinig kostbare wjjzc gereproduceerd kunnen 
worden. 

5. Kr wordt uitgeloofd een prijs van 40 gulden en een premie 
van 15 golden. 

6. Het met den prijs bekroonde ontwerp wordt bet eigendom 
dor Vereeniging. 

7. Do juri zal bestaan uit vjjf leden der Vereeniging 
8. De ontwerpen moeten ingezonden zjjn vóór of op den lOn 

April 1899 bjj den le Secretaris der Vereeniging, de beer W. A . 
Hof, Holstraat 72a te Groningen. 

L. J l . MIIIII.I:SAAR, Voorzitter. 
W. A. H o i . le-Seaetaris. Groningen, Februari 1899. 

DE ORMEKKEK 1899. 
34* JAARGANG. 

I'lintiiblb van G.J.Thifine, Arnhem 

DE RESTAURATIE VAN DEN DOM TE METZ. 
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HOUT V L O E R P L A T E N . 
Hij de beschrgving van dit materiaal in liet voorlaatste nommer 

werd, door een misverstand, verzuimd do beide hicrooderslaaode 
diché's on te nemen, waardoor deze beschrgving wel eenigszins 
•mduidelijk werd. Men vestigt er onze aandacht op dat Fig. 1 
voorstelt hoe dc houtvloorplaten 
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zonder rand in nieuwe of vochtige lokalen gelegd worden, terwijl 
voor droge lokalen ook hootvloertegols zonder a.phaltnadon, 
zooals parket mot rand gebezigd kunnen worden, zooals Fig. 2 
aanduidt. 

Naar men ons mededeelt wordt hot materiaal ook in België 
veel gebruikt in scholen, hotels, restaurants, stations, enz., o.a. 
in het bekende „Café des Voyageurs" te Antwerpen. Men zie de 
desbetreffende annonce in dit nommer. 

BOUWKUX8T EN VRIEND8CHAP TE ROTTERDAM. 
Algemeene Jaarvergadering van 1 februari 1899. 

Do Voorzitter opent de vergadoring on verzoekt de notulen 
der vorige algemeene vergadering te lezen, die daarop goedge
keurd worden, waarna aan den bekroonde in de prijsvraag voor 
een telefoongebouw, den heer Herman Kloot to Rotterdam, de 
door hom behaalde medaille met diploma cn prijs met een harte-
ljjko toespraak en onder applaus der Vergadering worden uitge
reikt. Alsnu wordt hot woord gogoven aan den lste-Sccrotaris 
tot het uitbrengen van het jaarverslag, waaruit My kt. dat dc 
toestand der vereeniging bevredigend gonoomd kan worden, doch 
dat meerdere belangstelling van vakgenooton cn leden cn voora1 

van de jongeren gcwcnBcht zou zjjn. Hot lodental klom van 140 
tot 143. Ook do financioelc toestaud der vereeniging is niet 
ongunstig, daar do rekening van hot afgoloopen jaar met een 
klein batig saldo sluit. De commissio tot hot nazien der rekening 
stolt, IMJ monde van den heer Strujjk, voor, den penningmeester 
onder dankbetuiging to dechargceren, waarmede do Vergadoring 
onder applaus instemt. Do beer Struijk zegt echter daarmede nog 
niet alios gouit to hebbon wat hom op het hart ligt en deelt 
mede, dat liet hom bij het nazion dor rekening vnu den penning
meester gebleken is, dat in 't algemeen zeer zuinig wordt huis
gehouden, doch dat hot hem in 't byzondcr trof dat het secretariaat 
zoo min kostbaar wordt gevoerd. Hij schrijft dat too aan don per
soonlijken arbeid en de toewjjdingvan den lsto-Secrotaris, waarvoor 
hg hom hulde brengt. Do voorzitter daarop het woord nemende, 
zegt zich geheel bij de woorden van den heer Strujjk aan te 
sluiten en het, van eonige leden uitgaande, dcnkbeold den lste-
Secretaris een hl ijk van waardeoring voor dien arbeid te geven, 
van harte to hebbon toegejuicht Met oon warm woord biedt bjj 
dien functionaris nu het prachtwerk Eo Castol Bérengor aan, dat 
door den lsto-Secrotaris onder dankbetuiging wordt aanvaard, 
doch onder voorbohoud het kostbaar geschenk moer als een bljjk 
van vriendschap en waardeoring dan als belooniog to mogen 

beschouwen, daar bjj het zichzelf niet anders dan als plicht toe
rekent de eenmaal aanvaarde functie zoo good als in zjjn vermogon 
is te vervullen. De commissarissen voor plaatwork on sociëteit 
brachten hun verslag uit, waarbij eerstgenoemde niot dan treurigo 
en laatstgenoemde meest aangename ervaringen kon vormeidon. 
De hoer Evers werd opniouw bjj acclamatie tot Voorzitter ge
kozen en de door het sftredon van den heer Dirkzwager open
vallende plaats bezet door den heer P. Buskens. Na eonige 
benoemingen in do verschillondc commission, komon eenige 
reglementswijzigingen aan dc ordo, waarvan de belangrijkste 
strekt om, door vermindering der contributie voor de loden tus
schen den 18 en 2:1-jarige n leeftjjd, het toetreden van jongelieden 
in de hand te werken en daardoor nieuw blond in de Vereeniging 
to brengen. Na eonige d i s c u s B i ë n worden deze on de minder 
belangrijke wijzigingen aangenomen. Bjj do gebruikelijke rond
vraag aan do leden of zjj nog mededeelingon of voorstellen te 
doen hebben, gaf de heer Fol in overweging den ontwerper van 
het Beursplan alhier to verzoeken zjjoo teekeningen in een der 
eerstvolgende vergaderingen tc willen expoueeron, waartoe het 
BeBtuur do noodige stappen zsl doen. 

Ten slotto deelt do Voorzitter mode, dat het bestuur van plan 
is zich tot do boide vereonigingen van jonge bouwkundigen 
„U. N . I." en .Kennis en Kunst" te wenden, teneinde zoo 
mogelijk een fusie tot stand te brengen om versnippering vau 
krachten te voorkomon. Niets meer aan de orde zijnde*, wordt dc 
vergadoring gesloten. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AFDEELING HAARLEM I N OMSTREKEN. 

Iu dc eerste vergadering van hot nieuwe jaar, door den heer 
J . van den Ban Pz. geopend, werd voorlezing gedaan van eenige 
ingekomen Btukken cn het jaarverslag door den Secretaris uit
gebracht. Door de verplichte aftreding van den Vice-voorzitter, 
den lieer P. Kleiweg Dyscrinck, en don Secretaris, den heer J . 
W. O. Droste, die niet herkiesbaar zyn, werden de heer O. E. 
van l.ennep als Vice-voorzitter en de heer Rego Veth als Secre
taris gekozen. In eene volgende vergadering zal de plaats van 
2e Secretaris worden aangevuld. 

Een ernstige ongesteldheid van den heer Loudon was oorzaak, 
dat de door hem toegezegde mededeclingcn over zyn reis naar 
Schotland en meer in het byzonder over de grondstoften en ver
vaardiging der van daar uitgevoerde vuurvasto materialen, tot 
nader moest worden uitgesteld. 

I N C E Z O N D E N. 

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederl. Hij. 
tot bevordering der Geneeskunst zal te Arnhem tjjdens de jaar-
ljjksehe vergadering dier Mij. en gedurende de geheele maand 
Juli a. s een historisch geneeskundige tentoonstelling worden 
gehouden, welke tentoonstelling een beeld zal geven van wat in 
de laatste 50 jaren in Nederland op het gebied van geneeskunde 
is gedaan. 

Aan deze tentoonstelling zal op bescheiden schaal eene afdee
ling retrospectieve kunst, betrekking hebbende op geneeskunde, 
worden toegevoegd. 

De ondergotcekende verzoekt alle collega's en belangstellenden, 
die op dit gebied iets in hunne omgeving kennen, daarvan be
richt te doen aan zijn adres met dc mededeeling tevens of er 
kans bestaat dit voor dc tentoonstelling in bruikleen te ontvangen 

A r n h e m . A. It. F R E E H , ArchiieiU 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAOES Bjj kon. besluit is eene commissie ingesteld tot 

het onderzoeken van de geschiktheid en de bekwaamheid van 
hen die in aanmerking wenschen te komen voor eene benoeming 
van adjunct-inspecteur van den arbeid. 

Tot leden dier emu missie zijn benoemd, de heoren Mr. J . W. 
S. A. Versteeg, administrateur aan het Departement van Water
staat, Handel en Xjjverhcid, tevens voorzitter, te 's-Gravenhage; 
H. A. Kavenck, hoogleeraar aan de Polytechnische School te 
Delft; P, vau der Burg, hoogleeraar aan do Polytechnischo School 
te Delft; Dr. L. Aronstein, hoogleeraar aan de Polytechnische 
School te Delft; Dr. K. H. Saltet, hoogleeraar aan do Uemoente-
universiteit te Amsterdam; Dr. 11. F. Kuyper, inspecteur van don 
arbeid te Breda; A. D P. V van Lübon Seis, inspecteur van 
don arbeid to Arnhem; J . H. L . van Deinsc, inspecteur van den 
arbeid to Amsterdam; Mr. J. B Peyrot, commies aan het Depar
tement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, tevens secretaris, 
to VGravenhage. 

— Het heelt II. M. de Koningin behaagd ter beschikking te 
stellen van bestuurderen der Maatschappij „Arti et Amicitiae" 
een koninklijke gouden medaille, ten einde deze uit te reiken 
aan den jeugdigen kunstenaar, die zich door blijken van groot 
talent, deze onderscheiding zal hebben waardig gemaakt. 

— Het Bouwkundig Genootschap vergadert Vrftdag den 24 
dezer. Jhr. Mr. Victor de Stucs zal in dezo vergadering eene 
lezing houden over het Binnenhof te 's Uravonhage. 

— Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs vergadert Dinsdag 
14 Februari n, s., in het lokaal Diligentia, des voormiddags 10| ure. 
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In dezo bijeenkomst zullen o a. mededeelingen worden gedaan 
Tan dc definitieve aanneming der fusie-voortitellcn doordeNeder-
landscbe Vereeniging van Worktuig- en Scheepsbouwkundigen en 
die voor Etectrotccbniek en mededeeling van dc voorbereidende 
maatregelen, die getroffen zijn, opdat de fusie 1 Juli inwerking 
trede 

Het lid Ö. E . V. L. van Zuylen zal een voorlracht houden 
over de doorgraving der landengte tusscben Noord- en Zuid-
Amerika on de jonaste Panama-plannen cn het l i l C L H . 
Lambrcchtsen \uin Kitthcm over de riolcering en waterverver-
sching vnn Amsterdam. 

AMSTERDAM De voordracht van lï. en W. inzake den gemeen* 
tel ijken tramdienst werd door don Kaad in zijn sitting van 
Woensdag goedgekeurd. Voorstellen kunnen mitsdien worden in
gewacht: 

a tot benoeming, zoowel van een directeur van den gemeente 
lijken tramdienst als van een directeur van het gemeentelijk 
electrisck bedryf, op een salaris van f b'000 tot f 8000, nadat 
ocne openbare oproeping van sollicitanten voor beide betrek
kingen zal hebben plaats gehad; 

b. tot stichting van eene centrale inrichting voor de levering 
van electrische energie. 

HAARXGM. Op voorstel van B. en W besloot de Kaad in zijne 
zitting van Woensdag 8 dezer den gemeente architect eene 
gratificatie van f 250 te verleenen voor extra-diensten, bewezeu 
hy den aankoop der gronden voor de gasfabriek. 

GnoxiNoKN. De (iemcenteraad besloot in zijne laatst gehouden 
zitting, dat door en voor rekening der gemeente een tram zal 
worden gelegd van het Oosten, waar een openbaar hlachthuis 
wordt opgericht, naar bet Westen der stad, waar de nieuwe lyn 
in verbiuuing kan worden gebracht met den bestaauden paarden
spoorweg naar Drente. Tevens werd beslotsn de dir.ctie der be
staarde tramlyn uit te noodigen om de nieuwe tram te cxploitccren. 

LEEUWARDEN. DO Vereeniging „De Friesche Bouwkring" heeft 
dezer degen de volgende circulaire verspreid: 

„De Vereeniging „Do Friesche Bouwkring'*, gevestigd te 
Leeuwnrden, heeft besloten oude gebouwen, die kunstwaarde be 
zitten en waarvan nog vele iu Frisland voorkomen, in plaat te 
brengen, ludicn er in uwe omgeving kerken, pootten, woon-
hiw.i-n of andere merkwaardige bouwwerken van dien aard he-
staan, dan zult u ons zeer verplichten door ons biermede in 
kennis te stellen. Ook zouden we bet zeer waardeeren daarvan 
bijzonderheden te vernemen, voor zooverre die bekend zyn of 
uit archieven, oude geschriften etc. zijn op tc sporen 

„Het doel in deze platen onder do leden der Vereeniging te 
verspreiden en voor belangstellenden verkry'ghaar te stellen, om 
langs dien weg de schoone bouwproducten uit het roemrijk ver 
leden, waarvan vele op afgelegen plaatsen l is 't ware zijn ver 
scholen, aan de vergetelheid te ontrukken cn zoo mogelijk eene 
volledige verzameling daarvan bijeen te brengen. 

„Mochten er in uwe omgeving dergelijke gebouwen zijn, din 
in vervallen staat verkeeren en eeno restauratie vereischen , dan 
stelt liet bestuur zich gaan e bereid u van adiies te dienen, 
terwijl dringend verzocht wordt om, voor bet geval tot afbraak 
van dergeljjke werkou mocht worden besloten, daarvan tijdig 
bericht ie mogen ontvangen, zoodat nlslan vooraf eene afbeel 
ding gei omen kun worden 

,Vertrouwende dat u ons de gevraagde medewerking zult 
willen verieeuen, hebben wij met vethcbuldigde hoogachting de 
eer te zijn namens de Vereeniging „De Friesche Bouwkring", 

W (J. UK GIUMIT, Vooi-ziticr 
l i . FEIJIUCMA A Z N . , Secretaris, Eewal 58. 

ZAANDAM. De heer G. J . Honig maakt in de vZeenlandscbe 
Courant" melding «au een zelfde geval als zich ibans met de 
Bullekerk alhier voordoet, en een eeuw geleden te Krommenie 
plaats vond. 

Daar had men al sedert vele jaren ontdekt dat er aan de zuid 
zijde van de kerk nabij den toren een verzakking plaatshad, die 
in den laatsten tijd zooveel scheen toe te nemen, dat men vrees 
begon te krygen voor een totale verzakking, die eindelijk een 
instorting len gevolge kon hebben 

Het gevolg was verdeeldheid onder de burgers van Krommenie 
D J eene wensobte eene reparatie, d« andere een nieuw kerkge
bouw, l'o magistraat, volgens de oude wetten ook het hoofd van 
de kei-ktlijke gemeente, bad in deze te beslissen, en besloot tot 

bouw van een nieuwe kerk. De heor Grants, ook do houwhoer 
van het Westzaner raadhuis, maakte teekening en bestek. Do 
inventaris van het oudo gebouw als preekstool, doophek en ban-
ken, kronen on grafzerken, moest behouden blijven. 

Wie zou echter den redder van do kerk zelve zyn'r" 
De naam van dezen persoon is niet bekend geworden uit de 

geschriften die van deze kerkhistorie aanwezig zijn, maar by was 
„een dronken spinder van Graft of De Rijp", die dc hoogste bieder 
was voor de afbraak van do oude kerk. De man had geen duit 
en er was geen questie van dat hij borgen kon krygen. De 
magistraat, mooi boos, deed de zaak geen verderen voortgang 
hebben. Uulle vroolijkheid heerschto onder de tegenstanders; deze 
kregen de lachers aan hunne zijde, twijfelaars kozen hun partij. 

Het bijzondere geval werd bezongen in verzen, of gehekeld in 
schotschriften en paskwillen. 

En eindeiyk is dut groote plan op niets uitgcloopon — en men 
is tot de reparatie overgegaan. 

Meer dan honderd jaren zijn sedert voorbygegaan en nog is 
Krommenie in het bezit van haar oud kerkgebouw met al zyu 
herinneringen en tradition. Men is vergeten, dat er con tyd is 
geweest toen voor Instorting of afbraak werd gevreesd. 

P E R S O N A L I A . 
— Met ingang van 1 April is don opzichter der tolographie 

van do lo kl. W. .1. van Gulik, op zijn verzoek, eervol ontslag 
verleend uit 's Kyks dienst. 

— Bij den Waterstaat in Nederl.-Indie is: 
toegevoegd nan don chef der 3e waterstaatsafdeeling in het 

belang der verbetering van de hevloeiing en den waterafvoer in 
Oost-Semsrsng, do adspirant-ingenieur P. L. Blanken; 

benoemd tot opzichter 2e kl. en geplaatst in de residentie 
Timor, dc ambtenaar op non-activiteit V. E. Koemcrs; 

ove rgep laa t s t vun de residentie Hoera baja naar de resid. 
Sumatra's Oostkust, do opzichter 2e kl. W. A. B. David; van de 
resit. Bemarang naar de resid. Soorabaja, de architect !>e kl. J . 
P. T. Uhemrev; 

e e r v o l o n t s l a g e n , op verzoek, de waarnemende architect 
2e kl. J . Ph. van Koosmnlen, en de gewezen onderopzichter 2e 
kl. by don aanleg vnn Staatsspoorwegen B. G. J. Th Ciobrant; 

t y d e l y k ges te ld ter beschikking van den directeur, teneinde 
dienst te doen als adspirant-ingenieur, G. van Bemmel. 

— Do opzichter by het mijnwezen Breudor a Braudis, gaat 
wegens langdurigen dienst met een jaar verlof naar Europa. 

— Tot ingenieur aan do Gist- en Spiritusfabriek to Delft 
(directeur Van Marken) is benoemd de heer H. W. J . van Ottor-
beek Bastiaans, te Apeldoorn. 

— Do heer J . de Koek Jr., te Haarlem, is met ingang van 1 
Maart henoomd tot directeur der gemeentegasfabrick te Roermond. 

— By kon. besluit is de eerste teekenaar M. L . van Breen, 
benoemd tot hoofd van het teekenbureau van scheepsbouw by 
het Departement van Marino. 

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 voor het bouwen van een nieuw 

gemeentehuis te Cromvoirt (N.-B.). Adres, met opgaaf van salaris, 
vóór 15 Februari 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r . Adres roet opgaaf van leefty'd, 
uitgevoerde werken enz., onder letter A., boekh. II. L. Smit, 
Hengelo (O.). 

— T e e k e n a a r - o p z i c h t e r , bekond met detailleeren. Adres 
lett. H A T, Alg. Adv. bur. Nijgh A Van Ditmar, Rotterdam. 

— O p z i c h t e r , hekend met hot maken van teekeningen. be
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(Slot vau pag. 48). 
De genoemde voorbeelden zijn, naar ik meen, vol* 

doende om aan te toonen, dat er, gelijk reeds is 
gezegd, in onzen tijd eigenlijk niets is waarvoor de 
algemeene vercering wordt opgewekt die noodig is 
om de bouwkunst boven het reeds in vroeger eeuwen 
bereikte peil te verheffen. 

Die gevolgtrekking behoeft ons echter volstrekt, 
niet te ontmoedigen, noch moeten we daarom bij de 
pakken gaan neerzitten en wachten en uitzien als 
zuster Anna, naar de komst van hetgeen wc ver
wachten mogen. Integendeel, er is nog zooveel te 
doen en te onderzoeken; er moeten nog zooveel 
prenten bekeken en bestudeerd worden om van vele 
bouwkunstige zaken een juist begrip tc verkrijgen, 
dat de noodige vereering voor wat dan ook, mis
schien reeds aanwezig is voordat men haar komst 
vermoedl en men mei al den nog le verric hti 11 arbeid 
op bouwkunstig gebied gereed is. Dc eenheid van 
zin, welke in de bedoelde vercering ligt opgesloten, 
wordt in onzen tijd veel meer gemist dan in vroeger 
eeuwen. Dc veelheid onzer kennis heeft zich nog niet 
kunnen concentrccren tot een bepaalde uitdrukking 
van gedachte, die een natuurlijk beginsel omval dat 
algemeen verstaan, gevoeld en vereerd kan worden. 
Wij lezen en bewegen ons tusschen uitersten, ont
staan door steeds andere stroomingen in tegenge
stelde richting. 

Hier een palcis van natuursteen — daar vlak te
genover een postkantoor van baksteentjes. 

Ificr overweldigende overvloed - - daar jammerlijk 
gebrek. 

inds i ( t i Hier een moeder met een zuigeling 
vrouwmensch met een aambeeld. 

Hier een streven naar een hoogere wereld — daar 
een streven naar de onderwereld. 

Hier een automobiel — ginds nog een trekschuit 
Hier overdrijving van kunstgevoel daar totale 

gevoelloosheid. 
Hier gezinnen met 10 of 12 kinderen ginds ge

zinnen zonder of met hoogstens twee kinderen. 
j [icr opbouwende, helpende gi 1 sldrifl daar neer

halende, afbrekende critiek. 
Tusschen zulke en dergelijke uitersten, denken en 

doen, streven en zoeken, dezen naar dit, anderen 
naar dat, en de bouwmeesters naar een nieuwen 
bouwstijl. In dit streven en zoeken ligt de waarheid 
opgesloten, dat we niet zijn op den weg waarop we 
zijn moeten. De bouwmeesters bouwen vandaag zus 
en morgen zoo, al naarmate ze door een bepaalde 
strooming naar het eene of het andere uiterste wor
den medegevoerd. Wat anderen gebouwd hebben en 
wat we zien bouwen, zoowel als hetgeen we zelf 
hebben gebouwd cn nog zullen houwen, kan vol
strekt nooit in alle opzichten den tools van onze 
tekstwoorden weerstaan. 

We moeten inderdaad de prenten nog wat nauw
keuriger bekijken en niet tegen een herhaling op
zien. We moeten ons ook niet overhaasten en den 
tijd vooruit willen loopen, evenmin moeten we ons 
bekommeren om de ergernis, die bij sommige men
schen daardoor wordt opgewekt. 

Dc zin oer tekstwoorden kan ons daarbij leiden cn 
zal ons leeren wat wel en wat niet moet. 

Ik ben dan nu als van zelve gekomen tot het 
tweede deel van mijn preek, waarmede ik de vraag 
zal trachten te beantwoorden, wat de bouwmeesters 
en zij die tot het bouwvak in betrekking staan te 
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doen hebben om zooveel mogelijk den zin van onze 
tekstwoorden te betrachten. 

liet antwoord kan met het oog op het voorgaan
de in dc weinige woorden worden samengevat: Oefe
ning in juist opmerken en onderscheiden. Daarvoor 
vooral is het zoogenaamde prentjes-kijken zoo nut
tig en leerzaam. Waarnemen met eigen oogen en dc 
waarneming vergelijken met de openbaringen der na
tuur. Doordringen tot het wezen der zaak dat aan 
elk bouwwerk, aan elk detail ten grondslag ligt. 

Doen we dit, of liever trachten we in de gege
ven omstandigheden dit te doen en wordt daarbij 
dit streven met oordeel omgezet in bouwkunstige 
vormen, dan zijn we stellig en zeker op den goe
den weg en werken we mede aan dc volheid der toe
komstige bouwmeesters, die ongetwijfeld dan ook deel 
zullen nemen aan dc algemeene vereering die voor 
dc wording van een nieuwen bouwstijl noodig is. 

Ik moet hieraan nog een korte beschouwing toe
voegen omdat mij meermalen gebleken is, dat niet 
alleen de lieden die aanleiding tot deze preek gaven 
maar ook anderen, die inderdaad de bouwkunst be
oefenen, somtijds doen alsof de prenten slechts be
slaan om hen tc dienen tot enkel navolgen. Ik meen 
daarbij le hebben opgemerkt, dat dit ongemotiveer
de navolgen niet altijd voortvloeit uit gebrek aan lust 
tot oefenen of uit onbekwaamheid, maar veelal uit 
gebrek aan een zelfstandig begrip van datgene wat 
als het wezen der bouwkunst moet aangemerkt wor
den. Vergun mij daarom nog even stil te staan bij 
een algemeen bekend natuurverschijnsel dat ons den 
weg wijst om tot een zelfstandig begrip over het 
wezen der bouwkunst tc geraken. 

Laten we onze gedachten een oogenblik bepalen 
tot de nienscliheid 111 haar geheel, zooals zij zich met 
de eigenaardige kenmerken der rassen aan ons ver
toont, ('t Zijn tusschen twee haakjes alleen hoofd
zakelijk de prentjes waarvan we het weten moeten). 

l-.eii kijkje op die onderscheidene exemplaren doet 
ons dadelijk een belangrijk verschil van vormen, en 
vooral van uitdrukking waarnemen. Dc gevolgtrek
king ligt voor de hand, dat ook het innerlijk leven, 
hun bestaanskracht, overeenkomstig de uitdrukking, 
verschillend moet. zijn. De ervaring van geloofwaar
dige menschen bevestigt deze gevolgtrekking. 

Zet men de waarneming voort, bijvoorbeeld van 
rassen op groote volken, van deze op kleine volken, 
van kleine volken op provincialen en van deze op 
stedelingen, buurtbewoners en op het huisgezin, dan 
wordt het onderling verschil in uitdrukking wel is 
waar steeds geringer, maar toch blijft er verschil 
merkbaar en zoolang men dit kan waarnemen is het 
mogelijk na studie en vergelijking met meer of min
der juistheid naar het uiterlijk, het wezen van den 
mensch vast te stellen. In elk geval leert dit natuur
verschijnsel ons dat zelfs het meest ingewikkelde na
tuurproduct de uitdrukking vertoont van het wezen 
dal aan zijn vorming ten grondslag heeft gelegen. 

I letzelfde hebben we ook opgemerkt aan de ver
schillende bouwwerken die we als voorbeelden van 
bouwkunst hebben bezien. Evenals bij rassen, volken 
en stedelingen, hebben we het wezen der zaak terug
gevonden in de afmetingen, de verhoudingen en de 
vormen die te zamen het karakter bepalen. Om dus 
den zin van onze tekstwoorden te betrachten moeten 
we ons toeleggen op natuurgetrouwheid; dan plaat
sen we geen steunpunten waar ze overbodig zijn of 
laten ze achterwege waar ze juist onmisbaar zijn; 
dan zullen we ons wachten om recht te maken wat 
krom en krom wat recht moet wezen ; dan zullen we 

trachten voor elk detail den juisten vorm te vinden 
die door afmetingen, verhouding cn karakter liet 
evenwicht daarstelt met zijn nevenvormen. Dan zullen 
we ons nog vele malen met bet „prentjes kijken" moe
ten onledig houden. 

En nu ten slotte de vraag beantwoord: wat moe
ten we met het oog op de tekstwoorden nalaten en 
wat mogen we verwachten. 

Ik kan ook deze vraag in het kort met een paar 
opmerkingen beantwoorden. 

Het komt algemeen voor dat men zich een beeld 
zijner verwachtingen vormt, overeenkomstig de hui
selijke, plaatselijke cn maatschappelijke omstandig
heden waarin men zich in den tegenwoordigen tijd 
bevindt. Dit ligt, vooral met het oog op de maat
schappelijke locstanden, in den aard der zaak ; doch 
de natuur der dingen leert, dat men zoodoende tel
kens een fout begaat; want meestal zien we onze 
verwachtingen in rook opgaan ; dat komt omdat we 
alleen of in hoofdzaak slechts rekening houden met 
hetgeen het meest voor de hand ligt, en dikwijls 
meenen dat, gelijk liet spreekwoord zegt, onze uil 
een valk is, Wij zien het beeld onzer verwachting 
steeds veranderen en eindelijk geheel verdwijnen. 

Zoo ging hel met de verwachtingen van een nieu
wen bouwstijl en zal het vermoedelijk met de te
genwoordige verwachting gaan tot men inziet dat voor 
een nieuwe bouwkunst meer noodig is dan het ge
makkelijkst voor de hand liggende. 

Reeds jaren wordt er, wat men noemt, een nieu
we bouwstijl verwacht. Elke 10 ii 20 jaar, wanneer 
een jonger geslacht tot meerdere rijpheid is geko
men, wordt er een beeld rondgedragen van de ver
wachtingen die gekoesterd worden. Wij hebben al 
onderscheidene van die beelden overleefd. Er is een 
tijd geweest dat liet beeld der verwachting eerst met 
een oud Griekseh en daarna met een nieuw Grieks.11 
costuum omkleed was. Vervolgens werden er beel
den rondgedragen, getooid met allerlei renaissance-
motieven. Ter zelfder tijd cn later tooide men het 
beeld der verwachting met al den luister der mid
deleeuwen. Doch hoe meesterlijk deze beelden dik
wijls gemodelleerd waren, ze zijn, als de meeste ver
wachtingen, in rook opgegaan. 

Thans is men weer aan komen dragen met een 
ander beeld der verwachting; 't is van Byzantium 
over Amerika aangevoerd, dat is wel een beetje een 
omweg, maar leverde geen bezwaar op, nu er geen 
afstanden meer bestaan. Het beeld sciiijnt nog niet 
geheel voltooid; nu cn dan ziet men het aange
kleed met een allegaartje, ontleend aan Egyptische, 
Ilindoesche en Boschmenschcn-architectuur, dan weer 
is het getooid met haren als van een meerkat, soms 
met ringen in de ooren of ook wel omhangen met 
het gewaad van een Chinees. Alles natuurlijk be
steld en gedaan met de zeer te prijzen liefde voor 
de kunst. Doch als ge u dc tekstwoorden herinnert 
en tevens wat wij moeten doen om den zin dier 
woorden te betrachten, dan gaat het u als mij en 
mogen we aannemen dat ook dit beeld den weg op 
zal gaan van zijn voorgangers. Afgaande op hetgeen 
reeds is geschied, is de onderstelling niet gewaagd, 
dat er in den loop des tijds nog meerdere beelden 
zullen rondgedragen worden, in allerlei costuum ; zelfs 
is het niet onwaarschijnlijk dat er cc-n verschijnt in 
Adam's costuum of wel ccn dat enkel van doodsbeen
deren is samengesteld. Dit is geen overdrijving, want 
reeds nu wordt ons nu cn dan een voorproefje van 
dergelijke verwachtingen aangeboden. De griezelige 
kunstopvatting die de vrouwenbeweging omzette in 
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een juffrouw-smid, wijst aan, in welke richting dc 
gedachtengang van sommigen wordt voortgedreven. 
(Jok de betrekkelijk onschuldige moppentapper, di:-
aan zijn doodkist den naam van houten demi-saison 
geeft, beweegt zich in 'n dcrgclijkcn gedachtenslroom. 

Juffrouw smid cn de houten demi-saison zijn beel
den van verwachtingen die onze lijd zal overleven, 
omdat zij uit de onderwereld zijn opgediept, waar
op ik in den aanvang gewezen heb. Maar onver
schillig vanwaar die beelden worden aangedragen, ge 
kunt er verzekerd van zijn dat ze in rook en damp 
moeten opgaan omdat men ze tooit met reeds gedra
gen kleeren, waarin de mot een woonplaats heett 
gevonden of zeker vinden zal. 

Mogen we dan niet een nieuwe kunst of zelfs maar 
een nieuwe bouwkunst verwachten? Zeker! mo
gen we dit. Maar kleed uwe verwachtingen niet 
aan en loop er niet mede te koop, gelijk men meent 
te mogen doen en gelijk onlangs in een vakblad is 
geschied door van de nieuwe kunst te gewagen alsof 
ze reeds bestaat. Misschien duurt het niet lang meer 
of men zal ook op gelijke wijze van de nieuwe 
bouwkunst gaan spreken. Maar laat U dan niet tc 
spoedig verlokken. Het prentjes kijken zou dan wel 
eens gevaarlijk kunnen worden. Zie daarbij vooral 
goed toe, dat wil zeggen met eigen oogen, en ver
geet de tekstwoorden niet. En vraag boven alles 
waar ge de algemeene diepe vereering kunt waar
nemen die allereerst noodig is om een nieuwe bouw
kunst voort te brengen. 

Zeer zeker mogen wij in de verwachting leven dat 
een nieuwe bouwkunst zal geboren worden. Die ver
wachting moeten we koesteren, want zij is zelfs ccn 
der voorwaarden, die met de meer genoemde ver
eering moet gepaard gaan om de geboorte van een 
nieuwe bouwkunst mogelijk te maken. 

Wc mogen echter niet verwachten dat een nieuwe 
bouwkunst ontstaan zal uit de onzekere, denkbeeldi
ge en dubbelzinnige gegevens die als machtspreuken 
zijn en nog steeds worden verkondigd. 

Nu men op het gebied der versicringskunst, dat, 
intusschen zeer dikwijls met dat der bouwkunst wordt 
vereenzelvigd en verward, eindelijk heeft ingezien 
dat de voorwaarden en de grondslag van de orna
mentiek niet van pleistcrmodellen kan afgekeken wor
den, maar in den aard en het wezen der zichtbare 
natuur moeten gezocht worden, heeft men een flin-
ken stap voorwaarts gedaan. Doch hoe weinigen zijn 
er nog maar die de groote beteekenis daarvan in
zien. Op bouwkunstig gebied is men zoover nog lang 
niet; we zijn nog onmachtig om iets anders te doen 
dan bij elkander te flanzcn van hetgeen men hier 
en daar gezien en van de prenten heeft afgekeken. 
Die onmacht is op zichzelf geen zonde, maar wel 
is het verkeerd wanneer men die onmacht niet wil 
erkennen cn zich laat bewierooken door ccn menigte 
die van den „Prins geen kwaad weet". Hier en daar 
zien we een gebrekkige poging wagen om zonder 
de terecht afgedane theorieën, en zonder cc-n aan 
de natuur der dingen ontleenden grondslag, zoo iets 
als bouwkunst voort te brengen. Maar ach, hoe plomp 
en naargeestig komt alles voor tien dag als van bui
ten nict wat groen en bloemen en van binnen niet 
dc decorateur te hulp komt om de onmacht van 
den bouwmeester te bedekken. Wij moeten er voor
al voor waken, dat we ons in zulke gevallen niet 
door ccn ongomotivcerde vereering laten medesle
pen. De neiging daartoe is te sterker naarmate we 
ons minder bewust zijn van de noodzakelijkheid van 
een positieven natuurlijken grondslag. 

Wij mogen verwachten dat de behoefte aan zulk 
een grondslag zich meer en meer zal doen gevoelea 
wanneer meer algemeen wordt nagelaten te doen :n 
te bouwen wat in strijd is met den zin der tekst
woorden. 

We mogen verwachten dat de eerste kenteekenen 
van een nieuwe bouwkunst zegevierend te voor
schijn zullen treden, wanneer de bouwmeesters zul
len nalaten versieringskunst met bouwkunst te ver
warren en meer of iets anders le geven dan ze kun
nen of mogen geven. 

We mogen ten slotte alles voor dc bouwkunst ver
wachten, wanneer het aanstoot gevende prentjes kij
ken ons zooveel heeft geleerd dat we kunnen na
laten onze onmacht te verbloemen en te doen alsof 
bouwkunst zonder ccn aan dc natuur ontleenden 
grondslag mogelijk is. 

Ik eindig met den wensch dat ik den juisten toon 
mag hebben aangeslagen om de beteekenis en de 
waarde der tekstwoorden te doen gevoelen, en met 
de volgende berijmde geschiedenis : 

Kr leefde in den ouden tijd, 
Ken vrouw' van strenge zeden, 
Door ieder zonder onderscheid 
Geacht cn aangebeden. 

Haar schoonheid en haar reine geest 
Verspreidd' een glans op d'aarde, 
Die toen cn later is geweest 
Ken bron van groote waarde. 

Haar beste naam was Kd'le kunst 
Kn elkeen die baar eerde, 
Stond bij baar in de hoogste gunst, 
< lutving , wat hij begeerde. 

Kens stond een jongling, tier en schoon, 
Kn zonder veel gebreken, 
Beschroomd, verrukt voor haren troon, 
Kn vroeg, tc mogen -spreken, 

„Wat wilt gij?" sprak de Kd'lc kunsl, 
Wal wenscht gij te ontvangen, 
Spreek vrij en zeg mij, welke gunst 
U 't harte doet verlangen. 

„Ik wensch," dus sprak de knaap bedeesd, 
„Ik wensch, dat gij mijn werken 
Vervullen wilt niet uwen geest, 
Mijn lust, mijn ijver sterken." 

„Wat is uw lust, wat is uw kracht, 
Waaraan zult gij die wijden, 
Gevoelt gij, dat met mijne macht 
Uw arbeid leidt tot strijden?" 

„Ik smeek u, reine, Ed'le kunsl 
Neem mij in uw vertrouwen 
En maak mij door uw kraebl, uw gunst, 
Ken meester in het bouwen." 

„Is dat uw wensch, mijn goede vrind, 
Is dat uw doel, uw leven, 
Zoo weet, dat, wie aan mij zich bindt, 
Zichzelf, cn meer moet geven. 

Waar ik als bouwkunst mij vertoon, 
Daar is natuur en waarheid, 
Daar groeit, als elke plant, bet schoon 
Door eenvoud en door klaarheid, 

Daar is karakter, daar is maat, 
Die, met verhouding samen, 
De eenheid vormen van bet zaad, 
Welks vruchten u bekwamen. 

Zoo dikwijls gij een bouwwerk maakt, 
Gedenk dan mijne rede, 
Zorg, dat gij daarin nooit verzaakt 
Kn doe steeds deze bede: 

„O kracht des hemels, boven al, 
Vervul mijn geest en banden, 
Opdat de kunst mij immer zal 
In geestdrift doen ontbranden. 
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Verlicht mijn oog, geleid mijn hand, 
Uestuur mijn zin cn wezen; 
Vervul mijn hart en mijn verstand 
Met wijsheid, nooit volprezen. 

Leer mij, wat krom is en wat recht 
Nooit anders te beschouwen 
Dan dc natuur, de waarheid zegt; 
Leer mij nict hen te bouwen. 

Leer mij, van alles wat bestaat, 
De krachten onderscheiden, 
Opdat ik steeds naar dezen raad 
Den onzin leer vermijden." 

Zoo sprak de Kunst en lei heur hand 
Hem op het hoofd en zeide: 
,,1'oe dus uw plicht en smeed een band 
Van waarheid, schoonheid beide. 

(ia heen, verschaf u vasten grond, 
Neem niet den schijn voor 't wezen, 
En laat u nimmer door een mond 
Met modepraat belezen. 

Herinner u bij eiken stond, 
Hij al uw doen en laten, 
l>at bouwen * zonder een'gen grond, 
Geen kunst kan achterlaten. 

Uw arbeid wordt dan meer en meer 
Voor onmacht steeds beveiligd, 
Natuurgetrouw, en tot uw eer 
iJoor mijnen geest geheiligd." 

L . M . 
Aajun(t*dite(teut act t 

MOOLENAAR , 
• mettttewtiken ie Gionin-jen* 

D E NED.-HERV. K E R K T E OVERSCHIE. 

In dc „N. Rott. Ct." breekt de lieer Jhr. Mr. Victor 
de Stuers een lans voor het behoud dezer kerk. Nota
belen en kerkvoogden willen de kerk afbreken en 
door eene nieuwe vervangen, omdat kerk en toren 
belangrijke reparation noodig hebben, gebrek aan zit
plaatsen beslaat en de inrichting van het gebouw on
doelmatig is. De heer Dc Stuers heeft het kerkbestuur 
overtuigend aangetoond dal bij een behoorlijke 
restauratic van kerk en toren, niet aanbouw van een 
beuk aan het noorder zijschip, niet alleen de kosten 
veel minder zouden bedragen dan volgens het plan 
van kerkvoogden, maar bovendien ccn vrijwat groo
ter aantal zitplaatsen verkregen zou worden. Hel 
k< rkbestuur toonde zich zeer erkentelijk voor dit ad
vies, maar besloot toch de kerk af te breken cn ccn 
nieuw gebouw te stichten. 

„Sloopt men", zegt de heer De Stuers, „dil ge
bouw, dan verdwijnt wederom een merkwaardig do
cument voor cle geschiedenis onzer architectuur. Hel 
ware te hopen dat notabelen en kerkvoogden alsnog 
inzagen dat zij Ovcrschie nict van zijn oude kerk 
en toren moeien berooven en dat zij verstandiger 
doen aan hun architect op te dragen een plan te ont
werpen volgens hetwelk met behoud en herstelling 
van het beslaande in het gebrek aan ruimte wordt 
voorzien, iets dal veel minder zal kosten dan hel 
eerste plan en ook dan de stichting eener geheel 
nieuwe kerk." 

Het zou inderdaad zeer jammer wezen, als weer 
een oude kerk zonder noodzaak werd gesloopt. De 
heer De Stuers verdient weer veel dank voor zijn 
optreden in deze. 

Nu er kans bestaat dat de kerk te Zaandam, wier 
endergang gewis scheen, behouden blijft, hopen wij 
van harte, dat ook de Overschieërs, door aen „School
meester" zoo wijd vermaard geworden, zich van de 
dwaling huns wegs zullen bekecren, en dat zij hun 
eerwaardig kerkgebouw in stand zullen houden. 

Men kan den architect, dien de nieuwe kerk ont 
gaan zou, allicht op andere wijze schadeloos stellen. 

E E N IJZEREN BRUG. 

De brug, naar Alexander 111 van Rusland genoemd, 
die thans le Parijs wordl gebouwd, is uit een oog
punt van constructie nict onbelangrijk. 

De onderbouw is, op dc bekende wijze, door mid
del van samengeperste lucht gefundeerd, en in het 
vorige jaar gereed gekomen. Om de scheepvaart op 
de rivier zoo weinig mogelijk te hinderen, heeft de 
brug slechts één overspanning. Tot dusverre was het 
in dergelijke gevallen gebruikelijk, bij de samenstel
ling van den metalen bovenbouw steigers tot onder
steuning daarvan op te richten. Daar de drukke 
scheepvaart echter een dergelijken steiger onmogelijk 
maakte, besloot men tot de constructie van een ijze
ren steiger in den vorm van een kokerbrug. 

Maar zelfs daaraan waren nog eigenaardige bezwa
ren verbonden, want er was nergens op beide oevers 
ccn terrein aanwezig, groot genoeg om het 180 M. 
lange gevaarte in elkander te zetten. Daarom werd 
liet in drie gedeelten geconstrueerd ; was een dezer 
deelen gereed, dan werd het over het laudhoofd naar 
voren geschoven, aan het eind ondersteund ; daarna 
werd het tweede deel gemonteerd, aan het eerste 
bevestigd, en wederom vooruit geschoven, totdat ein
delijk hel derde gedeelte dc kokerbrug volmaakte, 
waarna de ondersteuning kon worden weggenomen. 

Het verschuiven dezer enorme ijzermassa, — de 
brug is 6 M. breed en 7 M. hoog — geschiedde door 
handenarbeid. Dc brug rustte op stalen mosterdpot
ten, en werd door kaajistanders vooruilgehaald. Men 
bereikte op deze wijze een snelheid van 1 0 M. per 
uur. 

De hulpbrug is nu gereed ; als zij haar diensten 
voor hel stellen der ijzeren overspanning bewezen 
heeft, wordt zij afgebroken. 

OPRICHTING EENER 8TAALGIETERI.1. 
Het hoofdbestuur «lor Vereeniging tot bevordering van fabrieks-

en liandwerksnyvorheid in Ncdcrlnnd heeft eon rapport gepubliceerd 
nopens de weiiscliclijkheid en lovenuvatbnarhoid eener Btnalgicterij 
hiertelandc, uitgebracht door eene commissie, bcstaando uit de 
heeren: D. Croll, directeur der Maatschappij voor schceps- en 
werktuigbouw te Fjjcnoord ; K. I'. Koning, ingenieur dor marine 
te 's-Gravcnhago, W. H Martin, ingenieur der Koninklijke Maat
schappij -Oe Schelde'' te Vlissingon; 0. H . Strninphler, directeur 
der Nederlandsche fabriek van Werktuigen cn .Spoorwegmatericel 
to Amsterdam, en R. Witte, hoofdingenieur der artillorie-iurich-
tingen te Delft. 

Rcsumeercnde is het oordeel dezer commissie, dat de vraag 
omtrent dc levorsvatbnarbeid eener stualgieterij hier-te-lande 
onmogelijk met zekerheid knn worden beantwoord. 

De minderheid der commissie twijfelt danraan en zou daarom 
adviBeeren, met het klein-converterbedrijf eene proef op bescheiden 
Bclinal te nemen, nadat een nader onderzoek de gunBtige ver
wachtingen daarvan zou hebben bcveBtigd. 

Van dc uitkomsten dier proof zou het dan moeten nl hangen . 
of van verdere pogingen zou worden afgezien, dan wel tot ge
leidelijke uitbreiding zou wordon overgegaan. 

In dit advies ligt van zelf opgesloten, dat die proef zou moeten 
pluotB hebben in eene bestaande industrieele onderneming. 

De meerderheid der commissie acht eene proefneming op kleine 
schaal niet geschikt, om tot een bevredigend resultant te geraken 
en ziot daarin ook niet het middel, 0111 den twijfel betreffende 
de levensvatbaarheid eener staalgioterij op grootere schaal weg 
te nemen, vermits dezo minder voortspruit uit technische he" 
zwaren, dan uit onzekerheid omtrent den toekomstigen afzet. 

Hnars inziens staan dus slechts twee wegen open nl. algeheele 
onthouding óf oprichting der fabriek op zoodanigo schaal, dat in 
voldoende mate aan de behoeften der verbruikers wordt tegemoet 
gekomen. 

Zonder op do mogelijke technische waarde van hot klein-
converterbedrijf iets te willen afdingen, acht zij ccn vlumoven-
bedrjjl' daurtue de aangewezen oplossing, wnurhu' uit ecu grondig 
onderzoek in eenigo biiitcnlandsche fabrieken, wnar kleine vlam
ovens van dc verbeterde constructie in werking zijn, zou moeten 
blijken, tot hoever men kan dalen met do laadruimte cn do minimale 
daeclijkschc constructie. , 

Ter wille der gevorderde continuïteit van eon vlumovenhcdrjjf 
zal zoodoende belangrijk meer metaal worden verkregen, dan iu 
de naaste toekomst in den vorm van fuconguss hior-te-lando be-
noodigd is, zoodat een deel der productie plaatsing zal moeten 
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vinden in nevenbedrijven, waartoe con hamer- cn perswork in 
do eerste plaats iu aanmerking zou komon. 

Alhoewel zij geen zekerheid kan geven, dat een op dezo wyze 
ingericht bedryf winstgevend zul zijn, vermeent zy evenwel dat 
do" kansen daarop gunstig stsnn, indien dc z.uak door kundige 
mannen op flinke wijze wordt aangovat, en daarvoor de moraal* 
eu linaocieole steun van invloedryko personen kan worden ge
wonnen. 

Werd daartoo besloten, dun zou naar het eenstemmig gevoelen 
der "-ebcelo commissie de kans op suecos het grootste zyn, indien 
do inrichting van den beginne af op Hinken voet geschoeid en 
do gebouwen, hcftoestcllen enz. al dndely'k zoo ruim genomen 
worden, dat het gieten van stukken vnn tien en meer ton ge
wicht geen andere voorziening zou vorderen dan het bijplaatsen 
van nog een vlamoven. Mede lot verkrijging van ccn ruim be
drijfskapitaal cn met het oog op do mogelijkheid, dat do eerste 
jaren verlies opleverden, zou daarom h. i moeten getracht wor
den, voor do oprichting der zaak ccn kapitaal vao rond ó ó u 
millioen gulden by'ecn te brengen. 

Eindelijk moge worden opgemerkt, zegt de commissie, dnt 111 
onze bcschouwingon alleen rekening is gehouden niet bestellingen 
uit Nederland. Al zouden, gosteld dat do fabriek gedurende eenigo 
jaren met goed gevolg had gewerkt eu ook over do grenzen goed 
bekend was geworden, bestellingen uit hot buitenland geenszins 
tot het onmogelijke behooren, zoo mag daarop toch iu de periodo , 
die over de levensvatbaarheid zal besliBson, niet gerekend wor
den, zoodat die levensvatbaarheid door ons niet und rs mocht 
worden beoordeeld, dan uit een specifiek Nederlandscli oogpunt. 

(.V Kolt O.) 

P R I J S V R A G E N 
Op de door „de Fricsche Bouwkring" in October '!I8 uitge

schreven prijsvragen zyn ingekomen voor: 
f.en ontwerp van een winkelpui, 28 antwoorlen. onder da 

motto's: Driehoek en cirkel door elkaar tgsteekendj. Boekhandel, 
.Steenconstructie, D. F. B , Studio, Francois I, 14i4, l i l , Verloren 
oo.'enhlikken, Felix, I'OBIIO, Art, Tritl'els mnko porlection. Hard 
gaat it, Sic-volo, SpeB, A. B.. Het anker, Pui, Waarheid. Mnjolique, 
Begin. Prijsvraag, S. A. U„ Papyrus, Zola, A , W. P. 

Een ontwerp van een gesmeed-yzoreu lantaarnpaal. II ant
woorden, onder de motto's: Gasgloeilicht, SymboUtk, IJzor-
constructie, Exorceo, Dop. Licht (Gr), Licht (S.), Licht doet leven, 
J. S. (doorelkaar geteekend), X., Critiek. 

Een outwerp voor een bouten trap op keepboomon, 11 lint 
woorden, onder de motto's: Klimmen, Studie, Oefening baart 
kuust. Oefening, Cornells' Dirk, Gezegend is 't land waar 't kind 
zyn moor verbrandt, Evelsior, Hoerenhuis, J . S (door elkaar ge
teekend 1, Vlak elastiek, Ster in een cirkel (geteosend). 

Zooala vroeger gemeld is bestaut de jury ter beoordeeling uit 
de heeren: A. J . Vreeswijk, bouwkundige; W. de Jong, bouw-
kuudigc, en J . A. I.oran, technisch ambtenaar bij do gemeente
werken allen te Utrecht. 

TECHNISCHE VAKVEREBNIGIItö. 
AFHKKI.IXII AMSTKIUI.VM. 

Vergadering van Woensdag 8 Februari 18911. 
Iu deze vergadoring hield dc hoor T Sanders een voordracht 

over: „N'cderlandBcbo Spoorwogtoestandon". 
In do eerste plaats gat' spreker een overzicht van de wordings-

gescniedenis der Nederl. spoorwegen, hunne ontwikkeling en de 
toestanden die tot de spoorweg-overeenkomsten van 1890 hebben 
geleid. 

Sedert het in warking treden dier overeenkomsten beett men 
meer dc aandacht geschonken aan stoomtrams die dan ook meestal 
met Biibsidie's van Ryk, provincie en gomconte tot stand kwamen ; 
toch vertoont do kourt van Nederland tot nu too drie groote 
hyatcn op spoorweg- eu trnmrcbicd. Voor n". 1, in do provinciën 
Overjjsel en Drente, zijn de lijnon der Xoordoostcr-locaaispoorweg 
ontworpen, voor n°. 2, dc Zuidhollnndscho en Zeeuwsuhe eilanden, 
wordon stoomtrams aangelegd, terwijl voor n". ii door do Maat
schappij, waarvan spr. directeur is, het initiatief werd genomen 
tot deu aanleg der lyneu Amsterdam —Haarlem door do Haar 
lenimerniecr, Huarleni-Niouwersluis en Amsterdam-Ouderkerk — 
Alphen. Do lijn Amsterdam—Haarlem wordt voor electrische 
tractie ingericht, do ovorigo zijn locaalspoorwegeu. 

Met behulp vau vclo statistieke gogovons toonde spr. aan dat 
het vermoedelijk vervoer per jaar op 4 niillioen reizigers kuu 
goschnt worden (Amsterdam-Haarlem alleen op 2 inillioon). 

Hierna behandelde spr. de wottelyko voorschriften voor Bpoor-
we-en, dio met geen grooter snelheid dan 2D K M . , per uur mogon 
bereden wordeu en do ontworpen wet, die toestaat do snelheid 
tot 50 K M . per uur op te voeren op plaatsen, waur zy op eigen 
banen zijn aangelegd; ook bcplcittoBpr.de wenschelykheli tot 
herziening dor Nederl spoorweg tarioven. . . . . . 

Nog toonde spreker do grooto voordoclon van electriciteit on 
sloot "mot dou wensch dat do spoorweg-politiek in do toekomst 
zal ziju nationaal, cn or moer dan thans mot de belangen van 
landbouw, hundol on nijverheid rekening zal worion gehouden. 

Na eou krachtig applaus der aanwezigen, bedankte de Voor
zitter don hoer Sanders. 

Do vorgadering word door 70 personen bijgewoond. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDER]XG DER BOUWKUNST 
AniEEI.INO U T R E C H T . 

Vergadering ofi Dinsdag 14 Januari 1899. 
Hot programma, zoo eenvoudig on voor hot oog niets, boteo-

kenend op het convocatiobiljot vermeld, ontwikkelde zich zoo, 
dat oeno tentoonstelling van aquarellen, door den hoer A Nijlund 
geëxposeerd, tot eene volgendo vergadering moest worden uit
gesteld. 

Eerst kwamen, na behandeling der huishoudelijkei laken, aau 
dc orde do vragen door het bestuur dor Maatschappij geBteld. 

Vooral de l e vraag (do vragen werden reeds in no. 4 van 1899 
van dit blad opgcaomonl gaf veel aanleiding tot discussie. Open-
baro gezondheid, wat kan daar niot voor gedaan worden, en al
hoewel do wegen verschillend waren, waarlangs men mcendo to 
moeten gaan, liet men ton slotte do beantwoording over aan den 
heer I. II. J . v. Luntoren, lid dor Gezondheidscommissie te 
Utrecht. 

De 2e vraag over het wenschelyke om in de bestekken algeheele 
arbitrage op to nennn, word ter bchaodeling toovertrouwd aan 
de heeren Frylink, Krop cn Kerscmaekers. 

Vraag 4 over formules van Wollbech eu hare couBtructioB nam 
dc heer Do -long voor zijne rekoning. 

Behalve deze vragen waren nog ingekomen vragen van de 
leden der afdeeling : 

1". of ook een middel bekend is, anders dan meniën en gal-
viiniBoeren om ijzer tegen roest te vrywaren; 

2". of ook eene couBtructie bekend IB van een schuifraam dat 
zichzelf opent, als de warmte tot een zekeren graad is gekomen, 
om dan koude lucht door te laten; 

S". wat tot hedeu bekend is van het nieuwe bouwmateriaal 
,,glas-cement". 

Hot beantwoorden dezer vragen werd tot eene volgende ver
gadering uitgesteld, omdat do heer De Jong dc nog onafgedano 
vragen over klcinentstocu, Bcheidsmuur, en „wat kan gedaan 
wordon tat uitbreiding der Maatschuppy", gaarne eerst zag be
handeld. 

Voor wat de klementsteen betrof besloot men den heer V. d . 
Kloes om inlichtingen te vragen, en do vraag „hoever moet een 
scheidsmuur gerekend worden te loopen tot aan de voor- of do 
achterzijde van ecu voorgovel" diende door de wet uitgemaakt te 
worden en niet door de ledan. Mot het oog op art. (183 van hot 
Burgerlijk Wetboek meende de beer De Jong, dut bet noodzakelijk 
was deze vraag Hink te behandelen, omdat by de tozeuwoordige 
wijze vau bouwen veel gevaar voor menscbenleveiiB ontstaat. 

Wordt b, v. een nieuw huis tegen een oud geplaatst met bogeu 
iu den gevel die nict op sich zelve staan, dan znl als dat oude 
buis vernieuwing moet undergaau cn afgebroken wurdt. bet nieuwe 
gevaar loopen om in te storteu. 

Bcstotuu werd deze vraag afzonderlijk te plaatsen in hot 
Weekblad. 

De andoro vraag „wat kan door de afdeeling gedaan worden 
tot ui 11> ro i d i ng der M a a t s c h a p p i j " lokte eveneens veel dis
cussie uit. De heer De Jong schetste in het kort zyne bedoeliag 
en het kwam hem voor. dat er toch iets aau was to doen. HIJ 
spoorde aan dat iodor lid het zyne deed, om te trachten hot 
aantal loden te vorgrootcn. Laat cr, zoo besloot spreker, van do 
Maatschappij moer kracht uitgaan. Wat meer leduu, wat grooter 
steun. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
1080, Vergadering van 15 februari 1899. 

Ntt opening cn lezing der notulen deed de Voorzitter lezing 
van het concept-request aau den Minister van Binnonlaudscho 
Zaken , waarin cr op aangedrongen wordt aan de Kjjks-akademie 
vau Beeldende Kunsten bouwkundig onderwijs te doen gevou. 
Uit request werd opgesteld naar aanleiding van een destijds ge
houden lezing van den heer Joseph Cuypers over „Anne jongo 
kunstenaars" en de duaruit gesproten motie vnn dc Vergadering. 

De discussie cn bet besluit iu zake bet request werden verdaagd 
tot de eerstvolgende vergadering, opdat allo leden hiervan kennis 
kunnen nemen. Voorts werd behandeld eeu verzoek van oen 
llooldüouwersvereoniging, om eenige avoudeu het genootschnps-
Jokaal te mogen gebruiken om daar een reeks van lozingen van 
den heer Lauweriks to mogen bywoueii. Ook hierin werd con 
besluit aangehouden, daar 't hier ecu ingrijpenden maatregel ook 
len opzichte vau andere vereenigingen geldt. 

Voorts word hot woord verleend aau den heer Jan Stuyt, 
architect tc Haarlem, tot het houden vun zijn bijdrage, getiteld 
, Do vorm, absoluut en relatief". Spreker voordo een goheol 
theoretische beschouwing ovor vormou, begon bij den oorsprong, 
het punt, waaruit do cirkel en driehoek uiustaau zyn, zetto vorder 
zyno meening uiteen, aau welko wetten vormen moeten voldoen 
om waar o.. schoon to zyu, eu eindigde mot een beschouwing 
over de wijze, waurop do verschillende bouwstolfen ell uatuurstoon, 
baksteen, hout, gegoten en gesmeed yzer behandeld moeten worden 
in verhand mot huu samenstelliug eu de wyze van boworking. 

Eeu discussie ontspon zich over vcrschilloude punten. Aau het 
einde daukto dc Voorzitter deu heor Jun Stuyt voor zyn wol-
bustudeerdo voordracht. 

Vervolgens werd de Voorzitter met algemeeuo stemmen herkozen 
en werd dezo benoeming door bom annvuard onder hartelijk 
applaus vau de Vergadering. 

http://bcplcittoBpr.de
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Ten slotte werd de heer H. II. vun Wachtendonk geballoteerd 
en als lid nangenomen. 

Niets meer nan de orde ijjude, werd de goedbezochte vergadering 
gesloten. 

KONINKLIJK JNSTITl t T VAN INGEXIKl.'RS, 
Het Instituut hield den I4 , , w Februari j l . in het lokaal „Diligentia" 

te 'vlimvrihage eene iu meer dan een opzicht belangnjke ver
gadering. 

In de eerste plaats zij vermeld, dat de president J . F W 
Conrad hij hut openen van de vergadering een zoer groot aantal 
verliezen nad te vermelden, welke het Instituut seders de vorige 
lnstituuta-vergadering door het afsterven van verschillende leder» 
hadden getroffen. Under deze zij in de eerste plaats vernield het 
honorair lid ii E Waring Jr., die zich door ziji e werkzaamheden 
op het gehied van drainage en rioleerlng all gexondhoids-iogenieur 
een zeer grooten naam heeft verworven en de boekerij van bet 
Instituut met een aantal door hem uitgegeven werken verrijkte. 

Voorts het gewoon lid J. P de Hordes, die zich zoowel als 
militair schrijver, als door zyne werkzaamheid op het gebied vau 
spoorwegwezen zoo in Xederl.-lndië als hier te-lande een wèl 
gevestigdeu naam heeft verworven en meer dan eens als president 
van het instituut is opgetreden, in welke hoedanigheid hij inliet 
jaar 1880 de ontvangst van het honorair lid l*' de Lessors leidde, 
terwijl in dc werken van het Instituut talrijke mededeoliugen van 
zjjnc hand voorkomen. Vervolgens liet gewone lid l \ l>emev, die 
zich als Belgisch ingenieur onder anderen door zgne Etude sur 
ie regime de la ude de Belgiqae et s**r les moyens d\imèlwrer les 
j>orts de ce lit/oral heeft hekend gemaakt. Kindelyk het lid A Klink 
Sterk, die als hoofdopzichter en later als ingenieur van den lluar-
lemmermeerpolder zich verdienstelijk heeft gemaakt eu ook het 
lostituut door talrijke bijdragen aan zich verplichtte, terwijl nog 
vermeld moeten worden de gewone leden H. 0 vau der Mandelen, 
O. Offergeld en Prins Hario Uondosiwoyo ia Nederlandsen-Indië. 

Meermalen is in ous weekblad met instemming sprake geweest 
van de bemoeiingen om eene fusie tinschen het Instituut eu de 
Vereenigingen van Werktuig en Scheepsbouwkundigen en voor 
Electrotechnick tot stand te brengen. Iu deze vergadering kon 
thans door den Raad vau Bestuur worden medegedeeld, dat niet 
slechts die fusie op de d )ur den R»ad voorgestelde grondslagen 
is tot stand gekomen, maar dat reeds voorbereidende maatregelen 
ziju getroffen om de fusie met le Juli aanstaande in werking te 
doen treden, terwijl uit elk vau de drie li.-hanien twee leden ziju 
aangewezjii om verder deze aangelegenheid te regelen. 

Blijkens hetgeen verder werd medegedeeld, hoeft de Kaad van 
Bestuur 11. M. de Koningin uitgeuoodigd zich het Bescherm-
vrouwschap van het lustituut te laten welgevallen; het antwoord 
luidde, dat /ij zich daaromtrent de beslissing nog weoseht voor 
te behouden. 

Op de vergadering vai belangstellenden in de verbetering vnn 
de volkshuisvesting, welke den lrv1 Januari te Amsterdam werd 
gehouden, was ook het Instituut vertegen woorJigd, waaromtrent 
door den Secretaris verslag werd uitgebracht 

Door het lid J . Stroiuk was een verhandeling ingezonden over 
de oecouomische doorsnede vun waterleidingbuizen, die in het 
Tijdschrift, zal worden opgenomeu. 

Door tiet lid G. E. V. L. van Zuylen werd een uitvoerige en 
belar.grijke voordracht gehouden over de doorgraving der land
engte tussehen Noord- en Zuid Amerika eu de jongste Pana nu-
plannen. Spreker begon met een kort overzicht te geven van de 
verschilleude plannen, die vau deu aanvang af, eigenlijk reeds 
sedert de ontdekking van Amerika, waren ontworpen, liet Con
gres d'etiides. in 187!) te Parijs iu het leven geroepen, zoo trachten 
uit allo onderzoekingen, die tot nog toe gedaan waren, een ge
regeld plan te ontwerpen; daaraan nam wijten onze Landgenoot 
Dirks deel De Lesseps wist het zoover te brengen dat een par
ticuliere maatschappij werd opgericht. Het werken zooder be-
hoorlyke voorafgaande gedetailleerde onderzoekingen was vooral 
oorzaak dat het geld spoedig was uitgeput en de maatschappij 
moest lhjuideeren. Thans is eene nieuwe maatschappij opgericht, 
die aanvankelijk met zestig millioeu frank werkt. bijna uitsluitend 
om zich alle gegevens te verschaffen teneinde daarna, volgens 
een defiultieï plan. met een kupitaal van vermoedelijk zeshonderd 
millioeu frank bet werk te hervatten. Door duidelijke teekeningen 
toegelicht, had dc interessante voordracht een daükbaar gehoor. 

De discussie over dit onderwerp kwam niet ten einde eu zal 
in de volgende vergadering worden voortgezet. 

Na de gewone pauze werd de vergadering niet minder geboeid 
door de voordracht van het lid C L M. Lambrechtse 1 van Ritthem 
over de rioleering eu waterverversching van Amsterdam, Wat do 
rioleerlng betreft, kwam hij tot de conclusie dat het blvrnursteleal 
niet behoort te worden uitgebreid, maar men moet overgaan tot 
het gecombineerde rioolstelsel, met wegpersing naar de Zuiderzee 
of naar de Noordzee. Wat de waterverversching betref', meent 
spreker de oplossing te moeten zoeken in eene deugdelijke riolee
ring. 

Aan de discussiëu werd deelgenomen door de leden J . W. C. 
Teilegen, K. H. Stieltjes, Ü. J de .longli, II. A van Usselsteyn 
en 1. A. Lindo. / 

Een groot aantal nieuwe zoo gewone als buitengewone leden 
werd in deze vergaderiog aangenomen. 

vEitEi:.\iui.vt; DI: FRIESCHE BOI'WKKIN». 
Vergadering van 16 Februari 1899. 

De Voorzitter opent de vergadering en verzocht den Secretaris 
de notulen van de vorige bijeenkomst te lezen, welke onver
anderd worden vastgesteld 

Omtrent dc uitgeschreven prijsvragen deelt de Voorz. mede. 
dat in 't geheel 30 antwoorden zyn ingekomen (*), die zoodra rnogolyk 
aan de jury zullen worden opgezonden: voorts deelt de Voorzitter 
mede, dt-t do verg. voor deze avond te teleurgesteld door den 
spreker, die zich te elfder ure heeft teruggetrokken 

Over de voorgestelde reglementsverandcringen ontspon zich oen 
zeer geanimeerde discussie, waarbij ten slotte bet voorstel werd 
goedgekeurd om het vereenigingsjaar te bepalen van October tot 
October. 

A U spreker trad op de heer W. C. de (iroot met een praatje 
over stmatversiering. In zyn inleidend woord wees spreker op de 
versieriug in 't algemeen met betrekking tot de straat decoratie 
en de groote moeilijkheid om een goede straatversieriug tot stand 
te brengen, en ging daarna aan de hand van tentoongestelde 
teekeningen, zijn indruk weergeven der Amsterdamsche versieriog 
tijdens de kroningsfeesten, waarvan hij trouwens maar oen klein 
deel iu zoo'n korten tijd kon vertellen, doch waarbij hy een woord 
van lof aan verschillende ontwerpers niet mocht onthou lea ; hy 
eindigde zijn praatje met do behandeling van verschillende ont
werpen, welke door spreker waren uitgevoerd. 

Het gesprokene werd mat onverdeelde aandacht gevolgd en 
den spreker onder applaus der verg dank gebracht 

P E R S O N A L I A. 
— Bij den Waterstaat in Nederl.-Indiö is: 
benoemd tot architect 2e kl. de opzichter le kl. H . J . de 

Rooy; tot opzichter le k l . , de opzichter 2e kl E. Oh, Versteeg ; 
geplaats t in de residentie Bitaria. da aispïrant-ingenieur G 

van Rammel. 
— Bij den aanleg van Staatsspoorwegen op Java is: 
benoemd tot oplichter 2e kl en geplaatst in de residentie 

Kediri, de ambtenaar op non-activiteit C F. J . Hamel; 
entslagsn eervol uit zijne betrekking, de tydelijk opzichtor 

3e kl. li W. Burgemeestre; 
opgedragen de leiding van don aanleg van de lijn Kalisat-

Banjoewangi, met Bondowosso als standplaats, aan dm hoofd
ingenieur A. K. Wyss, wordende hy eorvol onthoven van hst be
heer dor nog onderhanden zijnde aanleg werken van de lij" 
Probolingn-Panaroekau; 

o v e r g e p l a a t s t naar de lijn KaÜsat Banjoowangï do bouw-
kuudigo ambtenaren 2e kl. A Ohyaels Mz. en J . P. van Stenis: 
de bouwkundig ambtenaar le kl. F. J . Nellensteijn, thans by do 
lijn Batavla-Banran. belast met bet beheer der 8e sectie, met 
standplaats Banjoewang]; de opzichter e kl, K. F. S. O. Ott, 
thans ter beschikking van den lioofd-ingenieur A. K. Wyss. 

— De heer H. P. M (.. van der Kun , ingenieur bij de Maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, ter standpUats Breda, is den 
j(in dezer overleden. 

— Met ingang vari 1 Maart zijn bij den Noordoostc Locaal-
spoorweg. ter standplaats Zwolle, benoemd, de heer M. 11 Zijden-
bos te 's-Gravenhage al l opsichter-teekenaar, eu de heer P. J . 
Sm t tc Almelo als tcekennir. 

— By beschikking van den Minister van Waterstaat zyn be
noemd tot buitengewoon opzichter: H. A. Rtdderckhotl'te Zwolle, 
hy do verbetering van de Vecht in Overysel en H. P, Artes, hy 
bet vernieuwen van den kaaimuur langs de spoorwegbaven te 
Feyenoo rd. 

— Te Brommen is de hoofdingenieur van den waterstaat in 
Ned.-lndië, den heer S. J . Nu mans, overleden. 

— Den 10 Februari is te Haarlem plotseling overleden de beer 
A. Klink Sterk, ingenieur van den Haarlemmermeerpolder. 

— De eivlel-ingenienr, tydelyk adjunct-ingenieur van den water
staat H. van der Minne, wordt met 1 Mei overgeplaatst van 
Arnhem naar den slgemecnen dienst van den waterstaat te 
's-Oravenhage. 

- Burg. en Weth. te Leeuwarden hebben, voorloopig voor 
één jaar, tot opzichter van de gemeentewerken benoemd den heer 
L . Weber. te Heerenveen, ter vervulling van de door bet eervol 
ontslag van den beer J J . ZijUtra ontstane vacature. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen worden ten gerieve van heeren geahonneerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende m-ilen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met d* toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Bekwaam bouwk. t e o k e n a a r , zoo wol praetisch als 
theoretisch ontwikkeld, zag zicli gaarne geplaatst Adres letter 
B T , brievengaarder, Oudkurspel. {Zie adv. in het votig no.). (2) 

— O p zi c h te r- teek e n aar . praetisch en theoretisch ont
wikkeld, goed kunnende detailleeren enz., zag zich gaarne tegen 
1 Maart of later geplaatst. Adres motto Opzichter" Bureau dezes 
(Zie advert, in dit no.). ( 1) 

(*) Do motto's zijn in dit no. opgenomen. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— Fnh r i e k - l a n d 111 e ter by het (irootwaterscbap van Woer
den. Jsarwedde f 800. Adres vóór 1 Maart aan dykgranf en hoog
heemraden te Woerden. 

— B o u w k u n d i g t eekenanr , praetisch en artistiek ontwik
keld detaillist. Flink salaris. Adres lett. II T 515, Nieuwsv. d. Dag. 

— B o u w k u n d i g onderbaas bij den bouw van een R. K. 
liefdegesticht, bekend mot teekencn en administratie. Adres met 
opgaaf van salaris en referentiën, nn. 4886, Bureau Alg. Nederl. 
Advertentieblad te 's-Gravenhage. 

B o u w k u n d i g o p z i c h t e r - t e e k en aar, bekwaam om 
zelfstandig te detailleeren. Adres met opgaaf van vroegeren werk
kring letter W R 712, Nieuws v. d. Dag. 

V K M IIAI - « 4 F e b r u a r i , 8 uur, 
in een der zalen van tl-n Haagschen 
Kunstkring: 

V E R G A D E R I N G 

Lxzura Tan Jbr. Mr. VICTOR D E 
STUERS. Onderwerp „Het Binnenhof". 

HET BESTUUR. 

Opzichter-Teekenaar, 
25 ju ar oud, praetisch en theoretisch 
ontwikkeld , goed kunnende detailleeren 
en bekend met het maken van be
grootingen, plannen enz., zag zich gaarne 
tegen 1 Maart of later geplaatst . 
De beste information staan hein ten 
dienste. 

Brieven worden ingewacht onder 
motto OPZICHTER, aan het Bureau 
dezes. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, u t * 
Mem. San. Inat L O N D O N . 

Kantoor: 150 De K o j ter kade, A M S T E R D A M . Filiaaal: M Bakla. 
Hoofdagent Toor Nederland, België en Koloniën van SHANKS ft Co, ia Barrat**. 
Specialiteit T o o r de Levering van cempteete Badinrichtingen — Privaat-Inrichtingen. — 

S l i a n k » Closets z g a nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.— 
Closets, tVaschtafels, Urinoirs enz. — Ï I I W i B l U t i em V 1 I T I 1 1 T I 1 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concorreerende prjJMra, 
Teekeningen en prgsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke r-*-» 

VHII fit.at en van «taal, in verschillende 
eanntruetiëf. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratia bij 

II. II. Hl. SCMOMeTE, 
Fabrikant, Piiniengracht 516, AMSTERDAM. 

Staatsspoorwegen. 
AANBESTED ING . 

Op IMiMdag den 7 M a a r t 1 8 » » , 
deB namiildagB ten SS ure (lokale lijd), 
aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

BESTEK No. 759. 
H e t m a k e n v a n eene D V B -

Hl'.l.V. H A ( I I T I 1 K S -
« d \ m ; bij de Mtop-
plaatn K a b b e r i c l i met b i j -
behoorende « v e r k e n op 
den npoorweg A R N H P M -
I n n , 

Begroot l a g ft» HUK 

De besteding geschiedt volgens s 40 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 14 Februari 
1899 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelie Park en aan het bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur D. 
MOLENAAR te Zutphen 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 het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 28 Februari 1899 ten 
12 ure des middagt (West-Europiesche 
tijd). 

Utrecht, den 10 Februari 1899. 

Stoomwasscherij 
O O S T E R P A R K 

AANBESTEDING 
Op II t.f.*tlt,ti I .Haart Isa». 

zal in Café KRA8NAP0LSKY. War-
moesstrHat te Amsterdam, te '.l uren 
worden aanbot' ed: 

Het verbouwen van de Stoom
wasscherij „OOSTERPARK", 
aan de eerste Oosterpark
straat No. 128 te Amster
dam, met de leverantie van 
alle materialen en arbeids
lonen. 

Het bestek en de teekeningen zijn 
ad ft.'4» te verkrijgen bij den Heer 
P RIJN J A , Reguliersgracht No. 13i. 

Inlichtingen geven de Architecten 
A. L . V A N QENDT ft ZONEN. 

Gemeente Ylissingen. 

4 A N B E S T E 0 I N G 
van de levering van 

95.000 Trottoirklinkers. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van Vlissingen zijn v o o r i emens 
op Oinmtlaff ts Februari 189», 
des namiddags ten twee uren ten 
RAADHUIZE in het o p e n b a a r aan 
te besteden: 

de l e v e r i n g van 95,000 
TROTTOIRKLINKERS. 

De bestakken zijn tegen betaling 
van ƒ" O I.» v e r k r i j g b a a r bij den 
Gemeente-Bouwmeester, bij wien tevens 
de noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

Maatschrppij lot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op I f ijtltift elets ï l Februari 

I&H9, d e . n a m i i l d a g B ten Si ure (lokale 
tijd), aan liet Centraalbureau der 
Maatschappij tut Exploitatie van Staats
spoorwegen in bet Moreelse Park te 
Utrecht, van : 

B E S T E K No. 186. 
H e t l everen v a n e i k e n wix-

Helhont en e i k e n b r n g -
" K S e r M ten behoeve v a n 
de Staatsspoorwegen . 

De besteding geschiedt volgens § 11 
van het bestek 

Het bestek ligt van den 14 Februari 
1S99 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park en aan het bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur Chef 
der Werkplaatsen en Magazijnen G. J . 
F. V A N VRIJBEKGI1E 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 
voornoemd. 

Utrecht, den 10 Februari 1899. 

ii. J c i e i i i H J i . 
Steenhouwer, Dordrecht, 

1 © t rort 
icepolijot en g e f r i j n d H a r d 

steen werk , witte en g e k l e u r d e 
M a m i e r w e r k e n . Zandatee i i i n 

verHchi l iende noorten, 
SchoornteenmnntelN enz . 

Bekroond met deZIL VEREN MEDAILLE 
Nationale Tentoonstelling van Nijverheid 

cn Kunst, Dordrecht IS0T. 
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Ten overstaan van den No -
taria P . t'. I.. E i k e n d a l 
zullen op MAANDAGEN 
S47 FEBRUARI en 6 
MAART 1.H99, telkens des 

avonds ten 7 ure, in het Vtnduhuis 
der Notarissen, in de Nobelstraat te 
's-Gravenhage, in het openbaar worden 
G e v e i l d en V e r k e r k t : 

gelegen te s-Gravenhage. als: 

Z e v e n perceelen aan de Malakka-
s t r a a t , ongeveer terzelfde grootte 
van ruim twee aren, breed ongeveer 
6 meterB 50 centimeters en di.p onge
veer 31 meters 74 centimeters, met 
gedeelte der daarachter gelegen sloot, i 
kadastraal bekend onder Sectie P, 
nummers 5713 cn 5716, beide gedeel
telijk, en 

V i e r perceelen aan de B o r n e o-j 
s t r a a t , ter diepte van ongeveer 18 
meters en waarvan het perceel hoek 
Borneostraat en Malakkastraat breed 
is 10 meters 13 centimeters, en de \ 
drie overige elk 7 metets; bet laatste 
perceel met een gedeelte vau de daar
langs gelegen sloot; kadastraal ln kei..! 
als vorei ; 

en de 

tot op den beganen gro d van een 
Fabrieksgebouw, zijnde de Succursale 
van ile ..Itrouet- «•»• Meet fabriek 
te *-tmravenlutne", met efsonder-
lijke loodsen en zich daarin bevindende, 
in goed. i: staat zijnd.' Stoommachine 
vau i 20 paardekrachien met drijf
werk en twee staande ketels eu zou 
goed als nieuwe Dynamo voor elec
trische verlichting. 

De p. roeien wor.len afzonderlijk 
en gecombineerd te koop aangeboden. 

Degene aan wien de gezamenllijke 
perceelen bouwterrein zullen zijn toe
gewezen, heeft het recht de gebouwen 
te naasten, onder bijbetaling van 5 pCt. 
van de som, waarvoor de afbraak 
daarvan voorloopig zal >ijn gegund. 

De fabriek is gunstig gelegen en 
voor alle doeleinden geschikt; ile ver-
koopirg geschiedt onder uitdrukkelijke 
voorwaarde, dat op het terrein ol 
eenig gedeelte daarvan nimmer de 
brood-, koek , beschuit- of banket
bakkerij zal mogen worden uitgeoefend. 

Te bezichtigen Maandag, Woensdag 
en Vrijdag van elke week van 1 tot 
4 uren. 

De perceelen bouwterrein te aan
vaarden bij de betaling der kooppen
ningen op 1 Mei aanstaande. De 
gebouwen ter amolie terstond na de 
gunning, als wanneer de kooppenningen 
daarvan moeten betaald worden. 

Nadere information zijn te bekomen 
ten kaMore van voornoemden Notaris 
EIKENDAL, in het N o o r d e i n d e 
nummer 38 te 's Oravenhage. 

Voor de p< rei elsbetchtijving en de 
schetsteekening van het terrein zie men 
de verkoopbiljetten, die ten gemelden 
kantore te verkrijgen zijn. 

BECKER & 6UDDINGH. 
KONINKLIJKE FABRIEK 

VAM 
W A T E R P A S - « O E R M E E T » 

• N A N D E R K 
I N S T R U M E N T E N , 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T » , 

LANDMETERS, T E E K E N AARS, ems. 

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 

KON. NED. GROFSMEDERIJ. 
Machine-.Stoomketel-cn. Constructiefabriek. Boheepsbonwwerl niet DwarshtUing, lang50 W. 
Stoonibooten-. Bagger- en S|>oorwej,'niaterinal. Uzer-en Koperjrieterij. Zwuro en Lichte Smee • 
werken. Ankers, IJzeren en Stalen Kettingen mot certificaat van Lloyd's cn Bureau Veritas. 

«AF. DE BRÜIJR & Z". HOF-SPIEUhb- eu 
M E U B E L F A B R I K A N T E N . 

--KvijfSM MAGAZIJN: l i F T F, I . S T R A A T E 13. ARNHEM. 
F A B R I E K : W E Z te N S T R A A T I» 7 - 8 en 9, ARNHEM. 

-<%Js3g8>- KONINKLIJKE FABRIEK V A N 

Gebeeldhouwde en Vergalde Spiegels en Ameublementen ran K o u t 
en Weelde, voor Salons, Bondoirs, Eetzalen. MEUBELSTOFFEN. 

C A It TO X i'K 3',!: K i : - o i t \ A i i K \ T I ' , \ ter inwendige versiering van Gebouwen, ala 
Plafonds, Deuren, Lambriseeringen enz. Ontworpen en Uitvoeringen van Kamerbetimmering 
gen en uitvoering naur gegevon ontwerpen — A R T I S T I E K E i t l t O \ / E \ ' . — Toekooia-
gen en Prijscouranten op aanvrage. 

H. P. DER BOER. 
A\ ollenfoppenstraat 3*7. 

KOT I EHDAM. 
Sptcialiteil iu het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS 
B"kroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaill* A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille. D O R -
DBEOHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met n i t r i j d e n -
den b a k v l o e r en D r a a i o x n s . 

P . K O Ö Ï J , 
Nr. Steenhouwer en Marbrier. 

Z.-0. Buitensingel 203, 
D E N H A A C . 

Atelier voor alle in den talmaten zin 
.oorkomende H a r d M e c n , Z a n d 
z e e n , M a r m e r w e r k e n , G r a f -
c e r k e n ea Sehoori i teeni i ianteis . 

Toleplioon r O O . 

STOOMTIMMER-
HOUTWOL-FABRIEK 

DUKE&BAN A BÜUZERD. Breda 
SPECIALITEIT in v e r p l n a l » l > H i * 
H o u t e n w o o n k u i r a u . Direct ie-
kee ten , Z l e k e i n b a r a k k c n ei 
T n i n k o e p e U . 

Ter drukkerg der Naamlooze Vennootschap „Hot Vaderland" 

I AAKGA.VG \ * . S. Z A T E R D A G , 25 Februari 1899. 

RBÜACTEDR: F . W. V A X GENDT JGz. Adres voor Redactie cn Administratie: Bureau van De Opmerker. 2de Schuytstraat 102, VGravenhagt. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor bet binnenland 
f$>—; voor liclgiö / 6 .50 en voor dc overige landen der Post-unie, 
met inbegrip van Nederlandscti-Indie cn Transvaal, A 7.50. Afzonder- . 
lijke nummers bij vooruitbetaling uu t plaat/'0.25. zonder plaat/o.l 5 . I 

Advertentiën van 1 lot 6 regels / 1 . 0 0 , bet bewijsi ;mmer daaronder 
begrepen; voor elkeu regel meer / 0 . 1 5 . Groote worden berekenu 
naai plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen v. en bij opgave van 
drie plaattingen, slechts tweemaal gerekend. 

G E E N LIJSTEN MEER. 

In de jongste aflevering van het L/uitschc tijd
schrift „Decorative Kunst." vonden wij een opstel 
over bovengenoemd onderwerp, belangrijk genoeg, 
om er ook onze lezers kennis mede te doen maken. 

„De tegenwoordige kunst is in hare toepassingen 
dan voorat hel meest leerzaam, wanneer zij zieh bezig 
houdt met vormen, die om de kracht, die in hen 
schuilt, om dc doelmatigheid, waaraan zij oorspron
kelijk het aanzijn danken, deel hebben uitgemaakt 
van alle stijlen, die er tot dusver bestaan hebben, die 
daarom ook verondersteld worden, door den stijl der 
tcekomst te zullen worden toegepast. Een dezer vor
men is de lijst, 111 al haar verscheidenheden. De drie-
ken hebben met geniale scheppingskracht en met 
dc fijnste wiskundige bezieling (!) daarvoor wetten 
gemaakt, en z o o den zuiveren vorm van die schoon 
heid, welke de uitdrukking van ideale regelmaat is, 
gevonden. Dil onderdeel hunner bouwkunst heelt 
niet minder levenskrai hl getoond, dan de grootste 
zedelijke machten, die de menschheid gedreven heb
ben, zooals bijvoorbeeld het Christendon), leder, die 
aan onzen lijd, die van de overleveringen vermoeid 
is, wal nieuw-, wil schenken, kan uit het bovenstaan
de opmaken, hoe moeilijk zulk een taak moei zijn." 

Dit is zeker een \eelbelo\end begin. Hadden wij 
den geur van het oorspronkelijke Duitscli willen be
houden, dan zou het noodig geweest zijn, al deze 
zinnen in één enkele samen te voegen. Om echter 
voor Nederlanders meer verstaanbaar te zijn, hebben 
wij de vriiheid genomen, hier en daar een puin te 
plaatsen. 

„ D e Helleenscbe oplossing vau het vraagstuk. < m 
wat omhoog' gaat en wat ligt, wat steunt en wat 
drukt, wat ingesloten is en wat insluit door lijstwerk 
redegevend te verbinden, schoen alle tijdperken zoo 

gemakkelijk loc, dat men de vormen overnam en 
telkens afwisselde, zonder dat rlaardoor echter ver-
bi tering ontstond. Integendeel, wat als ondeelbaar 
geheel gedacht was, werd in stukken en brokken ge
bruikt. 

„Wij willen hier geen geschiedenis der lijsten neer
schrijven. Wij herinneren er slechts aan, welk een 
belangrijke rol de lijstvormen in de kunstnijverheid 
van alle landen gespeeld hebben. Zoowel dc kunst 
als de practijk konden het zonder hen niet stellen. 
Tot voor zeer korten tijd kon men zich geen kap, 
•geen deur, geen zoldering, geen schoorsteenmantel, 
geen kast zonder lijstwerk denken. Nog op hel oogen
blik zi|ii de profielen in vele ambachten het haast 
uitsluitende middel ter versiering. Welke timmerman 
zou zonder profielschaaf, welke stucadoor zonder mal 
iels van beteekenis kunnen uitrichten ? De stooin-
timmerfabrieken leveren jaarlijks kilometers lijstwerk 
af. De kunstnijverheid maakt van de liisten, die in 
dc architectuur toepassing vinden, 
vloedig gebruik. 

,.De lijsten der Ouden, die een 
nor samenstellingen uitmaakten, 
zinledige versierselen geworden. 

i'ti bijzonder ovcr-

Z1|I1 
De 

•.baar deel liun-
langzamerhand 
behoeften wij

zigden zich, de grondstof veranderde en de bouw
kunst niet haar; de noodzakelijkheid, waaraan oor
spronkelijk de lijsten haar schoonheid ontleenden, 
ging verloren. De lijst werd in baar onderdeelen ont
leed en zoo ontstond „het profiel". Onze eeuw heeft 
\ mi de goedkoope, overal te gebruiken „profielen" 
een even overvloedig als onzinnig gebruik gemaakt." 

„ D e nieuwe richting is niet door de bouwkunst ont
staan, zooals alle andere vroegere stijlen. Haar oor
sprong vond zij in de versieringskunst; het was de 
kunstnijverheid, die haar het eerste overnam en eerst 
daarna bereikte zij de bouwkunst. De meubelmakers 
begonnen de antieke lijstvormen weg te laten. Dit 

file:///eelbelo/end
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moet gewaardeerd worden, omdat voornamelijk in 
het meubelvak van „profielen" misbruik gemaakt was 
geworden ; de bouwkunst werd maar al te gaarne 
a!s voorbeeld gebruikt, ofschoon dit eigenlijk dwaas 
iieid was." 

„Dc Engelschen volgden in hunne meubelen de 
Gothische na. Maar ook zij wisten niets beters te doen 
dan alle lijsten te vermijden. Daardoor bleven zij wel 
voor di' dwaasheid van vroeger behoed, maar liet ont
brak hen aan vindingskracht, om iets nieuws voor 
het weggelaten lijstwerk in de plaats te geven. Zij 
meenden, dat bijvoorbeeld een kast aan alle vereisch-
ten voldeed, als zij goed op haar pooten stond en 
practisch was ingericht. Maar tlat ook hel redegeven
de der samenstelling zichtbaar gemaakt moet wor
den, dat dit den beschouwer overtuigen moet, waar
om alles zóó cn niet anders gemaakt werd, dal zagen 
zij niet in. Verscheidene nieuwere meubelmakers var. 
het vasteland zijn beter geslaagd. Dc Fransehen wa
ren zoo verstandig, dc achttiende eeuw lot uitgangs
punt te nemen. Het Rococo beschouwden zij niet als 
de afsluiting der Renaissance, maar als hel begin van 
een nieuw tijdperk. De lijsten zijn aan de beste meu
belen uit het midden der l8c eeuw reeds vrij we! 
verdwenen. Waar zij nog voorkomen, herinneren zij 
ui het geheel niet nicer aan de antieke. De pooten 
van dc tafels en stoelen, in de t"e eeuw zoo rijk 
geprofileerd, zijn in de l8e eeuw glad, doch flauw 
gebogen en eindigen van onderen in een eenigszins 
massieven voet." 

De voorbeelden, die dc schrijver van Plumet, Sau-
vage. Majorclle cn Van de Velde aanhaalt, slaan wij 
over, omdat dc werken dier meubelmakers onzen 
lezers waarschijnlijk niet voldoende bekend zijn. Maai 
wat op de bouwkunst betrekking heeft mogen wij 
hun niet onthouden. 

„De hedendaagsche bouwmeesters, die geest bezit
ten, laten, waar het maar eenigszins kan, alle lijst
werk weg. Maar wat bij een woonhuis of landhuis 
gedaan kan worden, is onmogelijk, zoodra een monu
mentaal bouwwerk moet worden gemaakt. Dc bouw
en- ster. die zich daar van dc vormen, die in dc oud 
heid wortelen, wil losmaken, belandt in dc Gothiek. 
Zelfs dc levendigste verbeelding heeft zich nog geen 
voorstelling kunnen maken van de wijze, waarop dc 
monumentale nieuwe stijl zich zal ver!nonen. De over
levering bh|kt hier al bijzonder sterk te zijn." 

„Sommige architecten zoeken hun heil in een veel
zijdig, subtiel, deftig, eklcktisch archaïsme, anderen 
leven in den geest het leven van een tijd, die reeds 
lang achter ons ligt, nog weer anderen nemen hun 
motieven uit China en Italië, uit Mexico en Indië, uit 
het Oosten cn het Westen cu zij trachten vooral met 
ruimte tc werken. Maar de overlevering houdt hen 
allen nog geketend, cn daar zuchten zij bij. Zij hou
wen wel verschillend, maar toch is er in hunne wer
ken al heel weinig onderscheid. Alken in enkele fijn
heden kan men het verschil zien." 

Wij veronderstellen dat dc heer Karl Scheffler. die 
hier aan het woord is, het nieuwe Amsterdamsche 
hcursplan niel kent. Anders zou hij niet schrijven, .lat 
i i n monumentaal bouwwerk zonder lijsten een on
mogelijkheid is. Trouwens ook bij pakhuizen, fa
brieksgebouwen cn soortgelijke dikwijls zeer monu
mentale stichtingen worden al sinds jaren alle lijs
ten weggelaten, wat den schrijver niet onbekend kan 
zijn. Of zou hij de beteokenis van dergelijke gebou
wen als kunstwerken niet willen erkennen? Dan ziet 
het er met dc Amsterdamsche beurs in hope slecht 
uit. Nu volgt iels oA/cr den bouw van woonhuizen. 

..Waar hel woonhuizen geldt, hebben tie bouw
meesters reeds geleerd, met geringe middelen wat tot 

stand tc brengen. Hout, ijzer, pleisterwerk, gebak
ken en gehouwen steen worden zóó verdeeld en zicht
baar van elkander gescheiden dat die scheiding zich 
aan ieder als door dc samenstelling verklaard moei 
vertoonen. Het gewild naïeve van de hedendaagsche 
architecten is zoo gezond mogelijk. Maar daarmede 
komen zij nog niel, waar zij wezen moeten. Er dient 
voor de ontbrekende lijstwerken wal anders in tie 
plaats bedacht te worden." 

Want, hoezeer de schrijver ook tegen het gebruik 
van de tradioncclc lijstwerken gekant moge zijn, ge
bouwen zonder lijsten vindt hij toch „von zicmlich 
gleichmiissiger Nüchternhcit". 

Wat moet er dan voor dc lijsten in de plaats ko
men? Dc heer Scheffler zegt het niet, cn laat this 
tic oplossing van het door hem gestelde probleem 
aan zijn lezers over. 

Wij willen aan het oovenstaande nog ccn paar op
merkingen toevoegen. Men moet zich voor alle over
drijving wachten ; zoomin dc afwezigheid als de aan
wezigheid van lijsten heeft met de schoonheid van 
een bouwwerk iets tc maken. 

Het aanbrengen van lijsten en profielen, waar daar
voor geen reden is, keuren wij af. Maar waar zij nut 
kunnen doen, zouden wij ze toch willen maken. Want 
wij zien in de „innige vlakheid", waarmede sommi
ge jongeren zoo dwepen, allerminst een element van 
schoonheid. 

Bij dc tegenwoordig zoo veelvuldig gebruikte 
houtcementdaken heeft een eigenlijk gezegde kroon
lijst aan ccn gebouw geen zin meer. Ook bij de toe-
pussing van pannen of leien daken behoeft de goot 
geenszins het bekende antieke lijslprofiel te vertoo
nen. Maar goed geprofileerde afdekkingen op muur
werken, flink voorspringende en van waterhollen 
voorziene stcenen kozijndreinpels, om slechts een 
paar gevallen hier te noemen, hebben, afgezien van 
hunne esthetische betcckenis, grool practisch nul. Als 
men het regenwater ongehinderd langs tic gevels naar 
beneden laat stroonien, dan behoeft een gebouw-
slechts ccn strengen winter le hebben beleefd, om 
reeds in het daarop volgend voorjaar duidelijke spo
ren van verval te vertoonen. De voortbrengselen on
zer nieuwste kunst ontkwamen lot dusverre aan die 
proef; ten slotte zullen zij cr toch aan onderworpen 
worden. 

Wij zijn overtuigd dal een bouwmeester, als hij 
zich bij het gebruik van lijstwerk tot het strikt noo-
clige bepaalt, op andere wijze, dan door overtollige 
lijsten, aan zijn gevels de verdecling zal geven, die 
het tjog eischt. Met afwisseling van materiaal es hier 
veel le verkrijgen. 

Maar het is onzes inziens verkeerd, om, als -ten 
van alle lijstwerk afstand doet, daarvoor niets an
ders in elc plaats tc geven. Dc „gelijkmatige nuch
terheid", die dan ontstaat, moge op het oogenblik 
als „eerzaamheid" enkele geestdriftige bewonderaars 
vinden, op den duur zal zij niet kunnen voldoen. 

DE NIEUWE KUNST. 
Hel zal onzen lezers misschien belang inboezemen, 

te vernemen, wat Gcorg Hirth, die een twintig jaar 
geleden den bekenden „Formenschatz" begon uit te 
geven, van de nieuwe kunst zegt in het weekblad 
„Jugend", dat bij hem het licht ziel. 

Hij begint met het een en ander op te merken om
trent de kunst in dc ige eeuw ; pas nadat ongeveer 
alle stijlen achtereenvolgens waren nagebootst en 
men reeds tot het Rococo was gekomen, begon de 
nieuwe stijl in Duitschland aanhangers te vinden. 

„Het is dwaas" zegt Hirth dan, „tc meenen, dat 
het volgen van een stijl, die algemeen als alleenzalig
makend en „mooi" beschouwd wordt, iets met een 
mannelijk karakter of met nationale waardigheid te 
maken heeft Vroeger heb ik zelf zulken onzin ver
kondigd, maar wat ik toen beweerde neem ik nu 
plechtig terug." 

„Toch kan ik den stijl, tlie op het oogenblik bezig 
is te ontstaan, niet zeer oorspronkelijk noemen. In 
zijn bestanddeelcn zien wij nu eens herinneringen aan 
elc kleurrijke versieringen eler Egyptenaren en eerste 
Grieken, elan weer aan de recepten eler Gothiek of aan 
den trant van het begin onzer eeuw. Oud-Noorsche, 
Arabische, Indische en Japansehe motieven worden 
dooreengehaspcld Wie de prenten van Choelovviecki, 
van Chippendale, de- patronen der 17e eeuw, ele? be
hangselpapieren der 18e eeuw, het Empire, ele modes 
van Loelewijk XVIII kent, elie zal in den Engelschen 
stijl van thans niets elan herinneringen van wat reeds 
bestaan heeft vinden. Men mag hier elan ook gerust 
van een Ben-Akiba-stijl spreken." 

De schrijver denkt hier aan de lievehngsuitdruk-
knig van dezen Israëliet: „Alles scbon elagevvesen" 
Hen Akiba herhaalde op zijn beurt slechts het woord 
v<:n ti-n Prediker: „Hetgene elal er geweest is, dat 
zelfde zal cr zijn, cn hetgene dat er gedaan is, dat
zelfde zal cr gedaan worden, zootlal er niets nieuws 
is onder de zon. Is er iets, wa.irean men zoude kie
nen zeggen: Zie dat, hel is nieuw? Het is alreeds 
geweest in tic eeuwen, die vóór eins geweest zijn." 

Dc heer Hirth is het ook met den Prediker eens, 
elat alleys zijn bestemden lijd heeft. „ O p ele richting 
van heden", zegt hij, „zal ongetwijfeld binnen twin
tig of dertig jaar - misschien al eerder, ccn nieuwe 
richting volgen. Dc jongeren moeten zich nu reeds 
op die verandering voorbereiden, cn ook dc ouderen 
zullen wel elocli, daarmede rekening tc houden. De 
kunst laat zich niet dwingen, en niemand kan hel 
rail tics tijtls tegenhouden." 

De se-hrijvcr acht liet dus verstandig, zich op elcn 
stroom des tijels tc laten drijven, en niet le pogen, 
daartegen op le roeien. Zonderling blijft het even-
vel, dat, terwijl vroegere stijlen althans minstens een 
eeuw in zwang bleven, den nieuwsten stijl geen lang 
leven voorspeld wordt Motiegrillen hebben wel altijd 
beslaan, doch elc architectuur was daar niet aan on
derhevig; de decoratieve- kunst moet pas 111 ele iSc 
eeuw zich aan elie grillen onderwerpen. 

Eenvoud wordt ons nu tol vervelens toe van alle 
met roode pannen belegde daken gepredikt; een
voud roepen ons de nieuvverwetsche meubelen toe, 
wier waarde voor ele practijk niet groot is. W ij be 
zochten laatst iemand, die zich door een artist, wiens 
raam wij hier kiesehheidshalve verzwijgen, maar die 
tot de bolleboozen in de nieuwe kunst behoort, ten 
bibliothee'kbetimmering had laten maken. Maar die 
kunstliefhebber klaagde cr over, elat ele tafel en elc 
-loeien zóó ongemakkelijk waren, elal hij genoodzaakt 
was, tot zijn andere meubelen zijn toevlucht tc ne
men, als hij eens aangenaam wou zitten. 

Reeds klagen elc bcclelhouwers steen en been, elal 
zij hun beitel, eens zoo begeerd, wel aan elc wilgen 
kunnen hangen, cmielat geen bouwmeester hun dien
sten meer verlangt. En vele andere kunstnijveren, elf 
hun vorming kregen 111 een tijd toen cr van geen 
nieuwe kunst nog sprake was, worden tot onvrijwil
lige werkloosheid gedoemd. 

Die allen vragen om bescherming, maar zonder tlat 
het veel geven zal. Want, zegt de heer Ilirlh terecht, 
„niemand kan het rad des tijds tegenhouden". De Pre
diker wist het wel, toen hij schreef: „Alles heef' 
cenen bestemden tijd ; daar is een lijd om te wecnen 

er. een tijd om te lachen, een lijel enn af te breken 
en ccn tijd om te bouwen, een tijd om stcenen weg 
te werpen cn een tijd eim stcenen tc vergaderen." Den 
beeldhouwers en hun lotgenooten staat thans het wec
nen nader elan het lachen ; al wordt cr genoeg ge
bouwd, hun standje wordt afgebroken ; ele stcenen, 
vroeger in hun werkplaatsen vergaderd, zijn thans 
voor hen als weggeworpen. Een troost is echter voor 
hen, elat elc kans spocelig kan keeren. 

Erger zijn cr dan tic bouwmeesters aan toe, elie- nu 
meenen zulke fraaie scheppingen te maken. 

DON QUICHOT. 

Men weet, hoe de hclel van Cervantes tegen wind
molens streed, denkende dat het ridders waren. Zoo 
waant ook elc heer Jan Kalff den heer Weissman een 
flinken stoot toe te brengen, maar treft hij niets an-
tlers dan ,.I)e Opmerker', elie nu lee-els meer elan een 
derde eeuw in het belang onzer bouwkunst haar wie
ken draait. Mem hoort elen molen, en wij gelooven, 
dat men ook wel meel ziet. 

De- heer Jan Kalff dan wijdt 111 dc laatste „Kro
niek" een artikel aan elc Westerkcrk te Zaandam, 
wat, op zich zelf, zeker prijzenswaardig zou zijn, kon 
daardoor iets bijgedragen worden, om het bedreig
de monument te behouden. 

Maar ele heer Jan kalff gooit het over ccn ande
ren boeg. Hij valt elem heer Weissman aan, omdat 
deze 111 i!e' Noord-Hollandsche Oudheden schreef, 
waar hij de Westerkcrk te- Zaandam vermeldt : „het 
schijnt, elat ccn gedeelte van het gebouw, wellicht 
ook tie' kruispijlers, nog uit den gothischen tijd, al
thans uit het begin eler ide eeuw dagteekenen. Ook 
het fraaie torentje heelt een 11>e 1 euwseh karakter." 

Wanneer een architect als ele schrijver der Xoorel-
1 lollantlselie oudheden tlit zegt, elan moet hij daar
voor wel zijn redenen gehad hebben. De hier Jan 
Kalff is minder voorzichtig en verklaart, zonder aar
zeling, dat van het l6e-eeuwsche karakter niets aan is. 

Eti ten slotte zegt hij: „Het blijkt nu, hoe ver
keert het Oudheidkundig Genootschap deed, eloor het 
samenstellen der Noord-Hollandsche Ouelhe-elen op 
tc dragen aan twee architecten. In hun voorrede ver
klaarden elezc, zich niet te zullen inlaten met bijzon-
elerheelem, elie uit topographische werken of archie
ven zouden geput kunnen worden. En hel is dui
delijk, tlat niel hol opzettelijk vervvaarloozen van deze 
bronnen alleen elan een bruikbaar inventaris-werk 
kan ontstaan, indien elc auteurs zich bepalen tot af
beelden en beschrijven, eloch zich van elke bespie
geling onthouden. Uittcraarel echter zou zulk ccn 
boek weinig smakelijk zijn. En het ware daarom 
te wenschen, tlat het Oudheidkundig Genoootsehap 
hierin hc\ voorhield eler Duitsehe zusterverecnigingen 
volgde, elie bij hare publicaties van dezen aard meest
al voor den tekst ele hulp van een kunsthistoricus 
inroepen." 

Wij hebben, al naar mate zij verschenen, de dee
len van ele Noord-1 lollantlselie Oudheden eloorge-
hlaelerd en in onze kolommen aangekondigd. Van 
„bespiegeling" hebben wij er echter nooit iets in kun
nen vinden. Of zou tic lieer Jan Kalff het gebruiken 
van ele uitdrukking „het schijnt" als ccn bespiegeling 
beschouwen? Dan is hij al gauw tevreden! Voorloo
pig echter gelooven wij, dat het Oudheidkundig Ge
nootschap nog zoo verkeerd niet gedaan heeft, aan 
architecten het samenstellen van <lc Noord-Hol
landsche oudheden op te dragen. Volmaakt is men-
schenwerk natuurlijk nooit; maar wij twijfelen toch, 
of een kunsthistoricus het den bouwmeesters zou ver-

I beterd hebben. 
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Dc hoer Weissman en zijn medewerker, de lieer 
\ an Arkel kunnen om dezen aanval van den heer 
Jan Kalff glimlachen. 

'V' 
Doch nu begint de strijd tegen dc windmolens. De 

heer Jan Kalff bestijgt zijn ros, velt zijn lans en trekt 
los op ons artikel over dc Westerkcrk tc Zaandam, 
in het nummer van 30 Juli 1898 opgenomen. 

Hij komt op legen de veronderstelling, die wij na 
de lezing der Noord-Hollandsche Oudheden, der Oud
heden en Gestichten van Kenncmerland meenden te 
mogen maken, dat er vóór dc tegenwoordige Wes-
terkerk tc Zaandam een oudere zou bestaan hebben. 

Dit is zijn recht en wij zouden ook geen aanmer
king hebben op wat hij schreef, ware liet niet, dat 
de heer Jan Kalff zich blijkbaar verbeeldt, den heer 
Weissman tc bestrijden, terwijl hij in werkelijkheid 
op „De Opmerker" aanstormt. 

Wij gelooven, dat de heer Jan Kalff het wellicht 
bij het rechte eind heeft, als hij veronderstelt, dat 
de kerk van 1638 de eerste is geweest. Want zijn 
verklaring van hel voor ons raadselachtig opschrift 
in het kerkglas schijnt niet onaannemelijk ; het woord 
„weder" zou dan alleen voor de maat gebruikt zijn. 
Slechts is lui niet volkomen duidelijk, wat de Frie
zen van 1 153 met een kerk van 1(140 te maken ge
had kunnen hebben. 

Op onfeilbaarheid kan dc redactie van een week 
blad geen aanspraak maken. Wij stellen altijd prijs 
op vrienden, die ons, met Van Alphen gesproken, 
onze feilen loonen. Had de heer Jan Kalff, na de le
zing van ons artikel, ons zijne zienswijze doen ken
nen, dan zouden wij niet geaarzeld hebben, daaraan 
in onze kolommen gastvrijheid te vcrlcenen. 

Doch waarom moest nu juist in „Dc Kroniek", een 
half jaar later, met een ostentatie, die den heer Jan 
Kalff niet goed staat, een artikel geplaatst worden, 
waarvan de bedoeling slechts is, om den heer Weiss
man iets onaangenaams le zeggen? Wij kennen onzen 
medewerker te goed, om niet te weten, dat de heer 
Jan Kalff zijn doel gemist heeft. 

De heeren Van -Arkel en Weissman, die a! zooveel 
jaren bezig zijn, hun inventaris samen le slellen, zul
len door het Oudheidkundig Genootschap wel mei 
worden afgedankt, alleen omdat iemand in „De Kro
niek" dit verlangt, daar zij iels i6e-ecuwsch vonden, 
in wat hij voor zuiver I "e-ceuwsch verslijt! 

„Ne stitor ultra crepidam" zij ten slotte den heer 
Jan Kalff herinnerd. Men kan een zeer goed dag
bladschrijver zijn, men kan tooneel, muziek cn bccl 
dende kunst inet succes beoordcelen, cp toch ais 
oudheidkundige zijn sporen nog moeten verdienen. 
Dan staat wat bescheidenheid niet kwaad ; ontbreekt 
die, en wordt een felle toon aangeslagen, dan is het 
onmogelijk den schijn te ontgaan, alsof ingenomen
heid met zich zelf cn afgunst jegens anderen dc pen 
bestuurd hebben. 

D E N. Z. K A P E L T E A M S T E R D A M . 
In zake de N. Z. Kapel heeft de kerkeraad der 

Nederduitse!) Hervormde gemeente le Amsterdam 
eene beslissing genomen. Hij besloot op advies der 
architecten Posthumus Meyjes cn Margadant met 
1 en meerderheid van zeven en dertig stemmen niet 
tol slooping over te gaan. 

Maar, wie bij het lezen van dit bericht zich er in 
mocht verheugen, dat de Heilige Stede behouden zal 
blijven, zal zijn blijdschap voelen verminderen als hij 
verneemt, dat het kerkgebouw aanmerkelijk ver 
kleind zal worden. Men wil de bekende kastjes in 
de Kalverstraat doen verdwijnen met de aan het 
kerkbestuur tocbehoorende huizen op het Rokin ; ook 

de beide ingangen tot dc kerk aan die twee zijden 
komen te vervallen. Door gedeeltelijke slooping der 
kerk wil men dan zooveel terrein zien te verkrijgen, 
dat er grooterc perceelen op de beide zoo begeerde 
winkelstanden kunnen komen. 

Zoo zouden dus geit en kool beiden gespaard blij
ven. De botiwlustige Hervormde gemeente zou haar 
wensch vervuld zien, om flinke rente gevende eigen
dommen de hare le mogen noemen ; van dc Heilige 
Stede zou althans zooveel gespaard blijven, dat men 
niet kon zeggen, dat zij geheel en al verwoest was 

Niemand, behalve natuurlijk de kerkeraad en de 
kerkelijke commissie, zal echter met dit modderen 
vrede kannen hebben. Want welke waarde behoudt 
dc kerk uit een architectonisch of archeologisch oog-
pent, als men haar koor met trans en een gedeelte 
van» haar beuken aan dc westzijde door den slooper 
doet vernietigen ? Niets blijft er dan over, dan een 
vormelooz.e romp, die hoogstens niet kunst- cn vlieg
werk als kerk te gebruiken zou zijn. 

Van tweeën een : óf de N. Z. Kapel moet in haar 
tegenwoordigen staat bewaard blijven, wat met een 
weinig goeden wil best gedaan kan worden ; óf het 
gebouw worde vernietigd, en men doe op de histo
rische plek huizen, een café-chantant, een restaurant 
of iets dergelijks bouwen, wat een pracht van een 
geldbelegging zal zijn. 

Wij kunnen het denkbeeld niet van ons afzetten, 
dat de ontdekte verzakking den heeren van de Ne-
derduitsch Hervormde Gemeente zeer welkom ge
weest is, om een plausibel motief te hebben, tot de 
exploitatie van liet bezit over te gaan. Als men er 
een Naamlooze Vennootschap voor wil oprichten, 
durven wij wedaen, dat de aandeden verre boven 
pari geplaatst zullen worden. 

Ontelbare malen is van den kansel der N. Z. Ka
pel verkondigd, hoe weinig waarde aan het geld moet 
worden toegekend, aan schatten, die door de mot 
eti de roest verdorven worden. Het waren de heide
nen, die deze dingen zochten, zoo heette het. 

Doch nu ziet men het kerkbestuur zelf voor den 
Mammon bezwijken, cn daarom, onder schoonschij
nende voorgevons, een tempel opofferen, die dier
baar is, om de herinneringen daaraan verbonden. De 
geringe waarde van het aardsche slijk, het heeft er 
wel van gehoord ; maar, naar het woord van den 
Apostel Jacobus, men bleef alleen hoorders, „zichzel-
ve met valsche overlegging bedriegende". Het ge
hoorde in practijk te brengen, daders des woords te 
worden, zoover kwamen de heeren niet. 

E E N F R A A I E GESCHIEDENIS. 
Naar aanleidng van de door de gemeente .Amster

dam gehouden aanbesteding wegens het bouwen van 
entrepótpakhuizen, schrijft liet „Handelsblad": 

„Zooals bekend, is de heer C. van Boven bij de ge
houden aanbesteding dc laagste inschrijver geweest. 
Niettemin deden li. en W. den Raad het voorstel 
het werk voor f 62,000 meer te gunnen aan de hee
ren Kalis en De Groot, die thans met den onder
bouw belast zijn en wel op grond dat deze aanne
mers dan vroeger dan dc heer Van Hoven, den ge
heelen bouw zouden kunnen voltooien. De Raad heeft 
zich echter met groote meerderheid van stemmen 
legen dit voorstel verklaard cn, zijn wij goed inge
licht, dan wordt aldus voor de gemeente niet ƒ62,000 
maar bijkans anderhalve ton bespaard. 

„Wat toch was het geval? Algemeen wordt ver
zekerd, dat in de aannemerswereld deze zaak te vo
ren was bedisseld. Eenige aannemers hadden onder
ling besloten dat er feitelijk slechts twee ernstige in

schrijvers zouden wezen en in vergaderingen, door 
hen gehouden, was afgesproken dal de heeren Kalis 
en De Groot hel werk erlangende, aan de anderen 
zouden betalen een groot bedrag, dal, gelijk beweerd 
wordt, tusschen de 60 a 70 duizend gulden zou be
dragen. Toen de biljetten geopend werden, bleek ech
ter, dat de heer (.'. van Hoven, die buiten de combi 
natie had gestaan, dc laagste inschrijver was. Daar 
was niet op gerekend, maar men hoopte toch dat 
de Raad hel aanbod der heeren Kalis en Dc Groot 
zou aanvaarden, uit vrees dat anders hel werk zou 
vertraagd worden. 

Door een toeval echter schijnt deze voor de ge
meente onvoordeelige afspraak ter oore te zijn ge
komen aan een der Raadsleden, een der jongere leden, 
die in de geheime zitting het gebeurde aan iict licht 
bracht en, gesteund door andere leden, wist te voor
komen, dat de gemeente een schade van meer dan 
een ton leed." 

Wij hadden ook een soortgelijk verhaal gehoord, 
met de variant evenwel, dat de minste inschrijver ook 
in de combinatie was, en men hem het laagste had 
doen inschrijven in de verwachting, dal hel werk 
hem toch niet gegund zou worden. Zoo meende men 
den opvolgers zekerder kans te geven, werd beweerd. 

Het is tc hopen, dat men er in slagen za' ; a ' te 
toonen, dat er geen vóórvergadering door de gega
digden werd gehouden, en dat het jeugdig Raadslio, 
ir. de geheime zitting aan het woord, maar wat geba
zeld heeft. Want anders komen de aannemers al in 
een bijzonder slecht licht 

D E T U N N E L DOOR D E N SIMPLON. 
Meer en meer moeten de Alpen, die lange jaren 

als een bijna onoverkomelijke afscheiding tusschen 
noord en zuid hunne met sneeuw bedekte toppen om
hoog staken, zich laten welgevallen, dat de vinding
rijke mensch hunne hoogste bergen doorboort, om den 
aanleg van spoorwegen mogelijk te maken. 

Nog niet tevreden met de tunnels door den Sl. 
Gothard en den Mont Cenis willen dc ingenieurs nu 
ook den Simplon doorboren. Reeds werd mei hel 
werk een aanvang gemaakt. 

Was de weg over den St. Gothard vermaard, nog 
beroemder is die over den Simplon. Napoleon had 
hem van 1800 tot 1806 laten aanleggen. Hij begint 
bij Brieg in het dal der Rhone, en gaat over Bcrisal, 
het Hospiz, Simpeln, Gstein, Gondo en Iselle naar 
Domo d'Ossola. lirieg is aan het Zwitsersche, Domo 
d'Ossola aan het Italiaansche spoorwegnet aangeslo
ten ; een verbinding der beide plaatsen door den Sim
plon heen schept dus een nieuwen verkeersweg van 
noord naar zuid, een weg die wel niet met dien door 
den St. Gothard zal kunnen concurrccren, maar die 
toch voor het noordwestelijk gedeelte van liet Euro-
peesch vasteland niet zonder beteekenis zal blijven. 

De 66 kilometer, die Brieg van Domo d'Ossola 
scheiden, worden door den postwagen gedurende bet 
gunstige seizoen in 10 uur afgelegd. Maar als het 
winter is, duurt de reis veel langer, en is het dikwijls 
noodig, dat de passagiers in een der „Schutzhiiuser" 
een toevlucht zoeken. 

Al deze bezwaren worden, als de tunnel eenmaal 
gereed zal zijn, opgeheven. Toch zal ook dan de weg 
over den pas, om de prachtige natuurtafereelen, die 
hij oplevert, nog heel wat liefhebbers vinden. Want 
ook de St. Gothard-tunnel heeft niet belet, dat vele 
reizigers den tocht over Andermatt verkiezen. 

De Simplon-tunnel wordt 20 KM. lang cn over
treft dus dien van den St. Gothard, welke 16, en dien 
van den Mont Cenis, welke 13 KM. lengte heeft. 

Vroeger trachtte men de lengte der tunnels zooveel 
mogelijk te beperken ; hel boren kwam zóó duur 
te staan, dat men liever door allerlei middelen poog
de, den weg langs kronkelingen te brengen, 0111 den 
eigenlijken tunnel zoo kort mogelijk te doen zijn. 
Thans, nu electrische beweegkracht kan aangewend 
worden, is dit anders geworden. Watervallen zijn in 
de bergstreken overal aanwezig, zoodat dc electrici
teit gemakkelijk en weinig kostbaar tc verkrijgen is. 

Een kilometer tunnel door den Mont Cenis kostte 
ƒ3.000.000; er was een jaar voor noodig. Maar in 
den Simplon maakt men vier kilometers per jaar, en 
iedere kilometer vereischt slechts een uitgaaf van 
ƒ 1.500.000. Zoo wordt dus thans vier maal zoo snel 
gewerkt als voorheen en behoeft slechts de helft uit
gegeven te worden. 

E E N R E U Z E N W E R K . 
Een der voornaamste bezienswaardigheden van de 

tentoonstelling te Parijs, die, als de omstandigheden 
het niet beletten, in het volgend jaar zal worden ge
houden, moet de groote teleskoop worden. 

Omtrent dit werktuig zijn de meest buitensporige 
vertelsels in omloop; zoo wordt gezegd, dat men 
daardoor de maan zal kunnen zien zóó, alsof zij op 
1 M. van ons verwijderd was. 

Maar door den kijker, die 60 M. lang is en 1.25 
M. middellijn heeft, zal men dc maan wel aanschou
wen, doch op schijnbaar grooteren afstand, namelijk 
65 kilometers. Hierdoor zal men alle voorwerpen, die 
130 M. lang zijn, als 1 mM. groot kunnen waarnemen. 
Mocht er dus op de maan een gebouw als het Rijks 
museum bestaan, dan kan het den beschouwer niet 
ontsnappen. 

Het werktuig weegt 14.000 KG. De spiegel is een 
glazen schijf van 3 M. middellijn en 0.30 M. dikte; 
hij is reeds gereed, doch de fabriek, die hem maakte 
heeft elf maal 1c vergeefs gepoogd, een tweeden te 
vervaardigen. Het slijpen van dezen spiegel is zeer 
bezwaarlijk. Ook het maken der lenzen kost veel 
moeite. 

Hij dil alles moet men nog in aanmerking nemen, 
dat een instrument van deze afmetingen nog nimmer 
in gebruik is geweest. De ervaringen, met andere 
groote kijkers opgedaan, maken het niet onwaarschijn
lijk, dat deze teleskoop, hoeveel zorg er ook aan be
steed wordt, toch niet aan de venvacht ing zal beant
woorden, omdat dc atmosfeer, die de aarde omgeeft 
het verkrijgen van voldoend scherpe beelden belet. 

GASTRAM DKN H A A G — I.OOSDUINEN. 
Gedurende de geheele maand Januari heeft gastram 11". 1 

degelijks in geregelden dienst geloopen en tot den 15n Februari 
92 achtereenvolgende dagen den dienst volgehouden. 

Dc gasmeter stond op 31 Januari ' i avonds o[> 6320 SI3. 
„ „ , 1 Januari 's morg. op 524+ „ 

Totaal verbroik . . . 1076 SI3. 
Wogen n". 2 gebruikte 26 M 3 voor proeftochten, terwijl de 

gasverlichting van den wagen gedurende de maand 4180 SI3 

eisebte, zoodat het gasverbruik van den wagen 1008 20 SI3 bedroeg. 
Afgelegd werden 1954 K SI. zoodat dit een gasvorbroik geeft 

van 516 litor per wagonkilometer. Dit gasverbruik, hetwelk het
zelfde is als dat van de vorige maand, mag dus als een constant 
beschouwd worden voor den Loosduinsehen weg cn do aldaar 
hcerscbendo tnestnuden. 

Zes ritten werden gemaakt met een aanhangwagen wegende 
5A ton. De snelheid van de gastram niet aanhangwagen waa 
dezelfde als zonder. Het meerdere gasverbruik was zóó gering 
dat er in de bovenstaande berekening geen notitie van genomen is. 

De proef niet den Aanhangwagen slaagde uitstekend, zoodat het 
plan bestaat do volgende maand een proefrit met twee aanhang
wagens te maken. 

Het gebruik van smeermiddelen was ongeveer hetzelfde als de 
vurige maand (zie verslag Decombor) zoodat ook dit als een constant 
beschouwd kan worden. Het gebruik van consistontvet was deze 
maand bijzonder gering, slechts twoc kilo's; wjj goloovon echter 
dat niet warm vvcdor dit verbruik grooter zal zjjn. 



In het Decemher-vcrslag maakte ik de opmerking- dut onzos 
inziens dc spieën van dc kettingraderen niet voldoende bevestigd 
waren. Ons vermoeden is juist gebleken, want den 80 Januari, 
toen dc train baar laatste rit naar Loosduincn maakte, merkte 
men aan de kruising te Halfweg; dat de spieën losgeloopen wareu. 

Dit is de eerste en de eenigste keer dat gastram n". 1 onder
weg is blyven steken en dit, wy bekennen liet, bad niet behoeven 
te gebeuren, indien men de spieën op eene betere wijze bevestigd 
had. Daar echter de gastram n°, 1 nu reeds «812 kilometer heeft 
afgelegd (14 Februari) en slechts éénmaal vertraging heeft onder
vonden, hebben wij geen reden tot klagen; wjj durven het zelfs 
gerust erkennen: de gastram beeft onze eigen verwachtingen 
overtroffen. 

Daar de directeur der Westlandsche tram, Jhr. Yerspvck, bjjna 
dagelijks met dc gastram rijdt cn beter in staat is een onpartjjdig 
oordeel te vellen, dan met my wellicht het geval zoa zyn, heb 
ik genoemden heer gevraagd mij zyn oordeel over de gastram 
made te deflcn en bjj schreef my al* volgt over de proef: 

B . . . moet ik erkennen dnt zij tot heden alle reden tot tevredenheid 
•gaf cn is het publiek blijkbaar met het nieuwe vervoermiddel 
„ingenomen. 

„Het trillen van den wagon gedurende stilstand is nauwelijks 
„merkbaar cn volstrekt niet hinderlijk; van onaangename lucht 
„in den wagen is geen sprake. De verlichting van den wagen 
„met gasgloeilicht is fraai en valt in den smaak van het publiek. 
„Ofschoon bet traject Den Haag— Loosduinen vele hellingen en 
„bochten oplevert, wordeu deze door uwe gastram met gemak 
„doorloopen, , 

In het laatste jaar heeft gastraetie weder vele vorderingen ge
maakt. Men kun nu <raslrammeu construecron voor drie spoor-
wijdten viz: 1.485, 1.067 en Ü 75 J l . 

Men heeft gnslocomotieven vnn uiterst «oliede constructie met 
motoren vun 34 effectieve paardek rae li ten. voornuinelyk voor 
goederenvervoer en heuvelachtig terrein bestemd. 

By gewone stadstrammen is het gebleken (Ut twee sneliielen 
voldoende zyn, doch voor lijnen, welke gedeeltelijk als stads- en 
gedeeltelijk als buitenlijnen dienst doen, is het verkieslijk dat men 
buiten dc stad gekomen met grootere snelheden rijden kun. Men 
heeft DU een inrichting, waarmede dc bestuurder de snelheid VSO 
den motor (binnen ten ere grenzen natuurlijk, naar willekeur kan 
regelen. Men kun alsdan iedere s n e l h e i d verkrygen van 
5 K.M. langzame gang tot 25 K M. full speed. 

Ten slotte maken wij bclung-tellenden er opmerkzaam op, dat 
do proef, ons zoo welwillend door de directie der Weetlandeehe 
Stoomtram maatschappij toegestaan, met 31 Maart ft. s. eindigt, 
dat wy deze proef genomen hebben urn ccn ietier hier-te-lande 
de gelegenheid to geven zich persoonlijk niet de gastram in 
kennis te stellen en dat wij hopen dat niet alleen de voorstanders 
maar ook de tegenstanden van gastractie van deze gelegenheid 
gebruik zullen maken. Hoe beter toch onzo tegenstanders op do 
hoogte zijn van gastraetie, ho? minder gevaar hebben wij tc 
duchten van een onjuiste critiek. 

V . MKISCIIKK — SMITH M . 8 C , 
c 'iviet-Imgenii "r. 

N.B. De genoemde gastram n*. 1 beeft thans gedurende 100 achter
eenvolgende dagen geregeld den dienst onderhouden tusschen 
Den iiang en Loosduinen. 

manier van gieten, nl. door middel van een stukvorm, wat voor 
beelden enz. steeds toepassing vindt. Ook deze moeilijke wyze van 
werken wordt duidelijk uiteen gezet en door een kleinen stukvorm 
nader toegelicht. 

Na nog het afgieten van tijn werk, door middel van zwavel-of 
\\u-vormen besproken te hebben, welke laatste methode voorna
melijk wordt toegepast voor zilveren voorwerpen, behandelt spr. 
het af vormen van lichaamsdeelcn, eveneens verduidelijkt door voor
beelden. 

Nadat spr. nog de verschillende, meestal nadceligc manieren 
genoemd heelt, waardoor men de gips al of Liet snellor laat werken, 
besluit bij zyn leerrijke voordracht, onder luid applaus der aan
wezigen, waarna dc Voorzitter hem dank brengt voor het gehoorde. 

Hierna komt in behandeling een ingekomen echryven van de 
VereenigÏDg B. en V , behelzende het verzoek eene gecombineerde 
bestuursvergadering te beleggen, ten einde tc bespreken, welke 
middelen aangewend kunnen worden om meer samenwerking te 
verkrygen. Besloten wordt hieraan gehoor te geven, doch, vóór 
alles, eigen zelfstandigheid tc handhaven. 

Ten slotte wordt besloten onder de leden eene schetsprysvraag 
uit te schrijven voor een ijzeren deurpaneel. 

B O L ' W J U N D H i GENOOTSCHAP TE 's-(iHA V ENHAÖE. 
Vetgadering van 24 februari 1899. 

Wegens de uitgebreidheid van het verslag der hoogst belangrijke 
lezing van den heer dhr. Mr. Victor do Stuers. over liet Binnen
hof te 'e-Grftvcnhuïïe, moeten wij ons heden bepalen tot dn mede
deeling dat voor de drie bestuursvacaturen Du Kien. Do Haan en 
Van Wadenoyen gekozen werden de heeron Du Kieu. Molenaar 
en Herden, die zich de benoeming lieten welgevallen. Het verslag 
wordt in het volgend nommer opgenomen. 

SOCIËTEIT L'. N. I. ROTTENDAM. 
Vergadering van Woensdag 21 iebruari 18!*9. 

In de Bouwkundige Sociëteit I . X. I. werd door den heer dun 
Wolff, modelleur alhier en lid der Sociëteit, eeno voordraeht 
gehouden over liet vormen on gieten met pleister, toegelicht met 
verschillende modellen en monsters 

Na eene korte inleiding, behandelt spr achtereenvolgens do 
verschillende methoden van gieten. Als eerste methode beschrijft 
hij het afgiet. 11 van een of ander relief, door middel van een 
kleiaidrukscl. Een tweede, meer bekende en gebruikelijke manier 
is het afgieten in een zg. verloren vorm of ..moule cn creux 
perdu", wat bijna uitsluitend direct op de k'ei geschiedt. Xa eene 
uiteenzetting van het gieten en afbakken wijst spr or nog op, 
dat om eene scherpe reproductie tc verkrygen. bet onkel uitwas-
sehen van den vorm met water verre do voorkeur verdient boven 
de behandeling met olie ot dergelijke. De meest gebruikelijke cn 
goedkoopste methode noemt spreker het gieten niet behulp van 
"•clatinc. Met eenige voorbeelden licht hy duidclyk de verschil
lende bewerkingen toe, nl. het maken van de schaal met gelatine 
en ten Blotto mot gips. Vervolgens behandelt hij de neer officieel© 

TECHNISCHE V A K. V E R E E XIOIN G. 
AFDKIXINI; AMSTKKHAM. 

Vergadering van Woensdag 22 Februari 1899. 
Xa het behandelen der gewone huishoudelijke zaken werd het 

Afdeelings-reglement herzien. 
Hierna had een verkiezing plaats van 5 leden voor het Hoofd

bestuur; bij eerste stemming verkregen dc heeren M. Couturier .Ir., 
II. J . C. Haver, II Mtmereeuw, L A. Sanders en G. L . Toekamp 
Lammer» dc meerderheid; allen verklaarden zich dc benoeming 
tc laten welgevallen. 

Do vra^eiibus bevatte eeu vraag over ..condensatiewater*1; deze 
werd voldoende beantwoord. 

X * rondvraag, waarby een der leden de aandacht vestigde op 
do voordracht van den beer Gustav Dfthoe, te houden op 2tJ ea 
27 Februari, werd de vergudering gesloten. 

1 1 I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GBAVENIIAGE. In een vergudering van aandeelhouders der 

llaagsche plateelbakkerij „Rozenkurg'' is besloten, behalve kunst-
aardewerk ook porselein te gaan vervaardigen. 

De naam der vennootschap zal nu worden ..llaa^seho porselein
en kunst-aardewerkfabriek Rozenburg.'' 

ITRKCJU. De Maatschuppy tot exploitatie van Staatsspoorwegen 
heeft dc bezoldiging van de adjunct-ingenieurs 2e kl. gebracht 
op f 1400 tot / 1700, cn die van de adjunct-ingenieurs le kl. op 
f 1700 tot f 2000, terwyl de in tijdolijken dienst aangestelde 
adspirant adjunct-ingenieurs voortaan f 1200 als bezoldiging zullen 
ontvangen. 

HAARLEM. Door dc Baarlemiohe maataohappg die .,Dtiin en 
Daal" exploiteert is aangekocht het perceel „De Brugge", gelegen 
nan den straatweg tusschen Velzcn en Ueverwijk. bij de snijding 
daarvan door de spoorlijn. Het perceel is 10 l l A. groot cn wordt 
als villapark ingericht. Do vorige week werd liet gekocht door drie 
ingczetei en van Ueverwijk, die het nu met f10,010 winst aan de 
genoemde maatsenappij overleden. 

BREDA- Maandag j l . had de plechtige begrafenis plaats vun wijlen 
den heer 11. IV N. G. van der Knn, in leven sectie ingenieur van 
de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen. Van heinde 
en verre waren collega's en vrienden van den overledene naar 
hier gestroomd om den betreurden dooilc de luatHtc eerbewijzen 
tc brenger. Aan de groeve werd bet woord gevoerd door den 
hoofdingenieur Verwejj cn den predikant uit Venlo, een vriend 
vun den afgestorvene. 

— Aflevering 3 van „Do Natuur" (uitgave van .1. G. ilrocse. 
to Utrecht) bevat: Lelietje der dalen, door J . Sturing. — Het 
gebruik van den thermometer {hypsouietcr| voor hoogtemetingen, 
door J. J . Verwijncn. — Een hb.onder ras van jachthonden, door 
Dr. K. Bin ia. — Vivisectie (vervolg en slot» door Dr. R. G. 
Rijken». De elektriciteit op de Jungfrau-baan l vervolg cn slot), 
door Dr. L. Bleekrode. — De inrichtingen tot bescherming der 
bladeren in den strijd om het leven (vervolg en Hint) door Tine 
'famines. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, door 
Ant. Punnekoek. — Correspondentie. 

I' E l i S 0 X A L 1 A. 
— Bjj Kon. besluit is uan l \ Kreber, wonende te l'treeht. op 

zijn daartoe gedaan verzoek, met 1 Juli eervol ontslag verleend 
al* opzichter over do rechtsgebouwen. gevungenissen en rijksop
voedingsgestichten. 

— Hij Kon. bctduit is benoemd tot opzichter le kl. voor het 
stoomwezen, do opzichter 2e kl. \V. J . Vermaasc. 

— De civiel-ingenicur II Thorn Prikker is benoemd tot tijdelijk 
adjunct-ingenieur hij dc werken tot voorziening iu de verdediging 
van de Noordzeekust in Noordholland, tusschen de Heldcrsche 
en Hondsbosschc zeeweringen. 

— Aandeelhouders der Gasmaatschappij Middelharnis-Sommels-
dijk hebben tot directeur der fabriek benoemd den heer J. Adriaans, 
directeur der gemeente gasfabriek te Wormorveer; wegens ver
lenging van de concessie met 40 jaren, is besloten de fabriek te 
verbouwen en te vergrooton, en muntmeters in te voeren. 

- - Tegen t April zyn by de Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen benoemd tot waarnemend adjunct-inspecteur de 
heeren J . I). M. van Royn Snoeck en J . J. Zuidweg, thans con
troleurs van den loopenden dienst. 

— De koning vun België heeft benoemd tot eommundeur in 
de Leopoldsorde den heer Jozef Israels, tot officier den heer C. 
Bisschop en tot ridders de heer H. J . Haverman, J. ('. H . Klin
kenberg, \V. Maris en Pb. Sadce. 

— De heer A. M. de Boer, architect cn timmerman to Oldoboorn 
is uit S0 sollicitanten benoemd tot opzichter bij de rijksgestichten 
der Kolonie van Weldadigheid te l-'/oderiksoord. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— D a g e l y k s c l i o p z i c h t e r , vooral practisch ontwikkeld, 

aanvankelijk voor eenige maanden. Adres motto „Dagelynsch 
opzichter", Bureau dezes. {Zie advert in dit no ) 

— H o o f d o p z i c h t e r bij een belangryken villabouw in Overijsel, 
hekend met het maken van details en het houden vun administratie. 
Adres lett. ./, Bureau deies (Zie advert, in dit no.) 

- A s p i r a n t - o p z i c h t e r bij do .Maatschappij tot expl. van 
Staatsspw. Zij, die aan bet examen wenschen deel tc nemen, 

I moeten zich voor 8 Maart schriftelijk aanmelden bij den hoofd* 
ingenieur \V. Verweij Az. (Zie advert, in dit no) 

— In Mei zal een vergelijkend onderzoek worden gehouden voor 
de betrekking van aspirant opzichter der telegrafie, waarvoor vijf 
planteen worden opengesteld. 

Dc aspirant-opzichters genieten eene bezoldiging van f50 per 
maand. Zij kunnen, na twee jaren, bij voldoende algemeene ge
schiktheid, deelnemen aan het examen voor opzichter, op een 
jaarwedde van f 1000 tot f2400. Heeft ccn aspirant-opzichter na 
vjjf jaren niet uan laatsthedoeld examen voldaan, dan wordt hij 
uit 'sryks dienst ontslagen. 

Caudidaten moeten zich vóór 15 April tot den directeur-generaal 
der post en telegraaf wenden bij een verzoekschrift op zegel, met 
nauwkeurige opgaaf van naam, voornamen en woonplaats. 

Do „Staatscourant" n". 44 bevat verdere bijzonderheden. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
{Dienstaanbiedingen worden ten gerieve van heeren geabomteerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast ziek met di toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Opz i e ht 0 r-t ee k e n na r. practised en theoretisch ont
wikkeld, goed kunnende detuilleeren enz., zag zich gaarne tegen 
1 Maart of later geplaatst. Adres motto „Opzichter" Bureau dezes 
)Zie advert, in het vorig no.). (2) 

— O pz ie h tor-1ee k e n aar, om zoo noodig direct In dienst 
te treden, practisch en theoretisch ontwikkeld en over de boste 
refer, kunnende best hikken. Adres no. 54 Bureau dezes, (1) 

HOOFDOPZICHTER Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, S a n i t a r y E n g i n e e r 
Wordt verlangd bij eene helangrijke 

Villa-bouw in Ocerijnml, een alleszins 
bekwaam H O O F D O P Z I C H T E R , 
vooral bekend met het maken van 
detail" en het houden van administratie. 
Franco offertes letter A, Opmerker, 
'(-11 age. 

Een Architect te Amsterdam ver
langt, aanvankelijk voor eenige maan
den, een Dngel i jkNcli Opz ich ter . 
vooral practisch ontwikkeld en tevens 
goed bekend met detailleeren. 

Adres onder het motto DAGELI.IKSCH 
OI 1111:11 aan bet Bnreau van De 
Opmerker, te 's-Hage. 

Maatschappij tot Exploitatie 
V A N 

SMTSSPIIORWEGEN. 

Zij, die aan het in het begin der 
maand April te houden e x a m e n 
v o o r V s i > i i M i i t - 0 | » / i c l i l < T bij 
den Diemt van Weg en Werken der 
Maatschappij lot Exploitatie van Staats
spoorwegen te Utrecht wei lNel ie i l 
d e e l <e n e m e n , worden v rzuchi 
zich daartoe voor den S n .Hasn't 
N o l i i ' i ï O - l i j k aau te melden bij den 
Hoofiiingeni.ur, Chef van den ge
noemden Dienst, den Heer W. VER
WEIJ A Z N . 

Voorwaarden van benoembaarheid 
tot Opzichter met programma van het 
examen zijn op aanvraag bij den Dienst 
verkrijgbaar. 

Mem. San. Inat. L O N D O N . 
Kantoor: ISO De Ituyterkade, A M i T K B D A H . Filiaaal: Se) R .k ln . 

Hoofdagent voor Nederland, BelgiS en Koloniën van SHANKS A Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleet* Badinrichtingen. — Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, WaschtafeU, Urinoirs enz. — V K R W A R M I N M en V E N T I L A T I E 

lie! nut zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer oonenrreerende prfji*% 
Teekeningen tn prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rafcat 

BECKER &BUDDINGH. 
jVriili<»iii. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAK 

W A T K K 1 M Ü - I I O E K M E E T . 
•N ANDERS 

I X S T B l M E X T E N , 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T S ! , 

LANDMETERS, T E E K E N AAB8, eaa. 

( • e ë m a i l l e e r d e 

J?ei l m c h a l e n . 
WEEGWERKTUIGEN. 

G E BR. H E S S E , Damrak 68, 
AMSTERDAM. 

Leveren comploete r L O H K T H V H H ' H T l X G K X . 
„ , i t A i i i M t i i i r n x t i K X . 

WASCIIBAKKEN, OASORNAMENTEN enz. Tegen concurreeronde prjjzen. 
Plaatsing en inrichting door geheel Nederland. Teekeningen en prgsco anten 

aanvrage. Wederverkoopers ontvangen het gowono rahat. 

B. HOLSBOER. 
A r n h e m . 

Leverancier van Z. M . den Koning. 
Fabriek et» Jlatjaxijn vat* Mnttritmetttrn re—• 

II ETKXN II tfl'I.I.I.IH li Hit It t I H. 
B E K R O O X I I voor W A T K K I M S . H O I K H I K T en andere I XMTKIIM H \ T K X 

met Zilver i s « s . i s s i . IMN.1 (Internat. Tentoonxt.) 
Hoojrnie o n d e r n c h e l d i n g IH7J». 

EQUERRES, M E E T K E T T I N G E N , BRIEF- en PAKKETISALANSEN enz. enz. 
B a k e n s , Rotatie- en Inductie-toestellen, Telegraaf-Apparaten. ena. ena. 



Patent Luchtverwarmings-Oven 
te K O O P , patent F . K A U F M A X N , 
te Ludiriyshafen alRh.in, slechts twee 
winters in gebruik geweest, geschikt 
voor croot Comtoir, Restaurant, Hotel 
of Gesticht. T H hevragen cn te zien 
bij O T T O HKINRICT, Schiedamsche-
dijk 241, Mtalleraant. 

Staatsspoorwegen. 
A A N B E S T E D I N G 

Op D i n s d a g (ion 1 In H a a H 
5S!>!>. des namiddags ten '4 ure (lokale 
tijd), aun het Centraalbureau der Maat
schappij lot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Mort else Park te Utrecht, 
van: 

H e t aaiilir<'iigi>n il< r l . ir l i t 
in H M tl ii i'ti (a f le id ingen 
v o o r de rMpetr ise l i t» \er-
lil'll • in,.- v a n hel empla
cement i n id* perrons te 
Itoxtel. Iii't l everen en 
ste l len v a n l . i <-h i masten . 
lUelciil i l i - - t l ia le l ia icil I'll 
d a a r b i j l ic i ioodigd 1.1/er-
werk en liet p laatsen der 
honti ' l l «»<• leid i ii ; s p a leti. 
K o o r l a m p e n , enz. 

K e g r o o t i i i g f TOO©.—. 
De besteding geschiedt volgens § 2 8 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 20n februari 

1899 ter lezing aan liet Centraalbureau 
in het Moreelse Park le Utrecht, en ii 
op franco aanvraag (per brief; san 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werkeni te bekomen, tegen 
betaling vnn / ' I .50. 

Inlichtingen zijn ie bekomen aan 
het Centraalbureau -Dienst van Weg 
en Werken- bij den Ingenieur B L E U -
L A K D V A N OORDT. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 3n Maart 1899, ten 1 uur 
namiddag I West Europeesche tijd). 

Utrecht, den 18n Februari 189». 

Openbare 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van Rotterdam zijn voornemens 
op IU tut tl <i a tiet» tl Maart 
I89&, des namiddags ten 1 ure , ten 
Run ihuize aldaar aan te besteden: 

H e t I I I M W K S van liet Z I I I I 
W K S T K M . 1 K N T H O n U K -
1 I A v l . . op een t e r r e i n ten 
O o s t c » » a n lie II nlfttrrl-
utraal ( v o o r m a l i g t 'har-
lois) , met b i jbehoorende 
w e r k e n . 

Bestek, voorwaar.len en teekeningen 
j liggen op de gewone dagen n oren, 
ter kennisreniing op de Centrale 
Secretarie der Gemeente en in bet 
Stads Timmerhuis te Rotterdam, en 

•zijn tevens voor f'4 verkrijgbaar bij 
Wed. P V A N WAK8BEBGE & ZOON, 
Boekdrukkeis, Houtium N". 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
aan gemeld Timmerhuis, terwijl de 
aanwijzing in loeo zal geschieden op 
Dinsdag den i Maart 1S'J9, iles voor-
middags ten II ure, op het bouwter
rein aan de WolfaerUtraat ^voormalig 
Charloisj 

De ii schrijv ingsbiljetten moeten op 
den dag der aanbested lig vóór d-s 
namiildags ée'n uur zijn ingeleverd in 
eene daarvoor aangewezen gestoten 
bus, geplaatst ter Secretarie voormeld 

H. P. DEN BOER, 
Wollenfoppenstraat 37. 

a t O T i l H t l l A J I . 
Sjjfcialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS 
Bekroond met den hooyaten Prijst en 

(tonden eu Zilveren MeaaiU» A M S T E B -
iiA.M 1S94, en Gunden Medaille D O K 
D R K C H T 1H96. 

Bouwt ook O V E N S met uit r i j d e n 
den b a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

AAHBESTED1BG. 
W o e n s d a g den Ssten H a a r t 

IHOS», des namiddags ten 7'/« precies, 
zal in het H o t e l O M M E N te Enk
huizen, door Heerprt Beheerders van 
het „Snouck van Loosen-Fonds" te 
ENKUUIZEN, 

worden aanbesteed: 
H e t m a k e n v n n een gebouw 

voor Z I J B K H M I Y K K P J L E -
« l . % « met K A K A K e n 
verdere w e r k e n op een 
terre in gelegen a a n de 
N I K II W K K l f f O l . l k te 
K M i l U I Z E ^ . 

Bestek met 5 teekenirgen zijn tegen 
betaling van f 5. — per stel te ver
krijgen aan het Bureau van tien archi
tect, Anistel 244 te Amsterdam, alwaar 
nok verschillende dc'tails dagelijks 
tusschen 9 en 4 uur ter inzage liegen 
en bij den Hoofd-Opzichter den Heer 
J. C. D E GROOT i» Enkhuizen. 

C. B. POSTHUMUS MEIJJES, 
A rel iteet. 

Gemeente Vlissingen. 

A A N B E S T E D I N G ! V A N R O T & c<>, SPIEGEL-en VERSTERGLAS. 
van de levering van 

115.000 Trottoirklinkers. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van Vlissingen zijn voornemens 
op ninmtaff *8 Februari « 8 0 9 , 
des namiddugi ten twee uren ten 
BAADBUIZE in bet o p e n b a a r aan 
te besteden: 

de l e v e r i n g van 95,000 
TROTTOIRKLINKERS. 

De bestekken zijn tegen betaling 
van f O.I.ï v e r k r i j g b a a r bij tien 
Gemeente-Bouwmeester, bij wien teven* 
de noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

UOTTERDAM. 
| Kantoor en Magazijn Btoemkwesker 

straat 04 h.jd. Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd GLAS. enz. enz. 

Glasverzilveriiig 
voor de n r o o t u i e matei». 

Firma Van Lelijveldt en H n e t t . 6. SCHUTTE J .Fzn . ' 
"Valkenburg, bjj 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. 
l a e . i i e u te Rot terdam de Heeren 1. VI I t K X s * Co.. Z u i d b l a a k X<>. 73. 

•tlreetle te V a l kenbare de Hee r SKSI '1' . 

Ter drukkorg a e r Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 
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BIJ D E P L A A T . 
De hij tlit nummer behoorendc plaat weid onder 

het motto „1'E s p o i r" ingezonden op de prijsvraag 
„Gevel van ccn woonhuis", verleden jaar door de Ver
eeniging tot bev. der Bouwkunst te Groningen uit
geschreven. Dit ontwerp, van de hand van den heer 
\Y. Verschoor le Nijmegen, bleef buiten aanmer
king, omdat het niet aan tic eischen \,m het program
ma voldeed, lilijkens het Jury-rapport, in nu. 45 van 
den vorigen jaargang opgenomen, verdient het ont
werp, daargelaten de minder gunstige verhouding tier 
lichtopeningen, als niet onverdienstelijk te worden 
aangemerkt. 

Z E G E L S . 
Het bestudceren van oude zegels is hoogst nuttig 

voor ieder, die tie dccciatievc kunst of tie bouwkunst 
beoefent. Niet slechts kan die studie juiste begrip
pen omtrent stijl in de heraldiek bijbrengen, maai 
ook hcvorderlijk zijn aau het verkrijgen van vaar
digheid, om vakken te vullen, die versierd moeten 
worden. 

Dc zegels in den eigenlijken zin ('es woords waren 
nog in de oudheid niet bekend. Toch vindt men sonfs 
melding gemaakt van zegelringen; een tlergelijken 
ring gaf Farao aan Jozef, om hem met de hoogste 
macht te beklecden. In het Louvre ziet men derge
lijke ringen, die tc Khorsabad gevonden zijn, en 
waarin de portretten van Assyrische koningen ver
diept voorkomen. 

In Griekenland öjn v ° l c gesneden stcenen gevon
den, die meesterstukken in tien volsten zin des woords 
mogen worden genoemd. Of zij voor zegelringen ge
diend hebben, is twijfelachtig; maar zeker is het, 
dat zij voor dit doel konden worden gebruikt. De Ro
meinen plachten reeds hunne brieven cn stukken le 

zegelen, en deze gewoonte bleef in zwang tot den 
Ondergang van het Westerseh keizerrijk. Daarop 
raakte zij in onbruik, en pas Karei de Groote begon 
weer tc zegelen, waarvoor hij een antieken steen, Ju
piter' Serapis voorstellende, bezigde. Ofschoon deze 
steen 0.28 M. middellijn heeft, is hij toch aan een 
ring bevestigd geweest. 

De oudst bewaarde zegels dagteckenen uit den 
tijd, die het leenstelsel zag ontstaan. Op een oor
konde, in 988 door Hugo Capet uitgegeven, zijn de 
sporen van een zegel in was te zien. Maar liet vroeg
ste zegel, dal bewaard bleef, is van Robert Capet, 
den zoon van den vorigen. Hel is niet rond, doch 
heeft den vorm, die ontstaat, als twee cirkelscgmen-
ten elkander symmetrisch snijden. Men ziet er op 
tamelijk ruwe wijze den koning op voorgesteld, en 
dat wel ter halver lijve, met een kroon op het hoofd, 

en met opgeheven handen. Hel randschrift luidt: 
fcOTBERTVS GRACIA DEI F R A N C O R V M 
RKX. 

Aanvankelijk was zulk een zegel alleen bij konin
gen in gebruik. De groote leenmannen volgden ech
ter het voorbeeld van den leenheer, en op het eind 
tier twaalfde eeuw zijn dc zegels reeds zeer algemeen. 
De eerste zegels werden in was op het perkament 
zelf afgedrukt' Deze n-i'i-Me !u.l . liter vele nadee
len, daar de was gemakkelijk los gemaakt kon wor
den. Men nam een dun mes, maakte dit warm, en 
bracht dit tusschen de was en het perkament. Het 
zoo losgemaakt zegel kon, alleen door het aan de 
achterzijde wat te verwarmen, zonder moeite op een 
ander perkament bevestigd worden. Zoo konden al
lerlei vervalsehingen worden gepleegd. 

Daarom kwam in de twaalfde eeuw ccn andere 
wijze van zegelen in zwang. In het perkament werd 
onderaan een insnijding gemaakt, daardoor werden 
zijden draden gestoken, cn de uileinden daarvan in 
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de was van liet los afhangend zegel gedrukt. Aan 
de achterzijde werd een kleiner figuur, liet zooge
naamde tegenzegcl, aangebracht. Een zegel „uithan
gende aan een zijden koorde" is dat van Graaf Wil
lem 11 van Holland, bevestigd aan een oorkonde van 
1245, afgebeeld in dc „Handvesten van Haarlem", 
die in 1751 bij Izaak en Johannes Enschedé het licht 
zagen. Ook de afbeeldingen van andere zegels, die 
wij later zullen vernielden, komen in dit bijzonder 
fraai uitgevoerde boek voor. 

In de 13e eeuw begonnen de Fransche koningen 
strooken perkament te gebruiken, om hun zegels aan 
te bevestigen. Dit vond ook bier te lande navolging, 
en daarom sprak men van zegels „aan een enkelen of 
dubbelen francynen staart hangende" ; een oorkonde 
van Floris V van Holland uit 1273 geeft reeds zulk 
een bevestiging te zien. Was dc staart enkel, dan 
was die verkregen door een insnijding over 3/4 of 4/5 
van de breedte van hel perkament te maken. Hij 
vormde dan met het stuk een ondeelbaar geheel. De 
dubbele staart werd op dezelfde wijze a 111 de •orkon-
de bevestigd als de reeds genoemde zijden draden. 

Deze wijze van bevestiging der zegels werd door 
de pausen reeds sedert de zevende eeuw toegepast. 
Op het Vaticaan berust een stuk van O14, waaraan 
een looden zegel is opgehangen. Dit zegel draagt aan 
de ccne zijde het beeld van den Goeden Herder, 
en aan de andere zijde de drie woorden, waarmede 
het stuk begint. Dergelijke metalen zegels werden bul
len genoemd ; langzamerhand ging dc naam over op 
de stukken zelf, zoodat men nog thans van een pau
selijke bul spreekt. Het was noodzakelijk deze zegels 
uit twee stukken, als twee munten te slaan, daartus-
schen de zijden draden le leggen, 0111 ten slotte dc 
randen van het lood aan elkander te soldeeren. 

Nog in onzen tijd worden zulke looden zegels veel
vuldig gebruikt; om ze te verkrijgen wordt echter 
ccn minder omslachtige methode toegepast, door de 
plombeertang aan beide zijden tegen het lood te druk
ken. 

Niet alle stukken van den H. Stoel uitgaande heb
ben zulke looden zegels, daar alleen de eigenlijke bul
len ervan voorzien werden. De pauselijke br.even 
worden op het papier of het perkament gezegeld niet 
den zoogenaamde 11 Yisschcrsring. 

Men hegrirpt nu ook, wat er onder de zoogenaam
de „gouden bullen", waarvan wij in de geschiedenis 
gewag vinden gemaakt, moet worden verslaan. Die 
Stukken waren niet op goud gegrift, ook niet met 
gulden letters op perkament geschreven, maar het ai-
hangend zegel was van goud. 

De vorm der zegels verschilt. De wereldlijke vor
sten gebruikten zonder uitzondering ronde zegels, de 
geestelijke heeren daarentegen verkozen een vorm, 
overeenkomende met dien, door Robert Capet ge
bezigd, en door twee symmetrische cirkelsegmenten 
besloten. 

leder zegel heeft steeds, als randschrift, de aanwij
zing, van wien het afkomstig is. De karakters dezer 
randschriften kunnen althans eenigszins over den 
lijd, waarin zegels, die van de oorkonden gescheiden 
werden, ontstonden, doen oordcelen. Majuskels komen 
tot ongeveer 1400 voor, minuskels haast uitsluitend 
in de vijftiende eeuw. Ook worden de opschriften, die 
aanvankelijk kort zijn, 111 Ialeren tijd meer uitvoerig. 

De zegels der keizers en koningen geven steeds den 
vorst te zien, zittende op een troon, en bekleed mol 
de teekenen zijner waardigheid. Heraldiek bijwerk 
v.ordt op deze zegels pas in dc latere middeleeuwen 
aangebracht ; de zegels van de Fransche koningen 
tot Lodewijk XI toe hebben het niet. Achter de af
beeldingen van dezen vorst ziet men ccn gordijn of 

draperie, met de bekende leliën bezaaid, als het ware 
uitgespannen. Ook het zegel van Frans 1 is zoo ver
sierd. Doch op de zegels van keizer Maxinuhaan en 
\an zijn kleinzoon Karei Y zijn zooveel wapens aan
gebracht, dal de afbeelding van den vorst zelf niet 
genoeg uitkomt. Hijzonder Iraai is het zegel van Hen
drik VIII van Engeland; de koning is voorgesteld 
zittende op een prachtigen troon 111 rijken Renaissan
ce stijl. 

Dat de stempelsnijders aanvankelijk bedoeld heb-
I>i 11, het portret van den vorst op hel zegel ie geen, 
gelooven wij niet. Zelfs in het laatst der 15e en het 
begin der lOe eeuw, toen de schilders zulke goede 
portretten wisten tc maken, volgen de graveurs in 
hun stempels dat voorbeeld niet. Op de zoo fraaie 
zegels van Hendrik Y1I1 en zijn tijdgenooten Karei 
V en Frans 1 is er van gelijkenis niet de geschilder
de portretten dier vorsten niets te bespeuren. Hendrik 
VIII doet eer aan Luther denken, Frans 1 zou men 
in hel dikke gezicht met bolle wangen niet herken
nen, en ook Karei V beantwoordt weinig aan de voor
stelling die wij gewoon zijn ons van dezen Keizer ie 
maken. 

Men heeft gemeend dit alles le kunnen verkla
ren, door aan tc nemen, dat het zegel vervaardigd 
werd, toen de vorsten op jeugdigen leeftiid den troon 
beklommen, en dat bet zijn oorspronkeli jken vorm 
behield ook in latere jaren. Doch daar er dikwijls 
vorsten waren, wier regeering pas op meer gevor
derden leeftijd begon, en die toch als jeugdige per
sonen zijn voorgesteld, moet men wel aannemen, dat 
gelijkenis minder noodig werd geoordeeld. Het rand
schrift toch liet geen twijfel over omtrent de vraag, 
wiens zegel men voor zich had. 

Dat inderdaad aan gelijkenis in de middeleeuwen 
geen waarde werd gehecht, bewijzen dc zegels tier 
groote leenmannen, die zich te paard, doch met ge
sloten vizier lieten afbeelden. Hier gaf, behalve liet 
randschrift, ook het heraldieke bijwerk te kennen, 
welke persoon bedoeld was. In den regel zijn deze 
vorsten in volle wapenrusting cn galoppeert hun 
paard, als ging het ten strijde. 

Niet altijd toonen zij zich evenwel zoo oorlogszuch
tig. Graaf Willem II van Holland, de Roomsch-Ko-
ning, vinden wij afgebeeld, gezeten op een stappend 
ros, met den valk op de vuist, en een hazewindhond 
naast zich ; hij is dus blijkbaar op de jacht. Ook Ma
ria van Bourgondië >s op haar zegel van 14;'' '/•"<> 
afgebeeld ; doch dat, in 1478 gebruikt, toen de vor
stin reeds mei Maximiliaan van Oostenrijk gehuwd 
was, vertoont een schip, waarin twee engelen staan, 
die het wapenschild der hertogin houden. Het ver
dient opmerking, dat dit schild geheel gelijkvormig 
is niet dat, door haar vader gevoerd. Toch was het 
ruitvormig schild, dat later als het vrouvvenschild bij 
uitnemendheid zou gelden, toen reeds in gebruik, 
want wij zien, dat het op het zegel van Isabella, de 
gemalin van Philips den Goeden in 1454 voorkomt, 
waarschijnlijk omdat zij niet, als Maria, regecrend 
vorstin was. 

De zegels van de Hollandschc graven, tc beginnen 
mei Floris Y en eindigende met Karei den vijfden, 
vertoonen meestal de vorsten als krijgslieden in volle 
wapenrusting. Tussehen Floris cn zijn zoon Jan, die 
<k' laatste was uit hel oorspronkelijke stamhuis, beslaat 
op de zegels geen noemenswaard verschil; het op
schrift geeft echter aan, welke graaf bedoeld is. Ook 
de graven uit het Henegouwsche huis gebruikten 
soortgelijke zegels, doch op hun schild is de Hol-
landsche liebaart door de Henegouwsche leeuwen ver
vangen. Al deze vorsten zijn voorgesteld in maliën
kolder, waarover zii hun wapenrok- dragen ; de helm 
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beeft het eigenaardig model, dat omstreeks 1300 in 
gebruik was. 

De vorsten uit het Beiersche huis hebben alleen 
van heraldieke figuren hun zegels samengesteld ; wij 
komen daarop nader terug. Maar de hertogen van 
Bourgondië zijn weer als ridders te paard vertoond ; 
men ziet, hoezeer dc wapenrusting sedert verander
de. Want Philips cn Karei dragen een volledig har
nas, terwijl ook de helm naar den smaak des tijds 
is gewijzigd. Hadden dc vorsten der 13e en 14e eeuw 
er zich toe bepaald, alleen op het schild, dat aan hun 
linkerarm hing, hun wapen te doen aanbrengen, nu 
komt meer heraldiek bijwerk in zwang. Philips ver
genoegt zich met twee extra blazoenen, althans tot 
I428. In 1445 cn later bedient hij zich echter van 
een ander zegel, waarop drie blazoenen en de beken
de Bourgondische vuurslagen voorkomen. Karei de 
Stoute volgt dit voorbeeld, doch laat ook een paar 
hondjes, die met zijn paard als medcloopen, aanbren
gen. Op haar eerste zegel, waar Maria van Bourgondië 
te paard zit, heeft de vorstin de vuurslagen weggela
ten, doch ccn tamelijk groote hond doen aanbrengen. 

Over de wijze, waarop Maria zegelde, nadat zij met 
Maximiliaan van Oostenrijk in het huwelijk was ge
treden, zullen wij later spreken. Toen Maximiliaan 
als voogd over zijn zoon Philips het bewind voerde, 
deed hij ccn zegel maken, dat geheel van de tot 
dusver vermelde afwijkt. Men ziet den Aartshertog 
daar zitten onder een Gothischen troonhemel, waar
van de gordijnen door twee engelen worden opge
houden. Maximiliaan is in het harnas en houdt in 
zijn rechterhand ccn zwaard; hij draagt den her
togshoed cn is met het Gulden Vlies omhangen. Zijn 
zoon, die naast hem staat, houdt hij met de linker
hand vast. Philips, die als een jong kind is verbeeld, 
draagt ook den hertogshoed, en houdt een scepter 
ii, zijn linkerhand. 

Als Philips later zelf de regecring aanvaardt, laat 
hij zich weder te paard afbeelden. Doch nu galop
peert het ros niet meer, als vroeger; het stapt met 
fierheid voort. Waren voorheen de vorsten altijd van 
de rechterzijde gezien voorgesteld, nu is het de lin
kerkant dien men vindt afgebeeld. 

Toen Maximiliaan als voogd voor zijn kleinzoon 
Karei optrad, deed hij een stempel snijden, die over
eenkomst heeft met den vroeger onder het voogdij
schap gebezigde. Wij zien nu den Keizer in zijn volle 
ornaat, met kroon, zwaard en rijksappel op een troon 
zitten, die reeds in Renaissancestijl is versierd. Naast 
hem zit Karei, met den hertogshoed op, den scepter 
in de rechterhand, en de linkerhand aan het afhan
gend zwaard. Een eigenaardigheid van dit zegel zijn 
de elf wapenschilden, die om den rand zijn geschikt. 

In 1515 aanvaardde Karei zelf de regeering. Zoo
lang hij nog geen Duitsch Keizer was, maakte hij 
van twee zegeis gebruikt. Het eerste, van 1516, ver
toont hem te paard, in harnas, van links gezien. Het 
ros galoppeert weer als van ouds, doch de ruiter, die 
het vizier opgeslagen heeft, is zonder schild, en mist 
het embleem, dat voor een zegel van het meeste be
lang is. Zoo gaan dus de traditiën uit den riddertijd 
toen reeds verloren. Om echter zoo duidelijk mogelijk 
te doen zien, wie bedoeld is, zijn niet minder dan 
twintig wapenschilden om den rand roeplaatst. 

Het tweede zegel is van 15IQ. De Koning zit daar 
op een troon in Renaissance-stijl, met een zwaard in 
de rechter en ccn scepter in de linkerhand. Zestien 
wapenschilden zijn om de figuur geschikt; daarenbo
ven komt ook nog verscheidene malen het Bourgon
disch vuurslag voor, vergezeld van de beide elkaar 
kruisende boomtakken. 

(Slot volgi). 

E E N E V E R T E L L I N G . 
(Inge zonden.) 

Ich bin ties trocknen Tons nun >;itt. 

Xylon is een oude grijskop met een joe.g hui'. Zoo 
iemand wordt niet oud. En toch heelt hij al eeuwen 
lang meegebouwd. Van den eersten heipaal tol de 
nok met den vlaggestok incluis, is hij er nog altijd 
bij. Lang geleden bouwde hij alle huizen alléén, maar 
in verband met sommige eigenaardigheden van zijn 
karakter was dit toch een taak boven zijn kracht. 
Regende het hard en lang, dan zwol hij op, herden
kend de dagen zijner jeugd, toen regen voor hem was 
groei en ontwikkeling. Bescheen hem dc zon lang 
en fel, dan kromp hi| inéén, voelend het genus van 
het groene looverdak, dat zijn kindsheid beschaduw
de. Maakte hij zich voor iets warm en vatte hij vuur, 
dan deelde hij wel veel aan anderen mee van zijn 
gloed, maar verteerde ten slotte zichzelven. Daarom 
werd het beter geacht, zijne functiën in den loop der 
tijden wat te beperken. Doch hij blijft een hoofd
persoon, een waardig zoon van zijn vader Silvanus, 
wiens bezittingen eens de halve wereld dekten. 

Lithos is een heel ander man. Dat hij oud is, blijkt 
wel daaruit, dat hij bij de Pyramidcn, bij de oudste 
Hindoetempels en mogelijk nog vroeger, al meebouw
de. Hij is van zeer goede familie, geparenteerd o. a. 
aan Pluto, Vulkanus, Neptunus. Waarschijnlijk is hij 
daarom zoo trotsch en ongevoelig. 

Hij is, nu ja, tegen den vallenden druppel niet be
stand ; maar overigens deert hem water noch wind. 
Hij smelt niet van warmte en bevriest niet van kou. 
Zeus mag zijn bliksems slingeren cn Xylon in vuur 
en vlam zetten, hij bliift er koud bij. Alleen vorst na 
regen kan hem soms leelijk doen scheuren. Maar se
dert Schout en Schepenen, onder acclamatie der 
Vroede Vaderen hebben goedgevonden en verstaan, 
dat Xylon alléén geen huis meer bouwen mag, sinds 
dien is Lithos ook in 'l westen een hoofdpersoon ge
worden, gelijk hij reeds lang in 't oosten was en 
heeft hij terrein gewonnen, waar eertijds Xylon, door 
den rijkdom zijns vaders, alleen den scepter zwaaide. 

Het is voor den Mensch (Homo sapiens, volgens 
Linnaeus) sedert lang een raadsel, dat twee personen, 
wier karakters juist in zooverre verschillen, dat ze 
elkaar aanvullen, nooit, ondanks hun jarenlange sa
menwerking, tot ccn nauwere verbintenis zijn geko
men. Zij steunen en dragen elkaar waar 't moet; doch 
't blijft bij plicht. Vele jaren geleden werd dc verhou
ding iets beter, toen een gemeenschappelijk gevaar 
dreigde. De beide Ouden vreesden toen dc mededin
ging van Ferrum, die Xylon verdrong in de balklagen 
cn Lithos soms verving op het dak. Maar spoedig 
bleek, dat, hoe bruikbaar Ferrum ook was, bij voor 
de meeste huizen toch hoogstens het geraamte kon 
leveren en dat zoowel Xylon als Lithos onmisbaai 
bleven. Zij verdragen elkaar nu meestal goed ; doch 
treden ccn enkele maal nog als concurrenten op, 
waar het geldt de vloeren van portalen, corridors cn 
keukens. 

Homo sapiens had intusschen de spreuk van Jan 
Pieterszoon Koen tot de zijne gemaakt. Verre van 
te wanhopen, zon hij op middelen om de goede eigen
schappen van twee zoo waardige Ouden met elkander 
te vereenigen, te verhinden in één lichaam. Juist ging 
Mevrouw Scientia met eenige harer dochters voorbij 
en hij begreep, dat hii het zonder een dier vrouwen 
niet zou klaar spelen. Hij ging daarop bij de familie 
een visite maken en werd ontvangen door Juffrouw 
Mechanica, aan wie hij zijn verzoek voordroeg. Zij 
was niet onwillig. De twee kloeke Ouden bevielen 
hr.ar beiden Ze kende ze al zoo lang! Ze had met 
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hen geleefd, als de kat niet de muis. Xylon had /.e 
gezaagd, gesehaafd, geploegd, gestoken, gekorven en 
gedraaid, dat het hem groen en geel voor de oogen 
werd; Lithos had ze gespleten, gehouwen, geslepen, 
geperst cn zelfs 111 een desintegralor of een andere 
„Zerkleinerüngsmasehine" tot poeder vermalen. Ze lie
ten zieh dat welgevallen, zooals men van een schoone 
vrouw zooveel verdraagt. Xylon beweerde zelfs, dat 
hij liever door Julfrouw Mechanica onder handen 
genomen werd, dan door den een of anderen beun
haas-timmerman. Kortom, Homo sapiens bracht de 
beide Ouden en Juffrouw Mechanica bijéén en het re
sultaat, dat na lang en zwaar drukken tc voorschijn 
kwam, was een plaat, zoo lang, zoo breed en zooveel 
streep dik. Homo sapiens verheugde zich zeer en Jul-
Irouw Mechanica lachte stil vergenoegd. Ze stelde on
middellijk voor, het kind naar zijn beide vaders, 
Xylon en Lithos : „Xylolith" te noemen. Deze naam, 
met een kleine toelichting voor iedereen verstaan
baar, vond dadelijk ingang. Lr waren echter Puristen, 
die beter vonden de landstaal te gebruiken, en zoo 
ontstonden de namen : Steinholz en Houtgraniet. 

Homo sapiens ging dan niet zijn plaat verheugd 
de wereld in. Hij schroefde ze op den grond, stond 
erop, liep erover heen en hij zag dat het goed was. Ln 
hij sprak zijne rasgenooten toe, zeggende: „Ziet! 
„deze plaat heeft de deugd van Xylon, want ze is 
„warm onder de voeten. Ln ze heeft de deugd van 
„Lithos, want ze is onbrandbaar En ze trekt niet 
„krom en werkt niel ; en ze scheurt of splijt niet. 
„En ze slaat niet aan, en ze slaat ook niet uit. Legt 
„ze op uwe trappen en uwe gangen en ge loopt 
„bijna geruischloos. Legt ze in uwe kinderkamer, en 
„hoe daarboven gejoeld cn geravot wordt, ge zit be
rieden rustig." 

En hij zeide nog veel meer goeds van zijn plaat. 
En hij had gelijk, want de plaat was goed. 

Het was en bleef echter altijd maar een plaat, 
die met schroeven op den vloer bevestigd moest wor
den. Home sapiens ontmoette Juffrouw Ilygieia, en 
toonde haar zijn plaat. Zij bekeek die aandachtig en 
hoorde hem geduldig aan. „Homo sapiens", zeide toen 
de dochter van Aesculaap, „gij zijt op den goeden 
„weg. Dit is. wat wij hebben moeten. Maar geen 
„platen, als 't je belieft. Hoe zal ie in sousterrein- en 
„tuinkamers het vocht van den ondergrond kccicn en 
„zoo de kilheid weren niet opgeschroefde platen? 
„Hoe kan ik zieken- en slaapzalen rein en ba.:tene-vrij 
„houden als zich in naden slof en vuil kan verzame
len?" 

loei" ontmoette hij Juffrouw Terpsichore, die hem 
vleiend vroeg: „Toe, maak eet;.- een vloer uit één 
„stuk, die goed in de was gezet kan worden. Als je 
„dat doet, krijg je van mij op ieder bal de eerste 
„wals!' 

Poen ontmoette hij Mercurius, die zeide: „Heel 
„goed! Zeer goed zelfs! Maar ik had toch voor een 
„beurs bijv. liever een Xvlohlli-vloer uit één stuk, 
„van een flinke dikte. Hoe langzaam ook, je platen 
„zullen, na. jaren, afslijten en dan steken de koperen 
„houtschroeven als heuveltjes er boven uit, zooals de 
„kwasten in een versleten planken voer. Heb je een 
„vloer iet éé 1 s'uk, dan loop je die in een beurs ge
lijkmatig al. Zoo hou je altijd een effen vloer." 

Vervolgens ontmoette hij Bacchus met Acsthetica 
en Cambrinus mei Architectura. De heeren vonden 
voor hunne tegenwoordige paleizen de opgeschroefde 
platen niet mooi genoeg, waarmede dc dames instem
den / 

Toen werd Homo sapiens nadenkend. „Dc plaat 
„is toch goed! Ze zeggen allen, dat de plaat goed is. 
„Het was dus een goed denkbeeld van mij, Xylon 

I „en Lithos te verecnigen. Maar dan ligt dc schuld bij 
„Juffrouw Mechanica. Een lastig geval! Ze deed zoo 
„haar best met drukken! Maar ik kan haar toch niet 
„vragen : „ „Ach Jul trouw ! Kom eens even deze vloer 
„„in dit café petsen, zooals L' dc plaat geperst heeft! 
„„Of deze concertzaal als t u blieft!"' Ze zou 
„twijfelen, of ik nog wel „sapiens" was!" En hij dacht 
lang na. 

„Eureka", riep hij plotseling Archimedes na. Ik 
„heb er de verkeerde vrouw bijgehaald : ik had Juf
frouw Chymeia moeten hebben. Die is ook wel geen 
„katje om zonder handschoenen aan te vatten ; want 
„ze kan leelijk bijlen. Maar ze kerft en snijdt niet. 
„Ze is veel jonger dan de andere. Die neemt nog eens 
„rust, maar Chymeia nooit. En ze is niet bang van 
„odeurs, waar ccn ander van Enfin, tot haar wil 
„ik gaan ; zoo gezegd, zoo gedaan ; men neemt een 
„besluit en men voert het uit! (Vrij naar Dantc.)" 

Chymeia was niet ongenegen te helpen. Zij nam 
de vezelen van Xylon en het poeder van Lithos en 
mengde die goed dooréén ; daarna kwam ze met een 
grooie kruik uit haar laboratorium aandragen en 
goot den inhoud over 't mengsel uit Zoo werd het 
opnieuw geroerd cn gekneed, over den geheelen vloer 
gespreid en goed vlak gestampt om tc drogen. En 
het droogde ('t was zomer) nogal snel. Na vier-en-
twintig uur zou men er over hebben kunnen loopen. 
Nog een dag, toen werd liet nieuwe vloerkleed afge
schuurd en moest weer drogen. Daarna werd liet met 
warme li)nolie ingewreven en het was gereed. Daar 
kwamen de kijkers van alle kanten opdagen! Dc da
mes liepen er gewoon overheen en 't was of ze zweef
den! De heeren stampten zoo hard ze konden, en 
het klonk zóó zacht! Inmiddels werd het vloertje zeer 
vuil, want er lag nog geen mat. Economia, de huis
houdster, die voorname visite zag aankomen, dweilde 
even den vloer op. Toen was die opeens weer helder 

frisch van kleur en heelcmaal niet nat! Ilygieia 
kwam en was voldaan. Zoo had zij het bedoeld. Terp
sichore walste eens rond en zeide dat het nu, zonder 
de was, al ccn genot was, zoo'n effen, vlakken dans-
loer! Aesthetica was tevreden. Mercurius zeide, dat 

het succes „reusachtig" zou zijn. Bacchus en Cam
brinus waren erover uit! En Architectura verklaarde, 
dat ze in haar lange leven nog geen zoo practische, 
nette en deugdelijke vlocrbekleeding had gezien cn 
ze haren talrijken vereerders ten warmste zou aanbe
velen. En Homo sapiens, in de wolken over dit suc
ces, riep in blijdschap en vervoering uit: 

„Le Xvlolith est la. plus noble conquête que 1'hom-
„me ait jamais faite." 

En het was alsof Buffon zelf herrezen was om dat 
te zeggen (*) 

NED. IIERV. K E R K T E OYERSCHIE. 

Ten vervolge op het schrijven van Jhr. Mr. Victor 
de Stuers over hel behoud van de kerk te Overschie, 
waarvan wij melding maakten in het nommer van 18 
Februari, bladz. 54, vestigen wij de aandacht op een 
uitvoerig stuk van den architect B. Hooijkaas Jr. te 
Rotterdam, opgenomen in de „N. R. Ct." van Woens
dag 1 Maart. In dit stuk komt genoemde heer, wien 
kerkvoogden een onderzoek hadden opgedragen, op 
de questie terug. Kerkvoogden, zoo zegt hij, hadden 

(*) Mochten er onder onze lezers zijn voor wie de beleekcnis van 
sommige woorden duister is, dan diene voor hen de volgende ver
klaring : 

Xylon — hout; Lithos = steen; Ferrum ~ ijzer: Homo sapiens 
= de met rede begaafde mensch; Zeus — oppergod, Ilygieia — ge
zondheid: Aesculaap — god der geneeskunde ; Chymeia = scheikunde; 
Scientia = wetenschap; Silvanus = boschgod. 

gaarne hun oude, eerwaardige kerk behouden; doch 
de opoffering, gevraagd voor bet instandhouden van 
het gebouw, dat meer waarde heeft om zijn ouderdom 
dan om zijn kunst, heelt den doorslag gegeven om 
tot afbraak te besluiten. 

De heer Hooykaas vermoedt, dat het plan is, zoo 
1 enigszins mogelijk, den ouden schilderaehtigen to
ren, die I.50 M. uit het lood staat, te behouden. Na
tuurlijk moet hij daartoe ondervangen worden. 

BOUWKUNDIG GENOOTSCHAP TE ' s - G R A V E X H A G E . 
Vergadering van 24 februari 1899. 

Lezing van Jhr. Mr. V i c t o r de S t u e r s over 
„ H e t Binnenhof" te 's-Gravenhage. 

Te acht uren opent de Voorzitter, de hoer 1'aul du Ricu Fz,, 
de vergadering. Ken aanzienlijk ledental was opgekomen, nog 
vermeerderd met een groote schare belangstellenden, waaronder 
leden van den Haagse-ben Kuustkring, van de Vereeniging .Die 
Haghe", van het Genootschap «Arti et InduBtriae" en de Pers 

De secretaris van het Genootschap, dc heer Jan de Quaok, 
leest de notulen der voorgaande vergadering van 27 December 
1898, wnarna wordt overgegaan tot net verkiezen vun drie be
stuursleden voor de vacaturen Du Rieu, De lïaun en Van Wadenoyen. 
Einduitslag na twee stemmingen was, dat dc heeren Du Kien, 
Molenaar en Berden tot bestuursleden werdeu verkozen. Het drietul 
heeren liet zich do verkiezing gaarne wolgevallen. 

Alsnu kwam het oogenblik, dat do aanwezigen, die vóór den 
aanvang der verendering oog cn geest al reeds te goed hadden 
gedaan aan do rgkn verzameling foto's, prenten en aquarellen, 
door don hoer De Stuers ter verduidelijking van zjjn voordracht 
afgestaan, thsns menig woord vau verklaring aan d . hand der 
geschiodenis, uit sprekers mond met volkomen aandacht gingen 
verbeiden. 

Jhr Dc Stuers. slechts voorzien van korte naiiteekeningen, 
citeerde in bocienden Btjjl uit den scbat zijner kennis en bclieersclue 
zijn onderwerp tot in de geringste bgzondorbedon. Daar overzag 
bjj met de aanwezigen het breed geaquarelleerde panorama, dat 
den hoofdwand der zaal geheel in de breedte uitvulde en een 
aanzicht gaf van de vjjvergevels ten tjjdc van Maurits. Niet in 
architectuur alleen zou hg treden: gesehiodenis zou bjj goven. 
De historie der monumenten, in wyden kring bekend, maakt ze 
populair en tot onderworp van levendige belangstelling. Ook hier 
het „onbekend maakt onbemind". Hot Binnenhof heeft vooral ge 
leden onder onbekendheid en onkunde. Het Binnenhol is mishan
deld. De grooto Hofzsal werd in 18(10 vernield en lokalen wegge 
vaagd, lokalen van het grootsto gewicht voor de kunsthistorie en 
dies voor de ontwikkeling eoner natie 

Het Binnenhof, het Forum van Holland, word in het tijdsver
loop van drie eeuwen geschonden en verminkt. De gebouwen eu 
hunne gescniedenis dwingen eorbied af. Waar zy worden vernield 
of verknoeid, wordt hunne geschiedenis verduisterd, een gemeen
schappelijk historisch bezit geroofd en het nationaliteitsgevoel 
beleedigd. 

Men moet eigenlijk spreken van: ..het Hof". Hiervan is Willem 
II , Graaf vun Holland en Koonisch Koning, de stichter. Het 
„Rex Romanorum" dat z-ijn titel illustreerde, gaf hem recht en 
pretentie op d» keizerskroon van Duitschland. Slechts '29 jaar 
oud geworden en lovende in con veelbewogen tijd, vond hij nog 
gelegenheid do bakermat te leggen voor Holland s grootheid. Hg 
stichtte „het Hof' en daormode .den Haog". Ook in 's (irave-
zande en Hnarlem hield hjj verblijf. Het huidig stadhuis van 
Haarhui dankt nan hem zijn aanzijn. Hij had kunstzin en onder
nemingsgeest. 

Aangetrokken door de woeste schoonheid der duiueu cn de 
aanwezigheid van een boek, stichtte hg eon palcis op do plek, 
waar nu Den Haag ligt. De groote zaal van 't Gerechtshof en 
het voormalige torentj-f zgn zgne stichtingen, waarbij nog te 
voegen lokalen aan de Oostzjjdo en een kapel. Van hem is nog 
een authei tink gelijkend portret aanwezig, 't geen eeno zeld
zaamheid is te noemon. 

In Friesland vond graaf Willem II den dood. Langzamerhand 
gaven zgne opvolgerB voor hunne woonlokulell de voorkeur aan 
die, uitkomende aan den vgvor. Zoo ook de Bourgondische her
togen, die het Rechtswezen invoeren Dit geschiedde door den 
graaf van ('harolais op last van Filips de Goedo in 14(12. 

Sedert is st»ods do rechtspraak oaa' geoefend, waar thans «c 
grsfelëke zslen zgn. Twen tijdperken zijn daarvan uilgesloten. Van 
1572 tot '577 en van IMüli lot 18IH. In 1DH teistert een braad 
het Hof zoodanig, Hnt het kort daarop door l'ieter 1 liiinoen moet 
worden hersteld. Oorspronkelijk waren er twee zalen. Twaalf 
kranesteenen duiden dit uan. Zes ervan dragen do initialen (J 
on M (Onrolus en Margorelhal, ter»ijl het andero MStal heitel-
werk, als kopjes en b;adornaiucnt te zien geeft. Driemaal heeft 
Kurel V persoonlijk daBr gepresideerd. Leicester werd er bo-
eodigd cn tal van stadhouders geïnstalleerd 

Den 18 Mei lfii9 wordt bet schrikkelgk vonnis den ouden 
Oldenharnovelt voltrokken. Hetzelfde gebouw hiel 1 hem in voor-
urrest, herbergde zgne rechters 011 zag hem vóór zgn frontgovel 
onthoofden. 

ln 1757 wordt de geheele kap door brand vernield. De dolle 
graaf Willem V zou nog in een der annexen gevangen gezeten 
hebben. Dit was in 11158. 

In 11)88 wordt dc Rnadkamcr van het Hof opgesierd met schil
dergen van den Luikschen schilder Dc LairoBse, welke verschil
lende deugden symbolisccrcn. 

Do nog bcsiuandc kelders van het westelijk gebouw zgn zeer 
belangrijk uit een oogpunt vao gothischen protaanhouw. Men 
vindt daar almede den oerstee hskstcenbouw en oudsten gothi-
Bchen bouw uit don aanvang der 13e eeuw —o. a gewelfschilden 
rustende op n i e t-gcprofiloerde ribben. 

De groote Hofzaal werd vermoedelgk gemaakt door Gerard van 
Leyden, onder graaf Floris V. 

Do westgevel is niet regelmatig. De torens zgn verschillend 
en in den gevel zelf, in de muurz.wuartc, bcataut nog eon ver
bindingsgang vau don eenen toren naar den anderen, aan 't 
extérieur te zien in drio kleine luchtslcuven. 

De kap van deze zaal is zeer merkwaardig, althans vóór 18(10. 
Toen werd zg mccdoogculoos vernield door den grootsten vijand 
van gehouweu oen onkundig architect. 

De architect Koose verklaarde de kap „ n i e t 0 u d". 
Ken chef d'oeuvro, zooals Looden en Roucan zo slechts nog 

aanbieden, werd miskend on vernietigd. 
Die groote Hofzaal werd do zaal bjj uitnemendheid voor a l l o 

gelegenheden, waarbij groote menschcntallen moesten bijeen-
komen Elk land heett aan zulk een overdekte ruimte bohoefto. 
Zelfs thans doet zich nog wel de behoefte gevoelen uan eene zaal 
tot herberging van congressen of groote vergaderingen. Doch de 
lo'erjjzaal was ook feestzaal. Dao werden de wanden met tapgten 
behangen en was er ook geen parket — „nevcr mind" — wat 
zand op den vloer deed het coquetste damosvoetjo geeno wrgviog 
gevoelen. 

Ook de kapitttls van het liuldcn Vlies, twee iu aantul, werden 
er gehouden. De wapens van de i 1 1430 daar aanwezige kapittel-
heeren ziet men nog iu de Grooto Kerk zeer mooi afgebeeld. 

ln l . S i heeft er de afzwering van Filips, Koning van Spanje 
plaats en in 1042 geeft Frederik Hendrik er een luistergk banket, 
ter gelegenheid van zgn huwelijk. 

Iu 1051 presideert Jacob Cats er de groote vergadering, met 
het doel het stadhouderschap op tü hellen Tal van vlaggen, die 
voorbeen in dio zaal Hollunls grootheid verkondigden en juist 
diiiir zoo ter pluutse waren, werden onder Lodewgk Napoleon over
gebracht naar Amsterdam, waar ze ten deele in eeu glazen kast 
zijn opgeborgen. 

In 18U8 stelden minister Gogel voor do zaal gewoonweg te 
„demoliëcren", 't geen gelukkig iret geschied is. Toch heeft deze 
man Dog wel goed gedaan Hij stichtte 't eerste Nationaal 
Museum (grondslag van het Rijks Museum!. Hij wist den Koning 
te bewegen tonnen gouds te besteden aan „k u n B t", beter dan 
de heer Lobman, die bezwaar maakte over slechtB f 10,' 00, die 
kunstzin, nut en welvaart konden gesticht hebh 11 hg elk patriot. 

Onder Minister Fock mocht de zaal niet worden onderhouden. 
Men verzocht der directie van het Kabinet des Konings op te 
breken De toenmalige directeur weigerde hardnekkig co hield 
zich aan bet „j'y Buis, j 'v reste". 

Van alles heeft het gebouw binnen zgn muren gehud. Als het 
dak drupte, legdo men turfmolm op den zolder Dit is zoo wat 
nog maar tb jaar geleden. Het verniel, n van de kap en het ver
vangen daarvan door een onding nvel f 107,000 gekost. Alber-
diugk Thjjm heeft het kernachtig gezegd: „Een ware zo t skap 
„op het hoofd der grg'z.o Majes te i t " . 

Achtereenvolgens wijdt spreker uit over tal van bijzonderheden. 
Zoo gaan de woonvertrekken in de 14e eeuw naar den vijverkant. 
Men had daar de Be;ersche kamer; de kamer van Kleef, re 
Groene stoof, de Librye, enz. Onder Albrecht van Beieren is do 
vijver droog gelegd — fai t ga lan t — tegenover een der Edel-
vrouvven, die bg een waterfeest een kostburen ring in den vijver
pias had laten vallen De rekeningen der kaaimuren, die outzet 
waren, wezen dit wel uit. 

ln het rijke tijdperk der Bourgondiërs wordt do kapel St. Maria 
ten Hughe gesticht, naar \ westen vergroot door Karei den Stouto. 
Albrcclit van Beieren en Jacoba van Beieren zijn in deze kapel 
begraven. Dan had men de kleine kapel, 'tzoogenaamde ora tonr 
van den graaf In 1580 komt d.i eerste predikant en later 
komt l'yttenhogttort, als voorganger onder do weduwe van Willem 
den Zvvgger. Louise dc Colignv. Later afgebrand, wor.it de kupel 
weer opgebouwd in 1608 en later weer vergroot (verdubbeldI. 

Do restauratie aan de vjjvergevels is niet gelukkig te noemen. 
Het archief van den Waterstaat beneden, waarboven do lokalen 
der le Kamer, verbeelden de gevels n i e t zooals zo behoorden to 
zgn. 't Is een stgl, die oud-Hollandsen moet heeten Overal zijn 
dc mooie kristallen kleine ruit n vervangen door moderne groote 
dito vau dubbel wit Frunsch glas. De restauratie van 1880ouder 
deu architect Xieuwenhuvs is allerminst gelukkig De Tref es aal, 
iu 1097 door Willem III lang na de Trèvu gesticht, is wel mooi — 
Marot heelt haar gebouwd voor (35,(100 Blomuiendael bestelde 
dc sculptures eu Van der Scuuercn hezorgdo het coloriet. Vol
gens Roose moest ook die znul maar gesloopt worden. 

De toren vun het stadhouderlijk kwartier bcvatto onder Maurits 
eeno volière — ltiter een observatorium en weer later deed hg 
dienst om lm httelografio uit te oefenen. 

Willem IV gaat do vertrekken opnieuw bewonen. Willem V 
is iu het stadhouderlijk kwartier geboren. Daar heeft de regent 
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van I.run*wijk gewoond. Daarna wordt con tweede vleugel ge
bouwd (de tegenwoordige 2e Kamer). Controleur trraetten Govert 
van der Linden zetten in 17.43 het gebouw voor f550,000. 

Kindelgk in 1795, den lHn Januari, vertrekt Willem V, welk 
vertrek bij bij proclamatie ami de Staten-Generaal bekendmaakt. 
Lodewyk Napoleon huisvest er ceno pupillenschool in en in 1815 
komt bet gebouw tot zyne nog tegenwoordige bestemming. 

„Ziehier" zei do beer De Stuers. „enkele grepen uitjdegeschie
denis van het ltinnenbof. 't Was mij niet doenlijk om in zoo'n 
korten tyd u eene volledige aaneengeschakelde vertelling te geven. 
Wilde ik dat doen, dan zou de nacht en nog wel een dag er bij 
moeten komen. 

„Doel van mijue beschrijving van een zoo gewichtig complex van 
gebouwen als op en rond liet Binnenhof aanwezig ia, was: „Be
langstelling en liefde te verwekken in ruimen kring bij elk recht
geaard en kunstrespecteerend Nederlander". 

Een daverend applaus, getuigende van geestdrift voor sprekers 
woorden brak los en 'twas den beer Du Kieu uitmuntend gegeven 
Jhr. De Stuers hartelijk dank te betuigen voor zyn schoone, be-
langrijke en leerzame rede. 

Toen sloot de Voorzitter dc vergadering en nog daarna onder
richtte Jhr. De Stuers tul van wct-tgierigen aangaande de foto's 
en de prenten, uit zijne portefeuilles daar aanwezig. 

Het was voor bet Bouwkundig Genootschap een schoons avond, 
die lang in berinnering zal blijven. 

JAN DI QUACK, 
Secretaris van het Bouwkundig (Jenootse/iap. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AniKKi . iM; 's GKAVKMIAUK. 

ln de vergadering, Vrijdag 24 Februari gehouden, wenden com-
missiën lsmoemd tot beantwoording van drie vragen, door het Bestuur 
gesteld, nadat t v besloten, de vingen 4 en 5 niet te behandelen. 

De beer J . H. YV. Leliman. polytechnisch student te Delft, hield 
een voordracht over eeu reis door het Moezeldal en den Klzas. door 
een groot aantal photo's en schetsen toegelicht. 

Vervolgens gaf de beer Met zei aar eenige mededeeltngeii omtrent 
een oud smeedwerk, aanwezig voor een raam van een gebouw te 
Bergcn-op-Zoom, waarvan eeu teekening was vervaardigd door den 
heer Voorbrood. Rijk<4opzichtei. die deze teekening aan de afdeeling 
ten geschenke had gegeven. 

VEREENIGING TOT BEVORDKHING DER BOUWKUNST 
TE LEIDEN. 

In de laatstgehouden vergadering van Donderdag 26 Februari bad 
de tentoonstelling plaats van eenige piaatwerken, cn werden tte leden 
in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van bestekken en teeke
ningen van .Ie spoorwegbrug bij \Vcstervoort. 

Daxr de beer H. P. M. Kosters, die als spreker zou optreden, door 
ongesteldheid verhinderd was de spreekbeurt le •• ervullen, nam de 
Voorzitter het woord om de sleenvloeirOoi vau den beer Sze.rumeij 
te bespreken en verschillende vragen vau de leden te beantwoorden. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van Zaterdag Mb lebruan lö'.'ï*. 
Na voorlezing en goedkeuring der notulen deelt de Voorzitter mede, 

dat een der niet bekroonde ontwerpen, nl. ..Eenvoud . van een vroe
ger uitgeschreven prijsvraag niet terug In-zorgd kan worden, daar 
het correspondentie-aidres niet juist schijnt te zijn. Het zal zoolang 
in het archief bewaard worden, tot de afzender liet laat afhalen. 

Bij monde van den beer A. Jansen beantwoordt de commissie de 
volgende vraag: 

„ln het Juryrapport van de laatstgehouden prijsvraag is als een 
Constructieve fout aangemerkt het met een rechte bef ui sirekscheu 
boog overspannen van een kozi) nopen ing vau gewone afmeting met 
weinig belasting daarboven. U uese bewering juist':' 

Een reel te bef is in het rapport niet aangemerkt als een con
structieve fout. maar wel als niet gewenscht. Steller drukt zich zeer 
onduidelijk uit door een rechte IM*Ï met een strekscheu boog te ver
warren, daar een lief gelijk doorloopt met de liwvoegeu en een boog 
toch altijd een deel is van eeu cirkel. IX' commissie is van oordeel, 
dat een boog steeds te verkiezen is boven een rechte bef. 

De heer Van Elmpt is bet niet jrel.eel mei de commissie eei.s 
en de Voorzitter lH'scliouwt het niet als een constructieve fout. 

.De heer Mach licht uitvoerig een tentoonstelling van studies toe. 
waarbij gebruik gemaakt is van motieven, aan de natuur ontleend. 

De Voorzitter deelt vervolgens mede. «lat 40 leden op ile lijst 
betreffende het oprichten van eerepoorten bij een event tieele komst 
onzer Koningin, geteckend hebben, waaronder 2 hebben verklaard, 
geen teekening te zullen inzenden. De tijd van Inlevering van die 
teekeningen. waarbij naar verkiezing een straatversienng of een eifle-
poort voor genomen kan worden, is bepaald op 1 Senteml>er 1899. 

De heer II. Bebingh houdt naar aanleiding van eenige tentoon
gestelde monsters eene bijdrage over de ashewtliekleeding. 

Daarna houdt de beer H. Reijenga I k , fabrikant van gegoten 
en gedreven zinken bouwartikelen met. een galvanisecrinrichting alhier, 
een hoogst Interessante lezing met uitstekend geslaafde en vernis
sende proefnemingen over het galvaniseeren van gesmeed, gegoten 
en getrokken ijzer. De spreker leont met voorbeelden aan. dat 

bet galvaniseeren over 't algemeen niet te bijtende stoffen plaats 
vindt, waardoor het ijzer zijne kracht verliest, weinig gebogen kun 
worden en waardoor bet zink zoo spoedig afbladert 

Om tot het gewenschte doel te geraken, dat hem na vele talen 
zoekens is mogen gelukken, stelde hij zich de volgende drie vragen: 

lo. Hoe reinigt men ijzer zonder bijtende stoften, zoodat het ge
schikt is tot galvaniseeren? 

2o. Wat moet men doen. om ijzer met gemengd Vietaal te doen 
galvaniseeren? 

MK Hoi> ka.u men zorgen, dat gegalvaniseerd ijzer met zoo broos 
is en zoo spoedig afbladert"' 

Er wordt gegalvaniseerd door menschen. die noch in de practijk. 
noch in de theorie voldoende kennis van de metalen heblien. Er zija 
veirsehilltin.de soorten van ijzer, die ieder verschillend ln*handt»ld 
moeten worden. 

Door vele proefnemingen is bet den heer Reijenga gelukt, iets 
te vinden om het ijzer zonder bijtende middelen geschikt voor het 
galvaniseeren te maken, zóó dat bet ziin volle kracht behoudt, terwijl 
de. prijs hiervoor niets hooger In-hoeft te zijn. Op zeer verrassende 
wijze — het was een lust om te zien. boe spoedig alles in zijn werk 
•-dug — liet ile ltegaafde snreker zien. boe men goed galvaniseert, 
hoe men galvanisch vermeta.dt. boe men staalplaat, d'i: reels vertind 
was. met zink doet aanslaan, zoodat men een geheel effen grond 
krijgt. Uzer zot» behandeld, behoudt zijn kracht en bladert niet af. 
hoe men het ook slaat en buigt. Het ijzer en het weeke metaal worden 
éen lichaam. 

Daarna spreekt de beer R. over het gegalvaniseerde plaatijzer, 
dat ook niet de bijtende middelen l>ewerkt wordt. Het gewone gegal
vaniseerde ijzer is wel geschikt voor dakitedekkingeii of luchtpijpen, 
doch niet voor voorwerpen, waaraan gekrabd, gerand of gekant moe.t 
worden, of voor voorwerpen, waarin men bijtende stoffen wensoht 
te Irprgen. Hiervoor moet het gegalvaniseerde, verinetaaide ijzer ge
bruikt worden; het andere is kort van duur. Dikwijls gebeurt het, 
dat de fabrikant vnn bet zuivere, gegalvaniseerde ijzer de levering 
nie* mag uitvoeren, omdat bet goede werk iets duurder is. Roven 
dien is bel te wciniu Irkend. wat i»oed gegidvtiniseent ijzer is. Het 
komt ons voor. dat bet fabiicant van den heer Revjeuta alle aanbe
et'lint: verdient, zoodat bii zich gerust kun aanbevelen bij ÏÏ.H. bouw-
kiiTifliueii. aiinnemers en timmerbasen. 

De heer Hoekzema vraagt of bet zoogenaamde stort voor kaohel-
ptimn ook roest, als het de bovengenoemde werklui: onderdaan heeft. 

De heer Reijengs antwoordt, dat het dan niet roesten kan. 

ARCHITECTURA ET AMHïl'IA IK AMSTERDAM. 
1087, Vergadering van 1 .Waart I89!>. 

Na opening der vergadering eu le/.'ng der notulen kwam het adres 
aan den Minister van Biunenlanduche Zaken, evenals op de vorige 
vergadering, aan de orde en wenl dit zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Hel verzoek \ an de Beeldhoiiweisvcreenigiug om het Genoot.s( haps-
lokaal te mogen gebruiken, e i daarin coin mi .•>!.'vergaderingen te hou
den, w?rd goedgekeurd. 

Voorts werd naar aanleiding eener deste-tivffende vraag besloten, 
dat i Rest uur middelen overwegen /nu om van het lokaal meer 

ceu werkelijk Micieteitslokaal te maken ten einde tie gezelligheid 
en aansluiting vooral der jongere leden te bevorderen, 

Hierna werd door den heer Joseph l'uyjters een onderwerp ingeleid, 
getiteld: ..De In-oefening der Nederlandsche Renaissance gewenscht 
tot ontwikkeling van moderne kunst''" 

Spreker zette uiteen waarom bij zichzelf geen minnaar van renais
sancekunst noemt, maar de voorkeur geeft aan de daaraan vooraf
gaande periode van «Ie uotluek. een meening die oppositie van den 
heer H. G. Jansen uitlokte. De lieer t'uyj>ers Iwsprak verder de mo
derne kunstuitingen en zag toch nog liever de ivnalssance op goede 
wijze nagevolgd, dan de volgens zijn inzichten wtielige en gevaar
lijke moderne kunstuitingen. 

Dese reeks van ideeën wenl nader toegelicht door tal van platen, 
terwijl voortdurend een opgewekt delwt plaats vond tusschen den 
spieker en de heeren Lauweriks. Jansen en Van Roven 

Nadat de heer Van tie Bosch verzocht had de tentoonstelling van 
den Engelschen architect Vosey, welke nu te Rotterdam gehouden 
wordt* ook in Amsterdam te dóen houden, werd de goed bezochte 
vei gatlering gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AlCSTKROAM. In een op Maandagavond in bet Muntgehouw ge

houden vergadering van bet Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. 
\estigde de beer YVeissiiian de aandacht der leden op de aangekondigde 
slooping van de N. Z. ka|n'l in de Kalverstraat. 

De heer W. vroeg, of het genootschap niet verplicht was het moge
lijke te doen voor behoud van de kapel, waaraan historische herinne
ringen verbonden zijn. 

Op de opmerking van den voorzitter, jhr. Six Jr.. dat aan het 
L'cvallen bsuutt moeilijk meer iets te veranderen viel, zeide de heer 
W.. dat men toch allicht nadere overweging van de mogelijkheid tot 
behoud van bet historische gebouw zou kunnen uitlokken Ook de 
heer Van Eeghen en anderen meenden, dat bet genootschap een 
woordje in deze zaak moest meespreken. 

Het geiwKitKcha]wbestuur zal srieh schriftelijk tot de betrokken 
autoriteit wenden in liet belang van bet l>ehoud der kapel als histo
risch monument. 
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— MaanJag 2Ï Februari werd te Amsterdam de eerste algemeene 
vergadering gehouden der Vereeniging tot vcre leling vau het 
ambacht door proeven van bekwaamheid. De waaro. voorzitter, dr. 
P. J . H . Cuypers deelde mede, dat deze vergadering eenigszins 
vroeger wordt gehouden, dan het aanvankelijk voornemen was om 
do voorbereiding te bespoedigen, ten einde reeds het volgende jaar 
do gelegenheid te kunnen verleeneo om proeven van bekwaamheid 
te doen afleggen. 

Uit bet jaarverslag van den secretaris, den heer H. L. Boersma, 
bleek dat op dit oogenblik toetraden 119 personen eu 22 ver
eenigingen. De hnnneieele stand is als volgt :jaariyksebe bijdragen 
/ 180, jaariykschü bijdragen van personen ƒ 2(7, van vereenigingen 
/ 554. Op dit oogenblik beschikt de penningmeester over / IMS, 
waaronder echter te rekenen zyn de gelden speciaal voor de uit
gaaf van het handboek Men mag bet bedrag der jaurlyksche 
inkomsten niet hooger stellen dan ƒ 1000. Do toestand geeft reden, 
wel tot dankbaarheid, maar stellig niet tot voUlaanbmd. 

Voor de eerste afneming van proeven is / 7(100 rood.g. Het comité 
is van oordeel, dat de vereeniging tenminste hierin beeft deel te 
nemen voor ƒ2500. De rest hoopt men als staatssubsidie te ont
vangen, waartoe reeds stappen zijn ged an. Dringend noodig blijft 
eene ijverigo propaganda door peraooniyke Op w« kl ing tu het 
houden van voordruehtüii. 

HKI.MOM». DU helanghebl»enden bij den ingevallen watertoren, ite 
heeren Van Vendeloo eu Van Noordenne, aannemers, de heel- J . 
Schotel, ingenieur, en het geineenteU-stuur, zijn overeengekomen 
om over te. gaan tot eeu benoeming vau deskundigen. 

Do commissie van deskundigen zal bestaan uit drie leden: éen te 
benoemen door B, en W., een door de aannemers en ceu door den 
kantonrechter. 

GOUDA. DO comnussie voor de restauratie van de St. Janskerk heeft 
een circulaire verspreid. 

Na in korte trekken de historie der kerk te hebben medegedeeld 
en op de belangrijkheid van het geitouw als kunstwerk te heblien 
gewezen, releveert de commissie bet feit, hoe dat gebouw tloor den 
tijd onherroepelijk dreigde te worden gesloopt, tot tijd en wijle zich 
heeren kerkvoogden voor «le restauratie aangordden en daarmede, 
met den steun van het Rijk. de provincie en de gemeente, konden 
aanvangen. 

Rest oud de verwachting, «lat particuliere steun voor dit groote 
weck. op f 70.000 beraamd, tot een minimum beperkt zou kunnen 
blijven, de aangevangen werkzaamheden hebben doen zien. dat met 
die som een volkomen hei-stelling niet kan worden verkregen, reden 
waarom dn commissie een beroep doet op de ingezetenen van Gouda, 
om èn het kerkgeluniw èn de kostbare glasschilderingen voor onder
gang te bewaren. 

Kerkvoogden der Hervormde gemeente droegen, na overleg met 
de Regeering, aan de architecten Jos. Th. J . Cuypers en W. Krom
hout ('z. liet ontwerpen van een plan voor de restauratie op. 

LOCHEM. Het. stadhuis, een Itelangwekkend gebouw van 't jaar 
1654, dat thans een voorgevel heeft uit het begin dezer eeuw. zal 
hersteld en inwendig veilmuwd worden, volgens advies, verstrekt 
door een commissie uit het bestuur der ..Maatschappij t. b. der 
Bouwkunst'', evenals dit eenige jaren geleden geschiedde voor bet 
raadhuis van Bolsward. De Raad Itesloot ƒ13.000 voor restauratie 
eu verbouwing toe te staan; «le herstellittirswerken zijn aanl test eed 
voor f 11.585 en moeten in November gereed komen. 

De uitvoering zal geschieden onder directie van «Ten gemeente-
opzichter G. Olthoff. 

P E R S O N A L I A , 
— By kon. besluit is by den Raad van Toezicht op de Spoorweg

diensten benoemd tot Ryksinsenieur voor de spoorwegen J . van 
Leeuwen Jr., thans district-inspecteur der spoorwegdiensten. 

— Bij den Waterstaat in Nedorl.-lndië is: 
c o r v o l o n t s l a g v e r l e e n d aan den ingenieur Be kl. J . J . 

8. van Leeuwen; dc opzichters le kl J . M. Lethe, N Christiaaos 
en J . Kra' endnuk; de opzichters 2e k l . P. II. Briüt, Ch. van 
Anken. A J . Muller, B. .1. Til ma en H. van der Sande, en den 
opzichter 3e k l . I. P. van Eekhout, die allen t erboschikkiDgzi ju 
gesteld vao den directeur der burgerlijke openbare werken; 

o v e r g e p l a a t s t naar de residentie Batavia de opzichter 2c kl. 
A. L . Wiessner. 

— By de Maatschappy tot exploitatie vau Stunt-spoorwegen is: 
ve rp l aa t s t de ingenieur Den Tex. van het Centraalgebouw 

te l ' t ' c i ' h t naar Zwolle, ter vervanging van den secde-ingonieur 
Van Hoorn, die naar Utrecht is overgeplaatst. 

benoemd, ingaande 1 Maart, tot adjunct-ingenieur 2o kl. de 
adspirant-adjunct-ingenieur B. S. van Zanten, te Zwolle 

— In plaats van den heer J . J . M. van lïalgooy. tot adjunct
opzichter te 's-Bosch benoemd, is tot ty de lijk teekenaar by den 
Dykstoel van Bommelerwaard boven den Meidyk, aangesteld de 
heer J . Snyders, te Waardenburg. 

— Voor het examen tot bet verkrygeo van bet diploma als 
bouwkundig opzichter, ingesteld door de Maatschappy tot be
vordering der Bouwkuust, hebben zich aangemeld 28 candidaten, 
die allen waren opgekomen. 

Het diploma is toegekend aan de heereu: J . Boorsma, J . H . 
van Buitenen, K. van Gelder, G. A. Groote Haar, ft. 1 loman 
van der Heide, D. Jensma, 11. J . Kranenburg. J . C. Leyen, D. 
Meintema, Com. Mol, J . B. Nicuwenbuis, J . K. Nicuwenhuizen, 
II. Raui-b. W, L. F. Springer, II. J . Tiemens Jr. en A. Vonk. 

— De heer C. Boenk, teekonaar bij de gemeentewerken to 
l-inscliede, is door B. en W. te l'trecht benoemd als teekenaar by 
bet bouwtoezicht in die gemeente. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Dage l i j k sch o p z i c h t e r , vooral practisch ontwikkeld, 

aanvankelijk voor eenige maanden. Adres motto „DagclyKsch 
oprichter", Bureau dezes. {Zie advert in het vorig no) 

— H o o f d o p z i c h t e r bij een belangryken villahouw in Overgsel, 
bekend met het maken van detailsou het houden van administratie. 
Adres lett. Bureau dezes. (Zie advert, in het vorg no.) 

— Asp i rnnt-o pz i c h t e r bij de Maatschappy tot expl. van 
Staatsspw. Zij, die aan het examen wenscheu deel te nemen, 
moeten zich vóór 8 Maart schrittelyk aanmelden hy den hoofd
ingenieur W. Verwey Az. (Zie advert, in het vorig no.) 

— A d j u n c t - d i r e c t e u r (bouwkundige) uau de ambachtsschool 
eu de avondschool voor handwerkslieden te Arnhem. Jaarwedde 
f 1*00, met pensioen, lulichtingen bij den directeur. 

— Scbeeps teekenaar , hekend met binnenvaartuigen. Adres 
met opgaaf van salaris, leeftijd enz., lett. S P 807, Nieuwsv. d. Dag, 

— D i r e c t e u r - b o e k hou dor der gemeente-gasfabriek te 
Wormtrveer. Jaarwedde / 1800, vrye woniug, licht en cokes, 
benevens 10";'Ü der zuivere winst. Borgtocht f 4000. Adres uiterl. 
20 Maart aan Burg. en Weth. 

— 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 R.-K. Salaris 
f 70 ïi f HO per maand. Adres lett. N A, Bureuu dezes. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

(Dienstaanbiedingen worden ten gerieve van heeren geabonneerden 
tweemaal per /aar twee achtereenvolgende maten kosteloos opgenomen.. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomend e 
brieven.) 

— Opz ie h ter-tee k e naar , om zoo noodig direct in dienst 
tc treden, practisch cn theoretisch ontwikkeld en over de hoste 
refer, kunnende beschikken. Adres no. 54 Bureau dezes. (2) 

<-l V i t i A<.l>. o m i l u i U l i j k 
i l l li i « ' l i s i t « 1 I* I'll O II. een 
bekwaam 

Opzichter-Teekenaar, 
B.-K. Salaris / ' 7 0 a / S Ö per maand' 
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BECKER & BUDDINBH. 
A r n h e m . 

KONINKLIJKE F A B R I E K 
VAM 

W A T E R P A S - I I O E K M E E T -
UN A N D I R K 

IHSTBüMEJrTEH, 
voor INGENIEURS, ABCHITKCTD 
LANDMETERS, TEEKENAARS, emz. 

• G e ë m a i l l e e r d e 

Peilschalen. 
WEEQWERKTUIGEN 

„ANTI-STONE". Beste en goedk. Reagens togen 
Ketelsteen in Stoomketels. 

G-roote JKoleiitoespariiigf. 
YANE & Co., Atlasworks, A m s t e r d a m . 

TH. W. SANDERS & Co., g 
Oliemioaliën^ >§. 

_ r . R i , « E M « R A C H T N". 81. A M S T E R D A M . § 

t-cï leveren tot neer b i l l i j k e prijzen « p e e t a a l voor IIII. bouw- a 

A W 1 A 

l i 
o n d e r n e m e r s : 

Carlioliiiciim . . A V K M B I l ' S " , 
R l f i l A i , M I . A H K K X W O L , J I K V I K . F I J P Z W A V E I . earn. 

'•' Het Bestuur van het Departement 
W I L D E R V A S K van de Maatichappij tot 
Nut van 't Algemeen schrijft eene Prijs
vraag uit voor de stichting van een 
V O I i K S K O F F I K H U I S , teven» 
L o g e m e n t . 

Nailtre inlichtingen zijn te bekomen 
bij den Heer J . SICCAMA, Architeot 
te " W J I . D K H V A N K . 

J . TEMMINK, Secretaris. 

Tt« llUi.TCfcHlMt J 

ywrtUHtuv-irttiiinenT 

H. P. DER BOER. 
Wollenfoppenstraat 39. 

ROTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R -
DBF.CIIT 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
den h a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

Ten overstaan van den No-
tarii P . C . I.. E i k e n 
d a l ral op MAANDAG 6 
MAART 1899, des avonds 
te 7 uren in het Vendu-

hum der Notarissen, in de Nobelstraat 
te 's-Gravenhage, in het openbaar 
worden V e r k o o k t : 

a r n u mnsm 
gelegen te 's-Gravenhage. alt: 

K e v e n perceelen aan de Malakka-
s t r a a t , ongeveer terzelfde grootte 
van ruim twee aren, breed ongeveer 
6 meiers 50 centimeters en diep onge
veer 31 meiers 74 centimeters, met 
gedeelte «Ier daarachter gelegen sloot, 
kadastraal bekend onder Sectie P, 
nummers 5713 en 5716, beide gedeel
telijk, cn 

T i e r perceelen aan de B o r n e o -
• t r a a t , ter diepte van ongeveer 18 
meten en waarvan het pereeel hoek 
Borneostraat en Malakkastraat breed 
is 10 meters 13 centimeters, en de 
drie overige elk 7 meters; bet laatste 
perceel met een gedeelte van de daar
langs gelegen sloot; kadastraal bekend 
als voren; 

en de 

A F B R A A K 
tot op den beganen gro'd van een 
Fabrieksgebonw, zijnde de Succursale 
van de ..Brootl- en Meelfabriek 
le m-tJntrenhaae", met afzonder
lijke loodsen en zich daarin bevindende, 
in goeden staat zijnde Stoommachine 
van I- 20 paarde krachten met drijf
werk en twee staande ketels en zoo 
goed als nieuwe Dynamo voor elec
trische verlichting. 

De perceelen worden afzonderlijk 
en gecombineerd te koop aangeboden. 

Degene aan wien de gezamentlijke 
perceelen bouwterrein zullen zijn toe
gewezen, heeft het recht de gebouwen 
te naasten, onder bijbetaling van 5 pCt. 
van de som, waarvoor de afbraak 
daarvan voorloopig zal zijn gegnnd. 

De fabriek is gunstig gelegen en 
voor alle doeleinden geschikt; rie ver-
kooping geschiedt onder uitdrukkelijke 
voorwaarde, dat op het terrein ot 
eenig gedeelte daarvan nimmer de 
brood-, koek , beschuit- of banket
bakkerij zal mogen worden uitgeoefend. 

Te bezichtigen Maandag, van 1 tot 
4 uren. 

De perceelen bouwterrein te aan
vaarden bij de betaling der kooppen
ningen op 1 Mei aanstaande. De 
gebouwen ter amotie terstond na de 
.running, als wanneer de kooppenningen 
daarvan moeten betaald worden. 

V e i 1 i n g s B p r j j z e n : 

Perceel I ƒ4525 
II - 4525 

III - 4575 
I V - 4575 

V - 4700 
VI-4875 

Perceel VII ƒ5000 
„ VIII-8100 

JX - 5400 
X • 5050 

XI-5125 
., XII - 7600 

Nadere information zijn te bekomen 
ten kantore van voornoemden Notaris 
KIKENDAL, in het N o o r d e i n d e 
nummer 38 te 's Gravenhagc. 

Voor de perceel.beichrijviiig en de 
schetsteekening van het terrein zie men 
de verkoopbiljetten, die ten gemelilen 
kantore te verkrijgen zijn. 

Dontbercïdïng t t p bederf 
Hyaiii^eeriiirichfins-. 
H. LENSINK, 

HOUTHANDEL, A R N H K M , 
levert pasklaar eekyanlaerrd ( ra l 

en cwamvr | | ) 
RMte rwerken , Schat t ingen. V l o e r e n 

V I O I T r t hbcii. Broe ibakken , ene. **n*. 
E e n l g / .eker w e r k e n d r c u h - e a 

kleurlooH m i d d e l . 
Ter drukkerij der Naamloozo Vennootschap 

„Hot Vaderland". 

\ 

34ste J A A R G A N G N F . I O . Z A T E R D A G , n Maart 1899. 

RBDACTKUK: Ft VV. V A N G E N D T JGz. Adres VOO! Redactie en Administratie: Dureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat l02,ys-GravenAage. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
f$.—; voor lielgië / 6 . 5 0 en voor de overige landen der I'ost-unic, 
met inbegrip van Nederlandsch-Indiö en Transvaal, f 7 .50. Afzonder
lijke nummers bij vooruitbetaling met plaat ƒ 0 . 2 5 , zonder plaat ƒ 0 .15 . 

Advertentiën van 1 tot 6 regels / 1 . 0 0 , het bewijsr.ummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer / 0 . 1 5 Groote letters worden Lerekettl 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen werden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

HIJ D E P L A T E N . 
Het ontwerp van een woonhuis te Dordrecht, op 

de bij dit nommer behoorende platen afgebeeld, is 
van de hand van den heer P. du Kieu 1-z., bouw
kundig ingenieur te 's-Gravenhage. 

Z E G E L S . 
(Slot van f>ag. 69). 

Toen Karei Kei/.cr geworden was, bezigde hij na
tuurlijk een ander zegel. Men ziet den vorst daar 
zitten met dc keizerskroon op, die hier nog den vorm 
heeft van ten ring, door twee elkander kruisende beu
gels gedekt; ook Maximiliaan had zulk een kroon op 
het hoofd. De Keizer heeft verder de gebruikelijke 
insignes, zwaard en wereldbol. Zijn troon vertoont 
rijke Rienaissance-vormen, de stempelsnijder heeft 
reeds een poging gedaan om een pcrspectie\ isch ef
fect te bereiken cn doet ons zien, dat de goede tijd 
iler zegels ten einde loopt. Naast den Keizer staan 
de zuilen van Hercules, door twee letters h in golhisch 
schrift nog nader aangeduid. Aan den eersten zuil 
hangt het wapen van het H. Duitsche Rijk, gedekt 
door ccn kroon, geheel gelijk aan die van den Kei
zer. Het wapen, dat aan de tweede zuil hangt, is dat 
van Spanje, zooals Karei, zijn vader en zijn zoon 
dat voerden. Het wordt gedekt door ccn kroon, die 
blijkbaar als koningskroon bedoeld is, doch die ge
heel overeenkomt met wat later als de gravenkroon 
gold. 

Pas Philips II, de laatste Hollandsche graaf, maakt 
op zijn zegel gebruik van ccn kroon, die aan de te
genwoordige koningskroon doet denken, doch die 
slechts twee elkander kruisende beugels heeft. In 1557 
noemt Philips zich op zijn zegel Koning van Spanje, 
Engeland, Frankrijk en dc beide Sicilien. doch sedert 
1558 laat hij Engeland en Frankrijk weg. 

De troon, waarop Philips zit, is in Ylaamschen Re-
naissance-stijl geordonneerd, en riet leeuwen, cariati-
rien en kinderfiguurtjes al te overladen. Dit zegel 
is het eerste, waarop men het gelaat van den afge-
beelden vorst naar de natuur vindt weergegeven. De 
heraldieke overdaad uit den tijd van Maximiliaan en 
Karei Y is verdwenen. Philips bepaalt zich tot twee 
wapens, waarvan het ccne hem als koning, het tweede 
hem als aartshertog doet kennen. 

Beschouwen wij nu de heraldische figuren, die op 
de zegels voorkomen, wat nader. In de eerste plaats 
treft het ons, dat een kroon, zonder welke geen wa
pen thans denkbaar schijnt, in de middeleeuwen bijna 
nergens gevonden wordt. Alleen koningen en keizers 
deden er zich mede afbeelden. Maar zcifs machtige 
vorsten als Philips de Goede en Karei de Stoute 
brengen boven hun wapen geen kroon aan. De her
togshoed komt pas voor op het zegel van Philips den 
Schoonen. 

Zelfs van den helm wordt pas betrekkelijk laat als 
schildbedekking gebruik gemaakt. Op het tcgenzegel 
van Floris Y ziet men het wapenschild van Holland, 
dat den toen in zwang zijntlen spitsboogvorm ver
toont, als borstschild van een adelaar. Zoo is ook het 
tegen/egel van Jan I en van de graven uit het Hene
gouwsche Huis. die dc vier leeuwen van Henegouwen 
in hun schild voeren. 

De graven uit het Heiersehe Huis veranderen den 
enkelen in ecu dubbelen adelaar. Willem van beieren 
gebruikt den ouden schildvorm, doch iets minder 
puntig; Beieren is met Henegouwen gekwartileerd. 
Albrecht zegelt, als ruwaard, in 1357 met een derge
lijk zegel, waarop echter het schild van Beieren alleen 
voorkomt. Doch later, in 1380 bezigt hij het zegel, 
dat vroeger in Willems tijd dienst deed ; doch met 
de verandering, dat hij zich geen graaf, doch ruwaard 
in het randschrift doet noemen. 
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In ijSS zien wij voor het eerst den helm niet zijn 
sieraden op een zegel verschijnen. Het is, blijkens het 
randschrift, dat van „hertog Albrecht van rieieren'. 
Hel schild, in vorm gelijk aan de vorige, is schuin 
geplaatst. Op de hoogste punt rust de helm, die nog 
naast niet van die, door 1' ions Y gedragen, verschilt. 
De helmkleeden zijn zeer klein, en ccn kroon, vrij 
wel als dc tegenwoordige gravenkroon, rust op den 
helm. Hel helmteeken is een bos pauwenvederen. 

Albrecht had in 1404 ccn ander zegel, waarop de 
wapens van beieren en Henegouwen afzonderlijk 
voorkomen, doch ook gecombineerd, en dan weer ge
dekt door een helm, doch anders van gedaante dan 
dc vroegere. 

Willem dc Goede is dc eerste, die van ccn schild
houder gcoruik maakt. Zijn zegel van 140') geeft ccn 
leeuw te zien, die, 111 den JIollandschcn tuin gezeten, 
het schild van den hertog in zijn klauwen houdt. 
Doch in 1411 verschilt zijn zegel bijna niet van dat 
van Albrecht 

Jan van Brabant en Jacoba van Beieren hebben 
als schildhouders wilde zwijnen. Bij den hertog is het 
schild schuin geplaatst ; dc zwijnen staan daarop met 
hun achlerpoolen, tewijl zij met hun voorpooten den 
ongekroonden gesloten helm vasthouden. Het zegel 
van Jacoba herinnert aan dat van haar vader; ccn 
wild zwijn zit in den Hollandschen tuin en houdt 
een schild met ccn blazoen, samengesteld uit die van 
haar gemaal en haar vader. 

Hertog Jan van Beieren heeft ccn zegel, dat is sa
mengesteld op dezelfde wijze als dat van Jan van 
Brabant. Maar de helm heeft ccn kroon en geen 
dekklceden, het helmteeken is een bos pauwevccren, 
cn de tenanten zijn griffioenen. 

Ietwat zonderling zijn dc tegenzegcls van Philips 
den Goeden. De tenant, een leeuw, heeft daar den 
helm, die gesloten is, op, zoodat er van den leeuwen
kop niets te zien is. De helm verandert nu ook van 
\0r111 cn dc helmkleeden worden grooter. In 145(1 
komen twee leeuwen als tenanten voor, en zien wij 
voor het eerst liet schild rechtop staan. De tenanten 
houden echter meer den helm, dan het schild vast. 

I oen Karei dc Stoute de regcering nog niet aan
vaard had, bezigde hij ccn zegel met schuins geplaatst 
schild, ongekroonde helm cn twee leeuwen als tenan
ten. Later, na zijns vaders dood, zegelde hij geheel 
als deze, natuurlijk met veranderd randschrift. 

Wij vermeldden vroeger reeds, dat Maria van Bour-
gondié haar wapen door twee engelen deed vasthou
den. Op haar tegenzegels vinden wij telkens één 
engel als tenant. Hel schild behoudt echter den ouden 
spit six K >g\ ( m i l 

Toen Maximiliaan van Oostenrijk met: Maria sa
men regeerde, kwamen limine beide schilden op het 
zegel voor, gehouden door een leeuw met ccn helm 
op, die door ccn hertogshoed is gedekt, en die eigen
aardig vertakte helmkleeden heeft, welke sedert steeds 
gebruikelijk bleven. 

Pas in den tijd van Philips den Schoonen \vi|/.igt 
zich dc vorm van het schild. Was het tot dusverre 
zooal nict volkomen driehoekig meer, dan to<h na.ir 
beneden sterk gepunt, nu wordt het vrijwel vierkant, 
en van onderen afgerond. Deze vorm blijft in de 
l(>r eeuw de meest gebruikelijke, en ondergaat geen 
wijzigingen van beteekenis in Keizer Karel's tiid. 
Philips II voert den schildvorin in. die van onderen 
in den accoladevorm eindigt. Die vorm, in den ver
valtijd der heraldiek ontstaan, heeft sedert overal het 
burgerrecht verkregen. De dagen liggen nog niet ver 
achter ons, dat men dit schild, dal b. v. op onze mun
ten gevonden wordt, als het schild bij uitnemendheid 
beschouwde. Het ontslaan van dezen vorm vindt waar 

schijnlijk zijn oorsprong in dc samengesteldheid van 
hel Spaansche wapen, die, werd het schild afgerond, 
tot moeilijkheden aanleiding gaf. 

Zoo hebben wij dan nu de zegels der Hollandsche 
graven, van Willem II af tot Philips II toe bespro
ken, en enkele der eigenaardigheden, die de blazoe
nen vertoonen, vernield. Onze mededeelingen komen 
niet altijd overeen, niet wat de hedendaagsche schrij
vers over heraldiek opmerken. Maar de zegels vor
men bronnen, aan wier echtheid niet te twijfelen valt, 
al passen zij kwalijk in dc later opgebouwde syste
men. 

Ook dc zegels der edellieden verdienen de aan
dacht. Dirk van Brcdcrode gebruikt in 1296 een 
stempel, die twee borstbeelden vertoont; de andere 
ridders van dien tijd zegelen met hun wapen, op een 
schild, doch zonder helm of ander bijwerk. 

In i.ï95 daarentegen is de helm, met zeer kleine 
helmkleeden, doch met een helmteeken, reeds alge
meen in gebruik. Het schild wordt dan schuin ge
plaatst. Langzamerhand komen de tenanten nu 111 
zwang, al blijft het schild zijn schuinen stand behou
den ; die tenanten houden meestal den helm vast. 
Behalve leeuwen worden ook dikwijls vrouwen als. 
tenanten gekozen. Is slechts één vrouw aanwezig, dan 
draagt zij met de rechterhand den helm, en houdt 
met de linker het schild vast. Soms blijft het schild 
geheel weg en wordt dc helm alleen voldoende ge
acht. 

Het bescheiden zegel van Jan Wouters, „deur-
v.aerder s hertogen van liourgoengen", van het jaar 
1474, bewijst, dat toen ook anderen dan edellieden 
reeds een wapen voerden. Het blazoen verbeeldt ccn 
boom, het schild wordt gehouden door een vogel met 
mensehenhoofd; de helm, het tceken van den adel, 
ontbreekt. 

De geestelijke heeren bezigden langwerpige zegels ; 
wapens komen daar meestal nict op voor, doch in 
den regel ziet men er öf den patroon van den gees
telijke, of de persoon die zegelde zelf op afgebeeld. 
Maar het is soms moeilijk, 0111 uit te maken, wie 
door den stempelsnijder bedoeld werd. Zoo ziet men 
k v. op het zegel, dat de prior van het Regulierskloos
ter te Haarlem in 1420 gebruikte, onder ccn Gothi
sche baldakijn twee personen, die evengoed vrouwen 
als monniken zouden kunnen zijn. Maar het rand
schrift spreekt van „visitationis bcatae virginis", zoo
dat Maria en Elisabeth bedoeld worden. 

Ten slotte volge nog iets over de zegels der steden. 
Men zou meenen, dat daar de heraldieke emblemen 
vooral toepassing moeten gevonden hebben. Dit is. 
echter niet het geval. De stad onderscheidde zich van 
het dorp door de muren, wier bouw pas mocht be
ginnen, als de vorst de stedelijke rechten verleend 
had. Die versterkingswerken zijn het dan ook, welke 
wij op de meeste stedelijke zegels weervinden. Een 
voorbeeld is dat van Alkmaar; het lijdt geen twij
fel, of het wapen door die stad gevoerd, is een na
volging vin het zegel. Ook de zegels van Schie
dam en Oudewater vertoonen de stadsmuren; hier 
is de Hollandsche leeuw, schoon op zeer bescheiden 
schaal, tevens aangebracht. Rotterdam zegelt met een 
toren, die wel iets van den St. Laurenstoren heeft, 
en die toch ook waarschijnlijk als ccn verdedigings-
werd moet beschouwd worden. Twee leeuwen dienen 
als tenanten. 

Dat de stad Amsterdam een koggeschip in haar 
zegel voerde, mag als bekend worden beschouwd. Dat 
de twee mannen, in het schip geplaatst, een Holland
sche graaf uit het Henegouwschc huis cn de ba
nierdrager van Amsterdam zijn, lijdt geen twijfel. 

Een eigenaardig zegel is dat van Hoorn. In eet» 
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Gothischc architectuur is liier de H. Cyriacus, de pa
troon der stad geplaatst, die het blazoen van Hoorn 
houdt. Twee engelen staan naast hem. 

Gouda heeft als zegel het wapen der stad ; ook dat 
van Haarlem is evenzoo. Doch in dit laatste geval 
zijn twee engelen als tenanten aanwezig en rust 
het schild op een duivelachtige figuur, vermoedelijk 
een toespeling op hel devies der stad „Vicit vim vir-
tus', de deugd overwint het geweld. 

L il wat wij hierboven opmerkten kunnen, voor de 
Nederlandsche wapenkunst, de volgende besluiten 
worden getrokken. 

Tot 1400 ongeveer toe wordt het schild zonder 
helm gebruikt. De driehoekige schildvorm, die lang
zamerhand iets minder puntig wordt, blijft tot hel ein
de der vijftiende eeuw in zwang. De schilden behou
den tot ongeveer 1450 den schuinen stand, die ook 
rog later voorkomt, als reeds rechtstaande schilden 
algemeen zijn geworden. 

Gedurende de vijftiende eeuw wordt dc helm op 
het schild geplaatst, ccn enkele maal met een kroon 
daarop, die echter niet het karakter van een bepaald 
distinctief heeft. De helmklccden ontbreken somtijds, 
en blijven aanvankelijk klein. Pas in het laatst der 
15e eeuw vertoonen zij de eigenaardig vertakte laat-
Gothische vormen, die sedert, zij het dan ook in min 
smaakvolle gedaante vervormd, behouden bleven. 

Omstreeks I sexi komen de vierkante, van onderen 
afgeronde schilden in gebruik, omstreeks 1560 wordt 
het accolade-schild mode. Tegelijkertijd met de afge
ronde schilden treden de kronen als schildbcdckking 
op ; de tot dusver gebruikelijke kroon, die later als 
dc gravenkroon zal gelden, is nog in het begin der 
lóe eeuw het symbool van het koningschap. Dezelf
de kroon, met twee elkander kruisende hooge beu
gels, waarop de rijksappel rust, is dan de keizers
kroon. Kerst na 1555 wordt ook de koningskroon van 
dergelijke beugels, doch veel lager dan de vroegere, 
voorzien. 

Tenanten vinden wij niet vóór de 15e eeuw. Zij 
zijn echter tot het einde der 16e eeuw toe slechts wil
le, keurige toevoegsels en worden niet als tot het 
blazoen behoorende beschouwd. Een zelfde persoon 
gebruikt nu eens de ccne figuur als tenant, dan weer 
•een andere. 

Aan den regel, dat iedere heraldieke figuur zoo 
groot mogelijk in het veld moet staan, wordt steeds 
vastgehouden. Ook de karakteristiek der figuren laat 
nimmer te wenschen over. Komen verscheidene bla
zoenen op één zegel voor, dan zien de heraldieke figu
ren elkander aan. Alleen op een zegel van Keizer 
Maximiliaan van 1512 is tegen dezen regel gezon-
digd. 

\ \ ij hopen, dat het bovenstaande onze bouwkun
stenaars moge opwekken, om de oude zegels eens 
wat nader te bestudeeren. Daar het tegenwoordig nog 
al eens voorkomt, dat heraldiek in de bouwkunst 
moet worden toegepast, kan die studie rijke vruchten 
dragen. Het gevolg zal zijn, dat de aan te brengen 
wapens niet alleen juister heraldisch, maar ook deco
ratiever worden. 

A A X A L L E A R C H I T E C T E N IN N E D E R L A N D . 
De ondergeteekenden. bestuurderen van de Afdee

ling Amsterdam van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Houwkunst, hebben de eer, u mede te dee
len. dat in de vergadering van leden der Afdeeling, 
op voorstel van het Bestuur van de Afdeeling Am
sterdam van den Volksbond „Vereeniging teeen 
Drankmisbruik" is besloten, alle architecten in Ne
derland uit te noodigen in hunne bestekken de be

paling op tc nemen, „dat de werklieden op de bouw
werken man voor man in afgepast geld moeten wor-
„ilen uitbetaald, tenzij de uitbetaling geschiedt aan 
„de werkplaats of het kantoor van den aannemer ut 
„onder-aannemer." 

Het Bestuur van de Afdeeling Amsterdam \an den 
Volksbond heeft zich tot onze Afdeeling gewend niet 
het verzoek deze bepaling in de bestekken op te 
nemen, 0111 aldus te trachten een einde te maken aan 
de noodlottige gewoonte van uitbetaling van werk
lieden door onderaannemers of ploegbazen in krot-
gen of dergelijke plaatsen, waar sterke drank wordt 
verkocht. 

In het belang van de werklieden noodigen l5estuur-
deren bovengenoemd alle Nederlandsche architecten 
dringend uil, mede te willen werken om dit euvel te 
deen eindigen, door ccne daartoe strekkende bepa
ling in hunne bestekken op te nemen. 

Hoogachtend, 
Namens de Bestwtideien bovengenoemd: 

C. B. P O S T H U M U S M K I J K S , Vooisiitei. 
B. J. OUENDAG, Sectetaris 

D E M I D D E L E N V A N S Z E R E L M E Y . 
{Ingezonden.) 

In de jongste vergadering van de Vereeniging tot 
bevordering der Bouwkunst te Leiden vestigde de 
voorzitter, de heer C. R. van Ruijven, de aandacht 
op de middelen van Szerelniey tegen vochtigheid en 
verval in metselwerk en ter voorkoming van roest 
bij ijzerwerk. Wij meenen ook in dit blad een en 
ander over de middelen van den Oostenrijkschen 
genie-officier Szerelniey, waarvan de proef- en waar
nemingen over meer dan een halve eeuw loopen, te 
moeten mededeelen. 

In 1829 zond het Oostenrijksche Gouvernement den 
gi the-officier Szerelniey naar Italië om een onder
zoek in te stellen naar, en proefnemingen te doen met 
verschillende bereidingen tot het waterdicht maken 
van metselwerk, met het gevolg, dat hij na eenige 
jaren van studie eene bewerking had gevonden, wel
ke in 1841 met het beste succes werd toegepast op 
vochtige en ongezonde kazematten, zoodat koortsen, 
die ze voorheen teisterden, ophielden. 

Toen zich in 1855 een begin van verval vertoonde 
in het metselwerk van het toen nog nieuwe Parle
mentsgebouw te Westminster, bevond kolonel Sze
relniey zich te Londen, en stelde hij zijne onder
vinding en methode- ter beschikking van het Brit-
sche Gouvernement 

Zijne voorstellen werden niet onniidcllijk aan 
vaard. Het verval van zulk een belangrijk gebouw 
had natuurlijk de. publieke aandacht getrokken, en 
soortgelijke aanbiedingen werden ook door anderen 
gedaan. De voornaamste mededingers werden door 
het Departement van Openbare Werken uitgenoodigd 
hunne bereidingen tot onderzoek en proefneming ter 
beschikking eener Commissie van deskundigen te 
stellen, die daarover een rapport bij het Gouverne
ment zouden uitbrengen. Tot leden dezer Commis
sie werden benoemd Professor Faraday, D. C. L. , 
F. R. S. en C.; Sir Roderick Murchison, 
de Royal Geographical Society en van de Geological 
Society ; cn Sir Charles Barry, F. R. S„ R. A. & C , 
de architect van het Parlementsgebouw. 

Na eene tweejarige proefneming viel de beslissing 
éénstemmig ten gunste van Szerelmey's proces uit, 
Faraday zei: de belangrijke en uitgebreide proefne
mingen van Szerelniey zijn beter dan eenig ander. 

Murchison verklaarde : Ik aarzel niet te verklaren, 
dat Szerelmey's proces het beste is. 
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Barry zei : Ik beveel de toepassing van het middel 
aan voor de buitenmuren van het nieuwe paleis als 
bizonder geschikt tegen alle bederf. 

Naar aanleiding daarvan werd eene belangrijke op
pervlakte van hel gebouw volgens deze methode be
werkt, en vijftien jaren laten, in 1872, kon de Hoofd
ambtenaar van Publieke werken, mr. Aryton in het 
Lagerhuis de verklaring afleggen „dat Szerelmey's 
methode buiten allen twijfel de beste was." 

De hardsteenen muren van het gebouw, die geheel 
volgens deze methode behandeld werden, bevonden 
zich in uitstekenden toestand; de muurranden die niet 
ten volle behandeld zijn kunnen worden, daar ze 
reeds met olie verzadigd waren, hadden geleden; ter
wijl de portiek, die niet behandeld werd, ernstig ge
leden had, zoodat die reeds hersteld is moeten wor
den. 

Gedurende de jaren 1855 1875 werd Szerelmey's 
compositie op ruime schaal bij vele andere openbare 
gebouwen toegepast. Onder gewone omstandigheden 
en met geschikte bouwmaterialen waren de verkre
gen resultaten immer bevredigend, doch hoewel dc 
uitwerking nimmer geheel mislukte, waren de resul
taten niet altijd even goed ; hierom werd de behoef
te gevoeld het fabrikaat te verbeteren en de be
trouwbaarheid cn het vermogen te verhoogen. 

In verband daarmede onderwierp de firma Sz.ercl-
mey & Lo. in 1875 de zaak aan een nieuw onderzoek-
in het licht harer voorafgaande twintigjarige onder
vinding en dc algemccne vooruitgang der weten
schap, niet het gevolg, dat in 187O een verbeterd en 
krachtiger preparaat in den handel kon worden ge
bracht, bekend onder den naam van : Szerelmey Sto
ne Liquid no. I O I . 

Nu cr wederom een proeftijd van twintig jaren ver-
loopen is waarin de betrouwbaarheid en krachtige 
werking dezer vloeistof, in alle klimaten, onder alle 
omstandigheden cn op alle soorten materialen geble
ken is, achten fabrikanten den tijd gekomen de aan
dacht meer algemeen op dit nieuwe product te ves
tigen en met vertrouwen aan te bevelen. 

Dc steen-vloeistof wordt op de buitenzijde der mu
ren aangebracht met ccn gewone kwast. Geen voor
bereiding of bedrevenheid wordt vereischt Het vocht 
wordt gereedclijk door het metselwerk opgezogen en 
maakt het waterdicht. Aanvankelijk ziet de muur er 
uit alsof hij eenigszins vochtig is, doch dit duurt 
slechts enkele weken, waarna hel metselwerk zijn 
'K.cger voorkomen herkrijgt, volmaakt onveranderd 
doch waterdicht. 

De vloeistof vult de poriën tussehen de steendeel
tjes, en omkleedt die deeltjes zelf met ccn vaste, voor 
vocht, zuur en alkali ondoordringbare zelfstandigheid. 

Deze ondoordringbare laag, die langzamerhand in 
den steen dringt en zich op geringen afstand van de 
oppervlakte blijvend vastzet, is oorzaak, dat de op 
de builen oppervlakte aan de werking der lucht bloot
gestelde stccndooltjes verharden. 

Ten einde het roesten van ijzer te voorkomen, is 
het noodig het te bedekken met ccne laag, welke 
voor roest-verwekkende invloeden ondoordringbaar is. 

De Szerelmey ijzer-verven zijn speciaal vervaardigd 
om aan alle roest-verwekkende invloeden weerstand 
te bieden, terwijl ccne ondervinding van meer dan 
veertig jaren bewezen heeft, dat ze bij uitnemend
heid geschikt zijn om in alle klimaten en onder alle 
omstandigheden, ijzerwerk te beschermen. De talrijke 
goede eigenschappen maken ze geschikt voor alge
mccne toepassing op alle materialen, zoowel binnen 
als buitenshuis. Zij zijn even goed bestand tegen de 
grootste hitte in dc tropen, als tegen de hevigste 
winterkoude in Rusland. P. 

P R I J S V R A G E N 
V O L K S K O F F I E H U I S , T E V E N S L O G K M E N T . 

Het Bestuur van liet Dept Wildervank dor Maatschappij tot 
Nut vnn 't Algemeen schrijft eono prijsvraag uit voor de stichting 
van ccn Volkskofhehuis, tevens Logement. 

Do kosten mogen de som van / 6000 niet te boven gaan. 
Voorwaarden: 
Art. I. Men verlangt eene volledige teekening op ' /„ der ware 

grootte, henevens eene memorie van toelichting, en eene gede
tailleerde begrooticg. Dc teekeningen moeten alle in zwarte lijnen 
zjju uitgevoerd. 

Art. 2. Het gebouw zal geplaatst worden op een vrij terrein. 
Art. 8. Het gebouw moet bovatlen: a. Ken gelagkamer voor 

150 personen b. Ken woonkamer, c. Een keuken, d. Ken slaap
kamer. 0. VM logeerkamers, f. Kelder, g. WaBchkamer h. Regen
bak met weiwaterput, i . Achter het gebouw een stalling voor tien 
paarden. 

Art. 4. De hoogte van den bovenkant van den vloer moet 0 GO M 
boven den kunstweg liggen, welke voorlangs liet terrein ligt. 

Art. 5 Het terrein moet tot 2.ti0 M. beneden den vloer' en 
minstens 1 M. buiten bet gebouw worden ontgraven en opnieuw 
anngeslempt met zand. Hot tegenwoordig terrein ligt thans 20 cM. 
beneden den genoemden kunstweg. 

Art. ü. Alle buitenmuren moeten minstens een dikte verkrijgen 
zw. een steen en de kap moet voorzien worden met houten dak-
beklecding. 

Art. 7. De vervaardiger van het best gekcurdo ontwerp zal 
ontvangen een premie van f 50, terwjjl dit ontwerp het eigen
dom hlijit van het Dept. Wildervank. 

Art. 8. Alle stukken ter beantwoording van deze prijsvraag 
worden vrachtvrij ingewacht aan het adres van Hen Secretaris van 
bet Dept bovengenoemd, den heer J . TEMMINK 8R. te Wildervank 
vóór don ln April 1899. 

Art. 9. Ter bekoming van verdere inlichtingen omtrent alge-
mecne bepalingen vervoege men zich, onder op to geven corres
pondentie adres, hij den heer J . SlCCAVA, te Wildervank 

* * 
Keno prijsvraag als de bovenstaande maakt op ons steeds den 

indruk als trachten de uitscbrijvers ervan het vraagstuk op te lossen 
boe mon voor de meest armzalige belooning het boste ontwerp 
kan verkrjjgen Het is alweer het oude liedje: oen tien- of twin-
t'gtal bouwkundigen zet zich aan den arbeid om een volledig 
plan met memorie van toelichting en gedotailleerdo begrooting 
in lo zenden, met het fraaie resultaat dat een bunnor metvnftig 
gulden beloond wordt. Het is ontmoedigend. telkens weer op de 
gebreken van dergelijke prijsvragen te wijzen; we zullen daarom 
maar zwjjgen van het feit, dat omtrent de Woordeeling geen 
syllabe in het programma te vinden is, en evenmin de vraag 
stellou hoe het mogelnk is een koffiehuis voor 150 personen, lo
gement, stalling voor 10 paarden, enz. enz te bouwen voor 'ÖOOO 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER HOUWKUNST. 
AIIIKKI.IM; AllNIlEM. 

Vergadering van Woensdag 1 Maart 1899. 
Xa opening der vergadering werd mededcoling gedaan van het 

concept-programma voor de prijsvraag en besloten dit door het 
Bestuur to doen beoordeelen. Besloten werd op een volgende ver
gadering eenige boekwerken te verkoopen onder de leden. 

Do vragen: „Wat is glascomcotV" „Wat is bet beste roest-
werend middel voor ijzer'?", in de vragenbus gevonden, werden in 
handen gesteld van het lid Crollacr, om op eene volgende ver
gadering (e beantwoorden. 

Daar bet lid Roskam nog niet aanwezig is om vraag 2, door 
de Maatschappij tot bevordering dur Bouwkunst gesteld, te be
handelen, werd bet woord gegeven aan het lid Krccm, over do 
bouwverordening van de gemeente Arnhem. 

Spreker begon met de mededecling dat op 2l> Juni 1880 de 
bouwverordening na veel moeite werd afgekondigd, on dat zjj op 
verschillende tijdstippen aangevuld of verbeterd werd in 87, 89, 
SU, 91, 95 en het laatst op 1 Februari 1890 Deze uitbreiding 
of liever unnvulling betrof echter meestal betere omschrijving 
van bestaande artikelen. 

Zooals zy in baar geheel daar ligt, iB dio bouwverordening ge
heel onvoldoende , en het slechte bouwon is dan ook nn bare af
kondiging oer toe- dan afgenomen. Zeer zeker begint men de 
leeniton tc zieo, en spreker vertrouwt dat de directeur der ge
meentewerken, die ter vergadering tegenwoordig is en zich sedert 
lung met een concept voor eene nieuwe bouwverordening bezig 
houdt, ongetwijfeld zal zorgen dut dezo een betere regeling om
trent het eigenlijke bouwen zal bevatten r>pr. zegt dat bjj juist 
niet bot oog op do te maken verordening, zijn denkbeelden daar
omtrent wilde mcdedeelen, en overtuigd is dat de directeur der 
gemeentewerken op zeer volo punten zich ann zyno zijde zal scharen. 

Spreker behandelt nn punt voor punt de bestaande bouwverordening 
en do uitbreiding, die hij aan de artikelen zou wenschen te geven, 
in hoofdstak wat betreft do constructie der gebouwen cn du voor
zorgen voor brandgevaar. Onze speculatiewjjken geven meestal 
zulk oen treurig beeld van de opvatting dor zoogenaamde revolutie-
bouwers, dat het uit een oogpunt van hygièi e, brund- en ander 

gevaar noodzakelijk is, dat de bouwverordening hieraan paal en 
pork stelt. 

Spreker wil bgv. , dat alle woonvertrekken direct licht en lucht 
zullen hebhon om het allertreurigste alcoven-systoom, dat hier te 
Arnhem welig tiert, te kunnen ophollen. Ook verbod van eou-
terrein-woonruimten, daar vele holen dien naam niet verdienen. 
Enkele bepalingon over aanleg van straten wil spreker ook zien 
opnemen. 

Alle drukkende bepalingen op kleine dingen, als horstellen van 
ramen, zonneblinden enz. wil spreker uit deze verordening lich
ten. Kleinigheden, waarvan de aanvrage bg het publiek woorzin 
wekt en welke geen invloed hoegenaamd uitoefenen op veiligheid 
of wat ook, doch uit den aard der zaak veel geschrijf veroorzaken, 
en menigeen afschrikken om kleine reparation te laten verrichten 
en in siioedeischende gevallen dadelijk te handelen. Hoewel spreker 
gaarne wil erkennen dat de thans reeds 11 jaren in functie zijnde 
inspecteur der bouwpolitie met groote voorkomendheid hot publiek 
over die lastigo aanvragon heen helpt, en steeds bereid is de 
kleinere bouwers met het in ordo maken hunner stukken te helpen. 
acht hij toch die bepalingon minder noodig. 

De termijn van beschikking op een plan is ook to lang ge
nomen. Menigmaal iB het van 't grootsto belang zoo snol mogelijk 
te beginnen. Voor het opzuigen van vocht uit den bodem is het 
noodig bepalingen te maken. Thans zjjn vele vlooron door het 
niet uitgraven en invullen in weinige maanden door do cham
pignon vergaan en bet Bchg'nt dat vele bouwers maar niet be
grijpen kunnen dat de champignon behoort tot de nadeelige woeker
planten, die zeer infecteerend op de gezondheid werken. 

Met het oog op liet te spoedig betrekken der perceelen dienen 
ook voorschriften te worden gemaakt. Men ziet thans nauwelijks 
den stukadoor, dio met emmers vol het water in het huis heeft 
gebracht, het perceel uitgaan, of de verhuiswagen staat reode 
voor om de meubels te brengen en 's avonds hangen do gordjjnen 
en brandt de lamp. Alles is beslagen met een kouden, natten aan
slag, die meubels, beddegoed, kleeren enz., aantast, doch helaas 
ook de bewoners de koorts op het lgf jaagt. 

Voor veil gheid der werklieden wenscht spreker ook enkele 
bepalingon op to nomen, voornamelijk omtrent het conBtroeereo 
van stelgerB enz. Spreker merkt voorts op, dat hot gesprokone 
geen volledig beeld geeft van de bouwverordening, zoouls hij zich 
die zou wenschen, doch dat het onderwerp te uitgebreid is om 
het op één avond te behandelen. Hg had alleen in breede trokken 
willen aantoonen wat zgus injiens niet mocht ontbreken 

De heer Van Etteger, gemeente-architect te Zuifen, kon met 
don vorigen spreker niet medegaau en vond eene dergelijke ver
ordening veel te gedotailloerd. Men moet niet zoo ingrijpen in de 
vrnheid. Beter oordeelde hij het, minder bepalingon te maken en 
aan Burg. en Wcth. over te laten om in spoedeiscbeude gevallen 
voorschriften te geven. Men moeBt meer rekenen op de welwil
lendheid vau het publiek. Het speet hem dat hem de tgd ontbrak 
verder hierop in to gaan, want bjj moest de vergadering verlaton. 

Het lid Tellegon wilde op enkele punten eenige mededeeliugen 
doon en beginnen met te conatateeren dat hg het met den heer 
heer Van Etteger niet eenB is. Wel degelg'k moet alles iu de ver
ordening staan. Burg. en Weth. kunnen niet afkeuren op grond 
van artikelen of wenschen, die niet duidelgk omsohreven zgo. 
Staan b.v. in eene vororloning ankers van voldoende zwaarte, dan 
kan men die zwaarte niet voorschrijven. In Rotterdam stond vroegor 
in de verordening op het abattoir, dat de wny.e van slachten aan 
B. en W. was overgelaten, doch de Hooge Raad heelt dat ver
worpen. Staat iets voorgeschreven, dan kan do Hooge Raad or 
niets aan doen en alleen onderzoeken of het geschrevene in Btrgd 
iB met de wot, en zoo niet, dan is alleen beroep op de Koningin 
overgebleven. Alle verordeniogen moeten door de gemeoutebo-
stureo ter goedkeuring worden gezooden aan Ged. Staten. Aohteu 
deze de verordening niet goed, dan zonden zjj die naur Binnenl. 
Zaken en, na onderzoek door don Raad van State, wordt zgdan 
voorgedragen tor vernieliging. Elk particulier hoeft ook dat beroep 
op de Koningin. De rechter kan alloen beslissen ol wat er in de 
verordening staat in strgd is met dc wet. Wanneer in verband mot 
do hinderwet vno 1895 eono rgkswet op woningbouw komt, dau 
kunuon Burg. on Weth. daarop gebasoord bepaliugon maken op 
de vorgunnings-aanvrago. 

Spreker rolovoert dat de heer Van Ouylenburg, dio gemeonte-
a chitect was tijdens deze bouwverordening tot stand kwam daar
aan geen schuld heelt, daar zjj gemaakt is door do commissie 
voor strafzuken en iu hoofdzaak alloen juristen duarovor hebben 
geoordeeld. Het geheel is ecu modol van de toen bestaande 
l'trochtscho verordening Men heeft zich toon alleen op 't stand
punt geplaatst van rooiing on peil te moeten bepalen, ou dat is 
niet sprekor's standpunt, noch dat van hot lid Freem Van samen
stelling van buizen hoeft mou toon niets willen weten. 

In do Rgkswet die komen zal, zullen do goineontcn worden 
verplicht eene verordoniug to maken, ou zullen minimum eiscbou 
woruun bo,.auld waaraan do Raad zicli heeft te onderwerpen. Mon 
zul dan oeue grooto u tbreiding aan do bouwinspectie moeten 
geven. Hot is zoor moeilijk oen grens te trokken waarvoor vor-
gunniiig uoodig is en waarvoor niet. 

Mr. Vorkouteren huldigt de leer dat gemeentebesturen goon 
recht hebben vergunning to eischen. Mou maakt alleou bepaliugon 
en laat dio co iiroloeren, doch pannen iudiuueii is niet noodig. 
Dit is ochtcr oupractisch, daar aanmerkingen op hot gebouwde 
vool duurder komen dau aunmorkingen op plannen. 

Het maken van voorsohrifton voor vergaderlokalen is onuitvoer
baar, zoolang do Hooge Raad dit in strgd acht met het wetboek. 
Algoiiieono eischen zijn niet to stellen. Spreker acht een tormijn 
van tweo maanden die vcrloopen moet tuBschen do goedkeuring 
van het perceel en de bewoning, ook gewenscht, doch dan moest 
men ook zokerhoid lubben vnn luchten en stoken. In Rotterdam 
sluit men eerst twee maanden na de goedkeuring gas- en water
leiding aan, en maakt do bewoning toor dien tgd ondoenlijk. De 
aanleg van stratonnetton is in eene verordening niet te regelen; 
dit is een onoplosbaar vraagstuk en de bepaling dat die aanleg 
door B. en W. moet worden goedgekourd. mag niet gemaakt worden. 

De vorige spreker wil alle vertrekken direct licht en lucht 
geven, doch dit is volgens spreker bij het Arnhemsche alcoven-
plan ondoenlyk. Thans wordt weldra eene verordening afgekon
digd, waarin bepaald wordt dat woon-, slaapkamers of keukens 
alleen dan mogen worden gebruikt, wanneer de vloerdiepte een 
bepaaldo maat niet overtreft, voor het hooge stadsdeel 1.25 M . 
en voor het lago deel 1.00 onder bot trottoir. 

Wat do vorige spreker opmerkte over het recht van loozing 
op naburige erven, daarvoor Btaan bepalingen in het Burger). 
Wetboek. Bepalingen omtrent steigers staan in de hinderwet, 
daar die beschouwd worden als werkplaatsen; dus kan de ge
meente geen andero bepalingen daarop maken. Nu klagen Bom-
migo tegenstanders van eene scherpore verordening, dat men 
alles niet zal kunnen controleeren; maar worden niet dageljjka 
alle wetten overtredonr De kosten voor meerdere controlo moeten 
echter mot dc scherpere bepalingen gevoteerd wordeo, daar andera 
de wet bij slechte controlo demoraliseert. Ook dient de admini
stratieve rechtspraak voor appèl veianderd te worden. Vroeger 
was bet hoogor boroep san B. en W. en die w .ren dus rechter in 
eigen zaak (wet Thorbocke); nu het iB overgelaten aan den Raad, 
ia het niet beter, daar men alleen in klein comité goed recht 
kan spreken, en dc Raad eene juridischo bevoegdheid krjjgt die 
boven zgne kracht gaat. Iu Duitschland heeft men het „Ober-
vorwultungsgericht" iu velo kamers verdetld, die recht spreken, 
en iedereen is gewaarborgd voor eene ?ocdo behandeling. In 
Nederland is dit alleen door grondwetsherziening te regelen, daar 
thuns bepaald is dat alleen de Kroon het recht heeft van ver
nietiging. Voor hot overige is spreker bet met do beschouwingen 
van het lid treem geheel eens. 

Na eeuige diseus-ic wordt het lid l-'reem door den Voorzitter 
dank gezegd voor de interessanto beschouwingen on de verga
dering wegens het lat 1 uur, gesloten. Het overige van de agenda, 
o. a. vraag 2 der Meatsohappjj, iu te leiden door hot lid D. A . 
Roskam, wordt uitgesteld tot eeue volgende bijeenkomst. 

TECHNISCHE VAK.VEREEXIGING. 
AFIIEKI.IMS AMSTKIIIIAM. 

Vergadering van Woensdag S Maait 1899. 
In deze vergadering hield do heer G. J . Hupkes, ingenieurder 

Staatsspoorwegen op Java, ecu lezing over: Spoorwegen ia Neder-
laodscb-lndië. 

In de eerste plaats wees spreker erop dat de Nederlandsche 
koloniën in vergelijking mot koloniën van andere landen schaarB 
vau spoorwegen zyn voorzien; Spr. gaf daarna een overzicht van 
do plannen voor spoorwogen op CelebeB, Borneo en Suinatru, 
beschreef do spoorwegen op Sumatru, w. 0. de tramwegen op 
Atjeh en dc lijn naar de Ombiliën-kolenveldon, ontworpen door 
deu hoofdingenieur I 'zernian. 

Na een korte pease behandelde spr dc spoorwegen op Java, 
wees op dc hinderpalen, dio indertijd deu ontwerpers van den N.-I. 
spoorweg waren iu den weg gelegd, bracht hulde aan de nage
dachtenis van den heer J . I'. dc Bordes, toonde met cjjfors den 
grooten bloei der spoorwegen op Java aan en eindigde met do 
beschrijving van een spoorwegreis door Java, waarbij achtereen
volgens de prachtige landschappen en de groote kunstwerken 
werden genoemd, kunstwerken, die wat stoutheid van aanleg 
betreft, niet voor die in bergstreken van audcre lunden, behoeven 
onder te doen 

Door een groot aantal kaarten eu een liO-tal lichtbeelden maakte 
spr het g.-sprokene duidelijk. * 

Aan het slot gaf do Vergadering door ecu herhaald applaus 
uiting van haro ingenomenheid met liet gehoorde. 

VEBEKXia i .Nt i D E l ' R I E S U H B BOUWKIÜNU 
Vergadering van Donderdag 9 .\taart 1899. 

De Voorzitter opondo de vergadering en stelde, met het oog op 
het groot getal gasten w. o. odiiigo dames, voor om de gowouo 
werkzaamheden vau de vorige bijeenkomst tot een volgonde verg. 
uit te stellen, ten einde al dadelijk don heer C. II. Peters, Rijks
bouwmeester te 's (iruvenuuge, gelegenheid to geven tot bet houden 
vnn eouc voordracht, ter inleiding uener kuustbeschouwiag over de 
Mildelecuwsche torens iu ons land. 

Langs de wanden der zaal wa-t een groot aantal platen geëx
poseerd, waarvan de aanwezigen, zoowel wegens dc historische-als 
kunstwaarde met belangstelliug kennis hadden genomen. 

Na oen inleidend woord, verdeelde sprekor do torens in vior 
hoofdgroepen on doze weder iu ondergroepen. Do vier hootd-
groopon zijn: 

a. ie verdedigingstorens, 6. do oorodieasttorens, r. do kloktorens, 
a'. dc toren alloen bosteuii om eun deel van een gebouw te dueu 
spreken co dien men r e l i e f - of luarkccrtorcn zou kunnen noemen 
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So 

De verdediginjjHtorcn kan worden verdeeld in torens van stads
muren, poorten, knsteelen cn kerken; deze torens vormende 
hoofdgroep, omdat de eerste toren ter verdediging in 't levrja is 
geroepen. 

A l deze groepen cn ondergroepen wordon in 4 bijzonder Itespro-
ken, docli de spreker betreurt bet dat vnn alle de/.e zoo weinig 
is kstaan geMetcn; bezaten wjj van 182 l—1830 in onze steden 
nog vele poorttorens, de sloopkoorts ol' veruiolkoorts beeïc een 
einde gemaakt aan bun bestaan. 

Van deze door de Wederlaoders begane zoodc fraf spreker eeu 
recht duidelijk beeld, toen hij van de nog bestaande resten of ge
sloopte torens, teekeoiogen en photografiün deed drculeeren, zoodat 
elk der aanwezigen de/.e op zyn gemak kon beschouwen. Oe kuost-
beschouwing werd door spreker iu zoo geregelde volgo'de geleid 
en het gesprokene den hoorders in beeld toegelicht, dat zij aller 
aandacht trok. 

De toren, zegt spreker, ia het kind van de middeneeuwsehe 
kunst, de renaissanco heeft geeu toren geleverd die in de schtduw 
kan staan vau de beste gotikeo. De renaisanrt) kwam hier te 
vroeg, daar de (lothick nog niet was ingevoerd;de middeneeuwsehe 
kunst stierf voordat zij don vollen wasdom bereikt had. Va i den 
torenbouw ia de klokketoren de voornaamste dte no£ ia onze 
architectuur leeft. 

In recht hartelijke bewoordingen zeide de Voorzitter den spreker 
dank, dat door de aanwezigen met luid applaus werd begroet. 

l i I X N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'sGn WEXIIAI.E. Ia de „Staatscourant" van Dondmia* 9 Maart 

is het reglement van orde opgenomen voor hot evauien, bedoeld 
in art 11 der wet van 20 Mei 1870 uitgaande van de Rijks
academie vim Itaeldend. Kunsten te Amsterdim, eu voor den 
daarna te houden wedstrijd in de beeldhouwkunst in 181)9. 

— „Pulchri Studio" zal in de maanden April—Mei een ten
toonstelling houden van achilderjjeu en beeldhouw werken van 
werkende leden Tot commissielede! dezer teutoonstelling werden 
gekozen de heeren I. v. d. Santé Batbuyzen, C. Bisschop eu .1. 
Maris, die beslissen zullen over het ai of niet aannsnien der 
werken, waarbij dc Voorzitter een adviseerende stom / t l bobben. 

A M - i ERDAM In de oefenschool der Hjjksnonuaalschool voor teekc.i-
onderwijzers zal Dinsdag 4 Apr.1 de 19e algemeene vergadoring 
gehouden worden der Nedcriandsckc Vereeniging voor Teeken-
onderwjjs. Xa het uitbrengen van het jaarverslag, bet ua/ien der 
rekening en verantwoording van den penningmeester, het vast
stellen van de bogrooting voor 't volgende dienstjaar, zat dc ver
kiezing vaa twee bestuursleden, wegens het periodiok aftreden 
van de heeren J I). Huilers en B. W Wierink, eu van esn 
bestuurslid in dc vacature-Lens, plaatsvinden, waarna het maand
blad zal besproken en de volgende punten behaudeld zullen word sn : 

I. Het handteekeuen voor leerlingen van ambscht.scbolen.avoud-
teekcoecholen e. d . in verband met dc vakken. Iu te leiden door 
den beer C. A . Lion Cachet. 

II. Wat kan er door onze Vereeniging gedaan worden om de 
acte M- beter te doen waardceren. In tc leiden door deu heer J . 
B. Jager. 

III. Het teokeucn als aanschotiwingsmiddel bij het onderwijs in 
natuurkunde en geschiedenis. In te leiden door dea heer D. 11. 
A . J . Bruguin. 

— Iu een vergadering der commisBie tot bestiur der kerkge
bouwen, goederen, loodsen en inkomsteu der Xederd. Hervormde 
Gemeents alhier is het definitief besluit genomen tot afbraak der 
Xieuwe Zgds-kapel aun do Kalverstrant Hit besluit luidt, dat de 
commissi*, in afwachting van de goedkeuring door de bouwver
ordening in deze gemeente voorgeschreven,de Xieuwe-Zijds-kapcl, 
welke wegens haar houwvalligen stsut moest gesloten worden, 
zat doen afbreken en in gewijzigden vorm zal doen opbouwen. 
Zij voldoet daarmede aan den wensch van deu algemccnca kerke
raad. haar kenhiar geuuakt als diens antwoord op de vraag der 
commissie, of dc kerkeraad de X. Z.-kapel voor tien dienst van 
het Woord wilde behouden. 

Tevens heeft zij besloten om de gebouwen rondom de X /.. 
kapel ook af tc breken en op grooter schaal op tc bouwen. Zjj 
hoopt iu de hoogere huuropbrengst vergoeding te vinden voor de 
rentederving vuu het af te schrijven kapitaal. 

Het ontworpen plan voor dc te houwen kerk biedt eene ruimte 
aan voor ongeveer ItOO plaatsen, cn zij zal hare ingangen kry;cu 
in de Enge en Wjjde Kipelstcgeii eu op het Kokin 

RoTTËRIi.VM. Naar wij vernemen, zal tic airectie der Bouwmaat
schappij ' , | , u ' ( ' alhier, aau <le algemeene vergadering van aand el-
houders voorstellen bet dividend over 1898 te bepalen op-i,1 pCt ; 
over 1897 werd 4J pCt. uitgekeerd. 

LKIIPI:N. Burg. cn Weth. stellen den Gemeenteraad voor tot dsn 
houw eener fabriek voor het concentrosren vun amouiakwuter 
over te gaan. Het contract met do lirma Solvuv A (Jo , welke 
tot dusverre het slappe amooiakwatcr voor eigen rekening con
centreerde, vervalt met Sopte tub r. 

Wordt tot den houw der nieuwe fabriek h-sloten, dan stellen 
Burg. en Weth. voor, het salaris vau den directeur met /' 000 te 
verhoogen en alzoo te bepalen op / 4100, mot genot van vrije 
woning, vuur co licht. 

HAAIILEM De tentoonstelling der afgietsels van bouwkundige en 
decoratieve onderdeden der Hindoe-monomenten op het eiland 
Java. die door do centrale commissie der Xedcrlandsche afdeeling 
van dc wereldtentoonstelling te Harijs welwillend ter beschikking 
werden gesteld, zal geopend worden by gelegenheid der jaarlykscbe 
vergadering van den raad van bestunr van het Museum van Kunft-
nijverheid, die in do tweede helft dezer maand plaats heeft in 
genoemd Museum te Haarlem. 

Daar iu het Museum geen ruime zaal ter beschikking is, zal 
dc opening plaats hebben iu een der zaten van ht-t in de nabij
heid gelegen lirongebouw, alwaar de heer E. von Saher, conser
vator van het Museum cn architect van de Hindoe-monumenten 
dor X cderl.- Ind ische afdeeling op do wereldtentoonstelling te Parijs, 
eenige inlichtingen omtrent die monumenten in het algemeen cn 
hunne decoratieve onderdeelen in het bijzonder zal geven. 

Deze tentoonstelling is de eerste van dien aard, welke in Europa 
gehouden wordt. 

WEST-ZAANDAM. .Notabelen en kerkvoogden der Nederl. Herv. 
Gemeente hebben in de jongstgehouden vergadering besloten de 
„Bullekerk" zoo spoedig mogelijk tc doen herstellen. 

Ovi Kerkvoogden en notabelen der X. H. kerk alhier zjjn 
blijkbaar van plan veranderd en wenden zich andermaal per cir
culaire tot de ingezetenen om vrgwillige bijdragen, tbaos echter 
niet voor den bouw van een geheel nieuw bedehuis, maar voor 
restauratie van het oude. 

Als roden daarvoor deelen zij mede, dat voor het stichten van 
een nieuw kerkgebouw met toebehooren van de zijde der gemeen-
tenaren slechts een bedrag van even f 12.000 was toegezegd, welke 
som, gevoegd bij de eigen middelen der kerk. niet voldoende geacht 
wordt om tot de uitvoering van hun eerste plan over te gaan. 

l i t het feit, dat vele gegoede leden der gemeente zoo weinig, 
andere zelfs ie het geheel niets voor een nieuwe kerk wilden 
bijdragen, meenen kerkvoogden en notabelen te mogen afleiden, 
dat velen ongaaroe het oude, eerwaardige gebouw zouden zien 
verdwijnen. Zg wijzen cr evenwel met nadruk op, dat de toostend, 
waariu het gebouw vorkeert, van dien aard is, dat zij de verant
woordelijkheid voor de veiligheid der kerkbezoekers niet langer op 
zich durven nemen. 

Daarom zgn zij opnieuw met een deskundige te rade gegaan om 
op de minst kostbare wijze kerk en toren te re.taureeren. Die thans 
voorgenomen restauratic komt in het kort neor op het volgende: 

De toren door contrefortcn tc versterken, ten einde verdere 
verzakking te voorkomen. 

De bekapping van de kerk te vernieuwen; pilaren af te breken 
en door andereu te vervangen; de preekstoel te verplaatsen en 
een guDsch andere indeeling van zitplaatsen; eindelijk zullen nog 
de ramen verniouwd en sommige verplaatst worden. 

De kosten van een en ander zijn geraamd op f 40.000 waaronder 
echter niet begrepen is de stichting van een catechisatiekamer, 
het verven van den toren, het bouwen van een tijdelijke ot noodkerk, 
benevens de verplaatsing en veranderiog der zitplaatsen. 

Kerkvoogden eo notabelen zgn tot dezo restauratie besloten, 
roepen met aandrang den tinancioelen steun in vau alle leden der 
kerk, en hopen dat deze door flinke inschrijving zullen toonen 
|.rü» te stellen op het behoud van het aloude kerkgebouw. 

Bia MMIN. De gasfabriek is door de gemeente ondershands aan
gekocht. 

P E R S O X A L 1 A . 
— Bg' kon. besluit is, met iugang van 1 April 1899, benoemd 

tot inspecteur van den arbeid M. Haven, adjunct-inspecteur vau 
den arbeid tc Amsterdam. 

— Bg den Waterstaat in Nedorl.-lndië is: 
too g e v o e g d , aan den cüef der 2o waterstaatBafdoeliug voor 

de werken tot verbeterden waterafvoer in Zuid-Hagelen, de inge
nieur 2e kl. K . V. II. Roos; aan don chef der 3e waterataats-
afdeeling voor de verbetering der hevloeiiog eu voor de drink
watervoorziening in de residentiën Japara en Rembang, de ter 
beschikking gestelde ambtsnaar op wachtgeld P. H. Briët; aan 
den chof dor 5e waterstaatsafdeeling voor dc verbetering van de 
hevloeiiug on den waterafvoer in het gebied der Sampeanrivier, 
de ter beschikking go-telde ambtenaar op wachtgeld B. J . Tilma ; 

g e p l a a t s t : in de residentie Soeraoaj», de ter beschikking 
gestelde ambtenaar op wachtgeld J . J . 8. van Leeuwen; in de 
residentie Suma ra's OoBtkuBt, de ter beschikkiog geBtelde amb
tenaars op wachtgeld J . M. Lcthó en Ch. van Aaken; in de 
residentie Batavia, de ter beschikking gestelde ambtenaars op 
wachtgeld N . Cbristiaans en L . P. van Eekhout; iu dc reBidentie 
liesoeki , do ter beschikkiug gestelde ambtenaar op wachtgeld 
J. Kranendonk; in hot gouvernement Celebes en Oudorhoorig-
heden, de ter beschikking gestelde ambtenaar op wachtgeld A . 
J . Muller; in de residentie Lampongeche districten, de ter be
schikking gestelde ambtenaar H. van der Sande; bg den gc wes
telijken dienst iu do ros. Soeratiaja, de opz le kl. W. F. S. de 
Jongh. en zulks mot intrekking zjjner ter beschikking-stelling 
aau deu resident vau dat gewest; . 

g e s t e l d : tor beschikking van den resident vau Socrabaja, 
de opz. le kl. P Koot; 

o v e r g e p l a a t s t : naar de r.sidentie Madoera, de opzichter 
2e kl. J . 0. van Rheeden; naar do res. Soerabaja, de opz. le k l . 
J . F. L. N. Fransz; naar de res. Tegal, de opz. 2e kl. A . K . 

St 

Bloemhard; naar de rcs. Pekalocgan, de opz. le kl. C. van der 
Voort; naar Ambarawa, de opz. le kl . C. 1'. Smith. 

— Aan den chef der werkplaatsen bjj den dienst der exploitatie 
van den Staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust, E. 1) Ch. Midde-
lacr is verlof voor één jaar toegekend; de chef der 8e afdeeling 
van dien dienst II. I'. van Stipriaan Luïscius is met dc waar
neming belust. 

- liy de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen is 
de heer W. H . Beijcn te l'trecht benoemd tot adspirunt-ad junct-
inspecteur. 
_ — Itg beschikking van den Minister van Waterstaat is J . 

Kerkhof, te Almelo, benoemd tot buitengewoon opzichter hj de 
wegen in Ovorijscl en G. Hartemaus, te Hrielle, hij het onder
houd van het kanaal door Voorne. 

— Bij den Rijkswaterstaat is, met ingang van 1 Mei: 
e e r v o l on t s l ag v e r l e e n d ann den opzichter lc kl. W. C. 

van Veen; 
bevorde rd tot opzichter lo kl. II. I'ortheine Jr , thane 2e k l . ; 

tot opzichter 2e kl . .1. .1. liulkcns, thans :ie k l . , eu tot opzichtor 
Be kl. H Wind, thans 4e kl . 

— Hij ministerieele resolutie is benoemd tot teekenaar bjj het 
kadaster te l'trecht de heer Aug. Meyers, te Maastricht. 

— De hoofdopzichter van fortilicstiën Menston», te Kampen, 
heeft tegen 1 April a. s. pensioen aangevraagd. 

— De beer H . Meerdink te Zeist heelt eervol ontslag aangevraagd 
als gemeente-opzichter aldaar. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— B e k w a a m o p z i c h t e r - t e o k e n a a r R.-K. Snlaris 

/ 70 it f 80 per maand. Adres lett. N A, Bureau dezes. (Zie advert. \ 
.n kei vorig no.\ I 

— O p z i c h t e r , grondig ervaren in de uitoefening vnn rys-
en steenglooiingswcrken aan zee. Adres, met opgaaf van vroegere 
betrekkingen , motto „Opzichter Zeewerkeu" iVieuws v. d. Dag. 

— L e e r a a r in het hand- e n r e e h t l y n i g t e ekenen 
nan de H. B. S. met 5-jarigen corsus. tevens directeur van en 
leeraar ann de burgeravondschool en de ambacbtstoekenschool te 
Hoorn Zy, die met do pruct. eischen van dit onderwijs vertrouwd 
zyn, komen bijzonder in aanm. Jaarwedde / 2000. Adres op zegel 
aan den gemeenteraad, vóór -2 Maart. 

— B e k w a a m o p z i c h t e r-t c o k e n a a r P. O , die zelf
standig en netjes werkt, bh' een ingenieur. Salaris f 80 « f 100 
per maand. Adres no. G080 Bureau .V. Kolt. i'rt. 

— H o o f d l e e r a n r i n het v a k t e o k e n e n aau de bur
geravondschool te Zaandam. Jaarwedde / 1000. Adres vóór 21 
Maart aan den Burg (Zit advert, in ,/it uo.) 

— A a n k o m e n d b o u w k . t e e k e n a a r . Salaris f 40 per 
maand. Adres motto „Teekenaar'', boekh. Blikman en Sartorius, 
Rokin 17 Amsterdam. 

— L e e r a a r i n het h a n d tee k e n e n aau de Ambachts
school te Groningen; 14 lesuren per week. Salaris/*40 per wekcl. 
lesuur. Adres vóór 20 Maart aan den directeur. 

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 inkomend e 
brieven.) 

— Ken practisch ervaren bouwk. opz.-teek., oud 27 jaar, goed 
kunnende detailleeren en ander teekenwerk verrichten, zag zich 
guamc zoo spoedig mogelyk geplaatst. Afires n u. 55, Bur. dezes. (11 

— Een net jongnieoBch, P. ( i , theoretisch en practisch be
kwaam, zoekt een hem passende bctrekkiog. Hoog salaris geen 
vereisebto Adres n". 56, Bureau dezea. (II 

D E O P M E R K E R ' 
A M w H ' l B K S I ! V F . m . A1»F. -

BIBTtt vun AANDEELHOUDERS der 
Maatschappij tot Exploitatie van De 
Opmerker op If ' oen» flag 99 Maart 
tSHIt. des namiddags te I'/a uur, in 
het Zuid-Hollandsch 'Koffiehui» te 
's-Gravenhage, tot behandeling van de 
volgende punten: 

1". Balans met toelichting en ver
slag van Commissarissen, benevens 
Winst- en Verliesrekeningen over het 
afgeloopen Boekjaar. 

2'. Benoeming van een Commissaris, 
ter voorziening in de vacature, ont
staan door periodieke aftreding. 

Het Bestuur. 

Wordt G E V R A A G D aan de 
Burger -Avontlicnool 

te Z a a n d a m een 

Hoofd-Leeraap in (iet M t e e t a o , 
to<-j><-pu*l o|» het Ainltaelit . 
Naait het bezit der vereischte bevoegd
heid zal practische bekwaamheid tot 
aanbeveling strekken. 

De jaarwedde bedraagt f 1000.— 
De cursus dourt van 1 September] 

tot ultimo Maart. 
Sollicitatie-stukken in te zenden voor 

21 Haart e. k. aan den Burgemeester. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, S a n i t a r y EngiBi 
Mem. San. Znat L O N D O N . 

Kantoor: 150 De Rn>terkade, A U T H D A I . Filiaaal: Beklat. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS A Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleeic Badinrichtingen — Privaatinrichtingen. — 

Shanks Closets zgn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJveren Badkuipen. — 
Closets, IVaschtafels, Urinoirs enz. — T H W A t l I I t «D V E N T U A T I t 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prgwa, 
Teekeningen en prysopgaveu gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijks i ' 

Excelsiorplaten. 
GEBR. V A N D E R V I J G H , 

Fabriek ran vuurvaste Wand* eo Plafond
platen volgens nienw Systeem. 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht
dicht, geluidwerend. Verkrijgbaar in ver
schillende dikten. Steeds grooten voor
raad. Directe levering. Uitvoering op 't 
werk door onze eigene stellers. Voorge
schreven bij particuliere- en gemeente, 
werken. Op aanvraag gratis toezending 
van Brochure, Monsters en Prijs. 

W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g A m s t e r d a m 1895. Gonden Medaille. 

7 7 1 
Geluidwerende tusschonvloeren, ondervloe-

ren voor houtcementdaken, brandvrije 
separntie;:n en plafonds. 

Tegen toezending van postwissel 
groot « « - n i s ontvangt u een 

Arceerinstrument 
met handl. franco. 

J. HARTSUIKER, 
Homii.it ntiitif. 

Wageningen. 

H P . DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 37. 

ROTTERDAIlf. 
Specialiteit in bet vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKDVENS 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T K R -
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R 
0BEC11T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
den L a k v loer en D r a a i o v e n s . 

W. J . WEISSEIMO, 
Nlen wend i j k m , A m s t e r d a m . 

Fabriceer*. GEIJKTE DUIMSTOKKEN, 
T w e e - ea VIj f Meter latten, 

STALEN •EETKHTTIN6BN, 
Baicens, Jalona, 

KOPEREN E N S T A L E N 

Peillijnen, Peillooden, Peilstokken, 
PKiM.HVHAI.KN en*. 

M a g a z i j n wan Paaserdoosen, 

TEEKENBEHOEFTEN 
en Ootitehe Inttrutnenten, 
K<ll T R R VH, P R I S M A S enz. 

http://Homii.it
http://PKiM.HVHAI.KN
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BURGEMEESTER en W E T H O U 
DERS van ALBLASSERDAM, 

maken bekend, dat op Vrijtlap 
9S Maart a. ». , des voormiddag» 
te / * uur, in liet Gemeentehuis alilaar. 
in het openbaar zal worden 

AANBESTEED: 
l i e t O P B K K K K X v n n 

± 5 2 H 31* K l i n k e r b e -
Mt r a t i n g «-ii l iet d a a r v o o r 
i n «Ie p l a a t s I. 
v a n » » « « 31* l i K I K K -
S T I I A T I *<« m e t U l . n -
K E l v / - I . I H K S T H A T I * G . 

een en ander volgens Bestek dat op 
f r a n c o aanvraag, met overmaking 
Tan I O Vt. voor portkosten g r a t i s 
wordt toegezonden 

Aanwijzing op Haandag 2 0 Haart 
e. k., voormiddags 10 uur. 

Inschrijving op zegel moeten voor 
Donderdag 2:t Maart, 's namiddags 2 
uur worden ingezonden. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
V. H. D E V I L L E N E U V E , 

Burgemeester. 
H . J . T E BOVELDT, 

Serretaris 

Verbouwen en Vergrooten der 
Scholen II en 1* te Vlissingen. 

BURGEMEESTER en W E T H O U 
DERS van Viissitigen zijn voornemens 
op V r i j d a g den 17 Maart, 1*!»». 
des namiddags ten twee ure ten RAAD 
HUIZE aldaar in het openbaar, bij 
enkele inschrijving san te horteden: 

lo. l i e t b o n n e n v a n 2 l o k a 
l e n e .a . o p S e l i o o l It a a n 
d e l l o o i k a d e : 

58o. H e t h o u w e n v a n I l o k a 
l e n e. a . o p S e l i o o l It a a n 
t l e t . r o o t f H a r k t . 

De besteken en teekeningen liggen 
ter inzage ter Gemeente-Secretarieën 
ten Kantore van den Gemeente-Bouw
meester, en zijn verkrijgbaar tegen be
taling van f 1.85 (bestek sub No. 1) 
en f 1.75 (bestek sub No. 21. 

De aanwijzing zal plaats hebben op 
Woensilag H Maart e. k., gelijk in de 
bestekken is omschreven; terwijl bij 
den Gemeente-Bouwmeester de noodige 
inlichtingen te verkrijgen zijn. 

Machinale Houtdraaierij en Zagerij. 
Speciaal adres voor g r o o t w e r k voor HH. Timmerlieden en Aannemers. 
Billijkst adres voor T r a p b a l n a t e r a , B a l k o n b a l n a t e r n en Hoof d-

baluaters , H o u t e n Schoors teenmante l s en verder a11 e houten 
d r a a i - en b e e l d h o u w w e r k . 

ft. Ü E B O E R , Apeldoorn. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAW 

W A T E R P A S - H O E K H E B T * 
Bit AlfDIRB 

I W 8 T B U M E N T E H , 
voor INGENIEURS, A R C H I T E C T ! ! , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, ma. 

G e ë m a i l l e e r d e 

Peilschalen. 
WEEGWERKTU IGEN 

VAN KUN & Co, 
UOTTKUItAM. 

Kantoor en Mm/azijn Btocmkweeker- , , , »„,.. 
, ,,-AI , i > i , - Toor de a r o o l n l * } tnaten. straat l>4 D./a. Nieuwe Binnenweg. 

Allo soorten Geornamenteerd GLAS. enz. enz 

SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
Glasverzilvt'ring 

voor de f/B'oalnlr 

G E B R . H E S S E , Damrak 68, 
AMSTERDAM. 

Leveren compleete <XOSETINRMHTlNtiE!*. 
„ „ BAniNRICHTIN6EK. 

W A 8 C H B A K K E N , G A S O R N A M E N T E N enz. Tegen concurreorende |>rüzen. 
Plaatsing en inrichting door geheel Nederland. Teekeningen en prjjucoarantcn op 

sapvrage. Wederverkoopers ontvangen het gewone rahat. 

Rietplanken. 

FLUATIN. 
tegen verweering van alle S T E K X -
« O O B T K X en H O K T K L N . 

H O U T E N 

HOUTCEMENT p a r t a t v l n P r P n 
i : i » i : i t h l \ ( . i : \ worden tot j Ql IVClf IUCI GIL 

B E D E K K I N G E X worden tot 
b i l l i j k e prij / .en en omlergarantle 
geleverd door 

W. J. VAN ELDEN Hz. 
#.««</- en VAnktrerher, 

S i n g e l 229 b|d Paleisstraat, 
A31STKRHA.1I. 

6 E B B . V A N H A L M E N , 
« t a a u t l m m e r r a b r l e l i — D R M H A A C 

S T O O M T I M M E R -

HOÜTWOL-FABRIEK 
M J K E R B A N A BDIJZERD . Breda 

SPECIALITEIT in verplaatwbare 
B o n t e n w o o n h u i / e n . H 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 

Materiaal ook afzonderlijk verkrijgbaar. T u i n k o e p e U . 

Vertegenwoordiger dor sedert 180.H go-
vcBtigdc tinna t : A l t l S C H M I D T m\ 

Co., te H1RSCHBERG in Silczie. 

H.&W.Pataky 
I'lltentljuroau 

BESLUI >:••"., LïIsonltT. 25. 
osftriAt 1HS2 

•"V" 30 000 
l'ateutcn SBHfSTISÉMjlli 

Verkoopcontracten von pa
tenten u toesloten tot een l>«-
dng van ca. 2 ; , 111111. M . 

[nil . ill llijei: A; pfOHp, .T.il. 

Hoofd-Vertegenwoordiger der 

JOSSON-CEMENT 
v m N E O F . K I . A N D en IMUl .V . 

Uitsluitend: lstesoort AND. TRA S 
(volgciiH de nienwe A . V . mot 1\ % 

glociverlios). 
H a n d e l i n B o u w m a t e r i a l e n . 
De T E G E L Z A A K is gevestigd 

Spuistraat 109, 
AJflgHT ERI > A]»T. 

Tor drukkerij der Nnanilooze Vennootschap 
„Hot Vaderland". 

34ste J A A R G A N G N ° . I I . Z A T E R D A G , i S Maart 1899. 

REDACTEUR: F. W. V A N G E N D T JGZ . Adres voor Redactie cn Administratie: lïureau van De Opmerker, 2de Schuytslraat 102. 's-Craven A age. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor liet binnenland 
f S'—ï v u u r l»elgië / 6.50 en voor de overige landen der Post-unie, 
met inbegrip van Nederlandsch-lndie cn Transvaal, ƒ 7 . 5 0 . Afzonder
lijke nummers bij vooruitbetaling mtt plaat ƒ 0 . 2 5 , zonder plaat/0.15. 

Adverteniieri van 1 tot 6 regels f 1.00, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel nicer / 0 . 1 5 Groote ic"e . worden berekend 
naai plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen vcVen bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

T O U L O U S E . 

D e stad Toulouse is, door haar gunstige l igging, 
reeds vroeg tot bloei gekomen. Z I J beheerscht de 
vlakte van dc Garonne , en is evenver van den A t l a n t i -
schen O c e a a n als van de Middc l landsche Zee verwij
derd, zoodat de waren van liet O o s t e n en van het 
W e s t e n al in overoude tijden door hare koopl ieden 
werden verhandeld. 

D e oorsprong van Tou louse verliest zich in den nacht 
der tijden. T e n zuidwesten van de tegenwoordige 
stad, op ccn hoogte, had c c n Gall ische volksstam zich 
gevestigd. In ï o O v ó ó r Chris tus werden die G a l l i ë r s 
d:>or de Romeinen verslagen en onderworpen. D e stad 
werd nu meer naar de G a r o n n e loe uitgebreid. K u n 
sten en wetenschappen kwamen in den Ronicmschen 
t i jd te Tou louse tot zulk een hoogte, dat Mart ia l i s de 
stad Palladia, d. i. van Pallas Athene , noemde. 

D e R o m e i n e n leerden de bewoners uit gebakken 
kle i steenen en dakpannen tc maken. N o g op het 
oogenbl ik worden zij n o g juist z ó ó gevormd als in 
d i e n tijd. 

H e t C h r i s t e n d o m werd te Tou louse reeds spoedig 
ingevoerd. Paus Fab ianus zond bisschop Saturninus 
naar de stad, o m het bekecringswerk te volbrengen. 
M a a r dc heidenen verzetten zich legen den bisschop, 
namen hem gevangen en brachten hem ter d o o d . B o 
ven het graf van den martelaar verrees later de kerk 
Saint Sernin. 

N a den val van het Romeinsche rijk k w a m T o u -
Icuse in de macht der G o t h c n , die echter in 508 door 
de F r a n k e n onder Clov i s verdreven werden. D e vroe
ge middeleeuwen waren voor Toulouse een tijd van 
voorspoed. In de 13e eeuw echter maakte de oorlog 
tegen de Alb igenzen daar een einde aan. Sedert bleef 
d c stad niets tinders dan de hoofdplaats eener pro
vincie. 

Toulouse is gebouwd in een vlakte, die wel vrucht
baar is, maar niet schilderachtig. Bij helder weder, als 
de zuidenwind waait, k a n men aan den horizont de 
P y r e n e e ë n zien, doch zij zijn op te grooten afstand, 
d a n dat het landschap er door winnen zou. De eigen
l i jke stad ligt op den rechteroever van de G a r o n n e ; 
de l inkeroever wordl ingenomen door de voorstad 
Saint C y p r i e n . D e b e v o l k i n g bedraagt 140.0c» zielen. 

E e n steenen brug, v a n 1543 tot 1546 op kosten d e r 
ï e g e c r i n g gebouwd, verbindt de beide oevers. T w e e 
moderne bruggen zijn sedert aangelegd. H e t kanaal 
„ d u M i d i " loopt o m de stad heen, en is ten n o o r d 
westen met de G a r o n n e verbonden. D e oude wallen 
zijn grootcndcels in fraaie parken v e r a n d e r d ; alleen 
bij het zoogenaamde A r s e n a a l vindt men er n o g over
blijfselen van. 

H e t centraal-station. de G a r e Mat ibiau, is ta
melijk ver van het middenpunt der stad verwijderd. 
H e t is een werk zonder bouwkunst ige w a a r d e ; ook 
de Vce-artsenij-school , daarbij gelegen c n in 1835 
gesticht, mist karakter. V o o r dit gebouw ligt eet: 
ijzeren brug, die den tamelijk diep ingegraven spoor
weg overspant; in het verlengde daarvan kruist een 
steenen b r u g het ('anal du M i d i . Z o o komt m e n in 
de stad, cn wel in dc Al lces -Lafayet te , die naar de 
zuidzijde zich tot de Place Lafayet te v e r b r e d e n . O o k 
dit plein, vo lkomen c irkelvormig, munt n ict d o c r 
schoone gebouwen uit. 

D e R u e Lafayet te brengt ons nu westwaarts naar 
elc Place du Capitole . H i e r staat het stadhuis, dat C a -
pitool gedoopt is, ofschoon het met de Romeinen niets 
liceff: uit te staan. V r o e g e r werd de stad bestuurd 
door ccn capiti i lnm of kapi t te l ; zoo is dc n a a m v a n 
rapi loo l in de wereld gekomen. 

H e t raadhuis staat geheel v r i j ; zijn lange gevel 
grenst aan het plein, c n op ccn kleiner pleintje daar
naast staat n o g de middeleeuwsche donjon, die w e l 
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wat al te sterk gerestaureerd is, cn daarom zijn eer-
waardij; aanzien verloor. 

D e voornaamste gevel van het raadhuis is een 
werk, in de 18e eeuw door C a m m a s ontworpen en 
uitgevoerd. E v e n a l s B londe l heeft ook C a m m a s zich 
van alle Rococo-mot ieven onthouden. Hoven een 
rustiek basement is een Jonische pi laster-ordonnan
tie aangebracht, die d c beide verdiepingen omvat. D e 
drie risalietcn werden van frontons voorzien. E e n goed 
elfect werd bereikt door de afwisseling van gebakken 
en gehouwen steen, die aan de werken van Pieter 
Post en zijn tijdgenooten doet denken. 

D e gevel is maar een paradestuk, want liet gebouw 
bestaat uit gedeelten, die in zeer verschillende tijden 
zijn ontstaan. Be langwekkend is de C o u r H e n r i I V ; 
hier is al weder door de afwisseling van de materia
len ccn groote overeenkomst met soortgelijke werken, 
bij ons in het begin der 17e eeuw uitgevoerd. E e n 
portiek, met bekroning en nis, waarin H e n d r i k I V 
geharnast staat, is r i jk geornceid. D e indruk van het 
geheel is niet ongel i jk aan dien, door liet pleintje van 
liet O . 1. huis te A m s t e r d a m teweeggebracht. 

H e t gebouw is in den laatsten tijd voor een groot 
deel vernieuwd. E e n groote feestzaal werd gemaakt, 
wier r i jke architectuur door Pujo l is ontworpen, ter
wijl Paul Laurent , Ponsan, Mart in , Varz , Des trem 
voor het schilderwerk, E a l g u i è i c , Mereier en L a p o r t e 
voor het beeldhouwwerk zorgden. D e namen dezer 
kunstenaars, allen te Toulouse geboren, hebben een 
goeden klank. T o c h valt het geheel den bezoeker, die 
zicli niet door den r i jkdom, die tentoongespreid werd, 
laat overbluffen, tegen. W a n t van decoratie heeft nie
mand liet rechte begrip geluid. A l die realistisch ge
schilderde of gebeeldhouwde naakte vrouwen, die men 
aanstonds als bewoonsters van Hatignolles of M o n t -
martre herkent, ofschoon zij op wo lken zweven en 
attributen in de handen houden, \ ervelen ten slotte ; 
men ziet niets van de beginselen toegepast, waarvan 
alle goede decoratieve kunst dient uit te gaan. 

Het was 111 deze zaal, v ó ó r de verbouwing natuur
lijk, dat van 1324 af de Jeux F l o r a u x gehouden wer
den, die nog, al is het dan niet meer in den ouden 
vorm, plaats vinden. Deze spelen waren wedstrijden 
in de dichtkunst ; langzamerhand ontaardde dc instel
l ing evenwel in ccn deftige academie. 

E e n gedeelte van het Capi too l dient nu als schouw
b u r g ; ook deze is in den laatsten tijd geheel ver
nieuwd, cn doet in r i j k d o m voor de feestzaal niet 
onder. 

Zuidwestel ijk van hei raadhuis leidt de Rue du T a u r 
naar de kerk van dien/el fden naam. Z i j is een werk 
der 13e eeuw, en heeft ccn hoogst eigenaardige aan
leg. H e t schip heeft slechts é é n beuk, en wordt door 
lage, zware kruisgewelven gedekt. T w e e verbreedin
gen naar he i oosten toe vormen een soort van kruis-
b e u k ; daaraan sluit het koor ,dat uit twee polygone 
absiden is samengesteld. De westelijke gevel is van 
1530; met zijn kantccl ingen en schietgaten doet hij 
aan een versterkingswerk denken. 

V a n de dichtbijgelegen kerk der Cordeliers, die in 
1870 verbrandde, zijn nog slechts de bouwvallen over. 
Het moet ccn fraaie 1 ^e-eeuwsche basiliek met rijke 
Kapellen-aanleg geweest zijn. 

Bij de kerken te Toulouse is hoofdzakelijk van ge
bakken steen gebruik gemaakt. D e meest beroemde 
is Saint Sernin, die in het jaar 1G96 werd begonnen. 
Het schip heeft vijf beuken, het transept drie, terwijl 
aan den koortrans vijf en aap den kruisbeuk vier ka
pellen zijn toegevoegd. Boven het kruis verheft zich 
ccn bijzonder hooge toren. 

H e t gebouw is, vooral van de koorzijde gezien, 
hoogst imposant. K o o r r i s en koortrans zijn met koe

pelvormige daken gedekt, ook de kapellen, doch de 
kerk zelve heeft op haar tamelijk v lakke a fdekk ing 
dc roode pannen, die overal in het zuiden gebruikt 
worden. 

H e t is aanstonds tc zien, dat de kerk niel in eens 
haar tegenwoordige gedaante kreeg. In de 14e eeuw-
werd het schip verbouwd, waarbij echter veel, wat 
geschikt bleek, weer gebruikt is. D e zijbeuken bleven 
zooals zij waren ; nog op het oogenblik bezitten zij 
hun oorspronkelijke Roniaanschc portieken. D e ge
welven zijn echter uit de 14e eeuw, toen ook de m i d 
dentoren verhoogd en van ccn spits voorzien werd. 
D e pijlers moesten toen versterkt worden, om de last 
te kunnen dragen. E inde l i jk zijn in dien tijd dc k r y p -
la's aangelegd. 

Vio l l e t - l e -Duc heeft het gebouw gerestaureerd, 
zoodat het er uitziet als nieuw. M e n vindt te Toulouse , 
dat hij veel te ver is gegaan. A l l e e n aan het voltooien 
van den westelijken gevel heeft hij zich niet gewaagd. 
D e twee zijportieken zijn fraaie Renaissancc-w erken 
der 16e eeuw. g e l u k k i g bij de restauratie niet vernie
t igd, dank zij het beeldhouwwerk, waarmede zij pr i j 
ken. 

A l s men aan de westzijde de kerk binnenkomt, 
maakt het grootschc, schairsch verlichte interieur een 
treffende tegenstelling met het heldere zonl'Vht bui
ten. Pas 'langzamerhand went men aan de schemering, 
cn wordt het oog geboeid door dc prachtige koorstoe
len, in de 1 f ic eeuw vervaardigd. Boven het koor ver
heft zich ccn vergulde baldakijn van 1734, geheel 
verguld, en niet bij het overige der kerk passende. 

Naast de kerk is het oude klooster Saint R a y m o n d 
gelegen, waar thans het O u d h e i d k u n d i g M u s e u m is 
gevestigd. W a t verder vindt men de kerk Saint Pier
re, in 1607 door de Karthuizers gebouwd. Z i j heelt 
den vorm van ccn kruis met koepel, en bevat een 
paar goede beeldhouwwerken. 

E e n hangbrug brengt ons nu naar de andere zijde 
der rivier, in de voorstad Saint Cypr ien . D a a r trekt 
ccn oude kerk onze aandacht. H e t is St. Nicolas, een 
werk der 13e eeuw, waarbij men wederom aan de 
versterkingsbouwkunst wordt herinnerd. Over igens 
bevat de voorstad geen belangrijke gebouwen ; wij 
gaan daarom de rivier weder over, o m een bezoek te 
brengen aan de E g l i s e des Jacobins. Z i j heeft twee 
beuken, die door zeven slanke pijlers gescheiden wor
den. Kruisgewelven dekken dc beuken, die ieder g M . 
breed en even h o o g zijn. H e t polygone koor is een 
voortbrengsel der 15e eeuw; de stergewelven k u n 
nen de vergel i jk ing met die der Enge l sche gothiek 
gerust doorslaan. A a n dc noordzijde der kerk verheft 
zich een geheel vrijstaande toren, achtkant en tot de 
fraaiste van Toulouse behoorend. O o k bier is gebak
ken steen het materiaal. 

V a n het klooster, dat bij de kerk behoorde, is nog 
( cn groot gedeelte bewaard. V o o r a l de kruisgang, de 
kapel en de refter zijn belangwekkende staaltjes van 
de kunst der 14e eeuw. H e t hoofdgebouw is in de 
18e eeuw vernieuwd. 

O o k dc kerk, die Daurade (dea aurata) heet, en 
die c c n der oudste van T o u l o u s e was, is sedert 1764 
door ccn nieuwe vervangen. M a a r de D a l b a d e ''dea 
albata) bestaat n o g in haar ouden luister. D e kerk 
bezit slechts é é n beuk van 18 M . breedte, die in de 
15e eeuw rijke stergewelven verkreeg, welke zich ook 
boven het polvgone koor voortzetten. Tussschen de 
steunbecren zijn kapellen gebouwd, met aan de zuid
zijde een galerij daarboven. 

O o k hier is een toren van gebakken steen naast de 
kerk geplaatst. H i j is vierkant, met ronde torentjes 
op de hoeken O o k de spits is geheel gemetseld. B i j 
zondere aandacht verdient het westelijk portaal der 

kerk, een meesterstuk der Renaissance, in den tijd van 
P r a n s I. H e t niiddelceuwschc systeem is nog gevolgd, 
maar alles is in Renaissancc-gccst gedetailleerd. K o -
rinthische zuilen, nissen met beelden, sierlijke lijst
werken vormen de elementen der compositie. In het 
groote tympan zijn moderne majolica's geplaatst, 111 
den geest der Toscaansche gehouden, en zeer goed 
met het overige in harmonie. 

W i j moeten nu nog de kathedraal der stad, aan 
St. Steven gewijd, vermelden. H e t is een zeer eigen
aardig bouwwerk, dat duidel i jk d o e l zien, hoe weinig 
m e n zich in dc middeleeuwen o m eenheid van stijl 
bekommerde. H e t schip, dat é é n beuk vormt, is nog 
i je-ceuwseh, cn door zware spitsboog-gewelven ge
dekt. In de 15e eeuw werd daaraan een reusachtig 
koor met trans en kapellen toegevoegd, doch dit ligt 
niet in de as van het schip, maar is veel meer noorde
lijk geplaatst, zoodat de muur van het schip midden 
v ó ó r het koor k w a m te vallen. Bij dit idles is ook de 
westelijke gevel onsymmetrisch, en door een dak, 
dat naar liet zuiden helt, afgedekt, terwijl een toren 
aan de noordzijde ccn plaats kreeg. Z o o is een geheel 
tot s tand . gekomen, waarvan men wel nergens dc 
wederga zal aantreffen. 

Tou louse is beroemd o m zijn hotels, de vorstelijke 
v. oonhui/.en, in den tijd der Renaissance gesticht. H e t 
H o t e l d ' A s s é z a t is van 1555. H e t behoort thans aan 
de stad, die het voor de vergaderingen van geleerde 
genootschappen bestemd heeft. D e binnenplaats voor
al is fraai. D c orden zijn hier. op geheel vrije wijze 
boven elkander gebruikt ; dc traptoren heeft ccn 
eigenaardige bekroning , half middeneeuwsch, half 
Renaissance. 

Het Hote l dc Felzins, nabij de Dalbade , onderscheidt 
zich door een rijk portaal van 1550, dat echter eenigs
zins plomp gedetailleerd is. D e binnenplaats is in 
lateren tijd veranderd. T o c h zijn cr nog een hoek
torentje met een paar vensters aanwezig, die tot het 
beste werk uit den tijd van F r a n s I behooren. D c te
genstell ing Vim gebakken cn gehouwen steen geeft 
hier een pikant effect 

O p de Place des C a n n e s verheft zich het H o t e l de 
L a s b o r d c s . H e t is van 1515, en geheel gerestaureerd. 
M e r k w a a r d i g zijn de vensters op de binnenplaats, die 
een zeer oorspronkel i jke combinatie van architraven 
en caryatiden vertoonen. Missch ien zijn dc deklijsten 
wat zwaar voor de ondersteunende deelen. 

G r i l l i g is dc gevel van het H o t e l des Pierres, dat in 
1(112 gebouwd werd. D c architect is een zoeker ge
weest, dat bemerkt men aan alles. D e reusachtige jii-
lasters van het kapitool waren hem niet voldoende ; 
hij bracht daartegen zonderl ing gevormde schilden 
aan. D c ingangen dekte hij niet met bogen, maar 
met halve t ienhocken, en plaatste daarbij zuilen, wier 
hoofdgestellen met het overige in niet het minste 
verband staan. E n eindelijk strooide zijn vruchtbare 
geest overal beeldhouwwerk, goed uitgevoerd, doch 
wein ig in harmonie met de rest. 

H e t voormal ig August i jnen-klooster dient nu als 
museum. V i o l l e t - l e - D u c heeft, in middenecuwschen 
trant het eigenlijke museum opgericht, dat aan dc 
groote kloostergang uit de 14e, en de kleine uit 
de 16e eeuw verbonden is. V o o r a l deze laatste met 
haar Dorische pilasters zonder hoofdgestellen, haar 
nissen met busten, haar reliefs en gedrukte bogen is 
ccn origineel werk. 

O v e r het algemeen kan men niet zeggen, dat de 
Renaissance bouwmeesters van Toulouse hebben uit
gemunt in het vinden van harmonische ensembles, 
maar dc geestige wijze, waarop de details behandeld 
.zijn, verdient groote waardeering. H e t zijn die details 
welke dc gebouwen zoo be langwekkend maken 

D . S E M M I T . I N K . 

l e N i j m e g e n overleed de bekende architect D. 
Senmiehiik. D e n 4en Augus tus 1855 te A m b t D o e -
t inchem geboren, ontv ing hij het eerste teekenonder-
wijs, tegelijk met het onderricht in het timnieren, van 
een doofstommen man in de nabi jhe id zijner woon
plaats ; vervolgens kwam hij in de leer bij den heer 
B r i n k Evers , architect en t immerman tc E l l e k o n i , 
waar hij , tegelijk met zijn vr iend H e n r i E v e r s , aan 
de tcckentatel stond en het t immervak beoefende; 
daarna werd hij g e é i n j i l o v c c r d bij den bouw van het 
Station Delftsche Poort te Rot terdam, waar hij tevens 
de lessen aan de A c a d e m i e van Beeldende Kunsten 
en T e c h n i s c h e Wetenschappen volgde. 

N a eenige jaren als opzichter-teekenaar, o. a. bij de 
heeren V a n Gendt & Nieraad tc A r n h e m en A . L . 
van G e n d t te Amsterdam, gewerkt te hebben, kwam 
hij in O c t o b e r 1879 naar Ni jmegen , waar hij in com-
pagniescha|i niet den l eer Gies ing , een Nijmegenaar, 
( in archi tectenbureau vest igde; verschillende ge
bouwen werden toen onder hun behec r opgericht, 
waaronder „ C a f é Suisse", „ C a f é Helvet ia" en de Zwi t -
sersche villa aan den Stationsweg uitmunten. 

Betrekkel i jk spoedig werd deze vennootschap ont
bonden, maar S e m m e h n k viel te N i j m e g e n z ó ó in 
den smaak, dat hij om werk waarlijk niet verlegen 
behoefde tc zijn. H i j bouwde een overvloed van 
fraaie huizen, villa's, scholen en andere bouwwerken, 
die vooral ook door hunne verscheidenheid van vorm 
dc aandacht trekken. 

O n d e r dc villa's munten vooral uit die van dc hec
ren T i m m e r m a n , D o b b e l m a n , V a n H a a i e n en M e u -
lcnberg ; voorts het 'v\ i lhelmina-ziekenhuis, de kost
en bewaarschool, dc kookschool , cn 111 vereeniging 
met den heer W . C . A . H o f k a m p , thans te Leeuwar
den, de Nutsschool . O n d e r zijne voornaamste werken 
moeten voorts genoemd worden de gemeentehuizen 
te Kerkdr ie l , W a m e l cn Cromvoort , de scholen te 
W e u r t , Beuningen en Leut , de woonhuizen der hee
ren T e r w i n d t , V a n K u i j k en Hoogvl ie t , en vele win
kelhuizen. 

D e voltooi ing van een zestal bouwwerken mocht 
hij niet meer aanschouwen, 11. 1. de villa aan clen Berg-
en-Da l schcn weg, het hotel-restaurant in de M o l e n 
straat, een vergaderlokaal voor Jhr. dc Pesters, ccn 
winkelhuis in de Burchtstraat en dc gemeentehuizen 
te W a m e l en Cromvoort . 

Indertijd werd hij in vereeniging niet deu heer H o f -
k a m p bekroond bij de prijsvraag voor een plan van • 
aanleg voor „ d e Ö o r s j j r o n g " te U t r e c h t ; hier verre
zen onder zijne le iding verschil lende huizen. 

Sommel ink leed jaren l ang aan eene slecpende 
kwaal, aan welke hij eindelijk ten offer viel. Z i jne 
werkzaamheid en bevattel i jkheid waren buitengewoon. 
O n k r e u k b a a r eerlijk cn trouw, had hij niet de min
ste pretentie. 

Is de deelneming in het verlies dat de weduwe met 
hare vijf k inderen lijdt, groot, niet minder is men 
overtuigd dat de gemeente N i j m e g e n een man verlo
ren heeft, wiens plaats slechts zeer moeil i jk ingeno
men zal kunnen worden. N i e m a n d voorzeker, die zoo
veel kon geven en zoo weinig eischte als hij die heen
gegaan is. 

H i j ruste in vrede! 

D i n s d a g is het stoffelijk overschot op „ R u s t o o r d " 
Ier aarde besteld. A a n de groeve werden de verdien
sten van den ontslapene herdacht door D s . H . S. B a l 
sem, emeritus-predikar' van Beek, D r . C . N o o r d u i j n 
en den gemeente-architect J J . W e v e . 
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DE A F V O E R VAN FECALIËN T E 
HAMBURG. 

Het is van algemeene bekendheid dat er slechts 
weinig wereldsteden zijn, die zulk een doeltreffend 
eu volmaakt spoelsysteem voor den afvoer van feca
liën, menage- en hemelwater bezitten, als Hamburg. 
Maar zelden wordt, als hier, gezorgd dat zooveel mo
gelijk alle woningen, zelfs die der voorsteden, ja, zoo
ver het rechtsgebied e'er stad strekt, aan deze voor
treffelijke spoelriolen worden aangesloten. Toch is 
ook hier nog een groot aantal huizen die door de 
een of andere oorzaak nict aangesloten zijn ; hier moe
ten dus de fecaliën op eene andere wijze verwijderd 
worden. 

Blijkens eene in 1885 gedane telling waren er in 
de stad met hare voorsteden 105.577 privaten, waar
van 84.382 in de riolen loosden, terwijl 21.195 stuks 
geen aansluiting hadden. Van deze laatsten lagen er 
2882 in straten zonder riolen, 962 lagen op den lin
ker Elbeoevcr, waar de wet geen rioicn eischte, ter
wijl 17,351 privaten in straten gelegen waren, waar 
zich wel riolen bevonden. Tengevolge van deze uit
komst werd de bevoegde autoriteit door den toenina-
hgen Senaat opgedragen ele aansluiting met alle ten 
dienste staande middelen te bevorderen, wat ten ge
volge had dat in 2 jaren nog 10,250 privaten werden 
aangesloten, zoodat in laatstgenoemd jaar nog onge
veer 5CKX) privaten bestonden, waarvan om de ccn of 
andere oorzaak dc fecaliën op andere wijze verwijderd 
moesten worden. 

Thans is het systeem zoover doorgevoerd, dat er 
nog slechts (juo privaten, van ongeveer 2000 wonin
gen met 10,000 bewoners, gevonden worelen, die de 
rioo'.aa'ishi'ting missen Bij dit get • ! komen echter nog 
de privaten op geïsoleerde kaden, die der schepen 
en sommige handelsinrichtingen, die door hare lig
ging onmogelijk rioolafvoer kunnen bekomen. Telt 
men die alle bijeen, dan blijkt dat er te Hamburg ccn 
rantal van ongeveer _'i.,<xxi personen is waarvan dc 
fecaliën op ccn andere manier verwijderd moeten 
worden. 1 ot heden geschiedt dit hoofdzakelijk door 
he* tonnenstelsel cn !e sedert eenige jaren bestaande 
verbrandings-inrichting ; hierheen worden de herme
tisch gesloten tonnen met fecaliën gevoerd. Slechts 
op enkele plaatsen bestaan nog beerputten, welker 
inhoud van tijd tot tijd op de bekende wijze door 
e-cn pneumatische machine in ccn tankwagen gele
digd, 011 naar de veibrandings-inrichting gebracht 
wordt. 

Daar het materieel voor dezen afvoer meer en meer 
onvoldoende blijkt, bestaat het voornemen nict alleen 
dit materieel te vermeerderen, maar bovendien een 
tweede verbrandingsstation aan ccn ander uiteinde 
der stad te bouwen, waar bovendien de reiniging der 
tonnen, die tweemaal per week verwisseld zullen wor
den, machinaal zal geschieden. 

De totale uitgaven \oor het nieuwe station en ma
terieel worden begroot op ongeveer ƒ 83,000 ; dit be
drag wordt echter verminderd met ongeveer ƒ27,0x30, 
als opbrengst van de tonnen, die de huiseigenaren ver-
plicht zijn bij aanschaffing te bet den De bedrijfskos
ten bedragen ongeveer ƒ 44,0x10 jier jaar, waartegen
over staat ccn te heffe] jaarlijksch recht van ƒ 9 voor 
elk tonnenprivaat, welke opbrengst o|> ƒ27,1xx) ge
schat wordt, terwijl dc inkomsten, voortspruitend uit 
de kosten van de lediging der beerputten, ongeveer 
ƒ rjex» zullen bedragen. 

Ofschoon mei cr voortdurend naar streeft het riool
net uit tc breiden, zoodal dc nicest verwijderde en 
afgelegen straten met spoelriolen voorzien zullen wor
den, bestaat er weinig uitzicht dat het aantal niet aan

gesloten riolen zal verminderen; dit zal wel onge
veer stationair blijven ; de tonnenprivalen zullen zich 
echter steeds verplaatsen en wel naar die stadsuithoe-
ken, welke voor het speelsysteem vooralsnog onbe
reikbaar zijn. 

D. B. 

M O D E R N E V A N D A L E N . 
Het beroemde „Nassauerhaus" tc Neurenberg zal 

waarschijnlijk voorgoed bedorven worden. Zooals be
kend is, behoort dit huis tot de fraaiste voortbrengse
len van den Gothischen profaanbouw der 14e eeuw 
en is het een hoogst zeldzaam type van ccn versterkt 
huis in de stad, ccn bouwwerk dat men nagenoeg ner
gens meer aantreft. Naar de „Deutsche Bauzeitung" 
meldt, behoort het tot de een of andere fondatie, wel
ker inkomsten ten deel vallen aan twee patricische 
families te Neurenberg. 'Ten einde deze inkomsten te 
vermeerderen, /uilen in de: benedenverdieping vier 
groote winkelramen gebroken worden 

T o n t co 111 me ch e z nous: deze „patrici-
sche" families schijnen 1111 voorbeeld genomen te heb
ben aan den kerkeraad der Ned.-Herv. gemeente te 
Amsterdam, toen hij het besluit nam om de N.-Z. 
Kapel te bederven. 

ONBRANDBAAR HOUT. 
Verleden jaar is reeds eene voorloopige mededee

ling verschenen, waaruil bleek, dat het door eene m 
Amerika ontdekte methode gelukt was om hout on
brandbaar te maken. Thans komt het bericht tot ons, 
dat er te Londen reeds eene groote maatschappij is 
tot stand gekomen, die gezegde vinding in het groot 
exploitccren zal. 

Meegedeeld is, dat dc methode in hoofdzaak be
staat uit het verwijderen van de in hout aanwezige 
sappen en deze te vervangen door zekere andere 
zelfstandigheden, die het hout „vuurvast" maken. Ge
zegd is, dat daarvoor noodig zijn retorten van groote 
lengte en aanzienlijken omvang. Deze retorten of bui
zen worden, nadat het hout er is ingedaan, luchtdicht 
gesloten en daarna met den inhoud aan eene groote 
temperatuurs-verhooging blootgesteld. Deze behande
ling wordt voortgezet, teitdat alle sappen en overige 
h.chtvormigc inhoud uit het hout verdwenen zijn, 
waarna de retorten (buizen) met de oplossing gevuld 
«orden, elie het hout onbrandbaar maken moet. Deze 
oplossing, welker samenstelling geheim gehouden 
wordt, wordt met hydraulische persen onder grooten 
druk (150 A. op elke vierk. duim wordt opgegeven) 
in het van vocht en lucht bevrijde hout geperst. Na 
deze bewerking ondergaan te hebben, worden de 
boomstammen in cenc ruimte gebracht, waarin zij eloor 
droge lucht geheel droog worden, nadat zij daarin 
gedorenele eene maand verbleven zijn. Eerst daarna 
zijn zij voor gebruik geschikt. 

Maar, gelijk uit het gezegde blijkt, is de bereiding 
uitteraard tamelijk omslachtig en duur ook (opge
geven wordt l 1 ^ gulden jier vierk. meter), zoodat op 
gezegde wijs „vuurvast" gemaakt hout voor velerlei 
oogmerk, waarvoor 't anders zeker gretig gebruikt zou 
worden, te kostbaar wordt, en eerst algemeen in ge
bruik zal komen (wat b. v. vooral voor lanrlbouwge-
bouwen van beteekenis is), indien er aanmerkelijke 
wijziging is gekomen, zoowel in de bereiding als in 
den prijs. 

* * 

Ter aanvulling van het bovenstaande, ontleend aan 
het „Tijdschrift der N. M. t. b. v. N.", dictie het vol
gende, dat dc „Van dag tot dag"-schrijver in hel 
„Alg. Handelsblad" mededeelt: 

„Er was nog eene andere uilvinding, waarvan ik in 
Londen hoorde, en waaraan ik ongevraagd thans een 
gratis advertentie geef. ,Niet ontvlambaar hout" is in 
den handel gebracht, voor gebruik in schepen cn hui
zen. Wat ik cr in het klein van zag trof mij, en daar 
ik hout het heerlijkst bouwmateriaal ter werelel vind, 
warm in elen winter, koel in den zomer en buitenge
woon geschikt voor ccn bevallige bouworde, vestig ik 
de aandacht van alle belanghebbenden op elcze nieu
we vinding. 

„De „British non-flamable Wood Co. (ltd.) Army 
and Navy Mansions, Victoriastrcct te Londen, zendt 
gratis monsters van e'il hout ter beoordceling. Het 
wordt reeds uitsluitend gebruikt eloor dc regcering 
der V. S. voor de dekken, hutten, trappen cn meube
len op 's kinds oorlogsschepen. Het is ook aangebracht 
als beveiliging tegen brand in het British Museum, 
en verdient, dunkt mij, de aandacht van assuradeurs 
en bouwers en rceders. Het hout verkoolt, maar brandt 
en vlamt niet. 

Zelfs petroleum - de kampioen-brandstichter der 
wereld vermag cr niet veel kwaad aan te doen, 
hoorde ik beweren." 

Mochten er onder onze lezers zijn, die zich van dit 
hout een monster ter beoordeeling laten zenden, dan 
hemden wij ons gaarne aanbevolen voor de mededee
ling van den uitslag hunner proefnemingen. 

GASTRAM H A A O - L O O S D U I N K N . 
Heden (11 Haart) iu gastram n". I onafgebroken 117 dagen in 

dienat geweest (sedert 14 November). Trots alle rapporten, uit
gebracht door deskundige commissies, bljjft de gastram geregeld 
loopen en valt zjj in de smaak van bet publiek. Het schudden 
van- en hinderlijke lucht in den wagen worden alléén nog ge
constateerd en alrt wapen tegen gastractie gebruikt door hen, die 
nie t op de gastram gereden hebben. 

Ofschoon ik eerst meende dat 516 liter per wagen kilometer een 
constant zou blyven. is gedurende de maand Februari het gas
verbruik nog lager geworden. Door den wagen is gebruikt 847,880 
M ' . en afgelegd een afstand van I7U9 K . M . , zoodat het gasver
bruik van den wagen gedurende Februari 0,496 -M'. per wagen
kilometer bedraagt De gasgloeilicbtverlichting van den wagen heeft 
29 H J . vereischt. De koosjeB houden zich uitstekend en schjjnen 
aan alle schokken (op wisBels en kruisingen vaak zéér heftig) 
weerstand te kunnen bieden. Als merkwaardigheid kan vermeld 
worden, dat een van onze branders met kousje erop geplaatst 
op den bodem van een rijtuig ratelende over Amsterdamsche en 
Haagse he keien, zelfs deze heftige schokken met glans weer
stond. 

Wij meenen dan ook dat de verlichting van tram- en spoor-
rijtuigen met gasgloeilicht geen practisch bezwaar meer oplevert, 
en er voor gasfabrieken een nieuw afaeemveld geopend is, of 
beter gezegd, kan worden. 

Den 27n Februari trachtte de bestuurder met de gastram weg 
te rjjden, terwijl deze nog door de elastieke vullingabuis aan het 
vulstation verbonden was. Het gevolg was, dat de buis doormidden 
scheurde en gelijkelijk tusschen beido partijen verdeeld werd. A l 
vorens men de kranen had gesloten, had de watten 2 atm. en 
het vulstution 1 atm. aan druk verloren. Na sluiting der kraan 
vertrok de gastram met het nog overblijvende gas en kwam op 
gewonen tyd te Loosduinen aan, waar men in de remise ging 
om de schade te herstellen. Eenige uren later waa alles weder 
in orde, en daar men in gaBtram n°. 1 geen gas meer had, werd 
deze gevuld met het gas van gastram n°. 2, hetwelk er de vorige 
maand in was gedaan. 

Aan olio en smeermiddelen is gebruikt deze maand: 12 liter 
motorolie, 1£ kilo consistentvet, 7 liter zwarte olie. Radervet 
nihil. Daar het oude radervet steeds opnieuw gesmolten en weder 
gebruikt werd, hebhon wjj in de laatste vier maanden geen nieuw 
radervet ia gebruik genomen. Daar de zoetachtige lucht van de 
afblaasgasBen, welke men somtijds bemerkt aan de loefzijde van 
den wagen UIB li IJ eenigon tijd op een plaata siil heeft gestaan, 
(bjjv. als by Halfweg kruising op de stoomtram gewacht wordt), 
voornameiyk door do vervluebtende cilindorolie ont-taat, is men 
nu van plan voor hot smeeren van de cilinders een proef met 
Dixon's speciaal grapbiot te nemen Beantwoordt dit aan zyn 
doel, dan zal hot weder ten stap in do goode richting voorwaarts 
wezoa. 

Op vorlangon van oonigo regcering» autoriteiten werd do proef 
met een aanhangwagen, wegendo 5200 KO , deze maand her
haald. Den 3ln Maart oindigt de zesmaandeiykscho proeftocht, 
en wjj hopen dat belangstellenden in motorlrammcn, die de proef

ritten in Den Haag nog niet medegemaakt hebben, alsnog van 
deze gelegenheid gebruik z u l l e n maken om zich persoonlijk van 
gastractie op de hoogte tc stellen. 

W . MIIM.IIKK—SMITH M . S C . , 
Civiel-ïngenieut. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA T E AMSTERDAM. 
1088c Vitgaiiring van 15 Vaart 1899. 

Na opening der vergadering en lezing der notulen werd een 
adres behandeld van de Beeldhouwers-vereeniging „XieBenis", ge 
richt aan IJ. en W. van Amsterdam, waarin verzocht wordt 
voortaan wederom meer beeldhouwwerk aan de gemeentege
bouwen toe te paBBen en zulks op grond, dat de gemeente door 
de subsidieering van de Quellinus-Bchool, beeldhouwers kweekt 
en daardoor de moroele verplichting zou hebben om hen daarna 
ook arbeid te geven. De Vereeniging heeft zich tot Architectura 
gewend om dit adres mede te onderteekenen en was dezen avond 
door een paar leden vertegenwoordigd. Keu lange discussie vond 
plaate, waartan het resultaat was, dat Architectura dit adres nict 
kan steunen. 

Hierna nam de hoer F. Zwollo, zilversmid cn drijver te Amster
dam, bet woord over „Artistieke met nul lie werk ing". 

Met korte woorden zette spreker uiteen de verschillende soorten 
vsn bewerking, als het gieten, drijven enz. toegepast op 
koper, zilvor, goud, lood eu ij/er, en giog daarna over tot een 
kunstbeschouwing van de verschillende kuostvol gedreven voor
werpen, allen van zyn hand, bjj elk uitvoerig mededoeling gevende 
van de technische vaardigheid hiervoor benoodigd. Een reeks van 
platen naar drijfwerk der oude meesters, als van Paul en Adam 
van Vianen uit de 17e eeuw, besloot de belangrijke causerie. 

Een hartolyk applaus beloonde den spreker van de goed bezochte 
vergadering. Hierna werd de bijeenkom-t 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-GBAVEMIAGE. Woensdag den !!>n Maart zal de heer J . A . 

Frederiks, architect te Middelburg, in eene vergadering van het 
Bouwkundig Genootschap eene lezing houden over de Abdij aldaar. 

AMSTIKHAM. De voordracht voor de benoeming van een direc
teur voor de gemeente-tram en een directeur voor het electriscb 
bedrijf kan nu weldra gereed zyn. De sollicitanten-lyst is gesloten 
en circuleert bij de wethouders. Voor tramdirecteur hebben zich 
62, voor bet electriscb bedrijf 27 sollicitanten aangemeld. 

— Onder de geslaagde candidaten voor bouwkundig opzichter, 
waarvoor het examen onlange door de Maatschappy tot bevorde
ring der Bouwkunst werd gehouden, komt in het nommer van 4 
Maart voor de heer K. van Helder, men leze hiervoor: K. Helder. 

H.I.VRI.K.M De gemeente-architect et) dc heer Van Ogen, keur
meester van het slachtvee, hebben een bezoek aao verschillende 
abattoirs in Duitschland gebracht en rapport aau den Gemeente
raad ingediend. Voor Haarlem wordt de bouw vaa het volledige 
slachthuis met koelhuis geraamd op t 330,000. 

Hij de berekeningen van Blachtgolden cn keurloonen is van het 
denkbeeld uitgegaan, dat bij de exploitatie geen winst voor de 
gemeente wordt beoogd. 

— Burg. en Weth. stellen don Raad voor een som van ƒ58,000 
te besteden voor verbetering van die straten, die deels door den 
aanleg der waterleiding, deels door andere omstandigheden, in 
zeer slechten toestand zijn. 

Uit een rapport vnn den hoofdopzichter over do werken en ge
bouwen blijkt, dat van hot voorgestelde bsdrag nog geen 3 T 

procent zal moeten worden uitgekeerd uan arbeidsloon. Om die 
reden wenschen B. en W. dan ook nict met de strsatverbetering 
te wachten, totdat het buizennet voor de nieuwe gemeente-
gasfabriek zal zyn gelegd. Beter toch dat arbeidsloon tweemaal 
te betalen dan het ongerief te ondergaan, aan lunger wachten 
verbonden. 

ZWOLLE. De „Zwolsche Courant" meldt dat de nieuw gerestau
reerde consistoriekamer der Uroote Kerk voor belangstellenden 
ter bezichtiging gesteld werd. 

Het gebouw dagteekout uit veel later tijdperk dan de kerk zelf. 
De consistoriekamer is gebouwd na den val van den toren, welke 
in 1669 door brand werd geteisterd en in Dec. 1632 tydens een 
hevigen storm instortte. Do kamer is dan ook in een geheel 
anderen siijl opgetrokken dan de kerk. By de herstelling is geheel 
gewerkt in den geest van het oorspronkelijke. 

Als men de trap ouder hot orgel bestijgt, die naar de kamer 
voert, wordt het oog getrokken door den schoorsteen en het be-
koude sebildery daarboven van Hendrick ten Oever. Het stuk is 
in 1883 verdoekt en circa een jaar geleden opnieuw gevernist, 
lioed verlicht doet het zich thans uitstekend voor. 

De ijzeren platen achter de kachel zyn door fraaie tegels ver-
vargen. 

Dé belangrykste wjjziging, die het vertrek onderging, geldt de 
zoldering eu don vloer. Eorotgenoemdc, die dik onder de witkalk 
zat, bleek in zeer slochten tosstand te zyn. Men heeft de ont
brekende stukken er weder bygevoegd, zoodat thans do schoone 
figuren opnieuw goed uitkomen, dank zij ook de zorg, waarmede 
bet schilderwerk is verricht. 
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Er is thans een parketvloer in bet vertrek gebracht. In het vak 
tegenover den schoortiteen vindt men de „Naainketen der predi
kanten, die sedert de reformatie de Xoderd. llerv gemeente te 
Zwolle gedieDd hebban of nog dienen." De namen van 84 predi
kanten zijn er op vermeld. 

In dc beide vakken dnamaast leest men: „Conditum ItiNS en 
„Keuovntuin 1898**. De ramen in deze kamer zyn gedceltelyk her
nieuwd, maar gehouden in den vorm die by bet geheel psst. 

De kroon, die in het midden van het vertrek hangt, trekt zeer 
de aandacht. Zy was in zeer desolaton toestand en is op ver
nuftige wijze hersteld en voor gas ingericht. 

Een en auüer geschiedde onder het toezicht van den architect, 
den heor I\ C. Kocb. 
. Heeren kerkvoogden zyn tot deze holar-grijke restauratie vooral 
Ul staat gesteld door zeer milde giften. 

OvKitbciin:. De heer Jacs. van Vessem, architect te Rotterdam, 
is met algemeene stommen tot gemeente architect benoemd. 

ZoRrr.Kwotm • Den 17n dezer herdacht de beer W. A Van Ryo 
den dag, waarop hij '25 jaren geleden door den Raad werd be
noemd tot gemeente opz'cbter. 

P E R 8 0 N A L 1 A. 
— Door den Minister van Waterstaat isJ.Sizoo, te Dordrecht, 

benoemd tot buitengewoon opzichter hij bet voltooien van den 
kaaimuur te l'eyenoord. 

— Te Nijmegen overleed op 4;t-jarigen leeftyd de urchitcct D. 
Semmelink. 

— De heer F. J . des Tombe, waarnemend sectio-ingenieur by 
de Maatschappy tot exploitatie van Staatsspoorwegen te 's-ller-
togenboseh, is overgeplaatst naar Breda 

— Hy beschikking van den Minister van Binnclaudsche Zaken 
zijn benoemd tot examinatoren voor Iu i in 1899 aan de Rijks-
Academie van Beeldende Kunsten te houden examen, de heeren: 
Jhr. Dr. J . Six, X. vau der Waay, C. I. Dake. allen hoog
leeraren aau de Kijk academie van Beeldende Kunsten te Am
sterdam, .1. VersluvK en A R. Cohen, beiden leeruur aun de Üijks-
normaalschool voor teekenondcrwyzers te Amsterdam. 

— Door den Minister va" Hinnenlamlsehe Zaken is aan (i B, 
van Kampen, op zyn verzoek, eervol ontslag verleend uls assistent 
voor de scheikunde aan dc Polytechnische School te Delft, en 
als zoodanig benoemd II ter Meulen, technoloog te Delft, 

Hoorn Zy, die met de prnct. eiBcbcn van dit onderwys vertrouwd 
z y o . komen bijzonder in aanm. Jaarwedde / 2000. Adres op zegel 
aan den gemeenteraad, vóór 22 Maart. 

— I l o o f d l e e r a a r i n het v a k t e e k o n e n aan de bur
geravondschool te Zaandam. Jaarwedde / 1000. Adros •.óór 21 
Maart aan den Burg [7M advert, in het vorig no.) 

— L e e r a a r i n h e t b a n d t e u k e n e n aan de Ambachts
school te Groningen; 14 lesuren per week. Salsris /" 40 per wekol. 
letuur. Adres vóór 20 Maart aan den directeur. 

— 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 , hekcud met yter-
constructie, ketel- en machinebemetsoliug, voor den bouw eenor 
fabriek. Adres lett. 1111, boekb. Joh.li.StemlorC/... Amsterdam. 

— T e o k e n a a r , van goede getuigschriften voorzien, op het 
teekenhureau der tirma I'. W. Braat, te Dolft, voor vast. [Zit 
aavert. in ,/it no.). 

I n ge uien r van den llaarlemmermeerpohler. Jaarwedde 
/ 2500 en / 600 voor gemis van vrye woning. Vereiscbtcn: kon» is 
vau stoomwezen, werktuigkunde, waterbouwkunde en burgerlijk? 
bouwkunde. Adres op zegel vóór I April aan dgkgraaf CD heem
raden , te Haarlem. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknotten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneerden tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met df toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een practisch ervaren bouwk. opz.-teek., oud 27 jaar, goed 
kunnende detailleercn en ander teckenwerk verrichten, zsg zich 
gaarno zoo spoedig mogelyk gsplaatst. A ores u". 55, Bur. dezes. (2) 

— Eon net jongmonsch, 1'. l i . , theoretisch cn practisch be-
kwsam. zoekt een hem passende betrekking. Hoog salaris geen 
vereiscbte Adres n". 56, Bureau dezen. (t) 

— Opzichter-teekenaar, oud 25 jaar. practisch en theoretisch 
ootwikkeld. goed kunnende detailleercn, grondig bekend met 
gas- on waterleiding, en met de beate referein iün . kan zoo noodig 
direct in dienst treden. Adrc-t n". 57. Bureau dezes. (1) 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— L e c r a a r iu bet hand- eu r e c h t l i j n i g t eekenen | 

aan de H . B. S. met 5-jarigen cursus 
lecraar aan de burgeravondi 

tevens directeur van en 
ehool en dc ainbaebtsteekensebool te 

INFORMATIEBURKAV TECHNISCHE VAKVERKENIGIKU , 
VAN-llKB-HKI.SrSTHAAT 2», A.MSTKHDAM. 

1. Bouwkundig Opzichter leeft. 25 j . ong. sal. / 7n iï 80 p. m. 
2. „ 32 „ geh. „ -1000 'sjaars. 
3. Opzichter Tcekenaar ,, 20 „ ong. m - 70 p. rn. 
4. .. .. ?:t „ , » -80 „ 
5. Chef Mach. Werkmeester a 49 „ geh. /1250 'sjsars min. 

A D Y E R T E N T 1 E N . 

W e «- l i l > l»< l 

DE O P M E R K E R I J 

A L O E J I E E N E V K H ( . V I » K -
B I X U van AANDEELHOUDERS der 
Maatschappij tot Exploitatie van De 
Opmerker op Woenuttag 99 Maart 
f 8 0 0 , des namiddags te I ' . uur, in 
het Zuid-Hollandsen Koffiehuis te 
's-Gravenhage, tot behandeling van de 
volgende punten: 

1°. Balans met toelichting en ver
slag van Commissarissen, benevens 
Winst- en Verlieirekeningen over het 
afgeloopen Boekjaar. 

2°. Benoeming van een Commissaris, 
ter voorziening in de vacature, ont
staan door periodieke aftreding. 

Het Bestuur. 

Op het Teekenbureau der firma F. 
W. B R A A T , te D K L I T , kan direct 
voor vast geplaatst worden 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer 
Mem. San. Inat. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Ray terkade, A M S T E R D A M . Filiaaal: Bekte. 
Hoofdagent voor Nederland, België en KoloniBn van SHANKS * Co, te Barrhead. 
Bpecialiteit voor de Levering van cempleete Badinrichtingen. — Privaat-Inrichtingen. — 

BbankB Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — V I 1 W 1 R I I N en V E N T I L A T I H , 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer conenrree rende prijiea, 
Teekeningen en prjjaopgaven gratis. Weder,erkoopers genieten het gebruikelijke •*•"» 

VAN ï Co., GROOTHANDEL 
Spiegel- Vensieralas. 

A R N H E M . Verfwaren. 
GEO R N A M R N T E B R D Q L A 8 . 

J 
van goede getuigschriften voorzien, 
voor het uitwerken van d e t a i l » , en 
verdere werkzaamheden. 

Een bouwkundig teekeraar geniet 
de voorkeur. 

Hier te lande 
bekroond: 
VEENDAM, 

WINSCHOTEN 
UTRECHT, 

DORDRECHT. 

UTRECHTSCHE ASPHAL1FABDIEK, 
F i r m a H T K Ï X en T A K K F X 

L e v e r e n en fabr ie eer en pr ima A M P H A I / T n A K P A P I K R 
in a l l e M e r k e n , 't bente cn goedkoop», te dat er bestaat. 

A S P H A L T D A K L A K , A8PHALTMASTIK, CARBOLINEUM, 
ASPHALT-ISOEEERPLATEN, euz. Maken Dakbedekkingen 
van Aaphal l papier, kant en klaar onder j a r o n l a n g e garantie. 
Makon L a w n Tennisbanen, Oornrhvloeren, enx. 

Vnlcan Hontcement 1, • 
Cement ii , . - i i k D a k b e d e k k i n g e n 

mot ÏO ja ren garantie. Hondertlea reeds door het a*ekeele 
laad gemaakt cn alle tot v o l k o m e n tevredenheid, waarvan 
bewijzen voorhanden. 
Directe Ir verin f/. Vonessreerettrtmtettrijten 

E c h t e 
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P . K O O I J , 
Mr. Steenhouwer en War brier, 

1-0. Baitensiugel 203, 
D E N H A A C . 

Atelier voor alle in den ruimsten zin 
voorkomende H a r d s t e e n , Z a n d 
s t een , . T l a r m c r w e r k ' n . G r a f 
z e r k e n en Schoorsteen mante l* . 

Telephoon T O O . 

KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
LEIDEN. 

Vlachine-. Stoomketel- eu Constructiefabriek. Scheepsbouw werf met Dwarsbelling, lang 50 M. 
Stoom boo t en-. Bagger- en Spoorwegmateriaal. IJzer- en Kopergietery. Zware en Lichte Hmee • 
werken. Ankers, IJzeren en Stalen Kettingen met certificaat van Lloyd's en Bureau Veritas 

Conia CUPS Cornszooiie Dordrecht 
• p strengste k e n r . 

C B K O S O T E E B E N 
B U B X E T T K K R E N 
K V A X I S I K K K N , 
<. F l l F K I . T F . I . I . I K F , C B E O S O T E E B I N O . 

H O I i ai w i i r i , _ n w i K N L i n f i R R M . 

H O L S B O E R . 

tegen verweering van alle S T E E N -
S O O K T F . X i. J I O K T F . l . N . 

Leverancier van Z. M. den Kon ing . 
Fabriek en Tl a an rijn r a n inetrntnentrn n a r 

wmvmmm u !/•#•/ #././#. *•.<#«#«##«,. 
I I t l K l t O O M I voor W A T E R P A * - , H O E K M K E T - en andere IXMTI t l M K V T K M 

met Z i l v e r 1*0*. 1**1. 1**3 (Internat. Tentoonxt.) 
Hoogste 1 < - 1 • <• i ,1 i i, ^ 1H79. 

EQUBRBB8, HEETKETTINOEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN enZ enz 
B a k e n » . Hotatle- en Iniluetle toextellen. Te le K raa r -Anpara ten , enz. enz. 

Marmeren 

E N 

Grafmonumenten, 
M A G A Z I J N E N : 

Amsterdam Bloemgracht 77, 
Botterdam, Delftschestraat 61, 

Beleefd aanbevelend: 

G. & J. COOL, 
Fabrikanten. 

V A L ! l ! ' r , N
 ^

 C o ' SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
It'll I l'.lt #>.!.?#. f , i _ . . 

U-lasverzilvering 
voor de ffrootnle matet». 

hiintuiiv e» Mngnzijn lltocmliwcekci 
straal (H ti.jtl. Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten (icornaincntivrd l i LAS. enz. enz. 

T H . W . S A N D E R S «E CO. 
Chemioaliërx 

A J I S T E K I t A H . 
boaw-

e 

§ • l l l . U l v ' K . l U * II I \ 

leveren tot meer b i l l i j k e prijzen « p e d a a l v o o r IIII 
- 2 o n d e r n e m e r * : 

Carbolineiim ..AVKVAIIIH,", 

81. 

X 
U I M A N . N I . A K I i C W I O l , , 1 IEVIK. I ' I J I ' Z W * V E I . e n z . 

9» 
— 

T&TTEBSALL & BOLDSWORTB, 
FXSCHF.BIÊ.. 

Globe. W o r k s en Stores. 
Aanlog van Centrale verwarming- in 

N K K K K M . B R O K I K A H H E N . PARTICÜ-
LIEKE en OPENBARE GEBOUWEN enz, 

HANDEL in Wand- en ï l u u r t e c e U . 
Asphalt, Schoorsteenmantels, Vloeren. 

H0UTCEMENT 
B E D E K K I N G E N worden tot 
b i l l i j k e i>rij/.cEI en ondergarantle 
geleverd door 

W. J. V A N ELDEN Hz. 
Eioatl- ets, 'Miinhteerker, 

S i n g e l 2 2 9 b|d Paleisstraat 
A H S T E B D A H . 

Vertegenwoordiger der sedert I M S ge
vestigde firma C A R L M C H H I I t T A 

Co., te 1IIRSC1IBERG in Sitezie. 

Geluidwerendo tusschenvlocren, ondorvloo-
ren voor houtcomentdakon, brandvryo 

separaticün cn plafonds. 

Excelsiorplaten. 
6EBR. V A N D E R V I J G H , 

A M S T B R D A A C , 
Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafond-

platen volgeus nienw Systeem. 
Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht

dicht, geluidwcrcnd. Verkrijgbaar in ver
schillende dikten. Steeds grooten voor* 
raad. Directe levering. Uitvoering op't 
werk door onze eigene stellers. Voorge
schreven bij particuliere- en gemeente, 
werken. Op aanvraag gratis toezending 
van Brochure, Monsters en Prijs. . . u i ,>,<H/tui,. Munsters en I^rtjs. 

Wereldtentoonstel l ing A m s t e r d a m 1895. Gouden Medaille. 

Materiaal ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

Prijs per rol van ÏO Hl. op UO cJI. II 3.00. 
Levering franco door het geheele land. 

IV<» PLUS ULTRA.. 
H e t beste 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 het l i n n e n . 

GEBRS. KL0MPÉ, Arnhern & Deventer. 
B e n i g ad ree voor de L i c h t d r u k - , D e t a i l - en Calqueerpapieren* 

M O X N T F K S ORAT1S en FRANCO. 
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W. J WEISSENO 
N i e n w e n d i j k 111, A m s t e r d a m . 

Fabriceer-,GEIJKTE DUIMSTOKKEN 
T w e e - en V IJ f M e t e r l a t t e n , 

STALEN MEETKHTTINGEN, 
Baicena, Jaionn, 

KOPEREN E N S T A L E N 

Peillijnen, Peillooden, Peilstokken 
PKIW.SVnAUJKW en*. 

H a g a z i j n v a n Pasi ierduocei i . 

TEEKENBEHOEFTEN 
0$tlinehe Inmlrntnenlen 

VA\\ K i t l t K S . r R I S J I t S c n i . 

Machinale Houtdraaierij en Zagerij. 
Speciaal adres voor grootwerk your HH. Timmerlieden on Aannemers. 
billijkst adres voor TrnpkalnxterM, Italkonbalnateris. en Hoofd-

balnfttero, Houten HelioorMteeiminntela en verder a l l e konten 
draai - en beeldliouwwerk. 

S. D E B O E B , Apeldoorn. 

BECKER & B U D B 1 » 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E K F A S - I I O K K J H E K T -

•11 ANDERS 

I H S T B U M E N T E J f , 
voor rNGENIEÜRS, A B C . H T E C T B M , 
LANDMETERS, TEEKENAAB8, e » * . 

Geëmailleerde 

Peil s cli alen, 
W E E G W E R K T U I G E N 

van hout en van mlaal. in verschillende 
ennttrupliën. Prijscouranten e n in
lichtingen ou aanvrage gratis bij 

tf'. U. M. SI'IHH/SI', 
Fabrikant Prinsengracht 516, AMSTERDAM. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

H. P. DEN BOER. 
Wollenfoppenstraat 39. 

ROTTERDAM. 
Sptcialiteit in het vervaardigen van 

H EET E-LUCH T-BAKOVEN S, 
Bekroond met den hnogsfen Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O K 
B B E C I I T 1896. 

Bouwt ook OVENS met nl t r i l l e n 
den b a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

Hoofd-Vertegenwoordiger der 

JOSSON-CEMENT 
V M r H D I I U I D e i I M M t ' . S . 

Uitsluitend: lrtesoort AND. TRA S 
(volgens de nieuwe A . V . met ï j % 

glooiverlies). 
H a n d e l i n B o u w m a t e r i a l e n . 

De T E 6 E L Z 4 A K is gevestigd 

Spuistraat 109, 
A M S T E R D A M . 

A A N B E S T E D I N G 
op Mnteltifi ff er» II .!/>•if ISO», 
des voor m i d d ags ten U.'.iO I I I I I -
(Greenwichtijd in een der Wachtkamers 
van bet Station Zwolle van: 

B E S T E K K. 
V e r r i c h t e n van O n d e r h o u d s 

w e r k e n , V e r f - en It <• h a n g 
w e r k e n , met b i j l e v e r l n g 
T a n de m a t e r i a l e n , a a n de 
G e b o u w e n , K n n w t w e r k e n 
en verdere w e r k e n , be-
h o o r e n d e tot de l i j n e n 
llrrenter - l^eetttrarelen 
Hl e UV el - li e*len en 
* teutle-Wiertten, l n 14 
P e r c e e l e n . 

Het bestek ligt van 25 Maart 1899 
ter lezing a a n het Bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur II. J . V A N HOORN, 
te Zwolle, en is op franco aanvraag 
a a n genoemd Bureau te bekomen tegen 
betaling van f0.S9). Tevens zijn daar 
te verkrijgen legen betaling van fO.fS 
per stok de Algemeene Voorwaarden 
voor de nitvoering van Herstelling»-, 
Vernieuwing»- en Verfwerken onder 
beheer van den dienst Weg en Werken, 
vastgesteld December 1897, op dit be
stek van toepassing. 

Inlichtingen worden gegeven door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Aanwijzing op bet terrein zal ge
schieden zooals in het bestek is bepaald. 

Z W O I . I . E , den 16 Maart 1899. 

Bierbrouwerij-Maatschappij. 

i iu. 
Woersdag 29 Maart a.s., des voor

middags te II u u r . zal ten Kantore 
der Brouwerij te Amslerd im worden 
niiHhenteeel: 

Hei m a k e n v a n e e n ge
b o u w tot s t a l l i n g v a n 
P a a r d e n . H o o i - . I l a v e r -
y.older* e n W o n i n g e n , 
e n v a n e e n i g e v e r d e r e 
w e r k e n o | i e e n t e r r e i n 
« I e r . T l a : i l » e l i : i | » | t i j a a n 
«le It I I » • d a e l k a d e e n 
« ( i K ' l l i j i i s l i a a l te A m 
s t e r d a m . 

Bestek en teekeningen liggen ter 
inzage ten Kantore van den l i genieur 
J . S C H O T E L , Oostzeedijk 172 te 
Rotterdam, en zijn aldaar legen toe
zending van een postwissel te bekomen 
ad f ;t,nm per stel. 

Aanwijsing in loco Woensdag 22 
Maart e. k , des voormiddags tc elf 
uur. 

1.4. P . M I I O I s L v s " 
D O R D R E C H T . 

| Stoommarmenagerij Steenhouwerij. 
BteeB- en Marmer-handel. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland" 

34*e J A A R G A N G N*. 12. Z A T E R D A G , 25 Maart 1899. 

ÏUDACTEUR : F. W. V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, \r- Gravenkagê* 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
f$.—; voor lielgie" / 6 .50 en voor de overige landender Post-unie. 
met inbegrip van Nederlandsch-Indie" cn Transvaal, ƒ 7 . 5 0 . Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaat/* 0 . 2 5 , zonder plaat/0.15. 

Ad verten tien van I tot 6 regels f 1 . 0 0 , het bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer / 0 . 1 5 . Groote lette.worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van. 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

BIJ D E P L A A T . 
Het origineel van de bij dit nommer behoorende 

plaat is geteekend door den heer G. J. Ooiman ; de 
daarop afgebeelde kapitcelen bevinden zich in de kerk 
van St. Julien-le-Pauvre te Parijs. 

S A M E N S T E L L I N G V A N M O R T E L S . 
Over het algemeen heeft de mortel de taak om de 

metselstecncn j.oodanig aan elkander te verbinden 
dat de muur, na verharding der specie, een homogene 
massa vormt. Hoe beter dit doel bereikt wordt, des 
te hooger wordt het weerstandsvermogen van den 
muur, altijd onder de van zelf sprekende voorwaarde 
dat de metselsteen aan de eischen van vastheid ge
noegzaam voldoet. Dit vooropgesteld, blijft slechts de 
vraag hoe met een minimum van kosten liet beste re
sultaat kan worden bereikt. 

10. D e k a l k m o r t e l . 
Onder de morlelsoorten, die liet meest worden toe

gepast, neemt de kalkmorlel eene eerste plaats in. 
Voor gewone bovengrondsche bouwwerken voldoet 
deze specie in de meeste gevallen goed, daar zij na 
verloop van eenige jaren verandert in een soort van 
zandsteen met koolzure kalk als bindmiddel, en hare 
drukvastheid en trekweerstand vrij hoog zijn ; deze 
mortel heeft echter het gebrek dat zij zeer langzaam 
verhardt cn daarbij beduidend inkrimpt, waarvan het 
gevolg is dat de in deze specie gemetselde muren zich 
sterk zetten ; hoe vetter dc kalk is, des te meer doet 
zich dit euvel gelden. De gemiddelde drukvastheid 
van kalkmortel van I kalk en 2 zand bedraagt 1 

na 7 dagen na 2 8 dagen 
per cM 5 . per cM 1 . 

dadelijk na bereiding 5.30 KG. 762 KG. 
na 3 uren 3-92 K G 6 - 2 ~ K G -
„ 6 uren 3 ' ° KG. 5.32 KG. 
„ 9 uren 2 80 KG. 4.83 KG. 

Volgens Breijmann bedraagt de zetting van gewo
ne baksteenmuren 1 /150 der hoogte van het muur
werk ; volgens de waarnemingen van den kgl. Bau-
ïath Krone te Berlijn, bedraagt zij bi) de gewone 
mortelspecie van I volumedeel kalk op 2 voluinedec-
len zand, 1/75 a i/'ioo der hoogte, zoodat een muur 
van to M. hoogte zich 10 a 13 cM. zettten zal. Of
schoon nu de zetting van liet muurwerk, althans wan
neer dit gelijkmatig wordt opgetrokken, voor het 
meerendccl der gebouwen geen overwegend nadcelige 
gevolgen heeft, zoo ontstaan cr toch verschillende 
kleine gebreken, zooals b. v. de onvermijdelijke scheu
ren bij de aansluiting aan liet houtwerk en de scheu
ren in deur- en vensterbogen. Beduidend minder 
wordt het zetten bij het gebruik van magere kalk
mortel van' 3 dcclen zand en 1 deel kalk, en zeer 
klein bij een mengsel van 3},' zand en 1 deel kalk. 
Maar dergelijke magere kalkmortcls hebben het na
deel dat zij zich met de steen slecht verbinden. Ge
bruikt met echter zeer scherp, maar niet te grofkor
relig zand, dan is een magere mortel van 2% a 3 
deelen zand op 1 kalk te verkiezen boven een vet
tere mortel, vooreerst omdat de zetting veel minder 
bedraagt, maar ook omdat de grootere drukvastheid 
en trekweerstand van de vette mortel zich eerst na 
zeer langen tijd doet gelden. 

20. D e cement k a l k morte l . 
Zuivere kalkmortel verbetert men in groote mate 

door een geringe toevoeging van portland-cement. 
Reeds een specie van I kalk, 1/10 cement en 3 zand 
verkrijgt na 4 weken de drievoudige drukvastheid van 
kalkmortel van I :2, terwijl de bindkracht met steen 
in denzelfden tijd verdubbelt; deze mortel is bijna 
even goedkoop als de gewone kalkmortel, terwijl 
voorts als een niet gering voordeel moet aangemerkt 
wórden dat er nagenoeg geen zetting plaats heeft. 

De prijzen van kalkmortel 1 12, kalkmortel 1:3 ea 

m 
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cementkalkmortel 1:0.1:3 bedragen respectievelijk 
ƒ11,50, ƒ0,44 e n / °>55 P e r H. L., waarbij in liet oog 
gehouden moet worden dat deze prijzen verschillen 
naarmate de kosten \an vervoer der materialen nooger 
of lager zijn ; de drukvastheid na vier weken bedraagt 
per i'M.'. resp. ()..', 0.3 en 23 KG. De ccnientkalhnor-
tel is - aangenomen dat de geringe verhooging van 
kosten geen gewicht in de schaal legt verre te ver
kiezen boven de zuivere kalkmortels. Nadrukkelijk 
moet er echter op gewezen worden dat hier sprake 
is van vette kalk ; bij gebruik der hydraulische kalk 
krijgt men ongeveer gelijke resultaten als bij de ce-
mentkalkmortel. 

Wordt bij ccn bouwwerk o f ccn deel daarvan na 
i o n korten verhardingstennijn een grootere drukvast
heid gevorderd dan de gewone cenicntkalkniortei in 
staal is te geven, dan moet meer portlandcement aan 
de mortel toegevoegd worden; bij gebruik vau 11.15 
cement verkrijgt men na vier weken ccn drukvastheid 
van 27 KG. en bij toevoeging vau 0.20 cement van 
5/.(> KG. per cM_>. 

\ oor bovengrondsche bouwwerken zullen deze mor-
tels goede resultaten geven. 

Tot heden schijnen er nog geen nauwkeurige proe
ven met muren, die niet bovengenoemde metselspecies 
opgetrokken waren, genomen te zijn ; toch zouden 
dergelijke proeven hoogst nuttig zijn, al ware het al
leen maar dat zij de noodige gegevens zouden kun
nen verschaffen 0111 mei voldoende zekerheid voor be
paalde soorten van muurwerk normen vast te stellen, 
111. a. w. welke specie voor ccn bepaalde soort van 
baksteen en voor een bepaald gebouw gekozen moet 
worden. 

Door meer toevoeging van portlandcenienl verhoogt 
men de drukvastheid en den trekweerstand, en het 
gebruik dezer krachtiger specie is bij sommige bouvv-
declen noodzakelijk, zooals b. v. bij uitspringende bis
ten, groote deur- en vensterbogen, gewelven en zwaar 
belaste pijlers of zuilen. De beste mortels, die groote 
hydraulische eigenschappen bezitten, worden echter in 
den water- en bruggenbouw gebruikt ; daartoe behoo-
ïcn ccmcntmortel, kalkcenientniortcl, traskalkmortel en 
cenicnttrasmortel met of zonder toevoeging van kalk. 

ïo. "I' e c c 111 e 11 t mort c 1. 
Voor zuivere cementmortel doet het er weinig toe of 

dc vermenging volgens gevvichls- of vohimedcclcn ge
schiedt, omdat het specifiek gewicht van portlandce-
menl en zand vrijwel gelijk i s . Bij gebruik van goed 
zand kan men bij cenientmoitels, na ccn verhardings-
termijn van _| weken, ccn trekweerstand van I d a 50 
KG. en ccn drukvastheid van ido a 400 KG. per cM2. 
verkrijgen, al naarmate de kwaliteit van zand en ce
ment en de onderlinge verhouding. De grenzen dezer 
verhouding liggen gewoonlijk tusschen 2 a (1 deelen 
/and op 1 deel portlandcement ; de meest voorkomen
de vermenging i s 3 zand en t cement. Eene specie 
van 2 op 1 wordt tc kostbaar en wordt dan ook 
slechts in zeer enkele buitengewone gevallen aange
wend. Eene specie va 1 (1 op 1 is lastig te verwerken 
en bindt niet gemakkelijk ; bovendien wordt hier het 
bindvennogen met de steen te gering. Neemt men 
prijzen van ƒ 4 voor 1 II. I.. goede portland-cement 
en ƒ 2 voor 1 M3. scherp zand als maatstaf, dan wor
den de prijzen voor zuivere cement mortels per H. E. 
cn voor Irekwei rstand en drukvastheid per cM2. on
geveer als volgt : 

trek 
1 :2 ƒ2 .20 20 :< 38 KG. 
1:3 ƒ 1.70 iS a 34 KG. 
1:4 ƒ I.40 15 a 25 KG. 
1:5 ƒ 1.20 I I a 17 KG. 
1 :'C> ƒ I.05 7 a n KG. 

druk 
240 a 420 KG. 
igo h 370 KG. 
170 a 260 KG. 
130 a 1S0 KG. 
105 a 150 KG. 

40. De kalkcementnjorteL 
Door toevoeging van ccne geringe hoeveelheid kalk 

verkrijgen de meeste eenicntmortels een hoogere druk-
kracht en trekweerstand, terwijl zij bovendien spoe
diger met de steen een homogene massa vormen. Hoe 
vetter de cementmortel is, des te kleiner moet het 
kalkgehalte zijn. In deze richting zijn indertijd door 
den heer R. Dyckerhoff met de bekende Dyckerhoff-t 
cement proeven genomen. Andere onderzoekingen,., 
door den heer Krone gedaan met meerdere cement-
soorten, gaven in het algemeen dezelfde uitkomsten 
als de heer Dyckerhoff verkreeg; deze zijn dc vol
gende : 

a. Mortel van I cement, 2 zand, 0.25 kalk (volume-
deelen); de trekweerstand verhoogt met 10 pCt., de 
dru kwee rstand met 20 cn het bindvennogen met de 
steen met 55 pCt 

b. Mortel van 1 13 :i>4 ; trekweerstand 15 pCt, drul: 
30 pCt, bituivermogen 50 pCt. hooger. 

c. Mortel van 1 .4 :<).5 ; trekweerstand 15 pCt., druk 
37 pCt, bindverdniogen 00 pCt. hooger. 

d. Mortel van I :5 -.o.'; trek 15 pCt. druk 54 pCt., 
bindvennogen 75 pCt hooger. 

c. Mortel van 1 -.O-.o.g; trek 12 pCt., druk 75 b KW 
pCt., bindvennogen 120 pCt. hooger. 

Zoowel de zuivere cementniortels als de kalkccment-
mortels verharden evengoed onder water als in de 
lucht ; in het laatste geval moeten zij gedurende haar 
verhardingstijd voldoende vochtig gehouden worden ; 
alle metselwerk in de lucht dient de eerste vier weken 
behoorlijk bevochtigd te worden, terwijl de .leen, 
vooral wanneer zij veel water opslurpt, bij het ver
bruik goed nat moet zijn. Alleen voor muur- en be
tonwerken in zeewater zijn de kalkcemcntmortels niet 
aan te bevelen, daar zij door het zeewater aangetast 
worden. Voor het overige zijn zij uitmuntend en geven 
zij bij mindere kosten beter resultaat dan zuivere ce
ment mortels. 

Zelfs magerder kalkcementmortels kan men nog niet 
voordeel verwerken, al komt men dan meer op het 
gebied der cement kalkmortels. Zoo geven een mortel 
van I cement, " zand en 1.1 kalk, en een mortel van 
1 :S : 1.5 nog uitstekende lesultaten. 

;o. T r a s k a l k m o r t e 1. 
Deze specie is in het algemeen voor de waterbouw

kunde hoogst doelmatig en het gebruik er van is over
al aan te bevelen, waar tras tot matige prijzen te be
komen is. De heer Herleidt, die in deze richting proe
ven met Plaidter tras en dolomietkalk nam, verkreeg 
de voterende uitkomsten 

Volumedeelen. Weerst. tegen druk 
l'rijs per H L . 

Tras Kalk Zand na 4 weken 1 na 1 jaar 
l'rijs per H L . 

T" 1 20.09 25.22 f 0.S4 
1 1 t 17.09 26.41 „ 0.72 
1 i'A -> 18.51 15.24 „ 0.69 

allen in zeewater. In zoetwater of in de lucht verhard
de de laatstgenoemde mortel, waarop door haar groot 
kalkgehalte het zei-water een ongunstigen invloed 
heeft, sterker. 

Verdient dus overal, waar de prijzen der tras niet 
te hoog zijn, het gebruik er van voor waterbouwwer-
ken alle aanbeveling, toch moet men echter voorzich
tig zijn in de toepassing ervan daar, waar de specie 
met zeewater in aanraking komt; het is zaak hier de 
toevoeging van kalk niet te groot te nemen. Overal 
waar het metselwerk aan geen grooten druk of trek 
blootgesteld is, kan traskalkmortel met ccn minimum 
Van tras uitstekend gebruikt worden. Een voordeel 
van deze specie boven portlandcement- en kalkreinent-

I)E OPMERKER 1899. 3 4 » ! ' JAARGANG. 
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mortels is, dal zij 12 ii 20 uren staan kan zonder dat 
zij eenigszins aan waarde verliest. 

üo. C e m e n t m o r t e l 111 et t o e v o e g i n g 
v a n t r a s. 

Zeer waarschijnlijk dc gnxdsto tot heden bereikte 
druk- en trekweerstand verkrijgt men, volgens de 
proeven van de heeren Michaelis en Herleidt met ce-
mentmortels, waarbij tras gevoegd is ; na een verhar-
dingstiiil van drie maanden verkrijgen verschillende 
dezer niorlels een grootere trekkracht van 24 a 
50 pCt. en een grooteren weerstand tegen druk van 
50 a IOO pCt. Onderstaande tabel geeft den uitslag 
der proefnemingen van den heer Herfolcft, waarbij 
in het oog gehouden moet worden, dat dc vermenging 
naar gewiehlsdeelen geschiedt. 

Cement . i 600 450 
Tri» . . — 150 
Zand . . 1200 1200 
Prijs |> H l . . 2 00 1.72 
TrekpcM- '4 2!) 34 97 
Druk, id. 215.6 428.2 

400 950 800 600 450 400 850 800 
2001 250] 800 — 150 200. 250 300 

1200] 1200 1200; 1500 1500 1500 1500 1500 
1.68 1.53 1 48! 1.74 1.51 1.43 1.85 1.28 

84.K9 32.r.5 82..-II 22.12 20.50 27.95 27 61 27.32 
424.7'113.9 401.8 198.1 395.1 876.2 856.5[327.0 

Cement . 600 450 400 350! 300 600 450 400 350 300 
Tra» . . — 150 200 250 800 — 150 200 250 300 
Zand . . 1800 1800 1800 1X00 1800 2100 2100 2100 2100 2100 

.PrjjspHI.. 1.58 1.87 1.29 1.21 1.13 1.45 1.26 1.18 1.11 104 
TrekpcM- 20.12 26.0» 25.48 25.28 2I.:!0 18.11 24.61 28.07 22.61 22.4'. 
Druk. id 182.1356.2 33.1 4829.0 817.0 188.2 827.6 321.4 316 2 311 4 

Cement . 600 450 400 850 800 
Tra» . . I — 1601 200 250 300 
Zand . . 2400 2400 2400 2400 2400 
PrjjspHI,. 1.82 1.15! 1.09 1.02 0.96 

'TrekpcM* 14.48 22 27 21.18 20.48 19.98 
Druk , id. 140.6 283.0 279.6 272.4 266 3 

1 1 1 I II 
Al deze proeven zijn gedaan met 4 verschillende 

soorten portlandcemcnt, niet Plaidter tras, Rijn/and en 
duinzand ; de uitslag was nagenoeg dezelfde en het 
maakte geen verschil, of de proefstukken in zeewater, 
:n zoetwater of in de lucht verhardden. Gedurende de 
twee eerste weken geschiedde de verharding langza
mer dan bij de zuivere cementniortcls, na 4 weken 
was de verharding ongeveer gelijk aan die der laat
ste, maar na drie maanden overtrof de trekweerstand 
en drukkracht van de trascementmortel die van de 
gewone cement mortel resp. niet 20 a s" en so a 
100 pCt 

Daar, zooals reeds gezegd is, de grootere verharding 
door toevoeging van tras bij vier verschillende gewone 
t ementsoorten ongeveer dezelfde was, mag als vrij 
zeker aangenomen worden, dat de drukvastheid \an 
mortel van betere portlandcement door toevoeging van 
tras nog meer zal toenemen dan bij bovengenoemde 
proeven viel le conslateeren. Bedraagt bv. bij ccment-
mortel van 1 :2. na een verhardingstcrinijn van 
too dagen de weerstand tegen trek gemiddeld .li.ig 
en die tegen druk gemiddeld 478 KG. per (M2., dan 
verkrijg! men door toevoeging van tras ïcspcctievelijk 
gemiddelden van 61.35 e n 836 KG., een weerstand, 
waaraan slechts weinige goede zand- en kalksteen-
soorten kunnen voldoen. Het ligt voor de hand, dat 
dergelijke buitengewone weerstanden van grooten in
vloed zijn op de constructie van brug- en andere ge
welven. 

Uit deze proeven blijkt in elk geval, dat de tras-
cemenlmortels zeer gewaardeerde eigenschappen heb
ben en dat andere in die richting te nemen proeven, 
bv. door toevoeging van eene kleine hoeveelheid kalk, 
hoogstwaarschijnlijk nog verrassender resultaten zul
len geven. 

liet bovenstaande, dat ons belangrijk genoeg voor
kwam om er onze lezers mede in kennis tc stellen, 
ontleenden wij aan di „Deutsche Brauzeitung" 

D E NED.-HERV. K E R K T E OVERSCHIE. 
Op bladz. 54 van den loopenden jaargang werd liet 

plan van kerkvoogden en notabelen besproken, om 
de kerk te Overseliie af te breken en door eene nieuwe 
te vervangen, omdat kerk en toren belangrijke repa
raties noodig hadden, gebrek aan zitplaatsen bestond 
en de inrichting van liet gebouw ondoelmatig was. De 
hc-r [lir. Mr. Victor de Stuer; brak een lans voor het 
behoud van deze kerk en toonde het kerkbestuur over
tuigend aan, dat bij behoorlijke restauratie van kerk 
en toren, met aanbouw van een beuk aan liet noorder
zijschip, niet alleen de kosten veel minder zouden be
dragen dan volgens het plan van kerkvoogden, maar 
bovendien een vrij wat grooter aantal zitplaatsen ver
kregen zou worden. Het kerkbestuur toonde zich er
kentelijk voor het advies, maar besloot toch de kerk af 
te breken en een nieuw gebouw te stichten. Onzerzijds 
werd hel betreurd eene oude kerk zonder noodzaak te 
sloopen en de hoop geuit, dat de Oversellïeërs zich als
nog zouden bekeeren en hel eerwaardig gebouw in 
stand zouden houden. 

In een uitvoerig stuk, opgenomen 111 de „Nieuwe 
Rotterdamsche Courant" van 1 Maart, kwam de archi
tect B. Hooi|kaas Jr. te Rotterdam op de zaak terug. 
Kerkvoogden, zoo zegt hij, hadden gaarne de oude ecr-
v aardige kerk behouden, doch de opoffering, gevraagd 
voor het instandhouden van hel gebouw, dal meer 
waarde heeft om zijn ouderdom dan om zijn kunst, 
heeft den doorslag gegeven, 0111 tol afbraak te beslui
ten. 

Sedert kwam het kerkbestuur weder tot ander'' ge
dachten en werden ingezetenen bij circulaire uitgenoo-
digd tot het geven van vrijwillige bijdragen, thans ech
ter niet voor den bouw van een geheel nieuw bede
huis, maar voor restauratie van het oude. 

Een Maartsch onweder heeft aan de debatten over 
de beste restauratie een einde gemaakt. In den avond 
van Zondag 19 Maarl omstreeks 9 uren werden de be
woners van Overseliie opgeschrikt door een ratelenden 
donderslag en weldra weergalmde brandgeroep door 
de straten. De bliksem was ingeslagen in den toren 
der Groote Kerk en in korten tijd vertoonde zich de 
schilderachtige torenspits als een reusachtige vuur
baak, uren in het rond het onheil verkondend. 

De brand werd intusschen hoe langer hoe heviger, 
naarmate hij van de lager gelegen zolders en binten 
nieuw voedsel kreeg ; geleidelijk stortte stuk voor stuk 
naar beneden. Kerst des nachts te halftwee was einde
lijk de vuurzee geheel binnen de hooge muren van kerk 
en toren beperkt en leverde zij alzoo voor verdere uit
breiding van den brand geen gevaar meer op. 

liet kerkgebouw is schoon uitgebrand en evenzoo 
bet metselwerk van den toren. Voor omstorten is geen 
gevaar ; kerk en toren staan te midden van een 
plantsoen, geheel vrij van de omliggende perceelen. 

Wij brengen in herinnering, dat Mr. Vic' ir de 
Stuers in z'jn schrijven aan de „N. R. Ct." (nonuner 
van 7 Februari) omtrent het gebouw het volgende 
mededeelt: 

„De kerk van Overseliie is een schilderachtig ge
bouw, dat een geheele geschiedenis achter zich hoeft. 
Het is oorspronkelijk een Romaansche tufstrenen 
kerk uit de 1 ie of 12e eeuw geweest, waarvan de spo
ren nog aan het middenkoor zichtbaar zijn ; ook de 
zeer aardige toren dagteckenl uil dien lijd, doch is 
in de 14e eeuw verhoogd en later van een sierlijke spits 
voorzien. In het begin der 16e eeuw werd de tegen
woordige kerk gebouwd; zij werd tijdens den opstand 
tegen den Koning van Spanje door de Rotterdam
sche bezetting verbrand, en herhaaldelijk, o. a. in 1651, 
hersteld. Uitwendig hebben die herstellingen het aan-
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zien der kerk zeer benadeeld, doch inwendig is het 
gebouw zeer interessant. De toren is bepaald fraai en 
schilderachtig." 

Thans zijn kerk en toren verwoest; alleen uit de 
consistoriekamer is een en ander gered, doch overigens 
werd niets gespaard. Kerk en toren zijn verzekerd voor 
/ 40,000 ; het orgel voor ƒ 5000. 

Ongeveer vijf jaren geleden sloeg de bliksem :n de 
kerk, zonder echter brand te veroorzaken. Het voor
stel van ccn lid van den Gemeenteraad, om een blik
semafleider op den toren te plaatsen, werd niet on
dersteund, om reden hi] niet aan de burgerlijke ge
meente behoorde. 

A R C E E R INSTRUMENT. 

De bouwkundige J. Hartsuiker te Wageningen 
plaatste in ons nommer van 11 Maart jl. (bladzijde 
80) eene advertentie, waarbij de verkoop aangekon
digd werd van een arceer-instrument met handleiding, 
welke beide stukken, tegen toezending van een post
wissel ad v ij f-e n-v ij f t i f cent, bij hem te verkrij
gen zijn en vrachtvrij toegezonden worden. 

Het instrument is zeer eenvoudig en practisch in
gericht, zoodat wij den bouwkundigen het aanschaf
fen daarvan gerusteliik kunnen aanbevelen en wel te 
meer daar de kosten niemand behoeven af te schrik
ken. 

V. G. 

W A A R D E E N GEBRUIK V A N V R U C H T -
B O O M E N - H O U T . 

Hij, die een min of meer groot aantal vruchtboo-
men bezit en die boomen behoorlijk heeft behandeld, 
weet bij ervaring, dat bij herhaling hier en daar een 
oude stam, die niet meer of niet genoeg meer draagt,' 
verwijderd worden moet, om deze of ook wel om an
dere redenen. Maar het hout, de stam en de takken' 
zijn daarom niet verwerpelijk. En toch wordt zoo'n 
boom en de daarvan met zaag en bijl verwijderde 
takken veroordeeld tot den brandhoutstapel, terwijl 
het hout meestentijds veel te goed is om verbrand te 
worden. Het kan in velerlei opzicht dienst, en goede 
dienst ook, doen. 

Een kerngezonde appelboom b. v. levert bij ver
koop daarvan het bewijs, want hij brengt veel meer 
op dan hij, tot brandhout veroordeeld, ooit kan op
leveren. ,', 

In ccn der laatste nrs. van een practisch weekblad 
komt een opstel voor van den heer J. Schomerus, te 
Jena, waaraan het navolgende ontleend is: 

Het hout van den appelboom is vooral in cere bij 
mechanici. Het is uitstekend geschikt voor fijnen 
draaiersarbeid. En om zijne bijzonder groote vast
heid en duurzaamheid maakt men er gaarne gebruik 
van voor kamraderen. De tanden en zoogen. kammen 
van vele houten molen- cn machine-raderen worden 
uit appelboomen-hout gemaakt, omdat men daaruit 
voortreffelijk werk leveren kan. Ook ter vervaardi
ging van ooftpersen, waarvoor men slechts zeer goed 
hout mag gebruiken, wordt appelboomen-hout bij 
voorkeur gebezigd. 

Het hout van den pcreboom staat in deugdelijk
heid en duurzaamheid ver beneden dat van appelboo-
mcn. Toch heeft het één eigenschap, die het voor 
sommige doeleinden bijzonder gezocht maakt. Peren
hout „trekt" niet, „werkt" niet, gelijk men in het da
gelijkse)) leven zegt, het trekt niet krom, gelijk zoo
veel ander hout, als het aan de lucht blootgesteld 
wordt. Op grond van deze eigenaardigheid heeft het 
voor velerlei tccken-gereedschap, voor snijwerk, ook 
voor houtsneden enz. (in vervanging van beukenhout) 

groote waarde. Ook maakt men veel gebruik van pe
renhout om te bijtsen ; het levert inderdaad voortref
felijke imitaties van ebbenhout. 

Hout van kweeperen is wegens zijne hardheid eigen
aardig geschikt voor fijn raderwerk en meer in het 
bijzonder door schrijnwerkers hoog geschat. 

Oude kersenboomen leveren aan de schrijnwerkers 
bout om mahonie te imiteeren. Want met polijsten 
en politoeren neemt dit hout gemakkelijk een fraaie 
kleur aan. 

Hout van pruimenboomen is geschikt, en zeer goed, 
voor de 'vervaardiging van technische en huishoude
lijke gereedschappen en benoodigdheden, als b. v. 
heften van keukenmessen, kranen en dergelijke. 

Wegens schoone vlammen en donkere kleur is het 
hout van perzikenboomen voor fijnen schrijnwerkers-
arbeid in hooge mate geliefd. 

Notenhout is, naar algemeen bekend is, in hooge 
eer voor de fijnere meubelmakerij. In vroeger dagen 
werd er menige, thans als „antiek" hoogwaardige kast 
en dergelijk meubel uit vervaardigd. Heden ten dage 
wordt het op groote schaal gebezigd ter vervaardi
ging van geweerkolven 

P R I J S V R A G E N 
V O L K S B A D H U I S . 

De afdeeling Zaandam van de Noordhollandsche 
Vereeniging „Het Witte Kruis" schreef eene prijsvraag 
uit voor een volksbadhuis, waarvan het programma 
werd opgenomen op bladz. 391 van den voorgaanden 
jaargang. In hetzelfde nommer werd erop gewezen, 
dat er gegronde bemerkingen op het programma te 
maken zijn en dat de uitgeloofde prijzen van / 50 en 
ƒ 25 te cenenmale onvoldoende zijn. 

Het Bestuur der Vereeniging zond daarop onder 
dagtn kening van 5 Januari j. 1. ccn schrijven, opge
nomen in ons nommer van den /den d. a. v., deelde 
daarin dc namen van de leden der jury mede en gaf 
de redenen op, waarom de uitgeloofde prijzen niet 
hooger gesteld konden worden. 

Uit het juryrapport blijkt, dat. er 22 antworrden 
zijn ingekomen, waarvan het mecrendccl hoogst onbe
langrijk en het werk van weinig ervarenen ; de meeste 
ontwerpen zijn daarbij niet uitvoerbaar, met het oog 
op het beschikbaar terrein. Ofschoon geen enkel ont
werp voor bekroning kan worden voorgedragen, meent 
de jury toch de uitgeloofde prijzen als belooning voor 
gewaardeerden arbeid tc moeten toekennen aan de 
twee beste ontwerpen, en welk elk voor een gelijk be
drag ad ƒ 37.50, wanneer althans de betrokken inzen
ders onder deze omstandigheden hunne namen wen
schen bekend te maken. 

Deze ontwerpen zijn alphabetisch: R e i n h e i d I 
enRust R o e s t 

Zaterdag en Zondag 25 en 26 dezer worden de ver
schillende ontwerpen van 's morgens 11 tot 's avonds 
6 uren ter bezichtiging gesteld in Café Suisse te Zaan
dam. 

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 0 U W K U N 8 T . 
Annum UTRECHT. 

Vergadering Tan lHmdag 21 Maart 1899. 
De voorzitter, de heer J . H . .T. ven Lantcen. opent de ver

gadering en deelt mede, dat ia ingekomen het programma der 
prijsvraag voor het ontwerp eener werkkamerhetimmering eena 
rechtgeleerden, door de afdeeling Amsterdam oitgeacbreven voor 
het jaar 1899, 

Ve'der had «temming plaats voo» bet benoemen van afge
vaardigden naar de algemeene vergaderingen in Mei en September, 
waartoe respectievelijk de heeren J. H . J. van Lanteren en J. 
Th. Kok werden rekoren, terwijl de heeren A .1 Vreeswijken 
W. de Jong nis plaatsvervangers werden benoemd. 

Hiernu las de heer Van Lunteren het door hem opgestelde 

95 

rapport voor als antwoord op de vraag: „Is het niet wenschelijk, 
dat hier-te-lande wat meer gedaan wordt op het gebied van de 
stedelijke gezondheids-commiss iën, hoofdzakelijk wat betreft de 
zeer vele woningen, die ten opzichte van ligging, afmetingen, 
toevoer van licht en lacht, privaten, gootateeoen enz. enz., niet 
voldoen aan de eischen der hygiene en de daarop betrekking 
hebbende bestaande of wenschelijk geachte artikelen op het 
bonwen in de gemeente, waar uwe afdeeling is gevestigd? 

De rapporteur, zelf lid zijnde van de gezondheids-commissie te 
Utrecht, bad zich veel moeite gegeven, om het antwoord zoo 
volledig mogelgk te maken. Over dit rapport, hoofdznkeijjk o«er-
oonkonistig de handelingen dezer commissie ingericht, maakte 
men de opmerking, dat Utrecht toch zeker niet behoeft achter 
te staan bjj andere voorname steden des Rjjks, zelfs «eel vooruit 
is, en wel tot voorbeeld kon zjjn. De bespreking gaf verder veel 
•tof tot bespreking en deed zien wat de teak ia van een gezond
heidscommissie en hoe veel arbeid het kost deze laak naar be
hooren te vervullen. Gewoonlijk slaat men van verre die werk 
zaambeden gade en werd thans de sluier wat meer opgelicht. 

Treurige toestanden doen zich voor en de indiening van dit 
zaakrijke rapport zal zjjne uitwerking niet missen en bijdragen 
tot zooveel, dat de volksgezondheid in den weg staat. Hij mi den 
ganscheo avond werd aan de bespreking van deze zaa* gewijd, 
aoodat voor de behandeling van het antwoord op de vraag: „Ia 
het wenschelijk om in de bestekken algeheele arbitrage op te 
nemen, zoowel voor levering als voor uitvoering 't weinig tjjds 
overbleef, maar toen voldoende om aan te toonen dat het wen-
acheljjk geacht werd dit te doen. Door het opnemen van de 
Algemeene Voorwaarden (Rjjkawalerataat) wordt reeda veel gedaan, 
daar art 496—498 hierin ten deele voorzien. 

Intnsachen was het reeds laat geworden, doch alvorens de ver
gadering te sluiten moest de voorzitter zich nog even laten wel
gevallen de vraag te behandelen, of cemeni-maetiek beter of 
slechter was dan zink voor dakbedekkingen. Over bet algemeen 
achtte men cement mastiek beter zoo het goed fabrikaat is, doch 
vond dat het niet togen brandgevaar bestand was. Ook was het 
onderhond een groot bezwaar, daar dit in den regel door den 
fabrikant zelf moet geschieden. 

A Kin KLiNi. DEI.KT. 

Vergadering van Donderdag 28 Maart 1899. 
In deze vergadering werd behandeld het rapport van de hoeren 

Le Comte, (Jouvee, Gips, Tonnaer en Leliman. betreffende oude 
gevels, gevelfragmenten enz , te Delft aanwezig. De heer Le Comte 
verduidelijkte deze voordracht door vel) lichtbeelden. Zooals bo 
kend is, werd in het vorige jaar het besluit genomen om alle 
onde gevels, fragmenten van bouw-, beeldhouw- en ijzerwerken, 
in teekening te brengen, teneinde daardoor voor deze eigenaardige 
oude knnat de belangstelling gaande te maken en leveudig te 
houden 

Het bljjkt dat 331 gebouwen zyn opgeteekend, loopende van 
de 13e tot en met de 18e eeuw 

Tal van geooodigden woon ion de vergalering bjj, die onder 
dankzegging aan den heer Le Comte gesloten werd. 

T E C H N I S C H E V A K V E R E E N I G I N G . 
AKMEKI.I.M; AXSTEIIUAM. 

Vergadering van 22 Maart 1899. 
In deze vergadering hield de beer A. A Beekman, directeur 

der H . B. school te Schiedam, een voordracht over: „Dc tech
nische zijde van het Zuiderzeevraagstuk". 

Eerst gaf spreker eon overzicht van de natuurkundige gesteld
heid der Zuiderzee, vervolgens zotte bjj uiteen, wat geschied is 
van af het midden dezer eeuw, en behandelde daan n den tegen
woordigen stand dor questie en het plan der Zuiderzee-Vereeniging, 
waarbij achtereenvolgens de wnterkeeriugen, de waterafvoer, de 
verdedigingswerken wer en besproken. 

Na een geanimeerd debat, in hoofdzaak loopende over water-
verversching en waorafvoer der gemeente Amsterdam, werd de 
vergadering door den Voorzitter gesloten met een woord van 
dank aan den spreker voor zjjn boeiende voordracht. 

Een 150-tal personen woonde de vergadering bjj. 

B O U W K U N S T E N VRIENDSCHAP T E R O T T E R D A M . 

Vergadering van Dinsdag 21 Maait 1899. 
In deze vergadering hield de heer E W V. Kerling uit Den 

Haag een voordracht over glasschilderkunst. Aanvangende met 
een korte bespreking van de nieuwe richting in de kunst en van 
eenige door hem uitgevoerde of uit te voeren werken, kwam 
spreker op het vervaardigen van glas in lood. In het glas in lood 
onderscheidt men vier soorten, en wel gewoon, antiek, kathe
draal en opalescent-glas. 

Ter vervaardiging wordt in de eerste plaats een loodteekening 
(teekening in bouiskool) gemaakt; deze wordt overgetrokken en 
hier. a wordt het glaa, hetzy uit de hand, hetzij door middel van 
mallen gesneden en in lood, dat 1 ijzer vorm heeft gezet. 

Om het inwateren of de vocht tegsn te gaan, wordt het gekit, 
d. w. z. met een dunne verflaag en daarna met zaagsel bestreken 
welke verbindiug zich tusschen het lood en het glas zet. 

Hierna worden de tinten (grisaille) hetzy met water, hetzy' met 
terpentijn opgezet; in het laatste geval is de kleur echter minder 
transparant. J 

De teekening wordt er door middel van water opgebracht. Ia 
de gri-uille met water opgezet, zoo moet het opbrengen der teeke
ning uiterst accuraat geschieden, daar andere de grisaille oplost 
en de teekening verloren gaat. Ook in de 16e en 17e eeuw werd 
op deze wyze de teekening gemaakt. In de 12e en 13e eenw 
werden de schaduwen door middel van arceeringen of ruiten op
gezet, terwyl in de 16e en 17e eeuw hetzelfde door greinen ge
schiedde, bestaande in het aanbrengen van kleine puntjes door 
middel van een kwast (spalter) 

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 ,8taatacourant" deelt de benoeming mede 

van twee inspecteurs van het middelbaar onderwys. De eene, 
Dr. J . Campert, die ala directeur der H. B. school met 5-jarigen 
cursus te Amsterdam zeer gewaardeerd werd, zal den onlangs 
overleden inspecteur, Dr van Aken, opvolgen De andere, de 
heer H. J de Groot, die zjjne loopbaan begon met eerst het 
timmervak uit te oefenen, daarna ala onderwijzer in het timmeren 
aan de ambachtsschool te Leeuwarden verbond n werd, waar hij. 
later ook teekenonderwys gaf en de akte rechtlijnig teekenen M 
O. verwierf, is thans directeur der ambachtsschool en der burger' 
avondschool te Alkmaar, welko inrichtingen bjj tot grooten Moo1 

wist te brengen. Hij zal belast worden met de nieuwe betrekking 
van inspecteur van het ambacbtsonderwjjs, maar volgens de ver
klaring van den Miniater van Binnenl Zaken in de Memorie van 
Antwoord betreffende zjjne begrooting voor 1899, zal in overleg 
met dezen inspecteur ook worden nagegaan welke andere scholen 
onmidde lijk aansluitende aan het vakonderwijs voor ambachts
lieden verder onder zyn toezicht behooren te worden go brachtj 

— Volgens eene mededeeling in het jongste nommer van „De 
Ingenieur'', hebben de he oren J . F . W. Conrad en J . W. Welcker 
van het gemeentebestuur van Antwerpen de opdracht gekregen, 
om hunne meening te zeggen ovor den bosten vorm van ver
betering der Schelde, vlak beneden Antwerpen. 

— Blykens bjj de Regeering ontvangen mededeeling, zal de 
jaarljjksche tentoonstelling van schoone kunsten, onder het protec
toraat van Z K H . Prins Leopold van Beieren, te München 
worden geopend op 1 Juni n. s. en duren tot het einde van October. 

De termjjn om zich aan te melden voor inzending duurt tot en 
met 80 April; die voor de inzending zelve loopt van 10 tot 80 
April , 's avonds 5 uren. 

Evenals vorige jaren heeft de Beierschc Regeering het voor
nemen belangrijke aankoopen op deze tentoonstelling te doen. 

Kunstwerken voor deze tentoonstelling uit Nederland ingezonden, 
zullen in Beieren vrij zjjn van inkomende rechten. 

AMSTIRBAM. Hoewel er telkens namen genoemd worden van 
personen, dia voor de benoemiog van een directeur voor de ge
meente-tram en een direceur voor bet electriscb bedrjjf in aan
merking zouden komen, kan vooralsnog ni. ts met zekerheid wor
den gemeld Wel wordeu er onderhandelingen over liet toe te 
kennen aalaria gevoerd. 

RoTTKiuiAM. De architect W. Molenbroek, gesteund door een 
consortium van invloedrjjse mannen en het gemeentebestuur, had 
het plan opgevat het oude Beursgebouw af te breken en in de 
rooilyn van de Noordblaak, omgrensd door bet West nieuw land, 
de ontworpen Beursstraat ter plaatse van de voormalige Reuion-
strantache kerk en belendende psrceelen een nieuwe Beurs te 
stichten. 

Dit plan ondervond veel toejuiching. Door de hooge eischen van 
een paar eigenaars van perceelen aan het Wostnienwland is even
wel van dat plan afgezien moeten worden. 

Architect en consortium hebben intusschen niet stilgezeten, 
en, dank zij de medewerking van den Minister van Waterstaat, 
bestaat er thans niet alleen kans dat Rotterdam in het bezit zal 
komen van een nieuwe Beurs, doch ook van een nieuw post- en 
telegraafkantoor, waarnaar zoowel van do zijde van het hoofd
bestuur der post en telegrafie als door het publiek reeds verlan
gend is uitgezien, omdat bot tegenwoordige gebouw ondoelmatig 
en niet voor uitbreiding vatbaar is. 

Het is nu aan den beer Molenbroek gelukt zich den steun der 
Regeering te verzekeren en de Minister heeft, behoudens nadere 
goedkeuring, de toezegging gedaan het post- en telegraaf kantoor 
aan het Beursplein te doen afbreken en daar ter plaatse met eene 
uitbreiding in de richting van de gedeeltelijk te dempen Blaak 
de nijuwu Beurs te s t i c h t e n , waaraan een oppervlakte zal kunnen 
gegeven worden van 4MX) M- . 

Deze medewerking wordt van Regeeringswego verleend onder 
voorwaarde dat het consortium ter plaatse van de oude Beurs, 
doch iu de rooilyn van de Noordblaak, een oppervlakte van4000 
meter vrij maakt voor het van Rijkswege te bouwen nieuwe post
en telegraafkantoor, welk gebouw dan nog 1200 M - grooter zal 
worden dan het nienwe post- en telegraafkantoor te Amsterdam. 

Het consortium zal door aankoop eigenares moeten worden van 
de benoodigde perceelen aan de Beuraateeg en het Weatnieuwland, 
hetzy door minnelijke schikking hetzy door middel van een ont
eigeningswet. 

Volgens deze plannen zal van de gemeente Rotterdam geen 
geldelijke bydrage verlangd worden, integendeel worden de pao-
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don van dc gemeente aan dc üourssteeg door het consortium ge
kocht 

De plannen voor de inrichting van de nieuwe Beurs blijven als 
vroeger gemeld, namelijk: het gebouw omgeven door een winkel
galerij, waarvan de huuropbrengst den beursbouw zal moeten be
kostigen. 

Bjj de uitvoering van deze bouwwerken zal men eene hulpbeurs 
moeten bouwen op een nader aan te wijzen terrein. 

( . V . Kott. Ct.) 
GRONINGEN Bjj den (Gemeenteraad is ingekomen een voordracht 

van B. en \V. tot delinitieve benoeming van een opzichter by do 
gemeentegasfabriek. Op die voordracht is geplaatst de heer II 
Roelfsema. 

DORDRECHT* Naar de „Dordreebtache Courant'* verneemt, is door 
l i . en \Y. dezer gemeente de volgende aanbeveling opgemaakt 
voor directeur der gemeentewerken: 1". Van Kujjven, ingenieur 
der gemeentewerken te Utrecht; 2". Van Meederik, civiel-ingenieur, 
werkzaam aan het bureau van den ingenieur J . Schotel, te Rotter
dam; B*. l-'aurc, kapitein-ingenieur te Breda. 

Hvuti.EM. Het museum van kunstnijverheid is volgens de rege
ling der tentoonstelling voor d e Hindoemonumenten tot nadere 
.aankondiging gesloten. 

DELFT. De examens der Polytechnische School. vermeld onder 
B en C' in artt. 60—ti."> van de wet op het middelbaar onderwijs, 
zullen in de laatste helft van Mei en in Juni a. s. worden afge
nomen. 

Wie een of meer dezer examens wenseht af te leggen, moet 
zich daartoe vóór 8 April e. k. schriftelijk hij bet Departement 
van Binnenlandsche /aken aanmelden. 

ALKMAAR. De gavel van het „Koning Willeiiishuis" is zoo bouw
vallig, dat hy van gemeentewege moest worden afgekeurd en 
zonder twijfel onder de banden des sloopers zal vallen. De ver
eeniging „Alcmaria" deed een poging dit merkwaardig monument 
te behouden en verkreeg de zekerheid den ouden gevel voor / 700 
te kunnen heratellen, maar het beroep op invloedrijke en ver
mogende landgenooten bracht niet meer dan ongeveer ƒ 150 bijeen. 
Alleen spoedige toezegging van steun zou dit gevaar kunnen af
wenden. 

EIIAM. De 1 iemecuteraad benoemde den heer B . C . Sucrmondt .Mz. 
technicus te I'otterdam . tot directeur der stedelijk gasfabriek. 

BELOER. In de Woensdagavond voortgezette gemeenteraadsver
gadering is in beginsel besloten tot gemeentelijke exploitatie, eoner 
gasfabriek en tot benoeming eener commissie, om het noodige 
voor te bereiden. 

— De Berlynsche correspondent van de „N. Kott. Ct." soiut 
het volgende aan zyn blad: 

„De architect van het nieuwe Rijksdaggebouw, professor Wallot 
te Dresden, heeft wegens de herhaalde aanvallen, die rceda bjj 
dc tweede en gisteren weer bij de derde lezing der begrooting op 
zjjn leiding van het bouwwerk gedaan zyn, besloten zyn ontslag 
te nemen. Heden ontvingen de voorzitter van den Kyksdag, Von 
Ballestrem, en de staatssecretaris Von Posadowskv van hem 
bericht, dut hjj van het leiden van deu versiering-arbeid aan het 
gebouw verder afziet en zjjn betrekking met 1 April neerlegt. 

„Deze strijd tegen Wallot is nagenoeg een openljjk schandaal 
geworden, dat kunstenaars on kunstvrienden al eenigen tyd in 
beweging brengt. V.r zijn al betoogingen ton gunste van den 
architect gehouden, l i t verscheiden kunststeden, Miinchen bijv., 
zyn adressen aan hem gericht en te Dresden is er zelfs te zijner 
eere een fakkcloptocht geweest. Men laat zich scherp tegen Lieber 
cn de anderen van zyn smaak uit. 

„Het is bekend, en 't wordt nu weer opgewarmd (zoo gisteren 
door Lieber). dat ook de Keizer niet tot dc bewonderaars van 
Wallot behoort en het lijjksdaggebouw gewoonweg een Jeelijke 
kast" genoemd heeft" 

ln dien afkeer staat de Keizer waarlijk niet alleen. Nu het 
gebouw echter eenmaal staat, had men, dunkt ons. den architect 
veilig het bohecr ervan kunnen laten. De aanmerkingen zyn vooral 
van do zijde van het Centrum gekomen en betreden het weinig 
gcklecde van sommige beelden. 

— Omtrent de monumentale ingangspoort voor de Parysche ten
toonstelling deelt de correspoodent van de „Nieuwe Rottcrdamsche 
Courant" mede, dat zy ccn kunstwerk op zichzelve zal zyn. Hij 
bracht een bezoek aau den bekroonden ontwerper, den architect 
lunet. cn is blykbaar verrukt over hetgeen hij zag van de ont
werpen, waarbij Moorse lie en Pompejaansche versicringskunst 
den bouwmeester hebben geïnspireerd. 

Men zal zich — schrijft hy — van den omvang van dit werk 
eenigszins een voorstelling kunnen maken. wanneer ik zeg, dat 
de grondwerken zyn aangenomen v..or 80.000 frs.. terwijl de 
metalen opbouw met het bybehoorende houtwerk even een ton 
zal kosten. Dat geldt dus enkel het geraamte. 

De naald van Lozer heelt een hoogte van 28 meters; de twee 
naalden, welke Binet aan weerszijden van den ingang heeft gedacht 
(minaretten noemt hij ze), zullen tweemaal zoo hoog zijn, en de 
groote middenboog, in halven cirkel boven den ingang, zal komen 
op een hoogte van -10 M. hij 20 M. breedte. Achter dien midden-
boog een dom met sen oculus in het plafond, welke 500 H-. 
oppervlak overwelft. 

Het gewone publiek, eenmaal onder den dom, komt buiten 
onder twee bogen, esn links en een rechts, in den geest van dice, 
welke zich boven den ingang buigt, maar eenvoudiger van ver
siering, en wordt dan verdeeld tusschen acht-en-vuftig draaikroissu , 
welke, negen-cn-twintig aan den eenen kant en evenveel aan de 
andere zijde, de doorlaten zullen worden tot het tentoonstellings
terrein. Die doorlaten zullen alle in Hanwe helling zyu — eeu 
opgaande, een afdalende er naast, enz., zoodat de controleur 
voor de bezoekers, die afdalen naar het terrein, zyn hokje zal 
hebben onder den opgaanden vloer; ds geheele omheining is dus 
enkel een rij doorlaten. 

De architect berekent, dat bij grooten toeloop de 2000 men
schen. die onder don dom plaats kunnen vinden, in ruim twee 
minuten (17 par minuut en per doorlaai) allen de doorlaten zullen 
gepasseerd zyn. A l is 't in de praktijk iets minder dan de theorie 
aangeeft, dan nog heeft de architect op vernuftige wjjz.o het 
vraagstuk opgelost, hoe bij grooten toevloed van menschen lang
durige opstoppingen en vervelend queuemaken te vermijden. 

De versiering belooft schitterend te worden. Kleurige mozaïeken 
zullen de lijnen uitteekenen van den gevelboog, iu welks front, 
ongedwongen zich ontwikkelend uit de versleringen, devoorsteveu 
van een schip het „Fluctuat nee mergitur", het devies der stad 
Parys. zal uitbeelden. Als bekroning het beeld der Kaam. De 
beide naalden, rijk bewerkt naar aan Oostersche en Moorscbe 
kunst ontleende motieven, zullen met hare slanke Ijjnen uitloopen 
in electrische vuurbollen, gelijk het geheele gebouw bjj avond zal 
fonkelen en stralen van electrisch licht, gloeiend op het rood en 
blauw eu goud der mozaïeken, glinsterend langs de ornamenten, 
welke overal wemelen, beneden een dierenrjj, boven langs de 
vierzydige naalden opklimmend in lofwerk van bloem en blad en 
steenen. telkens door randversieringen afgedeeld. Een groot fries. 
werklieden zich haastende ten arbeid, met meer dan levensgroote 
tiguren, vereanigt in een fraaie wending de basissen der minaretten 
met die van den gevelboog. In den dom met het gekleurde glas, 
waarin bet „oog" zal schyten, natuurljjk eenzelfde rijkdom van 
ornamenten en mozaïek. 

— Aflevering 8 van „De Natuur" (uitgave van J . <>. Broese, 
te Utrecht) bevat: De holle boom bij Kraantjelek. door J . Sturing. — 
Schetsen uit Zuid-A friku. door Mimosa. — Ken en ander over 
merkwaardige kometen. (Naar W. T. Lynn ) — Kampers' Rem-
toeetel „Cura", ter voorkoming van ongelukken in fabrieken en 
werkplaatsen. — De chromoskoop van Ives, door H . — l i t de 
Ontwikkelingsgeschiedenis der Spoorwegen, door A. L . Klerk de 
Keus. — Een voordracht over vloeibare waterstof, door Dr. L . 
Bleekrode. De onweersbuien en hare voortbeweging, door Chr. 
A. C. Nell. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingea. De ver
anderingen van dc Poolshoogte, door Ant. Pannekoek. — Corres
pondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— By den Waterstaat in Xed.-Indië is: 
toegevoegd aan den chef der vijfde waterstaatsatdceling iu 

het belang der verheteriog van de bevloeiing en den waterafvoer 
in het gebied der Sampeaorivier, de opzichtar Se kl. C. J . F .Ch. 
van Raalten; 

gep laa t s t in de resid. Kemhang. de ter beschikking gestelde 
ambtenaar op wachtgeld B. .1. 'I'ilma. 

— By de Staatsspoorwegen op Java zyn: 
o v e r g e p l a a t s t naar den aanleg derlynKalisat-Baujoewangi, 

tie tjjdel. onderopzichters le kl. II. Kerdinandus en V. 1'. dc Kn
eu de tijdel. ondsropzichters 2e kl. I). J . van Noordt en O. F . 
Horster. dc tjjdel. onderopzichter 2e kl . I.. Rei/.land en de tjjdel. 
ondcropzichter 3e kl . L . l i . Tadcma Wielandt; naar de Wester-
lijneu, de opzichter le kl. F. J . Breuer; 

belas t op de Westerlynen met het beheer van onderafd. 11 
der 3c afdeeling, de adjunct-chef der 3e afd. S. G. Heymering. 

— Hij den diëtist van het mjjnwezen zijn: 
benoemd tot opzieners 2e kl. W. F. de Njjs en II. W. Vreugden-

hurg, thans tjjdel. opzieners bij dien dienst; tot tjjdel. opzieners 
J . Tb. l'ngerer en A. W. Waardenburg, mot bepaling dat zij ter 
beschikking worden gesteld van den resident van Banka en onder-
hoorigheden. 

— By koninklijk besluit is don ingenieur van den Itykawater-
slaat der 3e klasse H . L. van Hoolf, op zyu verzoek, met ingang 
van 20 Maart j . l . , verlof verleend, uiterlijk voor den tijd vaneen 
half jaar. Hy' beschikking van den Minister van Waterstaat is de 
waarneming van dien dienst opgedragen aan den ingenieur F. 
Baucke, in verband 'waarmede hy is verplaatst van Amsterdam 
naar IJ muiden. 

— Met ingang van 1 April 1891) is aan F. H. Evdman, werktuig
kundig ingenieur en technoloog, op zyn verzoek, eervol ontslsg 
verleend als assistent voor de scheikunde aan de Polytechnische 
Sohool te Delft cn is als zoodanig benoemd L . van Scherpcnzeol 
te Leiden. 

— By dc Maatschappij tot Exploitatie van Staatspoorwegen 
zjjn benoemd: 

tot afdeelingchcf bjj den dienst van weg cn werken de heer 
H. E. Betinke. thans sectie-ingenieur te l'trecht; tot sectie-inge
nieur te l'trecht de heer H . J . van Hoorn, thans te Zwolle: tot 
sectie-ingenieur te 's-Hertogcnbnsch dc heer Jhr. J . t'. vsn Reigers-

er-
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erg Versluys, thans adjunct-ingenieur le kl. te llreda; tot sectie
ingenieur te Breda de heer F. J . des Tombe, thans ingenieur hy 
ilea dienst van weg en werken, tijdelijk tc 's-Hertogenhosch, en 
tot sectie-ingenieur te Zwolle de heer K. .1. den Te.x, thans inge
nieur bjj den dienst van weg en werken te Utrecht. 

— Woensdag 22 dezer, is te Leeuwarden in den ouderdom 
van 57 jsar overleden dc heer R. J . Brunner, in leven hoofd
opzichter bjj den dienst van tractie en materieel van dc Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. 

— Tot inspecteur van het middelbaar onderwijs is benoemd 
II. J . de Oroot, directeur der burgeravondschool en der ambachts
school te Alkmaar. 

— Hjj het te bouwen academisch ziekenhuis tel'roningen is als 
Uekenaar opzichter aangesteld de heer 11. Nanninga aldaar. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— T e e k e n a a r , van goede getuigschriften voorzien, op het 

teekenbureau der tinna F. W. Brast, te Delft, voor vast. (Zie 
advert, in het vorig no.). 

- I n g e n i e u r van den Haarlemmermeerpolder. Jaarwedde 
f 2500 en / 500 voor gemis van vrjje woning. Vereischten: kennis 
vai stoomwezen, werktuigkunde, waterbouwkunde en burgerlijke 
bouwkunde. Adres op zegel vóór I April aan dijkgraaf en heem
raden, te Haarlem. 

— B e k w a a m bouwk. o p z i c h t e r . Adres lett. R , Bureau 
I.nichcdesthe Courant 

— H o o f d o p z i c h t e r in vasten dienst van eene locaalspw.-
maatsch. Adres n n, 7323. Bureau A . Kott. Ct. 

— E e r s t e o p z i c h t e r aan do g a s f a b r i e k te 'stiravcu' 
hage, voor de werken in de stad. Salaris ƒ 1400 tot ƒ1800 'sjaars' 
Verzoekschriften op zegel aan B. en W. vóór 1 April ter Secretarie-

— G e m e e n t e o p z i c h t e r to Bccmster. Jaarwedde / 400. 
Adres den Burgem. vóór 8 April. 

— A s s i s t c u t voor de wa te rbouwkunde aan de Polytech
nische school tc Delft, Jaarwedde /' 1200. Adres den hoogleeraar-
directeur. 

— M a c h i n e-1 eek cii a a r, in staat zelfstandig te construeeren. 
Hoed salaris, nnsr bekwaamheid. Adres lett. K., Erven Kramer, 
Wjjde Kapelsteeg 4, Amsterdam. 

— T i j d e l i j k o p z i c h t e r voor 6 maanden te (iorincbem. 
Vereischten: bou-.vk. kennis, detailleeren en calqueeren. Adres 
den kapt -eerstaanw. iug. aldaar. 

— D i r e c t e u r de r A m b a c h t s s c h o o l te Alkmaar. 
Jaarwedde r-000. Adres vóór 10 April aan het bestuur der school 
aldaar. (Zie adv in dit no I 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in leknoklen vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneerain tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brirven.) 

— Opzichter-teekenaar, oud 25 jaar, practisch en theoretisch 
ontwikkeld, goed kunnende detailleeren, grondig bekend met 
gas- en waterleiding, en met de beste referentiën, kan zoo noodig 
direct in dienst treden Adres n". 57. Bureau dezes. (Z) 

— Jong bouwkundige, bekw. teekenaar, pract. en thcor. ont
wikkeld, goed bekend met het maken van plannen en begroo
tingen . zoekt plaatsing. Beste referentiën; hoog salaris geen 
vereischte. Adres no. ös, Bureau dezes. (1) 

I x r O R M A T I K B L ' I l E A U TECHNISCHE VAKVEREENIUING , 
VAN-IIKR-HIXSTSTKAAT 29, AMSTERDAM. 

1. Bouwkundig Opzichter leeft. 2"> j . ong. sal. /70 a 80 p. m. 
2- . . 82 „ geh. „ -1000 'sjaars. 
.'!. Opzichter- l'eekenaar „ 20 ,, on». „ - 70 p. m. 
*• .. .. „ 18 , „ „ -S0 „ 
5. Chet Mach. \\ erkmecster „ 49 „ geh. ƒ1250 'sjaars min. 

V e r v a l s sier Aankond ig ingen . 
Z A T E R D A G , i A p r i l . 

Dordrecht , te Hij ureu. door dijkgraaf rn 
hoogheemraden der „Vier Poldert", iu bet koffie 
huis „Koophandel en Zeevaart": het verzwaren 
van de kade vso den 7uidbuilenpolder, in 4 perc. 
lal. bij A. Pries Tat, te Sliedrecbt Aanw. 27 
Maart, te 9 eren. 

I»! XS.I»A<., 4 A p r i l . 
Hengelo (Geld >, te 11 uren, bij Pelgrim, 

up Brauderhorst. eene verbouwiog a ui bet achter
huis op de erve Branderhertt. lui. bij (.'. Boogman 
te Steeaderen. Aanw. 1 April, te 9 ureu. 

V R I J D A G , 7 A p r i l . 
Breda , te 8 uren, door de arch. P. A. Domes 

en U van dtr Pas, in het koffiehuis ran I'. 
Koks, Duiten huis: het bouwen van een woonhuis 
met stalling en schuur aan het Dijkje. 

WOENMDACi , l i A p r i l . 
Rot terdam, te 2 ureu, door deu arch. W. 

Muienbroek, namens de directie van het Neder- j 
landsche Veem, in het Zuid-Hollandsen Kollie-
huis: het boawen van eeu pakhaispaud ter grootte 
tan p. in. 2000 M - , op een terrein aan de 
oostzyde vau de Rijnhaven te Rotterdam, met 
bijbehoorende werken, iu te richten voor opslag ! 
van granen en stukgoederen, in verband met 
elevatorbedieniag en verdere machinale iurichtin-
gen, benevens het maken ran fandeeriogen ten i 
behoeve eene ijzeren loodi, groot p. m. 1000 i t 1 . 
Int. bij gee. arch, bureau „Witte Huis", dage
lijks vsn 9—12 urea. 

Op « « b e p a a l d e n dataas. 
Hu i t i i in (Pr.),: het dempen der opvaart, met 

riuleering, bestrating en aanverwante werken, in 
de Huurt te lliiiziim. lol. bij den arch. W. Vonk, 
aldaar. 

Mijdrecht, door het bestuur van het wa
terschap „de Eerste bedijking der .Mijdrecbtsche 
Droogmakerij": het dagelyksch onderhoud van 
alle werken van het waterschap voor 1899 en 
4 volgende jareu. Aanw. 28 en 29 -Maart te 9 
uren, bij W. Verhoek, lui. bij den opz. J. van 
der Breggen. 

Vervuilt der ultelagen. 
Zwol le , 24 Maart, door het prov. best : 

lo. het leveren van een patr ijzeren deuren voor 
de keersluis in den I.utterkerkdyk, het uitroeren 
van herstellingen atn de schuif en het windwerk 
van het Schotkampuluiije en het leveren ea 
plaatsen vaa ten dnwpers met windwerk voor 

de binoeu-ebdeur van de schutsluis op bet Cue-
vorder ka..«ah ingek. 2 bilj., sla: 8. J. Wiapeh-
wey eu Co, Zwolle, ƒ1950; II. J. Bokilag, ideiu, 
/ 1368. Hauling i 1380. 

2o. het vernieuwen van bet oustelijk land-
boofd, het haioeigebiodt eu het val vau de op
haalbrug o-er de Tusschenliode te Slijkeoburg; 
ingek. 8 bilj., als: A. Wijs, Ambt Vollenhove, 
ƒ2275.50; M de Vries, Lemmer, ƒ2274; H. II. 
Visser, idem, ƒ2099. Koning ƒ2200. 

3o. het onderhoud van het le, 2e eu 3e per
ceel der provinciale grintwegen io Overijtel, 
gedurende t jaar. Minste iuachr. K. Huoze, Assen. 
ƒ8177. Raming /8184 per jaar. 

4o. het ouderboud van den provincialen kunst
weg van Almelo over Uutinarsutn naar Denekaiup, 
gedurende 3 jaar, loopende van I Mei 1899 tot 
ultimo April 1902; minste inachr. W. Arntz, 
Millingen, /6119(1. Kaming ƒ51115 per jaar. 

6o. Het uitvoeren vau vernieuwingen en her
stellingen san den straatweg Isogs de Dedeins* 
vaart, tusschen de Balkbrug en de Ongelukkige 
wijk en het aanbrengen van een klinkerpad iu 

deu grindweg langs de I.utterhoofdwijk bij Coe-
vordeu; minste inschr. P. Boks, Amersfoort, 
ƒ 1929. Raming ƒ2076. 

6u. het leveren van grint ten behoeve van 
het onderhoud der provinciale grindwegen van 
de Hoekweitenbrug langs de Dedemsvaart naar 
Heemse en langs de I.utterhoofdwijk, iu 2 per
ceelen; minste insehr. pen- 1, J. Weener Az., 
Hasselt, ƒ 1075, perc. 2, H. J. v. d. Vecht, 
idem, ƒ797,25. 

Delft , 24 Meert: het herbouwen der afge
brande stallen en het maken van bovenwooiugen 
aan de Phocoiistraat te Delft, onder beheer van 
den architect (.'. J . I.. Kersbergen, aldaar; ingek. 
11 bilj., als: W. F . C. Schaap Sr. ƒ 9400,^. 
X. v Ipeoburg ƒ81110, Jacs. de Roo ƒ8533, J . 
('. de Koning ƒ 8510, X. Koiingt,'sGravenhage, 
/8460; J. Ih. Schuiten ƒ8424, L. J. van Von-
delen ƒ8406. G. B. I.uken ƒ8365, Ph.Romeijn, 
Xootdorp, / 7990; f:. v. Tilburg, idem, ƒ7984; 
H. F . Smelting en L. J. M . Knaap, 'tGraven-
hage, f 7845; de overigen te Delft. Gunning 
aangehouden. Begrooting ƒ8478. 

Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, S a n i t a r y Bogiiiw 
Mem. Baa. In i t L O N D O N . 

Kantoor: law D e Ray terkade, A M T E R D A H . Filiaaai: • • Bakla. 
Hoofdagent voor Nederland, België ea Koloniën van SHANES A Co, le B l i i l s w l 
Specialiteit voor de Levering van compleete Badinrichtingen. — rTTÏsTtf Uil fftnslim — 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJuten BodJtmptn. — 
Closets, IVaschtafeh, Urinoirs enz. — T I I W 1 I I I H ea V E H T I L A T I K 

Belast sich met de plaatsing en i nrich ting in geheel Nederland. Zaer eoncn rr eerends pi 
Teekeningen ea prgsopgavon gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke i 

VAN RIJN & Co., 
ItOTTEKtt.AM. 

Kontuur en Mmjazijn Iltnemliweeher 
litrwtt 04 Ir.ld. Sieuwe lliiinenwcg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 

G l a s v e r z i l veriu«-1 
II r o o i n le 

voor de m a t e n . 

E L ü i r a 
van hout en van ëtaal, in verichilleide 
eonttructiën. Prijscouranten ra in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

W. kW. IU. SCUOI.TE, 
Fabrikant, Prinsengracht 316, AMSTERDAM. 
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H E T B E S T U U R der Vrr-
— _ eeniging ,,de Ambachtsschool 
Toor Alkmaar en Omstreken" bericht, 
dat it opengeva l l en de be trek
k i n a; v a n 

DIRECTEUR 
h a r e r S c h o o l , o n e e n j a a r w e d d e 
v a n f*000 . 

Sollicitanten, in het bezit van Acte 
M ' of van een dezelfde bevoegdheid 
gevend diploma, worden verzocht zich 
vóór 10 April e. k. schriftelijk, met 
overlegging van stukken, tot genoemd 
Bestuur te wenden. 

Voor den te benoemen persoon 
bestaat uitzicht tevens te worden 
benoemd tot D i r e c t e u r d e r B u r -
geravoadachoo l , 0 p eene j a a r 
wedde v a n f*120O.—. 

A L K M A A B , 23 Haart 1899. 
H e t B e s t u u r v o o r n o emd, 

C. J . CANTERS, President. 
Ut. B V A M DER F E E N D E L I L L E , 

»S'<«re<ari». 

GEBR HESSE, Damrak 68, 
AMSTERDAM. 

Leveren compleete C I 1 O 8 E T I N R I C H T I N G B N . 
, „ BADINRICHTINGEN. 

WABCHBAKKEN, OASOKNAMENTEN enz. Tegen conenrreerende prijzen. 
Plaatsing en inrichting door geheel Nederland. Teekeningen en prjjsconrsnten op 

invrage. Wedcrverkoopers ontvangen het gewone rabat. 

BECKER & BUDOINGÜ 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
TAK 

W A T E B P A S - H O E K M E E T . 
B K S .NDERI 

I N 9 T B U M E N T E N , 
voor LNGENIEUBS, A R C H I T E C T ! ! , 
LANDMETERS, T E E K E N AARS, saa. 

G e ë m a i l l e e r d e 

Peilschalen. 
WEEGWERKTUIGEN. 

n S C H W J V I N G 
OF 

Maandag 10 April 1899, 
IN H KT 

Timmerhuis te Rotterdam, 
n a a r de L E V E B I N O , i n twee 
pereeelen, v a n : 

I . A I S L I I T E B S m e t toe-
b e h o o r e n ; 

I I . B B A N D K B A N E N , w i j d 
76 in 31. ( » " ) , m e t toebe-
h o o r e n . 

Alles ten dienste van de Drinkwater
leidingen der Gemeente. 

De voorwaarden liggen, op de ge
wone dagen en nren, ter lezing op het 
Bureau voor de Plaatselijke Werken 
enz., in het Timmerhuis en zijn, met 
de daarbij beboorende teekeningen, 
tegen be'aling van f 1, verkrijgbaar 
bij de Wed. P. V A N WAESBERGE 
& ZOON. Boekdrukkers aan den Hout
tuin No. 73 

GEBRs. HEINLE, 
39, Prinses-Mariestraat 39, 

HORA IEXHAGK. 

Q L A 8 H S T L O O D 

G e ë t s t 
G e s c h i l d e r d 
G e b r a n d 

Artistiek van uitvoering. 
Vraagt Schetsen en Prijsopgaaf. 

OP 

Maandag-10 April 1899, 
IN HKT 

Timmerhuis te Rotterdam, 
• a a r de L E « ' E B I N C r v a n G E -
G O T K N I J Z E B K N B U I Z E N en 
H I L . P M T U K K E N tot een ge
z a m e n l i j k g e w i c h t v a n 
1.95«r>95 KM. 

De voorwaarden liggen, op de ge
wone dagen en uren, ter lezing op het 
Bureau voor de Plaatselijke Werken 
enz., in liet Timmerhuis en zijn, met 
de daarbij behoorende teekeningen, 
tegen betaling van f 1, verkrijgbaar 
bij de Wed. P. V A N WAESBERGE 
& Z O O N , Boekdrukkers aan den Hout
tuin Ho. 73. 

Rijtuig- en Wapenschilder. 
FIJNSTE UITVOERING V A N 

Rijtuig' en Wapenschilderwerk, 
-• - »* SS I l| I l 

11 
P H O T O Z I N C O « B A P H I E , 

e a B t é r é o t y p e - I n r l e h t l o » 

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

dacht op zijn inriobting voor Photo
l i t h o g r a p h i c , bijzonder geschikt 
voor de reproductie van P l a n o , T e e 
k e n i n g e n enz. van I1H. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Photo-
• l a e o g r a p h l e voor de reproductie 
van P l a t e n en « r a v u r e n , ook vaa 
T e e k e n i n g e n voor Boekwerken enz. 
ten dienste van HH. Uitgevers en op zijn* 
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 met proeven van bewerking 
worden op franco aanvrage gratis toege
zonden. 

O. J . T H I E M E . 

til 
Billijke Prijsberekening. 

Vraag Prijsopgaaf cn Monsters van Uitvoering. 
iierarit DaiiHtraal ie et» if. 

A M S T E R D A M . 

W. J . WEISSEIMO, 
Nienwendfjk 111, A m s t e r d a m . 

Fabriceer", GEIJKTS DUIMSTOKKEN, 
T w e e - en V i j f M e ter l a t t en , 

STALEN MEETKETTINGBN, 
Ba.lc.ena, Jalonn, 

K O P E R E N E N S T A L E N 

Peillijnen, Peillooden, Peilstokken, 
MPEiMjSCHAtjiSiV emm. 

M a g a z i j n v a a Paaaerdoocen , 

TEEKENBEHOEFTEN 
t m Optime/se tnatrtttnente**, 
E q i T E B B E S , P B I S H A ' S enz . 

P . I * € H i r r K L « j r « " . l 
D O B D B E C H T . 

Stoommamenagenj StoenhorweriJ. 
Mteen- ea Marmerhandul . 

H. P. DER BOER. 
Wollenfoppenstraat 39. 

ROT f EBDAW. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS. 
Bekroond met den hoogsten Prij» en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1891, en Gouden Medaille D O R -
DRKCI1T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u l t r i j d e n -
den b a k v l o e r en D r a a i o v e n * . 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
„Hot Vaderland". 

3_i«e J A A R G A N G N°. 13. Z A T E R D A G , 1 April 1899. 

KCDACTEUH : F. \V. VAN GENDT JUz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs pcr jaar bij vooruitbetaling voor liet binnenland 
ƒ5.—; voor llelgie" / 6 .50 en voor de overige landen der l'ost-unic, 
met inbegrip van Xederlandsch-lndië en Transvaal, / 7 .50. Afzonder
lijke nummers bij vooruitbetaling nut plaat / ' 0 . 2 5 , zonder plaat f o. 15. 

Advertentiün van 1 tot 6 regels / 1 0 0 , het bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer ƒ 0 . 1 5 Vin 101 e let'e..: worden berekent 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen werden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

zeer gemakkelijk ; 
op één dag; naar 

REISHERINNERINGEN. 
DOOR 

A. W . W E I S S M A N . 

1. 
M ü n c li c n 

Hel reizen is tegenwoordig al 
de harmonica-treinen brengen 11 
Frankfort en, na een halven dag rust in de Main-
stact, naar Miinelien, waar gij des avonds negen uur 
aankomt en dus nog tipl kunt vinden, 0111 het llof-
braubier naar hartelust te proeven 

Aan den Rijn is niet veel nieuws te zien. Alles is 
nog juist zoo als het vroeger was. Maar gij zijt heel 
wat jaren ouder gewoiden sinds gij uw eerste Rijn
reis ondernaamt en de poezié van voorheen kunt gij 
niet meer terugvinden. De dom te Keulen, die u 
vijf-en-tvintig jaar geleden, nog onvoltooid, zoo im
poneerde, wal schijnt hij u nu droog en onbelang
wekkend toe, als ge hem van liet perron, waar de 
trein stilhoudt, beschouwt! Wat lijken u de rotsen 
klein, hoe banaal vindl gij nu de gerestaureerde kas
teelen, die op haar toppen staan! Te Coblcnz ziet gij 
ten gedenkteeken, da', er vroeger niet te vinden was. 
Het is ccn der ontelbare monumenten, die de Diul-
schers na hunne overwinningen van 1S70 noodig ge
oordeeld hebben, alsof zij vreesden, dat hel nage
slacht de groote dingen, toen verricht, al heel spoe
dig vergeten zouden. De goedige en er alles behalve 
krijgshaftig uitziende oude Wilhelm is weer op een 
paard geheschen ; op reusachtige schaal werd hij in 
brons gegoten en nu kijkt hij, mei kalme belangstel
ling, hoe de Rijn ,de groene golfjes van den Moezel 
in zich opneemt. Doch de ontwerpers waren met dit 
alles nog niet tevreden. Een juffrouw, in bijzonder 
luchtig gewaad, moest het ros, dat waarlijk mak ge

noeg is, bij den toom houden. De goedige keizer er 
gert zich blijkbaar niet aan haar zeer ongekleed toi
let, maar de beschouwer vindt het toch nog al vreemd, 
cal de Vorst, die bij zijn leven zoo op de etiquette 
gesteld was, na zijn dood zulk ccn juffrouw als stal
knecht heeft aangenomen. Om het geheel nog mooier 
te maken is achter hel beeld een galerij aangelegd, 
ccn dier onzinnige zuilengangen, die alleen moeien 
dienen, om een gedenkteeken meer massa le geven. 
Loter vernam ik van iemand, die zich in hel vertrou
wen van den tcgenwoordigen Duitschen keizer mag 
verheugen, dat /.. M. onomwonden zijn afkeuring van 
het monument heeft te kennen gegeven. Als kunst
beoordeelaars staan vorsten maar zelden hoog aange
schreven. Ditmaal echter tikte de keizer den spijker 
op den kop. 

Te Frankfort bewonder ik altijd nog het station, 
dat met zijn drie luchtig geconstrueerde bogen mij 
het ideaal schijnt van een metalen samenstelling. 
Wanneer een ijzer-constructie niet uiterst licht is, 
wordt zij belachlijk. In mijn verbeelding stel ik dan 
een spant van het centraalstation te Amsterdam 
naast een van Frankfort ; de Amstelslad kan op 
„leléphance de 1'arl" van ijzer-construeeren bogen, de 
Mainstad daarentegen o]) „l'éléganee" dierzelfde kunst. 
De Amsterdamsche ontwerper heeft misschien ge
dacht, dal hel eenmaal noodig zou kunnen zijn de 
treinen op in plaats van onder de kap te doen rijden. 
Of had hij een vaag vermoeden, dat zijn zware ge
klonken platen zouden mcdchclpcn om de zakking 
van de fundeering tegen te gaan ? 

Doch ik zal hel Amsterdamsche slation laten voor 
wat het is, en mij in den geest verplaatsen naar 
München, waarover ik eenigszins uitvoeriger wilde 
zijn. Men kan die stad, al naar zijn smaak, beschou
wen als bier- of als kunststad. En het bier is er voor-

http://Ba.lc.ena


IOO 

treffelijk, de gelegenheden waar het verkrijgbaar 
wordt gesteld zijn weidscli genoeg. Ik was in de Vier 
Jahreszeiten afgestapt, en dan heeft men het Hof-
brauhaus a deux pas. Gezellig kan de lokaliteit niet 
genoemd worden. Een kale, kille trap leidt naar de 
groote bovenzaal, die door ccn reusachtig houten 
tongewelf wordt afgedekt. Alles is bont, maar niet 
mooi beschilderd. Voor ventilatie werd in het geheel 
niet gezorgd, en men zit in rook, dien men snijden 
kan. Wel is het bier smakelijk, maar de kellnerin-
nen neen, daarover is het maar beter te zwij
gen. Het Beiersche type is niet fraai, cn de exempla
ren, die als Hebe's optreden, zijn beneden critiek. 
Doe het ze echter maar eens na, met zes potten bier 
van ccn liter in iedere hand van 's ochtends vroeg tot 
diep in den nacht gestadig af en aan te drave i ! 

Het was ccn heerlijke lentedag, toen ik den vol
genden morgen uit mijn raam de Maximilianstrasse 
bekeek. Die straat heeft ccn zekere vermaardheid in 
de kunstgeschiedenis, omdat zij haar aanzijn dankt 
aan den wensch der Beiersche vorsten, om in het 
midden onzer eeuw een nieuwen stijl te doen ont
staan. Gij zult nu glimlachen bij het aanschouwen 
van het bonte mengelmoes der motieven, gij zult u 
niet kunnen begrijpen, dat er ooit ccn tijd geweest 
is, die dit mooi vond. Koning Max heeft het onge
twijfeld goed bedoeld, doch een nieuwe stijl ontstaat 
maar zoo niet op commando! 

Aan het eind van de straat brengt een monumen
tale brug ons over den Isar, waarin op het oogenblik 
haast geen water is. Maar het brecde kiezelbed be
wijst, dat hier soms een wildbruisende rivier moet 
stroomen. O]) ccn eiland stroomopwaarts bevindt zich 
de inrichting, die de stad van electriciteit voorziet. 
Door kunstmatige opstuwing van het rivierwater kun
nen, ook zelfs als het bed haast droog ligt, de turbines 
nog door den stroom in beweging worden gebracht. 
Electrisch licht en electrische trams zijn overal te 
Munchen aanwezig. 

Op ccn hoogte recht over de brug staat het zoo
genoemde Maximilianeum, ccn gebouw, alleen ge
maakt om de Maximilianstrasse een behooriijk eind 
te geven. De fresco's zijn door den tijd reeds ver
nietigd, wat zeker geen verlies mag hceten ; mo~ht 
Chronos zich nu ook ontfermen over de belachlijk 
kleine bustes van groote mannen, ih den gevel ge
plaatst ! 

Een prachtig park strekt zich aan de zuidzijde van 
den Isar uit. De boomen ontluiken, de vogels zingen 
en van de groenende hoogten heeft men ccn prachtig 
gezicht op de stad met hare talrijke torens en koe
pels. 

Stroomopwaarts ligt weder een brug over den Isar. 
In haar nabijheid verheffen zich rle gebouwen eener 
vroegere tentoonstelling, in staff en ijzer gecon
strueerd, geheel klassiek en nu, in afwachting van 
hun slooping, voor dc nicest verschillende doeleinden 
gebruikt. 

Onmiddellijk achter deze tentoonstellingsgebouwen 
begint liet oude Munchen. Dc middeneeuwsche Isar-
thor staat nog overeind. Onder zijn beschutting oefe
nen ccn paar zagenslijpcrs hun nuttig bedrijf op dei 
openbaren weg uit. Boven dc eigenlijke po .rtope iing 
is een overdekte gang, die twee zijtorens verbindt, 
aanwezig. De beide torens zijn in onze eeuw met 
boogfriezen, in de manier van de Noord-Italiaansche 
campanile's opgesierd. Boven de poortopeningen 
heeft Cornelius een fresco geschilderd, welks harde 
kleuren reeds door den tijd ten dcele zijn verbleekt. 

Niet ver van deze poort ligt het marktplein, dat 
als het middenpunt van Munchen kan worden be

schouwd. Hier vindt men het nieuwe, in Gothischen 
stijl gebouwde raadhuis, dat ccn al te bekrompen 
aanleg vertoont, en zich quasi-antiek wil voordoen, 
ofschoon het toch met het oog op de behoeften van 
den modernen tijd gesticht werd. Ook het oude raad
huis met zijn omgeving ligt aan deze markt; er is 
hier nog al heel wat gerestaureerd, maar toch is de 
schilderachtigheid van het geheel behouden gebleven. 
Midden op het plein staat de aan Maria toegewijde 
zuil, welke het jaartal 1638 draagt. Het benedendeel 
van dit monument, hetwelk een Italiaansch karakter 
heeft, wordt gevormd door ccn voetstuk, waarop zeer 
goed gemodelleerde bronzen kinderfiguren geplaatst 
zijn. Op het kapiteel der zuil staat het bronzen Maria
beeld ; de Moedermaagd is voorgesteld met haar 
kind op den arm en een schepter in de hand, terwijl 
een keizerskroon haar hoofd siert. Naar oud gebruik 
staat zij op een maansikkel. Men bemerkt reeds den 
Barokstijl, doch hij treedt nog zeer gematigd op. 

De Munchener hoofdkerk met haar twee torens, 
die door kappen gedekt worden, welke aan reus
achtige uien doen denken, is ccn werk uit den aller-
laatsten tijd der Gothiek. Grootendecls uit gebakken 
steen opgetrokken, is zij van buiten uiterst eenvoudig. 
Ook het interieur is sober gedetailleerd, maar de 
buitengewone hoogte der drie beuken geeft aan het 
geheel iets imposants. In het westelijk deel van den 
middenbeuk bevindt zich het grafmonument van den. 
in 1347 gestorven keizer Lodewijk den Beier. Oor
spronkelijk bestond het uit een 15e eeuwsche zerk, 
waarop de keizer is afgebeeld, op zijn troon gezeten, 
terwijl engelen een tapijt achter hem uitspannen. De 
benedenste helft van de zerk" wordt ingenomen door 
een tweede relief, de verzoening van hertog Albrecht 
III met zijn vader Ernst. Vooral de figuur van den 
keizer munt uit door edele opvatting en is blijkbaar 
in alle bijzonderheden naar het leven gevolgd. In 
1622 is boven de zerk een bronzen praalgraf ge
maakt, dat bestaat uit ccn overhuiving, waarop alle
gorische figuren en engelen met wapenschilden ge
plaatst zijn, terwijl het geheel door de keizerskroon 
wordt afgedekt. Daaromheen loopt ccn balustrade 
met sierlijke candelabers en standbeelden. Dit brons-
werk herinnert in vele opzichten aan dat van Hendrik 
de Keyzer, maar met de oude zerk is het niet in 
harmonie. 

Niet ver van de Lieve-Vrouwekerk is de R. K. 
Hofkerk, aan St. Michiel gewijd, gelegen, die wel 
verdient, dat men haar eens binnentreedt. De gevel 
van dit gebouw uit het laatst der iöeccuw is niet het 
belangrijkste deel van het ontwerp. Hij bestaat, als 
zoovele Renaissance facades, uit verdiepingen, die 
echter in Jit geval geen zeer innig onderling verband 
vertoonen. Beneden zijn twee portalen, in den geest 
van Hendrik dc Kevzer gedetailleerd. Naast deze 
portalen zijn quasi-Dorische pilasters aangebracht, 
die zich onderscheiden door een langen hals, met 
acanthusbladeren versierd. De bouwmeester schijnt 
oorspronkelijk de bedoeling tc hebben gehad, de Do
rische kroonlijst boven iederen pilaster tc kornissen. 
Deze kornissingen zijn echter alleen bij de architraaf 
uitgevoerd ; de fries en het lijstwerk daarboven loopen 
recht door, wat ccn zonderling effect oplevert. Toen 
de gevel zoover af was, schijnt een ander bouw
meester aan het werk te zijn gelogen ; hij hield ter 
nauwernood de reeds bestaande assen aan, maar or
donneerde een geheel nieuw facade-systccm, deed 
vensters door nissen en pancelen afwi-selen, en 
bracht als bekroning ccn topgevel aan, zooals De 
Keyzer gemaakt zou kunnen hebben. 

Zoowel le Munchen als te Amsterdam moet men 
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uit dezelfde bronnen, deels in Italië, deels in Vlaan
deren gelegen, hebben geput. De obelisken, door vier 
bollen gedragen ter wederszijden van den gevel ge
plaatst, worden juist zoo aan de Handelsschool te 
Amsterdam teruggevonden. Er moet tusschen de 
Hollandsche en de Beiersche kunst van ± 1600 ver
band bestaan. Dat De Keyzer zoowel als Lieven de 
Key van de Vlaamsche kunst afhankelijk waren, 
staat vast. En ccn Vlaming, Pieter de Wit, ccn 
Mechelaar van geboorte cn door de Duitschers Peter 
Candid genoemd, werkte sedert 1578 in dienst der 
Beiersche hertogen. W'cllicht schuilt hierin de ver
klaring der zooevcn genoemde overeenkomst. 

De nissen van den gevel zijn met standbeelden 
gevuld, die geen groote kunstwaarde bezitten en 
door den tijd veel geleden hebben. Zeer fraai is echter 
het bronzen beeld van St. Michiel, hetwelk tuschen 
de beide ingangen geplaatst is. Het wordt aan Pieter 
dc Wit toegeschreven. 

Het inwendige der kerk is ccn prachtige ruimte. 
Het schip is 20 M. breed, en wordt zonder zuilen 
door een kolossaal tongewelf afgedekt. Het koor, dat 
in een veelhoekige nis eindigt, is wat smaller. Ook 
een kruisbeuk en kapellen naast het schip zijn aan
wezig. 

De kerk is voor de orde der Jezuïeten gebouwd en 
blijkbaar heeft de moederkerk der orde te Rome, 
door Yignola ontworpen, als model gediend. Tusschen 
de kapellen zijn telkens twee gekoppelde Korin-
tische pilasters geplaatst, met ccn hoofdgestel daar
boven, dat, ten dcele, de balustrade der galerijen 
vormt. Om die balustrade niet te hoog te doen zijn, 
heeft men de kroonlijst weggelaten, wat vreemd staat 
en aan het ensemble niet ten goede komt. Het ton
gewelf wordt gedragen door korte pilasters, die min 
of meer op de Dorische orde geïnspireerd zijn. 

De verlichting der kerk, die alleen door de onder 
het tongewelf aangebrachte vensters plaats heeft, 
mag zeer geslaagd genoemd worden. Ook de deco
ratie van het gewelf met pancelen en caissons is wel 
begrepen. Het stuc is overal witgclaten ; alleen de 
kapitcclen en enkele andere decoratieve onderdeden 
zijn in bescheiden mate verguld. 

Het hoofdaltaar verheft zich tot de kruin van het 
gewelf der kerk. 

De details zijn wat al te barok ; de opeenstapeling 
van drie Korinthische kolom-orden kan niet bijster 
gelukkig genoemd worden. 

Het reusachtige altaarstuk, wel 8 M. hoog, heeft 
niet veel kunstwaarde. De koorbanken zijn niet on
verdienstelijk, doch kunnen zich, noch wat ontwerp, 
noch wat uitvering betreft, met die in België of Neder
land meten. Een bronzen kandelaber, fraai gesmeed 
hekwerk en keurige deurbeslagen, alles uit het begin 
der 17e eeuw, zijn bezienswaardige staaltjes van kunst
nijverheid. 

Nu komt een modern gebouw, het reusachtige 
justitiepaleis, onze aandacht vragen. Het is, zonder
ling genoeg, in den stijl van het midden der vorige 
eeuw ontworpen, ofschoon het duister blijft, wat het 
strenge recht met de weelde van den Rococostijl 
heeft uit te staan. De groote bezienswaardigheid van 
het gebouw is de trapzaal. Hier maken de reusachtige 
afmetingen indruk, doch het al te weelderig stucwerk, 
dat al te getrouw naar de 18e-eeuwsche voorbeelden 
is gecopicerd, geeft aan het geheel iets van een 
schouwburg-trap. De majesteit van het recht is niet 
tot uitdrukking gekomen, en de bouwmeester heeft 
niets van zichzelf in het werk weten te leggen. Dat 
het gebouw in Duitschland vermaard is, dat aan 
Thiersch, de architect ervan, het inrichten der Duit-

sche afdeeling op de tentoonstelling van 1900 is op
gedragen, doet zien, dat het juiste begrip van wat 
bouwkunst is, bij onze oostelijke naburen nog niet 
is doorgedrongen. 

Men heeft ,il van ouds ie Munchen veel van < opiee-
ren gehouden. Ronddolende door dc brecde, haast 
al te brecde straten der nieuwe stad kwam ik aan 
een reusachtig oud-Gricksch tempelfront, met een 
paar pylonen er naast. Dit waren de zoogenaamde 
Propyleeën, eigenlijk ccn groote sla-in-den-weg. Het 
is ccn poort, maar ccn poort -.onder doel, ccn zuiver 
decoratief stuk. Was het monument van gips en als 
feestdecoratie ter begroeting van den een of anderen 
vorst of overwinnaar opgericht, het zou er nog mcê 
door kunnen ; thans, nu het van steen is, lijkt het 
belachlijk. Waartoe die kopie van een monument 
uit den tijd van Pericles in het begin der negentiende 
eeuw in ccn Zuidduitsche stad opgericht ? Er schijnt 
in het geheel geen reden voor te hebben bestaan. 
Want op hoe wonderlijke wijze is niel het Grieksche 
voorbeeld met de eischen van het moderne verkeer 
in overeenstemming gebracht! Het Grieks.'lie gebruik 
wilde, dat ieder tcnipelfront zijn stylobaat had. Maar 
daar de treden voor het verkeer hinderlijk geweest 
zouden zijn heeft men ze tusschen de niiddenste 
zuilen eenvoudig weggelaten! 

Is men de Propyleeën doorgegaan, dan verrijzen 
aan weerszijden van den zeer breeden weg twee sym
metrische Grieksch-Jonische tempelgebouwen. Dat 
links is de Kunsthalle, waar thans dc Secession haar 
tentoonstelling houdt, dat rechts is de Glyptotheek. 

De Kunsthalle is als tentoonstellingslokaliteit al 
heel slecht te gebruiken. Maar de Secession is de 
moeite waard, om bezien te worden. Onder Secession 
verstaat men te Munchen wat wij hier „nieuwe kunst" 
plegen tc noemen. Niet alles is even modern, doch 
aan pogingen, om wat oorspronkelijks voort te bren
gen, ontbreekt het niet. Heel wat schilderijen, vrijwel 
in den ouden trant en niet hooger of lager staande 
dan de voortbrengselen der anti-secessionislen, han
gen aan de wanden. Maar ook volgelingen van Vin
cent van Gogh, van de pointillisten, van Toorcp, 
kortom van alle nieuweren ,die in den laatsten tijd 
van zich deden spreken, hebben ingezonden. De 
kunstnijverheid speelt ccn groote rol; cr zijn mis
schien evenveel meubelen, vaatwerken enz. als schil
derijen op de tentoonstelling aanwezig. In ccn lees
zaal'is gelegenheid om Jugend, Decorative Kunst, en 
enkele ultra moderne Fransche en Engelsi he tijd
schriften te doorbladeren. 

In de eigenlijke schilderijen der tentoonstelling 
ligt zeker het zwaartepunt niet. Want de Duitschers 
zijn geen coloristen, en als eigenlijke lijnkunstenaars 
moeten zij hun sporen nog verdienen. Maar de kunst-
nijverheidsvoortbrengselen zijn over het algemeen 
goed geslaagd ; de nieuwe kunst heeft te Munchen 
reeds veel aftrek. Er begint zich hier een stijl te 
vormen, die wellicht later tot ontwikkeling en bloei 
kan komen. 

De Glyptotheek is zeer goed voor haar bestemming 
geschikt. De beelden, waaronder die van Aigina en 
vele andere antieke meesterstukken, passen uitmuntend 
in de klassieke omgeving. De verlichting, door hoog 
zijlicht, laat niets te wenschen over; slechts zijn de 
tinten van muren en gewelven wat tc hard. Het ge
bouw heeft aan de buitenzijde geen vensters; de 
ramen komen allen uit op de binnenplaatsen, naast 
de vestibule gelegen. 

Een brecde, met populieren beplante avenue leidt 
naar den Siegerthor, een kopie van den triomfboog 
van Constantijn te Rome. Ditmaal heeft men het 
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cchlcr noodig geacht iiet monument op Beieren toe
passelijk te maken en de reliefs vertoonen dan ook 
geen Romeinen, maar tafereelen uit de Beiersrhe 
geschiedenis. Bovenop staat ccn zegekar van brons, 
met Bavaria cr in, en getrokken door vier uitmun
tend gemodelleerde leeuwen. 

De omgeving win deze poort telt tal van monu
mentale gebouwen. Maar onder monumentaliteit moet 
hier dan alleen grootheid van afmetingen verstaan 
worden. Want dc kunstwaarde der scheppingen staat 
in omgekeerde reilen tot het daaraan beslccde be
drag. 

(Wordt vervolgd.') 

K U N S T KN NOG IETS BIJ W I L D E V O L K E N . 

Reeds dikwerf heeft men den kinderlijken volkeren 
het vermogen ontzegd teekeningen voort te bren
gen die heler waren dan het geklad van schooljon
gens; even dikwerf is deze bewering echter door 
bewijzen van hel tegendeel weerlegd, zoo o. a. door 
teekenwerk van Boschjesmannen, Australiërs en an
deren, die vrij nauwkeurig jachttafercclen, en ver 
schillende dieren voi irstellen, teekeningen met dc meest 
primitieve werktuigen als gepunte keien, ruwe hoor
nen, beenderen enz. vervaardigd. Indertijd heeft dc 
schrijver van „Eskimo Tales" zijn werk door ccn in
landsen kunstenaar doen illustrecren, wiens kinderlijk 
naïeve tcckenwijze aan het werk juist groote waarde 
geeft. 

Eskimo's bezitten veel gevoel voor vorm cn even
redigheid ; zij hebben kaarten van hun land ge
maakt, die den onderzoekers van veel nut zijn geweest. 
Plattegronden van verschillende streken in Groen
land, door ccn dezer wilden vervaardigd, hebben lan
gen tijd voor vrij nauwkeurig gegolden. I oen ccn 
noordpoolroiziger ecu zijner zeekaarten aan een Es 
kimo loonde, begreep deze hem zeer goed, verzocht 
om een potlood cn schetste loen een andere kaart 
nict een groot getal eilanden, toentertijd eene koste
lijke aanwinst. Deze gaven moeten hen doen stijgen 
in onze waardeering. 

llindoe's, Parsi's en andere volkeren, op andere 
punten zeer schrander, begrijpen niets van onze 
beelden, teekeningen en photographieën cn leggen in 
dit opzicht een verbazende onhandigheid aan den 
dag; zoo zien Australiërs in hun eigen gephotogra-
feerde beeltenissen schepen cn kangoeroes. 

De kunst der Eskimo's biedt meer merkwaardigs 
dan menigeen vermoedt. Iu het verre noorden, waar 
mos en gras zeldzamer worden, bouwt men zich ccn 
huis in den vorm van een bijenkorf of een oven, uit 
blokken van ijs, geplaatst in ringvormige lagen, die 
steeds dunner worden. De bewoners van Ita rang
schikken deze blokken spiraalsgewijze met geometri
sche juistheid. Franklin zegt, (lat zulk een hut, on
middellijk na dc voltooiing een der schoonste voor
werpen is, door de hand des menschen gemaakt. „Dc 
zuiverheid der bouwstoffen, dc sierlijkheid der samen
stelling, dc doorschijnendheid der wanden, die ccn 
zeer zaeiit licht doorlaten, verwezenlijken eene schoon
heid, die wil marmer niet vermag te evenaren. Dc 
beschouwing van een dezer hutten cn die van een 
Grickschen tempel versierd door Phidias, laten den
zelfden indruk achter: beide triumfen der kunst, zijn 
M I elk in zijn soort onnavolgbaar." 

Sedert Dalton ontdekte dat niet alle menschen de 
tinten op gelijke wijze zien, heeft men, tot zijne ver
rassing bespeurd, dat dc geheele of gedeeltelijke 
blindheid voor kleuren ccn verschijnsel is, dat vrij 
dikwijls voorkomt; alleen het middengedeelte van 
het netvlies toont zich gevoelig voor de schakecrin-

gen, maar licht cn schaduw verwekken indrukken op 
het geheel. Daarop meenden sommige geleerden, o. a. 
Geiger, indertijd ccn beslissend bewijs voor de ont-
wikkclingsleer tc kunnen aanbrengen. Daar zij ge
lezen hadden, dat dc namen van kleuren, door Ho
merus aan zekere voorwerpen gegeven, niet rijmen 
met die, welke wij haar toekennen, meenden zij het 
recht te hebben tol de bewering, dal het gevoel voor 
kleur zich sedert den aanvang van het historische 
tijdperk bij den mensch gewijzigd heeft. Met inge
nomenheid werd deze leer ontvangen: men zag 
hierin een bewijs van de meerderheid onzer bescha
ving boven die der Grieken cn Romeinen, en dus nog 
veel meer boven de wilden. 

Men bedacht nict, dat de Tartaren dc manen van 
Jupiter met het bloote oog zien ; dat dc Kaffers, wier 
gezichtsvermogen tot het onze staat als 3 tot 2. scha
keeringen onderscheiden, onmerkbaar voor onzen 
blik ; en dal zelfs de Ilottcntotlcn twee en dertig uit
drukkingen hebben om de kleuren aan te duiden. 
Op zichzelf schijnt dc leer van Geiger wel aanneme
lijk en toen het vraagstuk dc geleerden bezighield, 
beschilderde Bessels ccn vel geruit papier met ver
schillende kleuren en ondervroeg verschillende be
woners van Ita, mannen, vrouwen en kinderen, ieder 
afzonderlijk. Allen onderscheidden dc kleuren wit, 
geel, donkergroen en zwart, maar niemand zag het 
verschil tusschen bruin cn blauw. 

Deze waarneming is belangwekkend, maar nict be
slissend. Men herinnere zich, hoe men dc school
jongens leert, dat zij moeten kijken om tc zien, luis
teren om le hooren. Wij nemen slechts duidelijk die 
voorwerpen waar, waarop onze wakker gemaakte aan
dacht gericht is. Het is niet voldoende ccn scherp ge
zichtszintuig tc bezitten om evenveel kleuren tc onder
scheiden als ccn kunstenaar vermag, die gobelins 
schift, of om de kleurengamma's te beoordeelen, die 
ccn schilder zonder moeite vat. Zoo deze wilden bruin 
en blauw met elkander verwarren, ligt dc fout zeker 
niet aan hun gezichtsvermogen, maar aan hun onver
schilligheid ; wij zijn zeker, dat zij die kleuren zouden 
onderscheiden, zoo zij er gedurende een paar geslach
ten belang in stelden. 

P R I J S V R A G E N 
VEREENIGING OE FRIESCHE BOUWKRING TE 

LEEUWARDEN. 
Do antwoorden op het drietal prijsvragen, door do F r i e s c h e 

B o u w k r i n g uitgeschreven 011 opgenomen in ons lilad van 
26 November 1898, bladz. 384, zijn door de jury beoordeeld. Do 
volgende ontwerpen zijn bekroond: 

Eerste prijsvraag. W i n k e l p u i . 
Motto „8tecnconstructie", ontwerper de heer Mcls J . MeyerB 

van Delft, eerste prijs /20 mot diploma. 
Motto „8ic-volo", 2c pry's /'10 met diploma. 
Motto's „S. A . M." , „Verloren oogenblikken" en „Majolicpie" 

.en eervolle vermelding. 
2e prysvraag. G e s m e e d i j z e r e n l a n t a a r n ) ) a a l . 

Motto „IJzoreonstructie", ontwerper de heer Mels J . Meijers 
van Delft, eerste prijs / 15 nict diploma. 

Motto „Critiek", ontwerper de heer W. J . van Dorp te Am
sterdam, tweede prijs /10 met diploma. 

lie prysvraag. T r a p op k 0 0 p b o o m e 11. 
Oeen volledige bekroning, maar aan motto „Klimmen" toe-

gekond flO, en aan „Motto Exelsior" / 5 zonder diploma's. 
De tentoonstelling der ingekomen antwoorden zal plaats hebben 

op U en 7 April a. s. in 't Hotel „dc Klandery" te Leeuwarden 
telkena van 9 tot 5 uren. 

VOLKSBADHUIS TE Z A A N D A M . 
Als ontwerper van de beide bekroonde antwoorden op deze 

prijsvraag, „Reinheid 1" en „Rust Roest" (zie het vorig nommer) 
heeft lick bekendgemaakt dc heer J . C. Francken, architect te 
Zaandam. 

BOUWKUNDIG GENOOTSCHAP T E ' s - G R A T E N H A G E . 
Veigadcring fan 28 Maait 1899. 

Dc heer J . A. Frederiks, architect te Middelburg, besprak in 
deze vergadering de Abdy tc Middelburg in eenvoudige doch 
typeerendc trekken. 

De geestelijke stichting, wier geschiedenis wat dc eerste periode 
anngaat, in liet duiBtcr iigt, ac Maria- en St. Nicolaas-nhdjj, 
hestond volgens enkelen reeds in de Xle eeuw, volgens anderen 
dateert zij van HOti of 1107. 

De . l i run ijk van Vormczeele stelt bet stichtingsjaar op 1123 
en noemt als stichter den prior van Vormezccl Albaldus, die ook 
de eerste abt werd en er in 1190 begraven is. 

Vóór dien tyd bestond daar ter plaatse reeds eene andere geeste
lijke stichting, een klooster, gewyd aan dc Heilige Maagd. 

In de nu nog aanwezige gebouwen cn overblijfselen uit de XlIIs 
eeuw vindt men dc tulsteen als hoofdmateriaal en wijzen de 
vormen op oudereu oorsprong. 

Reeds in 1255 treedt (irauf Willem II, Itcx Romunorum, op 
om de gebouwen, die in slechten stunt verkeerden, te herstellen 
en later geett bij daaraan nog een grootere uitbreiding. 

Achtereenvolgens drukten Willem III, Willem IV, Margarctha 
en Willem |Y ditzelfde voetspoor on begunstigdeu om strjjd de Abdy. 

In 135ti bezat zjj reeds 2U0O gemeten land op Walcheren. 
Nog later gaven Willem V I , Jacoba en Philips van Bonrgondla 

tl e Abdij vele voorrechten. In 14115 werd de Abt Jan van's Ornve-
zande tot Dijkgraaf von de Vyï Ambachten van Walcheren benoemd. 

Op 15 September 1505 werd er onder Philips de Schtonc het 
Kapittel van bet Gulden Vlies gehouden. 

Karei V deed zich evenzeer kennen als een machtig weldoener 
der Abdy. In If 17 vertoetdo de vorst langen tyd op Westhoven, 
een der bezitticgen van de Abdjj op Walcheren. 

Toen ook had zij reeds tegenspoeden aebter zich, wantin HU2 
brandde op 22 October het grootste gedeelte van dc Abdij met 
de rjjke bibliotheek af. 

Die boekerjj was „dio a ldcrschoor . s te I t ib l iot hcccke n 
ende outste hoecken van heel Zeolundt . 

„Maer die A b d i e is weder v e e l sch o o n d e r opg ii e-
„ t i m m e r t . . . . dan se t e vo ren o y t was" verklaart de 
geschiedschrijver Roijgersbergeu. 

Wat toen afbrandde stond ter plaatse van het tegenwoordige 
hotel. 

Paus Paulus 111 stelde het „bisdom Middelburg'' iu en de lautsto 
abt van Middelburg, Xicolaas tie Castro (van der Burgh) werd als 
eerste Bisschop gewijd deu 12dcn December 1562 

Dc abdij, ten toppunt van blooi en grootheid gekomen, werd 
plotseling door de Reformatie eu den overgang vsn de stad aau 
Prir.s Willem opgeheven en haro gebouwen geprofanisoerd. 

Alsnu gaat spreker de verschillende gehouwen na, dio nog in 
Btand z.jjn gebleven , onder mededeeling vau geschiedkundige en 
andere bijzonderheden. Zoo beschrijft hy de Abdy-kcrk. bestaundo 
uit „dubhcléchip" eu een langwerpig, veelhoekig afgesloten koor. 

Dit koor had oorspronkelijk eeu nouten gewelf. De tegenwoordige 
steenen wulven werden op last van B i s B c h o p N i c o laas de 
Cas t ro door A n t h e u u i s 8 e x 0 n en Jan Bor remans (uit 
Antwerpen), aangebracht. 

Ook bezat deze kerk vele sieraden en onder meer ook een 
graftombe ter eerc van Willem 11, Roomsch Koning, op last van 
de landtoogdeBse Maria in 1511! door den A b t Klo r i s van 
Schoonhovon opgericht. 

Ook vele mooie grafzerken kwamen in dc X V l l c eeuw er by. 
Later, nict 't minst door den Middelburgschen architect G. II. 
Grauss. wordt er veel aan dc Abdy-kcrk geknoeid cn bedorven. 

Omtrent de klokkenspelen cn do klokken in den toren, leverde 
de heer F. A . Hoefer onlangs eene belangrijke bjjdrugo ia het 
Tijdschryft van het Zceuwsch Genootschap vau Wetenschappen, 

Ook de kruisgang nabij de kerk is zeer interessant. Da zeld
zaam fraaie binnenplaats der Abdy werd in 15ï!t bestemd tot 
provinciale munt en reeds in 15b0 werden er 4000 legpenningen ge
slagen. In 1798 nerd dc munt opgeheven en de daartoe in gebruik 
geweest zijnde gedeelten vau de kruisgang bleven ledig en 
zonder bestemming, totdat drie zijden ervan in 182u' door hot 
domeinbestuur voor / 1600 werden verkucht, naar men wil, tou 
gerieve van dou koetsier van 's lionings commissaris. Toen vooral 
is heel wat vernield en zonder piëteit werden de schoonste beeld
houwwerken on geprolilleerdc details zonder emplooi in den 
kelder geworpen, wasr zo later teruggevonden zyn en met goed 
gevolg gebezigd bjj de zjjdo van do kruisgang, dio hersteld is. 

Achtereenvolgens behandelt Bpreker ia details do verschillende 
bestemmingen d r lokalen. Men heelt daarin geherbergd de Admi
raliteit van Zeeland, later, in 1803, hot Departementaal Gerechts
hof; nog lator ia 1839 was een concertzaal cr op zoodanige wjjzo 
iu aangebracht dat do muren tot op i steen werden uitgebroken 
ed betimmerd met schotworkon. Onder dit gebouw beviudt zich 
een mooie \HIe-ecuwsche kelder. 

In 1897 verkrygt het Ryk wederom do beschikking over dit 
gebouw; i iJ concertzaal was inmiddels naar olders verplaatst 
cn de gelegenheid geopend om zooveel mogcljjk alles zyn oude 
oorspronkeljjke gedaante wederom tc vorloeuea. 

De kapittolzaal met haro imposante gewelven getuigt voorzeker 
van vtoegerc grootheid en kunstzin. Tot vóór drie jaren was deze 
za%l gewoon gebezigd als kootsbuis ca p.iardestal. 

Thans zal dezelfde ruimte een nuttiger hjjteuiming er angen. 
Een a-chief zal cr bewaard worden. 

Mooi werden ook gerestaureerd de torens, staande aan het 
Abdy-plein, dc oude binnenplaats. 

Overal werden de juiste vormen wederom aangegeven. Moder
niteiten en verknnciingen van eertjjds weggevaagd, om plants to 
maken voor dc naicve en schilderachtige vormen der Laat-Gotiek 
of Vroeg-Ronaissance. 

Zoo zal men dan, nog eenige jaren reBtaureorende, wederom 
een geheel verkrygen dat, al mogo dc bestemming vaa voorheen 
niet meer gehandhaafd blyven, een arcbclogische schat ge
noemd mag worden, van wichtigo beteekenis voor den kunst-
niioncnden Ncdcrlnnder, zoowel als voor den vreemdeling, die 
voorzeker by het aanschouwen der oordeelkundige restauratie een 
opwekkend woord tot bezoek aan ons land in zyn hcini zal doen 
hooren. 

Voel wetenswaardigs, uitvoerig door don spreker nog medege
deeld, moet ik ter wille van do ruimte thans hier weglaten. 
Genoeg zij bet mede te deelen, dat de heer Mialarct een groote 
serie foto's en oude prenten, door den heer Frederiks daartoe 
afgestaan, op magnifieke wyze cn zeer vergroot, in lichtbeeld 
bracht. 

De heer Paul du Uiea Kzn., voorzitter van het Bouwkundig 
Genootschap, bracht aan den gcachten spreker den besten dank 
der Vergadering. 

Het Bouwkundig Genootschap telt dezen avond wederom by 
zoovclen, waarin studie cn ontwikkeliug elkander den voorrang 
betwisten. 

Tot lid werd aangenomen met algemeene stemmen de heer 
Vogels—Dolhaln, electrotecbnicus alhier. 

De Secretarie h. Bouwk. Genootschap 
JAN DE QUACK, 

Architect. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AFDEELING HA.UH.EM EN OMSTREKEN. 

Vergadering tan Dinsdag 28 Maait 1899. 
Do secretaris doet voorlezing van de ingekomen stukken, 

waii'ttit blijken dat de heeren G. L. van Lenncp en Rego Veth 
do benoeming, resp als vice-voorzitter en secretaris, hebben 
aangenomen eu dat de heer Schuilenburg zich disponibel stelt, 
een en ander mede te deelen over de in aanbouw zijnde cellu
laire gevaogenis te dezer stede. 

Van de afdjelingen Amsterdam en de Vereeniging tot bevor
dering der Bouwkunst to Groningen zijn uitnoodigingen ingeko
men, om mede te dingen naar eone prijsvraag, voor ̂ eene betim
mering van de werkkamer van een rechtsgoleerdo", en „een 
diploma ton dienste der vereeniging". 

Het Delfts.h Studentencorps zond een brief met mededeelingen, 
die als juarvorslag in druk zyn verschenen, waarbij de aandacht 
wordt gevestigd op het algemeen verslag dor Commissie tot be
hartiging der studie-belangen, dat do meening konhaur maakt, 
fat de wettelijke regeliug tot de opleiding van Bouwkundig 
Ingenieur asn do Polytechnische School te Delft zeer veel, zoo 
niet alles te wenschen overlaat. 

De president acht nu het oogenblik gunstig een woord van 
dank tc brengen aan deu heor .1. \V. G. Droste, den attredendeu 
secretaris, beveelt zijn opvolger aan diens voetstappon tc drukken, 
en brengt een woord van dank aan den aftredenden vice-voor
zitter, den heer P. Kleiweg Dyscrinck. terwyl hy zichzelf en de 
vergadering ;gelukwcnscbt, in den heer Van Lenncp een waardi-
gen opvolger gevonden te hebban. 

Het verslag van den penningmeester geeft ditmaal een batig 
saldo van f 10.99. Eeu woord van dank kan den hoer Michielse 
dan ook nict onthouden worden. 

Aan dc beurt is nu de verkiezing van een nieuwen tweeden 
secretaris waurtoo na eenige vredeiievendo discussiën do heer 
Ant. J . Salm by seclamatie wordt verkozen. 

De hoer Droste deolt mede, dat by hem de vraag is ingekomen: 
„Welk soort ondoorzichtig glas zal bet meeste lichtellectgeven'? 
„Zjjn hieromtrent reeds proeven ge.laan.' Zoo ja ! kent mon den 
uitslag dier proctucmiugoo? Zoo neon! wenscht een der heeren 
zie li daarmedo tc bolastcn?" 

De heer Rego Veth neemt op zich hieromtrent een en ander 
op een volgendo vergadering mede to doelen. 

Door den heer A. J . Stoel Jr. werden eenigo monsters Xylolith 
medegebracht. Deze stof is bestemd tot 't maken van vloeren,cn moet 
verschillende zeer aanbevelenswaardige eigenschappen bezitten 
o. u. dat liet gelegd wordt zonder naden, dat het brandvrij, 
hygiënisch, geluiddempend, warm cn ondoordringbaar voor water 
is. zoo ook onvatbaar voor verstikking of al'sljjtcn. 

Het is te verkrygen in verschillende tinten eu do heer Stoel, 
die het agentschap voor Haarlem cn omstreken van dit artikel 
op zich heeft genomen, zul zeker gaarne nadere inlichtingen 
verstrekken. 

De heer Van Niel zond een collectie nieuwe palronon behang
selpapier in, die met belangstelling werden bezichtigd. 

Na bespreking van verschillende actueclc ouderwerpen, als: 
abattoir, gasfabriek, electrische centrale, enz. sluit dc president 
dc vergadering. 
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AFDBELCIG AllNIIEM. 
Vergadering van 29 Maar: 1899. 

Het liil Roskam behandelde dc vraag: .,Is het wenschelijk in de 
bestekken algemeen* arbitrage on te nemen zoowel voor levering al» 
vcor uitvoering:'' 

Spreker begon niet erop te wijseii, dat liet woord arbitrage tegen
woordig veel besproken wordt, daar op liet woord van den Tsaar 
aller Kussen over den wereldvrede de ubitrigequestie in geschillen 
van Statui onderling druk behandeld wordt i n de verschillende 
Kijken van Europa. Vervolgens wijst spreker er op, dat ook de 
bepalingen in het wetboek op de uitvoering van welken nog dateeren 
van Napoleon, die als devies voerde: ..Ik zal heerschen en bevelen" 
cn dat tegenwoordig meel de leer wordt gehuldigd ..doeli in gemeen 
overleg, dcavorlangd mei liehiilp van s:heids''eehters.' 

In de algenieene vooi-waarden voor het uitvoeren van werken onder 
bet Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid wordt voor 
geschillen venvezon naar voorgaande artikelen en overleg, doch de 
directie beslist, en daar niemand zichzelf afbreekt, geeft dat beroep 
op den Minister geen voldoende zekerheid. 

Wanneer voor alle dubieuse questies een scheidsrechterlijke uit
spraak voorgeschreven is, zal dit een prikkel te meer worden voor 
aichitc'te.n tn ingenieur» om hunne liestekkeu en projecten zoo vol
ledig en secuur mogelijk te bewerken en aan den anderen kant voor 
den aannemer een veilige verzekering om zulke werken te onder
nemen; beiden moeten natuurlek voor hun werk liekwaani zijn. 

Men /iet nu soms K's*ek!un eu plannen maken door menschen die 
half lievoegd zijn. ten nadeele veelal van een uf ulld-r aannemer, 
aie zulk een werk op dergelijke voorwaarden aanneemt; het arvikel 
hetwelk de directie in het hnojste ressort laat beslissen, wordt op 
zulke werken heel dikwijls noodlottig voor den aannemer. 

Spreker hoopt thans ook. dat de Afdeeling Arnhem en de Maat
schappij te Amsterdam tiaar steun ziilien verleenen om die arbitrage 
zoowel voor levering als voor uitvoering in alle bestekken voorge-
sil.revell te krijgen. 

Hij leest, nog enkele belangrijke opmerkingen voor van de beschou
wingen over deze questie in een der vergaderingen van liet Konink. 
Instituut van Ingenieurs, in 1898 gehouden. 

El' ontspon zich een zeer levendige discussie, naar aanleiding van 
het gesprokene tussehen de leden Fleem, l'rollaer. Muller en den 
Voorzitter, voornamelijk over het noodzakelijke van liet detailleeren 
van voornaamste deelen van een werk voor de aanbesteding wat 
slechts in enkele .'evallon plaits heeft. Men was algemeen van oordeel, 
dat het publiek ook vooral moest letten op de keuze van den architect 
bij de uitvoei iug van welken en de eindconclusie was, dat de Afdeeling 
bét wellselielijk acht, dat arbitrage werd opgenomen in alle be
stekken, znowel voor uitvoering als voor levering. 

Vraag 2 der Mij. : ..Heeft te lange arbeidsduur invloed op drank
misbruik?" werd ingeleid door den Voorzitter, die meende, dat een 
8-urige nilieidsdag wellicht tut verkeerde praktijken en evengoed tot 
drankmisbruik zou voeren, want wat moesten de tegenwoordige werk
lieden met den ledigen tijd beginner, nu nog niet voor nuttige be
steding van die uren was gezorgd. 

Het lid Freon; vond. dat deze vraag beelemaal op sociaal gebied 
tehuis lielioorib; cn dat ook door tal van geleerden het voor en tegen 
besproken was 

Hij vond echter in dc verklaringen en resultaten van tal van fabri-
kant»n en werkgevers over de meerdere productie na invoering van 
korurai ïrlieidstijd een motief om daar voor tc pleiten en was van 
oordeel, dat elke te lange arbeid lichamelijk en geestelijk demorali-
seeit. Hoewel geheel verkeerd, meent toch de wcikman bij te langen 
arlmd een hernieuwde prikkel te krijgen door het gebruik van alcohol 
tn deze verkeerde gewoonte zit in een groot deel ingeroest. Hij zegt, 
dat het moeieljjk is te geiieruliseereii. doch dat over 't algemeen de 
«rbeidstijd te lang is. 

Spreker wijst op een regeling bij de geliieentegasfabiiek alhier, op 
voorstel van den Directeur voor een jaar geleden ingevoerd, namelijk 
de 8-urige a:b.'idsdag voor de vuurs».diers, en verklaart, dat de resul
taten daarvan zeer bevredigend zijn. Trouwens het wil el' bij spreker 
niet in. dat bij een regeling van arbeidsuren, waarbij aan den work
man ook gelegenheid werd gegeven zich aan zijn huisgezin te wijden 
en zichzelf te ontwikkelen, niet na verloop van jaren het gehalte 
daardoor zou verbeteren. Men dient echter het loon daarmede in 
overeenstemming te bret'en. Er zijn nu vakken, waarin dc werkman 
des morgens zoo vroeg de woning verlaat, dat zijn kinderen n o g 
sla,]ien. en drs avonds zoo laat tehuis komt. dat zij a I slapen, zoo
dat er eens in de week voor hem gelerenheid is hen te zien. Hij gelooft, 
dat de regeling vcor alle vakken verschillend Moet zijn en zeer inoeie-
lijk is. doch stelt zich zeer veel goeds van de resultaten voor. 

l)e heer Schaap is het met den spreke»' eens ; hij wijst op lie bouw
woede in dc jaren '70—'75 met de wevktiren van i4 per dag en 
deelt mede, dat er geen tijd is geweest, dat door de werklieden in dat. 
vak meer gedronken is dan toni. 

Het lid Roskam repÜMert op het gesprokene en zegt. dat er tegen
woordig door vele menschen. onbekcipl met den werkman en diens 
ii tei'ieul' vind ges'-hettterd wordt «-ver meer hsm, lotsverbetering 
enz., doch dat de mannen die zelf uit de werklieden zijn voortge
komen en met ben hebben geleefd, dat liet lieste kunnen weten. Hij 
acht den tegenwoordigen arbeidstijd in het bouwvak niet te lang en 
vreest voor allerlei verkeerds praktijken door liet publiek bij bet in
voelen van een kortereu arbeidstijd. Het publiek zal de knechts in 
bun overige vrije uren laten wenken, om bet dinmlere loon aan de 
patroons niet te hlheeven te betalen. Hij gelooft, dat een werkman 
die niet drinkt en oppast zei- goed kan vooruit komen in de wereld 

en op kan klimmen tot patroon, zoouls bij zelf zich als voorbeeld 
stelt. De groite hoop die zuipt en brast is voor een groot deel zelf 
or rzaak van zijn achteruitgang. 

Door dc leilcn TraanWr en OroUaer wei-den omtrent dit punt nog 
zeer interessante beschouwingen gegeven, doch tot een bepaalde con-
clusie kwam men niet. 

Over het algemeen licstaat el' over dit kardinale punt „kortere 
arbeidsduur" een fel verschil tussehen de patioons die de werklieden 
betalen en de technici, onder wiens leiding de werklieden arbeiden. 
De resultaten in het buitenland in verschillende industrieën opgedaan 
cn de daarvan bekend gemaakte verslagen wijzen echter alle op een 
meerdere productie bij een verkorten arbeidstijd cn indien de over
gangen niet te plotseling doch geleidelijk plaats hebben, zal ook dit 
een dn- groote verlieteringen van het arlieideisvraa :stuk blijken. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van den 25 Maarl 1899. 
In deze vergadering decldo de Voorzitter mede dat de keeron 

Cnspario cn Bebingb zich hadden doen voordragen om lid der 
Vereeniging te worden bjj den aanvang van het nieuwe ver-
eenigingsjaar. 

Vcrvolicns werd overgegaan tot benoeming van een ju'j voor 
de bcoordeeling van do door de vereeniging uitgeschreven prijs
vraag voor een diploma der Vereeniging. 

Tot jurvleden werd-m benoemd do bil. I,. M. Moolenaar, F. 
Bacb, D. ïickkering. 1'. van de Wind en B. Jager. 

Do heer Bekkering gal' daarna een bijdrage over papier-stuc 
van de fabriek te Gouda cn had daarbij eenige modellen ten
toongesteld, welke met belangstelling werden bezichtigd. 

Nadat do Voorzitter had medegedeeld dat hem door de redactie 
van het weekblad .De Opmerker" eenige exemplaren afdrukken 
van zijn onlange gehouden lezing waren verstrekt en deze aan 
de tegenwoordig zijnde leden waren uitgereikt, werd het ofhcieele 
gedeelte van deze vergadering gesloten om over te gaan iu een 
gezellige bijeenkomst 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
1089. Vergadering van 29 Maart 1899. 

Na opening der vergadering cn lezing der notulen werd voorlezing 
ge la in van ingekomen stukken, waaronder een mcdedeeling van bet 
overlijden van den heer Seniiiiclink, architect te Nijmegen. 

Hierna werd het woord gegeven aan den heer Joseph Cuypers tot 
het honden van zijn bijdrage getiteld ..Klaagstecnen". 

Met duidelijke woorden zette dc spreker uiteen aan welke grond
beginselen, vooral uit een mathematisch oogpunt., de vorm van den 
kraagsteen moet voldoen om een rustigen en aaugenamen indruk te 
geven. 

Spreker schetste de voornaamst voorkomende typen in verschil
lends stijlen, toegelicht -.'.oor een groot aantal teekeningen en platen. 

Voorts wees spr. op slechte voorbeelden van kraagsteenen, vooral 
door sommige modern gestemde architecten aangebracht, nl. de ge
bogen consoles onder erkers of torentjes waar de last ten opzichte 
van het draagpunt zoodanig geplaatst is. dat een koppel omstaat, 
welke genegen zou zijn de gewraakte consoles te ontwrichten en 
daardoor een zeel' slechte constructie geven. 

Nadat nog e< nige heeren over diverse punten met den spreker in 
debat waren getreden, werd de goed bezochte 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 . 
GRONINGEN, Het voormalig rechthuis, later hoofdwacht, waarvan 

in n°. 25 van den 83en jaargang iets ia medegedeeld, ie thans van
wege het Rijk, naar hot schijnt, voorgoed ouder handen genomen 
om gerestaureerd te worden. Het laat zich aanzien, dat daarbij 
van het oude bouwwerk niet veel zal overbly'vju. De eigenaardige 
manier van worken, welke gevolgd wordt, trekt zeer de aandacht. 
Men is begonnen met de oude kap af te breken en daarvoor eenige 
nieuwe spanten in de plaats te stellen. Het publiek is van meening 
dat nu de oude steenen van de muren achtereen volgens, van bovenaf 
beginnende, zullen afgebroken en door nieuwe steenen vervangen 
worden. 

Het gerucht gaat dat daarmede nog niet is begonnen, omdat 
die nieuwe steenon, als zijnde van een bijzonderen vorm, nog 
gebakken moeten worden. Er wordt veel over dit werk gefluisterd 
als over een verborgenheid. 

— In verband met aanvragen om concession voor gnstroms in 
de provincie Groringen zjjn Maandag vier ritten met den wagen 
der Gastras'ie-maatschappij op de lijn van de Weatlandsche 
Stoomtram Den Haag—Loosduinen meegemaakt door den Com
missaris der Koningin, de leden der Gedeputeerde Staten, den 
hoofdingenieur van den Waterstaat en onderscheidene burge
meesters en raadsleden in de provincie Groningen. 

'S-BKATOOENBOSJCH, De Koninklijks School voor Nuttige en Beel
dends Kunsten, en de gemeentelijke Ambachtsschool, welke beide 
inrichtingen, elkaar aanvullende, voortdurend in bloei toenemen, 
zullen, indien het plan van het Dagelijksch Bestuur dier gemeente 
doorgaat, aanzienlijk worden uitgebreid, in verband waarmede dan 
een nieuw schoolgebouw op het nieuwe terrein bewesten de ouda 
stud zal verrijzen. 
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Do burgemeester, Jhr. Van der Does de Willeboia, de boeren 
Yan Schevichaven, hoofdingenieur van den Prov. Waterstaat in 
Noord-Brabant, Th. Fels, gemeente-secretaris te 's-HertogenboBch, 
J . Dony, directeur der Koninklijke School aldaar, en F. M. I. 
Kerkhof}', ingenieur dier gemeente, zijn dezer dagen gezamenlijk 
naar Alkmaar geweest om een bezoek te brengen aan de ambachts
school dier gemeente, welke als model-inrichting beschouwd wordt, 
ten einde die van VHertogenboscb, naar plaatselijke behoeften 
gewijzigd, naar de Alkmaarsche in Ie richten. 

— Omtrent het raadhuis te Ji-p, dat dringend om herstelling 
vraagt, wordt in Dc Kremi'k het volgende medegedeeld: 

Dit gebouw, opgetrokken in roodeo baksteen, spaarzaam met 
gehouwen steen afgewisseld, heeft drie eenvoudige reuaisBance-
gevols, maar maakt toch in al zijn eenvoud een goeden indruk 
en door zijn kleurverdecling èn door de weldoordachte plaatsing 
van vensters en deuren. 

De noordelijke gevel (van het jaar 1650) draagt ter weerszijden 
van den top een beeld: de liefde en de gerechtigheid. Van binnen 
heeft het ook rog eenige goed betimmerde vertrekken, terwijl van 
het portaal in de Noord-Hollandsche oudheden terecht wordt ge
zegd , dat het zijn zeventiend'-eeuwsche kaaakter ongeschonden 
heelt bewaard. 

Het is juist bij dergelyken kleinbouw, dat onze architectuur het 
langst deugdzaam is gebleven en zóóveel specimina daarvan zjjn 
ons niet bewaard, of thans moet elk ervan met de meeste zorg 
worden behouden. Msar wie zal het doenr 

De Kegeering wordt in haar beste pogirgen verlamd door eene 
Kamer, die niet allfen de aarvrage voor Het swy'k, maar zelfs het 
snbsidie voor de restauratie van den Arnhemechen Eusebiustoren 
durfde verwerpen. 

En zoo zal er dan ook hier alweer, als voor de herstelling der 
Sint ,lanskerk ts Gouda, etn beroep moeten worden gedaan op het 
publiek men zal weer moeten bedelen om een belang te 
kunnen dienen, dat zoo by uitstek by de staatszorg schijnt thuis 
te hooren. 

P E R S O N A L I A . 
— In Ned.-Indië is: 
o v e r g e p l a a t s t naar de resid. Bali en Lombok, ten einde als 

eerstauiiw. watersiaatsambtenaar op te treden, de opzichter 2e kl. 
A. Th. Coorengel; naar de resid. Bagelen, de opzichter 3e kl. 
J. Dagterom; 

v e r l e e n d wegers langdurigen dienst, een jaar terlof aan den 
ingenieur le k l . hij den dienst van het mijnwezen W. Godefroij 
en aan den opzichter le k l . bij den waterstaat E. de Graaf; 

toegevoegd aan den chef der 2e waterstaatsafdeeling voor de 
opnemingen en werken in het belang der verbetering van de be
vloeiing en den waterafvoer in Noord-Tegal, de opzichter 3e kl . 
A . G. A . H . Brunet de Rochebrune. 

— Bij kon besluit is, met ingang van 1 April 1899, benoemd 
tot opzichter hij den bouw der Rijksmuseumgebouwen te Amster
dam J. van Tetterode, thans tijdelijk opzichter bjj dien bouw 

— Bij kon. besluit is aan A. C. van Ruyven, te Appingedam, 
op zyn verzoek, eervol ontslag verleend als landmeter der le kl. 
van het kadaster, behoudens aanspraak op pensioen; en zijn be
noemd tot landmeter le kl . J . A . Bongenaar, te Tiel, thuis 2e 
k l . ; tot landmeter der 2e kl. J . Groeneveld, te Winschoten, thans 
8e k l . ; tot boekhouder van het kadaster II. Tinkelen berg, thans 
teekenaar te Amsterdam, een en ander met ingang van 1 Mei. 

— By kon besluit is met ingang van heden 1 April, benoemd 
tot assistent bij het Nedeilandsch Museum, J Kalft'. 

— By beschikking van den Minister van Binncnl. /aken ia met 
ingang van heden, 1 April, benoemd tot opzichter by het onderhoud 
der gebouwen van ocderwys, ter standplaats Delft, J A . Scklieker, 
thans buiteogewooo opzichter by de werken tot uitbreiding der 
Polytechnische School te Delft. 

— De heer J R. de Kruyff, te Amsterdam, heeft naar men 
verneemt, eervol ontslsg gevraagd als directeur der Rijksschool 
voor konstnyverheid, aldaar. 

— Te 's-Gravenhage is in den ouderdom van ruim 56 jaren 
overleden de heer S. L . Huizer, gepensionncerd hoofd-ingenieur 
van bet stoomwezen in Nederl.-Indió, ridder in de orde van den 
Nederl. Leeuw. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— D i r e c t e u r d e r A m b a c h t s s c h o o l te Alkmaar. 

Jaarwedde /2000. Adres vóór 10 April san het bestuur der school 
aldaar. {Zie adv. in /ut vorig no.) 

— Twee bekwame o p z i c h t e r s voor het ontwerpen cn aan
leggen van tramljjnen bjj de Ned. Traniwegmjj Adres in persoon 
by de directie te Heerenveen, waar nadtre inl. gegeven worden. 

— Bouwk. o p z i c h t e r by do Nederl. Heidemaatschappij. 
8alaris f 60 k f 70 per maand Adres, motto „Opzichter"', aan 
den directeur te Utrecht 

— O p z i c h t e r - t e e k e n a a r bji scboolbouw te Vlissingon, ge
durende ) » J maanden. Adres vóór C April aan den gemeente
bouwmeester, (tie adv. in dit no ) 

— O p z i c h t e r hy' den prov. W a t e r s t a a t in de prov. Zuid-
Holland. Aanvangsjaarwedde f 1200 Adres op zegel vóór 15 April 
by het college van Gedeputeerde Staten te 's-Gravenhage (Zie 
adv. in dit no.) 

— Een b e k w a a m e n e rvaren opz i ch te r - teek en aar 
en ren geoefend teekenaar , lij den houw van het abattoir 
te Utrecht Salaris naar bekwaamheid. Adres den directeur der 
gemeentewerken. (Zie aar. in d.t no) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Diinstaanbieaingen in bekneplen vorm norden ten gelieve van 

heeiui geatonneeraen tioeimaal per jaar faeeachtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende briezien.) 

— Jotg bouwkundige, bekw. teekenaar, prnct en thcor. ont
wikkeld, goed bekend met het maken van plannen en begroo
tingen, zoekt plaataing. Beste referentiën; hoog salaris geen 
verebchte. Adres no. 58, Bureau dezes (2) 

— Bouwk. teckenaar, 19 jaar, pract. en ilieor ontwikkeld, 
zag zich gaarne als zoodanig geplaatst. Goede refer. Hoog salaris 
geen vereisebte. Adres no. 59, Bureau dezes. (1) 

IxrORMATIEnUJIEAU TECHNISCHE VAKVERFEMGING , 
VAN-IIER-HU.STSTRAAT 29, AMSTERDAM. 

1. Bouwkundig Opzichter leeft. 25 j . ong. sal. / 70 a 80 p. m. 
?; n • T. T , " " 3 2 » seh. , -1000 'sjaars, " 
d Opzichter Teekenaar „ 20 
4. 
5. Chef Mach. Werkmeester 

- 70 p. m. 
«3 , , „ -80 , 
49 , geh. / 1250 'ajaars min. 

TATTERSALL & HOLDS WORTH, 
I : \ S V I I no i.. 

Globe. W o r k s en Store*. 
Aanleg van Centrale ve rwarming in 

HF .KKKN, B R O K I K A S B K N , PARTICU
LIERE en OPENBARE GEBOUWEN enz, 

H A N D E L in Wand- en Mnnrtearels. 
Asphalt, Schoorsteenmantels, Vloeren. 

H 0 U T C Ê M E N T 
B E D E K K I N G E N worden tol 
b i l l i j k e pr i j zen en onder g a r a n t i e 
geleverd door 

W. J. VAN ELDEN Hz, 
leunt- «as 7Ht%H%vet»ker, 

S i n g e l 2 2 9 b|d Paleisstraat 
A H S T E B D A H . 

Vertegenwoordiger der sedert 1868 ge
vestigde firma C A R L 8 C H M 1 D T A 

Ce., te UIKSCHBERG in Silezie. 
•ateriaal ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer 
Mem. San. Inat L O N D O N . 

Kantoor: I N De Ru j terkade, A H I T I B D 1 X . Filiaaal: se Beklm. 
Hoofdagent voor Nederland, BelgiS en Koloniën van SHANKS * Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van cempleete Badinrichtingen. — Privaat-lnrichtimten. — 

Shanks Closets zyn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, IVaschtafcls. Urinoirs enz. — V I 1 W 1 I I I N e n V K . \ T I I , A T I s V 

Belast zioh met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer eoncurreerende prijiaa, 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopera genieten het gebruikelijksu 

van Itattt en vau staat, in Terschillei.de 
eonttructién. Prijscouranten ea in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

•f'. H. M. SV110l/lF., 
Fabrikant, Prinsengracht 516. AMSTERPII 

voorheen A . J . J O E K E S . 

Machinerieën, Hacbinekamerbehoeften, Stoomappendages, 
Gasmotor-olie, Machine- en Cilindero iè'n enz. 
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P r o v i n c i e Z U I D - H O L L A N D , 
maken bekend, dat te vervullen it eene 
betrekking van 

O P Z I C H T E R 
lil.l D E N 

P r o v i n c i a l e n W a t e r s t a a t . 
op eene aanvangsjaarwedde van 
ƒ 1 2 0 0 . Vereischten zijn, behalve de 
algemeene kennis voor soortgelijke be
trekking vereischt, meer in het bijzon
der kennis van Zeeweringen, Rijs- en 
Aardewerken. 

Zij, die voor deze betrekking in aan
merking wenschen te komen, moeten 
hun op zegel geschreven verzoek bij 
het College inzenden v ó ó r 15 A p r i l 
aanstaande. 

' S - G B A V K N H A G E , 27 Haart 1899. 

De Gedeputeerde Staten voor
noemd, 

FOCK, Voorzitter. 
F. T A Y E N R A A T , GrifBer. 

Gemeente Vlissingen. 
Bij Schoolbouw wordt nift 1 M e i 

a. *., gedun nde 4 ii 5 maanden, ne-
vraaatlt 

Een bekwaam 

OI7JCIIÏHI-ÏÏIKE.\illï. 
Brieven met opgaaf Salaris enz., te 

zenden vuor 6 April a. s.. aan den 
Gemeente-Bouwmeester te Vlissingen. 

Bij den bouw van het a b a t t o i r 
te l ' t r e « - h t iroi-rtt aerraaytl 
een bekwaam en ervaren 

OPZICHTER-TEEKENAAR 
en een geotfend 

Teekenaar 
voor het maken van uitslagen en werk-
teekeningen. 

Salaris wordt naar bekwaamheid ge
regeld. 

Zij, die hiervoor in aanmerking 
wentchen te komen, worden verzocht 
zich, onder overlegging van stukken, 
te wenden tot den Directeur der 
Gemeentewerken te Utrecht, die ook 
persoonlijk is te spreken op zijn Bu
reau aan bet Stadstimmerhuis op Dins
dag en Vrijdag van 10 tot 12 uur. 

T E KOOP 
te 's-Gravenhage, <« rooto c n K l e i n e 
B O U W T E R B E I N E N , tegen bil
lijke prijzen. 

Te bevragen bij de Architecten Z. 
HOEK & J . T H . WOUTERS, Kantoor 
tt nhln hi'nr.notitktiile 133. 

]VT i n e r a a l - V e r v e n , 
besinnil tegen atmosferische invloeden, voor II et nel en. tlerelu, Muren. 
Serre; erz. in V i l l a ' s , W o o n h u i z e n en K e r k e n . Warme kleuren, 
matte toon en afwaschba.r, op Cement, Knik of (Ups. 

A. SI I N E K \ A I , A K T I S T E X V E R i ' voor Fresco's. 
B M I N E B A A L l > E < O I M T I E V E R F voor eenvoudige motieven. 
C 311X E R A A E S C III M I E R V E K F voor gewoon werk 

Vertegenwoordiger voor Nederland en België D. DE CLERCQ, Nnnspeet. 
1'rijsroiirtiiitcn en llaniift iilint) f. rat is. 

BECKER SBUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A H 

W A T E R P A S - H O E K M E E T -
B R A N D E R E 

I N S T B V H E N T E i r , 
voor INGENIEURS, A R C H I T E C T » , 
LANDMETERS, TEEKENAARS, W . 

G e ë m a i l l e e r d e 

Peilschalen. 
WEEQWERKTUIGEN. 

V A X RIJN & Co, SPIEGEL- en VERSTER6LAS. 
KOTrF.KltA.il. 

Kantoor en Magazijn Bloemkweêkei 
stremt (34 b.jd. Nieuwe limnenweg, 

A l l e soo r t en Geo rnamen tee rd G L A S . enz. enz. 

Glasverzil vering1 

voor de a r ooi ml e malen. 

ST00MH0UTDRAAIER1J EN ZAGERIJ 
van het Broederhuis tc Zeist. 

Iliedt zich beleefd aan tot bet vervaardigen van allo 
H O U T D R A A I W E R K E A , 

•et on coed afgewerkt. Lage prtlses. Figuur- cn OrnamentzagerU; Vers ie 
r ingen voer Veranda 's , Tuinhuizen , Balustradea. r » . enz. 

By grootero partijen aanmerkelijke l - K I J W V K I H I I M > K H I . \ < ; . 

S C H O O R S T E E N M A N T E L . 
Te koop: een r o o d m a r m e r e n 

S c h o o r s t e e n m a n t e l iLouü XIVj, 
met Houten Betimmering 

Adres: F laai» l i , DEN H A A G . 

H. P. DER BOER, 
W ' o l l e n f o p p e n s t r a a t 37. 

BOTTËHDAM. 
Spicialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS, 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zi'veren Medaille A M S T E R -
D A M 1894, en Gunden Medaille D O R -
DBKtnr 1896. 

Hou» i ook OVENS met ni tr i . jden-
den b a k v l o e r en D r a a i o v e n s 

Ter drukkerij der Raemltoze YeMiootbclia|i „Het Yadcrlarjd". 

34ste J A A R G A N G N". 14. Z A T E R D A G , 8 April 1899. 

RtDACTKUR: F. W. V A N GENDT JG». Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Sclmytstraat \02^ s-Gravenhart. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
/ 5 . — ; voor België / 6 . 5 0 en voor de overige landen der Poet-unie. 
met inbegrip van Nederlandsch-IndiC en Transvaal, / 7.50. Afzonder
lijke nonimers bij vooruitbetaling nut plaat/'0.25, zonder plaat f o. 15. 

Advertentiün van 1 tot 6 regels f. 1 .00, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer ƒ 0 . 1 5 . Groote letten worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

R E I SI I i:R INNIC RINGEN. 
DOOR 

A . \ Y Wl'.lSS.MAN. 

I. 

M u n c h e n 
(Vervolg van bladz. 102). 

Het meest naar de stad toe, op den hoek van twee 
straten, bouwde Gartner de zoogenoemde Eeldherrn-
halle, een niet begrepen nabootsing van de Loggia 
dei I.anzi te Florence. 

Vrij wat aangenamer dan dit monument doet ons 
de nabijgelegen T'uealinerkerk aan, het eenige be
langrijke voortbrengsel van Harok-kunst, dat Mun
chen kan aanwijzen. De plattegrond heeft hetzelfd;' 
systeem, dat wij ook bij dc St.-Michaelskcrk aan
troffen, doch daar de afmetingen kiener zijn, is de 
indruk van het interieur niel zoo imposant, a! is het 
met haast ongelooflijk rijk stucwerk gedecoreerd. 
De gevel is gevolgd naar die der latere Romeins le 
kerken, en beneden met Dorische, boven niet Jod-
Sche pilasters getooid. De twee klokkctorens naast 
den gevel hebben ongemeen grillige spitsen. Hoven 
het kruis der kerk maakt de goed gedetailleerde koe
pel een aangenamer] indruk. 

De zoogenaamde „Kesidenz", het paleis waar in 
vroeger tijden de hertogen, later de koningen plach
ten te wonen, ligt hier dicht bij. Zij behoort g deel-
telijk tot liet oude, gedeeltelijk tot het nieuwe Mun-
chen. Van de oude vleugels zijn die uit het begin 
der 17e eeuw, waaraan de naam van Pa-ter de Wit 
verbonden is, liet meest belangwekkend. In het bij
zonder verdient het zoogenoemde „Grottenhof" de 
aandacht. Het is een vierkant plein, van niet bijzon-
tier groote afmetingen, als tuin aangelegd en met 

een fontein in het midden. In het stcenen bekken 
dezer fontein staat, op ccn bevallig voetstuk, de uit
muntend gemodelleerde groep van Perseus, die der 
Medusa het hoofd heeft afgehouwen, een meester
stuk van bronsgieterskunst. Het water spuit zoowel 
uit den hals der Medusa als uit haar afgehouwen 
hoofd, een ietwat zonderling realisme, althans voor 
den hedendaagschen aanschouwer. De gevels van het 
plein zijn met een Jonisehe pilasterorde versierd; 
boven de nissen en tusschen de vensters der hooger 
gelegen verdieping ziel men ornement, dat nog 1111 
zuiver ibe-eeuwsch karakter draagt. 

Aan de oostzijde van dit plein ligt een overwelfde 
loggia, geheel in den llaliaanschen smaak van dien 
tijd gede oreerd Muren en gewelven zijn b schildcrd 
deels niet voorstellingen uit de mythologie, deels met 
cartouches, festoenen en arabesken. Dil schilderwerk 
is blijkbaar slecht gerestaureerd, en heeft daardoor 
zijn oorspronkelijk karakter hier en daar verloren. 

In het midden der loggia springt een grot, zooals 
zij toen vaak gemaakt werden, naar v.ircn. Die grot 
is geen nabootsing der natuur, maar een architectoni
sche compositie. Nissen, vazen, kroonlijsten, impos
ten en consoles, alles is van schelpen en veelkleurige 
steentjes gemaakt, eenigszins als mozaïek. De grot 
werd uitgevoerd 0111 een reeds aanwezig gebouw, de 
rariteitenkanier. die niet een harer hoeken in de log
gia uitkwam, te maskecren. Wat in dit antiquariuni 
bewaard wordt, is misschien niet van groote waarde. 
Maar de decoratie verdient ccn aandachtige beschou
wing. De hooge gewelven, door zeer korte en breede 
quasi-Korinthische pilasters gedragen, zijn met un
touches, arabesken, hermen, vogels enz. beschilderd 
In dc cartouche-; werden landschappen aa gebracht, 
en de groote velden met mythologische tafercelen 
gevuld. Dat de schilders, die deze decoration maak-
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ten, groote kunstenaars zijn ijonvsl, wil ik niot zog
gen. Maar zij hadden nog liet juiste begrip van ver
siering, dat later geheel verloren ging. 

De gevel aan de Residenzstrasso is blijkbaar op 
beschildering berekend geweest. Nu die of niet uit
gevoerd, ot verdwenen is, maakt de compositie niet 
den oorspronkelijk bedoelden indruk. De twee rijk 
gedetailleerde Dorische portieken, me! hun zeer ka 
raklcristiek beeldhouwwerk, verraden een Nederland
sche hand. 

I It i nieuwe gedeelte der Residenz is een werk van 
Von Klcnze, ïVtmaal zijn Helleensche neigingen 
liet varen, cn in ccn soort van Fransch-Italiaans hen 
stijl zijn heil soekt. Mooi is anders, en vooral dc 
arkaden oni den tuin, inct rammelend harde fresco's 
beschilderd, getuigen niet van ccn goeden smaak. 

Nabij tic Residenz ligt de Ma\-Josephs-plalz, dus 
genoemd naar den vorst, wiens niet zeer fraai beeld 
m hel midden staat. Aan dit plein bevinden zich 
het Rcsidenz.theatcr en het Hoftheater. Het eerste 
is ccn werk der vorige eeuw, het tweede een droog 
klassiek gebouw van misschien I S J O , met een portiek 
als dat van hot Pantheon te Rome. liet Postkantoor, 
mede aan dit plein gebouwd, is een treurig voort
brengsel van Neo-Romanliek. Op het oogenblik is 
hol builen gebruik gesteld, en wordt de dienst ver
richt in een particulier huis aan de Thcatinerstrasse. 
Het schijnt dal hel oude gebouw wordt veranderd, 
ui' misschien wel geheel gesloopt, wat geen zonde 
zou zijn. 

Wanneer men de gebouwen, onder koning' Lode-
wijk in hel nieuwe Miinchen geslicht, bezoekt, dan 
wordt men getroffen door tie groote verscheidenheid 
van stijlen, die deze vorst deed toepassen. Do hof
kapel is Byzantijnsch, de Ludwigskirche Lombar-
disch-Roniaansch, de Bonifaciuskirche ccn oud-Chris
telijke basiliek. In de Bibliotheek heeft Gartner de 
zoogenaamde Munchener Romantiek, die vroeger 
hier-te-lande ook wel aanhangers telde, gebruikt. Het 
gebouw is erg massiel uitgevallen; alleen de breede 
hooidtrap, door ccn tongewelf gedekt, maakt een 
bevredigenden indruk. 

Dc twee Pinakotheken, die op een haast onafzien
baar plein staan, leveren architectonisch niet veel 
merkwaardigs op. De oude Pinakotheek, met haar 
verbleekte fresco's aan de buitenzijde, geeft geen 
hoogen dunk van het talent, door Von Klenze beze
ten. Men zou echter den stijl nog wel voor lief ne
men, ware slechts do verlichting der schilderijzalen, 
die zulke meesterstukken bevatten, voldoende. Maar 
het licht is zeer gebrekkig. Vier zalen worden ieder 
door één kleine opening in de zoldering verlicht, 
twee hebben ieder twee van die openingen en tie 
groote zaal bezit er drie. Er is dus in de laatste zalen 
gezondigd tegen den regel, dal slechts één lichtbron 
gemaakt moet" worden. Doch daarenboven is in alle 
zalen de verhouding van het totaal der plafond-
openingen tot het vloeroppervlak geheel onvoldoende, 
daar in hel gunstigste geval nog niet dc helft van 
hot licht kan binnenkomen, dat noodig zou zijn.. De 
hoogste der zalen is 16 M„ zoodat hel licht, dat on
middellijk door de op de vlakke kap geplaatste lan
taarns invalt, alleen het bovenste deel van de wan
den beschijnt. De op het N. O. gelegen kabinetten 
niet zijlicht hebben scheidingen, die loodrecht op 
den gevel staan. Dc verhouding tusschen venster en 
lokaal is ongunstig, en dc zeer lage borstweringen 
roepen hinderlijke glimlichten te voorschijn. 

Do verzameling, die de Pinakotheek bevat, behoort 
tot de prachtigste, die men ergens zien kan. Wie van 
Italiaansche kunst houdt, vindt er Botticelli's „Graf

legging", wier compositie zoo fraai is, ofschoon het 
coloriet misschien te wenschen overlaat; Francia's 
beroemde madonna, waar tie juiste teekening der 
Paduaansche school zich paart aan ccn harmonische 
kleur; Rafael's madonna uil zijn Florentijnschcn 
tijd en wellicht beter dan vele zijner latere werken, 
zooals bijvoorbeeld dc „Madonna della Tenda", hier 
ook bewaard ; Titiaan's Venus, zoo schitterend van 
kleur. 

Wie meer van Vlaamsche kunst houdt, bewondert 
hel triptiek van Rogier van dor Weyden, den H. 
Lucas van denzelfden meester, met haast onbrgrijpe-
lijke uitvoerigheid geschilderd. Ook de Memling zal 
hem boeien, meer dan dc Danac van Mabuse, die 
reeds doet zien, hoe de Italianen in de 16e eeuw de 
Vlamingen uit het rechte spoor brachten. 

De oude Hollanders zijn in de Pinakotheek goed 
vertegenwoordigd. Van Dirk Bonts, den Haarlemmer, 
die zich later te Leuven vestigde, is er een triptiek-
luik met Melchiscdek en den mannaregen, tafereelen 
die zich onderscheiden dooV de zorg, aan de rijke 
gewaden cn hot landschap besteed. 

De madonna van Lucas van Leyden is niot bijzon
der aantrekkelijk, doch interessant als ccn der goed-
bewaardc stukken van dien moester. 

Van den gelieimzinnigen Ki-eeuwschen schilder, 
die zoowel aan Jacob Cornelisz. Gossacrt, Jan Joos-
ten als Albrccht Diirer doet denken, cn wiens naam 
nog niet ontdekt is, bezit de verzameling het voor
naamste werk, de dood van Maria. Onder de Duit-
schers verdienen Martin Schöngauer, de oude Hol
bein, wiens meesterwerk hier is, Albrecht Diirer met 
zijn apostelen en zijn beroemd portret van 1504 ge
noemd le wtinlen. 

(iuido Reni's hemelvaart van Maria is mij niet 
iiicdegevallen. Hel is et 11 zoel, conventioneel en niet 
fraai gekleurd stuk, dal 111 pront beter voldoet d;m 
als origineel. Maar de Murillo's, straattypen uit Se-
villa, zijn prachig en misschien nog belangrijker dan 
de madonna's van dien meester. 

Rubens schittert in de galerij als een ster van de 
eerste grootte. Het laatste oordeel, dc amazonen-
strijd, de schaking der dochters van Leucippus, de 
nimfen, deze onderwerpen geven den Vlaainschen. 
meester gelegenheid do forsclie blanke vrouwen, die 
hij bij voorkeur lot zijn modellen koos, in allerlei 
houdingen af te beelden. De leeuwenjacht toont, wat 
Rubens als schilder van dieren vermocht. Maar voor
al dc portretten schenen mij prachtig toe, in het 
bijzonder die, waar de meester zich met zijn eerste 
vrouw in een kampcrfoeliepriccl heeft afgebeeld, die 
van graaf Arundel on zijne gemalin, en die van 
Rubens' tweede vrouw met zijn jongste kind 

Ook Van Dijck heeft hier uitmuntende werken. 
De Heilige Familie, Christus aan het kruis, zijn 
fraaie kerkelijke stukken ; onder de talrijke portretten 
kwamen mij die uit den vroegeren tijd des meesters 
als de besten voor. In dc lateien, ofschoon stil van 
kleur, en lijn wat de vleeschtintcn aangaat, is toch 
iets conventioneels hinderlijk. 

Jordacns toont zich 111 zijn groote stukken de even
knie van Rubens. Bijzonder rijk is dc verzameling 
aan werken van Adriaan Brouwer, de uitmuntende 
colorist, die spelende en twistende boeren zoo goed 
wist weder te geven. Ook den Fltiweolen Breughel 
leert men hier zeer goed kennen, terwijl Frans Snij
ders door uitmuntende stillevens, vertegenwoordigd is.. 

Van Rembrandt bezit de Pinakotheek de II. Fami
lie van 1631. Maria zit als Ilollandsche huismoeder 
mot haar knaapje op den schoot naast ccn wieg, 
waarover Jozef zich hcenbuigt. Belangrijk zijn ook 
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de vijf tafereelen uit dc passie, die den meester door 
den stadhouder Frcderik Hendrik besteld werden. 
De schilder weet hier roods met het licht te tooveren. 
Deze stukken zijn allen uit den eersten tijd van 
Rembrandt; van dc latere bezit dc verzameling er 
geen. 

In dc kabinetten vindt men vooral i/e-ccuwsche 
Nederlanders, als Gerard Terborch, Gerard Don. met 
drie fraaie werken, Gabriel Metzu, met het „Drie
koningenfeest", Frans van Mieris de oude, Jan Steen, 
met „de zieke vrouw", Pieter de Hooch, Adriaan van 
Ostadc, Lsaias van de Velde, Jan van Goyen, niet 
een prachtig „strandgezicht", Allart van Lvcrdingen, 
Salomon van Ruisdael, Jacob van Ruisdael, Philips 
Wouwerman, Jan Wecnix, Jan Davidsz. de Heem, 
Willem Claesa Heda. Lr zijn onder dc werken dezer 
schilders vele meesterstukken. Ofschoon de metst 
beroemde Nederlanders hier niet zoo goed of in het 
geheel niet vertegenwoordigd zijn, vindt men van de 
eigenlijke „kabinetstukken" ccn uitmuntende verza
meling. 

Als men dc oude meesters in deze Pinakotheek 
genoten heeft, en men gaat. naar de Nette Pinakotheek, 
dan wat ht er een groote teleurstelling. Het gebouw, 
een onbeholpen voortbrengsel van Romantiek, is 
grootcndcels gevuld met werken van Duitsche schil
ders uit deze eeuw. Wie het nog niet weten mocht 
kan zien, hoe weinig die schilders beteekend hebben. 
Groote, harde, zeer academisch getockende stukkei, 
door de daarnaar vervaardigde, over de hccle wereld 
verspreide reproducties maar al tc bekend, „heroï
sche" landschappen op rarekiekkastachtige manier 
verin hl, ziedaar de hoofdinhoud. Verder prullenboel, 
met enkele betere stukken, blijkbaar in den aller-
laatsten lijd pas aangekocht. 

Zooals mijnen lezers roods bekend zal zijn, is men 
te Munchen tegenwoordig zeer voor de „nieuwe 
kunst" geporteerd. Men noemt haar daar ..Secession". 
Ik sprak reeds met een woord over dc tentoonstelling 
dour de Secessionisten dit voorjaar georganiseerd. 
Deze tentoonstelling is zeer geschikt, om een denk
beeld le geven vau de wijze waarop het nieuwe stre
ven zich in de kunstnijverheid openbaart. 

Eer ik daarover echter spreek, moge een enkel 
woord over de nieuwste Munchener bouwkunst hier 
een plaats vinden. Ik moet erkennen bedrogen te 
zijn 111 mijn verwachting, hier uitsluitend „nieuwe" 
kunst aan te zullen treffen. Ja, het kwam mij zelfs 
voor, alsof de voorstanders van het nieuwe nog maar 
betrekkelijk zelden in de gelegenheid gesteld wor
den, te tooncn, wat zij als bouwmeesters vermogen. 

In de buurt van de Thercsiënvvicso is in den laat
sten tijd veel gebouwd, cn nog heel wat is er op 
dit oogenblik onderhanden. Vooral aan de zijde van 
het veld, recht tegenover het reusachtige beeld van 
Bavaria, verrijzen de gebouwen uit den grond. Maar 
wie daarheen zou gaan, in de hoop hier nu den 
triomf der nieuwe kunst te aanschouwen, wordt al 
dadelijk zeer ontnuchterd, als hij boven alles uit ccn 
nieuwe Gotbischc kerk, geheel naar de regelen der 
kunst, haar onvoltooide massa omhoog ziet steken. 

Dc villa's 011 huizen, in dit kwartier gesticht, ver
toonen een stijl, die herinnert aan de Beicrsche en 
Tiroolsehe Renaissaiue, vermengd met. Barok- en 
Rococo-moticven. Dc muren, voor Ilollandsche be
grippen bijzonder zwaar, zijn grootcndcels bepleis
terd ; sterk sprekende profillen zijn vermeden, waar
schijnlijk, daar de pleister-techniek zich daartoe niet 
HOM loonde. Waar ornement is gebruikt, is het tame
lijk vlak, cn met betrekkelijk geringe variatie aan
gebracht. 

Ook bij gebouwen van grootere afmetingen vindt 
men ( en soortgelijken stijl gebezigd. De bier- en con-
' t rlgi legt nheid, die „Kaimsaal" ht 1 t, vertoont een 
goed vo< irl iceld v an deze manier Mel dc constructieve 
waarheid hebben de bouwmeesters het niet nauw 
gei ten, wat, hij tie pleislerlei liniek, 1 ok v rij wel 01 11 
onmogelijkheid zou zijn. Daar bij ons het construc
tieve een der grondslagen van de nieuwe kunst 
vormt, zoo staat een Nederlander vreemd te kijken, 
als hij ziet, hoe de Muncheners zoekende zijn naar 
wat nieuws, zonder op tie constructieve waarheid ook 
maar het minst tc letten. 

Bespeurt men bij sommige gevels en interieurs de 
nawerking van Barok en Rococo, ook hel Empire, al 
is het dan ook in gew ijzigden vorm cn mot modem -
Engelsche motieven vermengd, vindt aanhangers. 
Weer andere architecten trachten don vakwerk-stijl 
der 16e eeuw nieuw leven in tc blazen, terwijl de 
allermodernsten zich tot de „innige vlakheid", die ook 
bij ons als het voornaamste kenmerk van den nieu
wen stijl geldt, bekeerd hebben. De gepleisterde 
gevels, de ronde pannen, het groene houtwerk geven 
(lan het mijn lezers voldoende bekende effect. 

Bij de huizen in aanbouw trof mij de buitengewone 
zwaarte der muren van gebakken steen, en de on
gemeen soliede wijze, waarop de steigers waren sa
mengesteld. Ladders, ab bij ons, werden niet ge
bruikt, doch flauw hollende vlakken van hout had 
men in haar plaats aangebracht. Deze gemakkelijke 
wijze van naar boven gaan maakte het mogelijk, do 
opperlieden door vrouwen te vervangen. Voor femi
nisten moet het een aangenaam schouwspel wezen, 
als zii die oppen rouwen, in blauw katoenen japonnen 
en met kleurige doeken over het hoofd, twee aan 
twee met bedaarden pas de baren zien dragen, waarop 
de bouwstoffen naar boven gebracht worden. Hot 
schijnt, dat reeds sinds overouden tijd deze toestand 
te Munchen bestaat, die aan het sterke geslacht, 
anders zoo naijverig op zijn rechten, geen aanstoot 
geeft. In de Isar-slad zou een vrouwelijke architect 
of bouwmeesteres beter dan elders op haar plaats 
zijn. Toch vernam ik niet, dal er zich eene gevestigd 
had. 

Ten slotte kom ik tol de Munchener kunstnijver
heid, die zich zoo weert en die een der steunpilaren 
van de ..Secession" mag genoemd worden. Niet alleen 
op de tentoonstelling waren haar voortbrengselen ter 
bezichtiging en te koop, ook magazijnen in de stad 
voorziet zij geregeld van voorraad. 

I Iet karakter van de „nieuwe kunst" verschilt te 
Munchen niet van dat, hetwelk zieh elders vertoont 
De ontwerpers zijn blijkbaar met dc beste voorne
mens bezield, en hun streven is, om voorwerpen te 
leveren, die werkelijk te gebruiken zijn. Maar tus
schen pogen 011 bereiken ligt ook hier ccn wijde 
kloof. Dc prijzen, die voor de eenvoudigste dingen 
gevraagd worden, zijn buitensporig hoog, cn daar
door worden de voorwerpen, dio als voor dagelijksch 
gebruik bedoeld zijn, inderdaad tot zaken van weelde 
Ik zag bijvoorbeeld ccn handdoek, die van eenig or
nement, iii kunstnaaldwerk uitgevoerd, voorzien was. 
De prijs bedroeg 40 Mark, dus ƒ 24; wie zal zich 
de weelde kunnen veroorloven een dozijn van zulke 
handdoeken aan te schaffen? Ook voor vele andere 
artikelen, schijnbaar hoogst eenvoudig, werden der
gelijke prijzen gevraagd. 

Te Munchen is dus de „nieuwe kunst" alleen voor 
zeer gefortuncerden bereikbaar. Veel, wal er te zien 
is, trekt aan door nieuwheid, maar slechts enkele 
zaken zou men willen hebben. En hoe gaat het dan 
nog! Mijne vrouw, die dc reis medemaakte, voelde 
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zit h aangetrokken door eierdopjes, in roud koper 
gedreven, en inderdaad sierlijk en origineel bewerkt. 
Het is altijd aangenaam als men ccn dame met iels 
genoegen kan doen, en zoo werden wij dan de ge
lukkige bezitters van dc fraaie voorwerpjes. Thuis 
gekomen wilden wij op het Paasehfccst de dopjes 
inwijden maar helaas, het bleek, dat de ver
vaardiger in zijn streven om wat nieuws en oor
spronkelijks te leveren, vorm en afmetingen van de 
eieren, zooals de kippen gewoon zijn die te leggen, 
over het hoofd had gezien, zoodat wij genoodzaakt 
waren, weder tot de oude dopjes onze toevlucht te 
nemen. Ook ccn keurig kistje, met rijkbewerkt kope
ren beslag, kochten wij aan. Zijn bestemming was 
tot berging van sigaren tc dienen, doch ook hier 
bleken de afmetingen niet goed gekozen. 

Hoe „practisch" de nieuwe kunst zich dus voor
doet, van de eischen, die het werkelijk levei stelt, 
heeft zij het rechte begrip nog nict. De meubelen 
zijn soms zeer eigenaardig, maar meestal te plomp, 
cn passen daarom alleen in bijzonder groote vertrek
ken. Combinaties van meubelen, zooals men die in 
Engeland veel ziet, worden ook tc München gaarne 
gemaakt. Maar hunne bruikbaarheiel is wel eenigszins 
twijfelachtig. 

Het verdient opmerking, elat de modellen van 
1820—1840, zooals onze grootvaders die gebruikten, 
door de nieuwe kunst bij voorkeur worden gevolgd. 
De tijd ligt nog zoo lang niet achter ons, dat de 
meubelen uit die periode als geheel en al verwer
pelijk werden beschouwd. Zelfs de handelaars in oud 
lieden gaven cr niets voor. Doch nu is het getij ge
keerd. Erkend moet worden, dat de meubelen in 
questie zeer gemakkelijk in het gebruik zijn. De 
nieuwe kunst echter, waarschijnlijk bevreesd in al 
te getrouwe navolging tc vervallen, veroorlooft zich 
veranderingen, elic elc bruikbaarheid der meubelen 
niet alleen verminderen, maar soms geheel en al doen 
verdwijnen. 

Het drijven van metaal wordt met succes beoefend. 
Wij zagen ccn theeservies, van rood koper, bestaande 
uit een blad, trekpot, melkkan en suikerpot. De- prijs 
was zeer hoog, maar het quasi-Japansche patina 
maakte een zeer artistiek effert. Evenwel ook dit 
servies zou in dc practijk niet voldoen, daar het blad 
te klein, de trekpot veel te groot was, en beter als 
waterketel te gebruiken zou zijn. 

De heeren van de nieuwe kunst mogen het mij 
vergeven, maar na al, wat ik van hun werk zag, ben 
ik tot de overtuiging gekomen, dat zij daar het 
beste slagen, waar zij het werkelijke leven gelui 1 
buiten beschouwing laten en dus bibelots maken. Wan
neer ik hierdoor misschien het doodvonnis over de 
geheele nieuwe richting uitspreek, is dit nict mijn 
schuld. 

In ccn volgend opstel hoop ik het ccn cn ander 
over Budapest, het doel van mijn reis, en over de aan
leiding, die mij daarheen voerde, mcele te deelen. 

D E N. Z. K A P E L T E A M S T E R D A M . 

Het gaat den heeren, elie zich voorgenomen heb
ben de N. Z. Kapel le Amsterdam te sloopen, nog 
niet geheel naar den vlccze. Hun wordt het eigen
domsrecht op het gebouw betwist. Vast staat, dat 
aan de gemeente Amsterdam althans ccn deel van 
het gebouw toebchooren, nl. de toren met zijn in
houd. 

De regelingen, in het laatst der vorige en het begin 
van deze eeuw getroffen, schijnen de grondslag te 
zijn, waarop de Ncderduitsch Hervormde Gemeente 

haar eigendomsrecht baseert. Voor re-chtsgelcerden 
valt hier wat te doen, want het is er verre van af, dat 
de zaak toen behoorlijk geregeld werd. Zooveel is 
wel duidelijk, dat het gebouw aan de Hervormden is 
afgestaan ten behoeve van hun eeredienst en niet 
om er, na afbraak, een slaadje uit te halen. Dat de 
op het profijtje beluste heeren elat nict inzien be
wijst, dat zij elk gevoel van betamelijkheid en kiesch-
heiel missen. 

Om aan de zaak ccn glimp van behoorlijkheid te 
geven, laten zij het voorkomen, alsof de kerk zóó 
bouwvallig is, dat zij wel gesloopt moet worden. Uit 
vrees, dat bouwmeesters tot de overtuiging zouden 
kunnen komen, dat herstelling mogelijk ware, wordt 
ietlcr deskundige ten strengste uit het gebouw ge-
w eerd. 

Er is echter nog iets. Laat ons eens aannemen, dat 
het eigendomsrecht niet wordt betwist, cn dat de 
slooping dus kan geschieden. Zal dc gemeente Am
sterdam, die tegenwoordig, waar het dc toepassing 
der bouw verordeningen geldt van geen gekscheren 
weten wil, dan toestaan dat het terrein, geheel in 
strijd met de verordeningen, bebouwd wordt op de 
wijze, als in de bedoeling schijnt tc liggen? Zal het 
kleine bedehuis, dat men wil oprichten, tusschen de 
winkelhuizen aan de Kalverstraat en hel Rokin mo
gen worden gebouwd? Zal de rooilijn der Kalverstraat-
gevels die van elc „kastjes" mogen zijn? Zullen ook 
elc iele andere beperkende bepalingen, waaraan thans 
met kracht de hand wordt gehouden, ten behoeve 
der speculatie van de Nederduitsch Hervormde Ge
meente buiten werking worden gesteld? 

Wij gelooven niet, dat het Amsterdamsch stads
bestuur daarvoor te vinden zal zijn. Reeds hoorden 
wij beweren, dat de Hervormde Gemeente dit ver
wacht noch verlangt, maar dat zij, als de bouwpolitie 
haar, na de slooping, de keus laat tusschen bedehuis 
en winkelhuizen, het bedehuis, dat zij niet noodig 
heeft, blijmoedig overboord zal werpen, om de rente-
gevende winkelhuizen te redden. 

Wij hopen, dat wie dit voorspellen tot de brood
etende profeten zullen blijken behoord te hebben. 
Maar wij zijn niet gerust, want nu eenmaal de Mam
mon elc hecren in zijn klauwen heeft, laat hij hen zoo. 
spoedig wis niet los. 

G A S T R A M DEN I I A A G - L O O S D U I N E X 
Den 31n Maart eindigde dc zesniaandelyksche proefdieiut van 

de gastram. Het eenige wat gedurende de maand Maart plaats 
bad, wss dat op den 22n asn ren clectroniagnetiscben ont-
steker een vorbindingsknop losraakte, wuardoor natuurlijk een der 
beide moioren buiten werking gesteld werd (iastrom u°. 2 deed 
toen een rit been cn terug, waarna n". 1 weder den dienst op 
zich tam. 

Het gasverbruik deze maand bedroegul8 liter per wsgerjkilomcter, 
terwyl het verleden maand 49(1 liter bedroeg. Dit komt waar-
scbynlyk wijl er in de nmand Maart sneeuw eu vorst is geweest. 
Vooral met vriezend weder, als de rails droog zyn, is do wryvings-
weerstand veel hooger dsn het geval is by regenachtig weder. 

Do gastram heeft zich dezo maand in groote belangstelling 
mogen verbeugen en do zesmaandelykscho proef in Den Haag 
heeft weer veel goed gemankt wat. het Duitsche fabrikaot te 
Dessau cn Maastricht bedorven had. Dat de proef ook in het 
buitenland do aandacht getrokken heeft, wordt bewezen door de 
bezoekers uit Frankrijk, België, DuitschlaLd cn Engeland, die 
expres voor dit doel Den Haag bezochten. 

Nu, dat dc proef geëindigd is, kan als merkwaardigheid ver
meld worden, dat wij geen e n k e l reservestuk voor de tram 
hadden, behalve twee klossen voor do electrische ontstekers; deze 
werden echter niet gebruikt. Hot is een bowy's van bet vertrouwen 
dat wij in de gastram stelden, een vertrouweu, dat niet beschaamd 
ia geworden. 

W. MEI8CHIE— SMITH M . S I : , 

Civiel'Ingenieur. 

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 K B O U W K U N S T . 

Op de buitengewone prysvraag, in het jaar 1898 door do Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst uitgeschreven voor hot 
verkrygen van ontwerpen voor een vors te l i jk p a v i l j o o n op 
het du in by een N e d e r l a n d s c h e zeebadplaa t s , zyn 
slechts twee antwoorden ingekomen Dc Jury, bestaande uit dc 
heeren C. Muysken, A Salm (i.Bz., E. üugol, J J . Weve on Joh. 
Mutters Jr., stelt voor geen volle bekroning toe tc kennen en als 
erkenning voor hun moeitcvollen arbeid alleen gotdelijke belooningcn 
aan de ontwerpers te geven en wel /150 voor het project „ce 
sera moi Nassau" cn / 50 voor het antwoord, onder het motto 
„Fancy" ingezonden. 

V E R E E N I G I N G „ D E F R I E S C H E B O U W K R I N G " T E 

L E E U W A R D E N . 

Ju 1 j'-R a p p o 1 /. 
Op de le priJBvrung, een w i n k e l p u i , waren ingekomen 28 

ontwerpen. waarvan een negental eene verdere beoordoeling 
waardig bleek to zyn, n.1.: de ontwerpen onder dc motto's S. A. M . 
— Verloren oogenblikken — Majolique — Sic Volo — Francois — 
Steencoustructio - Spes — Posno on A. B. 

N°. 1. 8. A. M Is een zeer eenvoudige oplossing en niet onver
dienstelijk. Het ontwerp is geschikt voor velo gevels, alhoewel dc 
ontwerper er oene bepaalde geveloplossing uan heeft toegevoegd, 
dio echter bet effect niet verhoogt. De oplossing van bet houten 
kozijn met deur is veel te zwak De pui is zeer goed geteekend, 
die van den geheelen gevel echter niet. 

N". ¥. V e r l o r e n o o g e n b l i k k e n . Door den eenvoud is het 
ontwerp wel geschikt voor vele gevels De vraag is 't of niet een 
kroon, in plauts van een deklyst, bet effect zou verhoogd hebben. 
Alhoewel het ontwerp veel verdienste bezit, zal het toch niet 
ceiieii bevredigenden indruk geven. 

H». 8. M a j o l i q u e . Hoeft eeno geheele geveloplossing gemaakt e:i 
de pui daarmede of omgekeerd deu gevel met de pui in overeen
stemming gebracht. De niet algemeens vorm van bet winkelraam 
geeft eene gocdo oplossing. De deuren er naast passen er ochter 
niet bij. ook ziju de Btounpunten iu do pui te schraal om den 
daarboven staanden gevel te dragen. Het teekenwerk is niet onver
dienstelijk. 

N°. 4. S ic V o l o . Dit ontwerp is stemmig Eene betere ver
houding tusschen deur- on raamopeningen ware geweiiBcht. Het 
teekenwerk is uitstekend behandeld, van de details is niet al te 
veel gemaakt. 

N°. 5 F r a n c o i s Do architectuur drukt tc weinig constructie 
van hard- en gebakken stoen uit. Dc behandeling van lut teeken
werk is vry goed. 

N°. 11 S tee n co us t ruc tie. Goed gekozen vorm en als afzonder
lijke pui in do ineestu guvulloii bruikhaur. Het bezit veel verdienste 
bjj eenheid van karakter. Goede overeenstemming met de aange
geven bouwstoffen. De beneden-borstwering bad iets hooger kunnen 
zjjn. De teekening is Hink eu netjes behandeld. 

N°. 7. Spes. Do vordionsto van dit ontwerp ligt in do goede 
verhouding 0 0 constructio. Een verhoogde winkelvloer is oveuvvel 
niet aan te bevelen. Het teekenwerk is vry goed. 

N". 8. Posno. Is eenvoudig. Maakt oenen goeden indruk. De 
deur is echter te bekrompen ten opzichte vuu het raam. Het 
ontwerp zou mot weglating van al de ruumlyncn in waarde toe
nemen. Het teekenwerk oa de details zyu goed behandeld. 

N°. 9. A . l i . Men heeft gestreefd naar oorspronkelijkheid in 
vorm, maar hst hoofddoel u.1., do étalage, uit het oog verloren. 
Het ontwerp is good geteekend. 

Het kwam de Jury voor dat do antwoorden, ingekomen onder 
de motto's „Steonconstuctio" eu „Sic Volo", het meest aau den 
eisch vau het programma voldoen; zij stelt daarom voor den le prijs 
toe te kennen aan motto „ S t e e n c o n B t r u c t i e " en den 2e prys 
uan motto „Six V o l o " . 

Met het oog op de verdienste van nog enkele der 7 overblij
vende plannen geeft de Jury in overweging aan nog drie ant
woorden een eervolle vermelding toe te ksnuon en wei die onder 
de motto's: S. A . M. — Verloren oogenblikken — eu Majolique. 

2e Prysvraag: Een ge smeed-y z e re 11 l a n t a a r n p a a l . 
Er waren ingekomen 11 ontwerpen waarvan de jury de ont

werpen, ingekomen onder de volgende motto's een verdere be
oordeeling wasrdig acht: G a s g l o e i l i c h t , K r i t i e k , L i c h t 8 
en I J z e r c o n s t r u c t i e . 

N". 1. G a s g l o e i l i c h t . Is niet gelukkig van vorm Het voet
stuk is zeer gezocht. De verhouding is niet fraai. Het teekenwerk 
is redeljjk. 

N°. 2. K r i t i e k . Dit is een zeer goed ontwerp. De vier lan
taarns staan echter wat op elkander en zjjn niet fruai van model. 
Eene eenigszins zwaardere afmeting vau het voetstuk zou het 

Kheel ten goedo komen. Overigens maakt het een aangenamen 
lrnk. Het teekenwerk is uitstekend. 
N". 3. L i c h t S . Geeft op het eerste gezicht eenen aange

namen indruk voor wat het ijzerwerk betreft, doch bjj nadere 
beschouwing bljjkt dat de constructie nog al te wenschen over

laat , vooral dc overgang en verhouding van het niet met het 
geheel in overeenstemming zijodo vootstak. liet teekenwerk is 
goed. 

N°. 4. I J z e r c o n s t r u c t i e . Is artistiek in opvatting en het 
ODdorling verband tusschen lantaarn en vootstuk is zeer goed 
opgelost beu minder contonigo vorm van het opgaand gedeelte 
zou het ontwerp in waarde doen winnen. De constructio van dc 
armen zal met het oog op de vete verbindingen vereenvoudigd 
moeten worden. Het teekenwerk is zeer goed. 

Do jury ueht dat voor de bekroning in aanmerking komen dc 
ontwerpen onder de motto's: IJzercoiiBtructio — lo prys. 
Kritiek — 2e prijs. 

80 Prijsvraag, kien houten t rap op keepboo mc n, inge
komen 11 ontwerpen. 

Over hot algomeen schijnt men de bedoeling niet goed be
grepen te hebben. Bij de best bewerkte pluimen is van do om
geving (hot trnppenhuisl veol werk gemankt, doch hebben vorm 
en detailleering van do trap zelf geen verdienste, terwyl anderen 
d« meest gewone vormen on details zonder eenigo oorspronke
lijkheid hebben toegepast. 

Dc jury vindt dan ook bezwaar de prijzon too te konuen maar 
stolt voor aan het ontwerp onder motto Klimmen /10 en het 
ontwerp onder motto Exelsior ƒ5 uit te keeren. zonder bijvoeging 
van het getuigschrift. 

Als inzenders van de bekroonde antwoorden op dc prijsvragen, 
uitgeschreven door genoemde Vereeniging, hebban zich bekend 
gemaakt de heeren II. A. J. Dummornian J z , te Amsterdam, 
v»n het ontwerp „S. A, M . " ; Augusto Baels, te Vullingen, van 
het ontwerp „Majolique"'; J . N . Munnik, te Amsterdam, van het 
ontwerp „Klimmen", en J . A. Boyersbergon, te Wassenaar, van 
het ontwerp „Kxelsior'1. 

De ontwerpers vau „Sic volo" en „Verloren oogenbiikken" 
wenschen onbekend te blijven; voor de namcu der overigo be
kroonden verwijzen wij naar het vorig nommer. 

NEDERL. VEREENIGING VOOR TEEK ENOXDERWI is. 
I Onder leiding van den heer W. B. G. Molkcnboer is te Am

sterdam de 19e algemeene vergadering gehouden. 
De hoer C. A. Lion Uucliet leidde Oe bespreking in betreffende 

het hnndteekeiien voor leerlingen vau ambachtsscholen, avond-
tceko scholen e a. 

In ziju uitvoerige studie kwam do heer Lion Cachet tot do 
conclusie, dat bet teekenen naar 1I0 natuur, persp'-ctioviseli tccke-
ueu op do lagere - I I. waar men dea tuuicomstigoii ambachts
man uantrclt. wel gemist kan worden, ja, spreker zou het wel 
willen ub-chttileit, en daarvoor het doorsnee eu projcetievisch tee-
keunu iu de pUuts stellen Hot projectievisch teekenen tocli doot 
de voorwerpen niet kennen zooals ze zijn in de werkelijkheid en 
dit atleou heeft dc vakniau noodig. 

Onderscheidene sprekers, ofschoon holds hrengeado aun do goode 
bedoelingen van deu inleider, kondon toch niet alles toegeven wat 
de heer Cachet als vaststuauds uit zyne ervaring meende te mogeu 
beschouwen, /.ij meenden, dat ook voor bot teekenonderwjjs op 
de lagere school noodig is, dat men bijv door gipssfbeddingen 
een indruk krygt vnu hetgeen men ziot. Ook zou het perspectiovisch 
teekenen een uitstekend middol kuuuen zjjn om bet voorstellings
vermogen tegemoet te komen. 

In zyn repliek gaf do hoer Lion Cachet te kennon dat, al was 
het waar dat de onderwijzer door eeu perspectief voorbeeld to 
geven, spoedig by den leerling een begrip van het vu irwerp had 
weten in te prenten, dit toch waarschijnlijk ook wel op uudcro 
wyze, b.v. door een projectief voorhield, kou verkrogen wordeu. 

Het bestuurslid, dc heer Wieriuk, waarschuwde er tegen dat 
men niet a priori moest beweren, welke weg do eenige vsarc is. 
Het was zeker nuttig dat dezo zaak hier eens goei besproken on 
van gedachtuu gewisseld werd, doch hij zou bet ook niimous het 
Bestuur, dat deze zaak ornBtig overwogen had, ten Bterkste moeten 
ontraden moties te stellen of voorstellen tc doea 0111 commissa-
risBen tc benoemen, dio dan zouden kuuocn verklaren wie bot hier 
aan het rechte eind had. Daar de Vorgadoring dezen wenk of 
wensch van het Bestuur doelde, dankte da Voorzitter de inleiders 
on de debaters voor hunne beschouwingen. 

De hoer Meorwnlt voordo het woord over bet behoud van teoken-
onderwys onder de leervakken op de lagere school, welke zaak 
door het Bestuur nader zal worden overwogen. 

De volgende vergadering zal te Haarlem worden gehouden. 

VEREENIGING DE FRIESCHE BOUWKRING. 
Vergadeiing van 5 April 1899. 

Na opening tbr vergadering en lezing der notulen worden 2 
leden met algemeene stemmen aangenomen, terwyl eon dor aan
wezigen deu wcusch te kennen geeft om als lid toe te treden. 

Daarna doet do Voorzitter mededeeling van antwoorden en van 
gevoerde briefwisseling aangaande de verzonden circulaires be
treffende het in teekening brengen van oude bouwwerken, en stelt 
de Vergadering voor om, niet het oog op de daarmee gepaard 
gaande kosten, te beginnen met het gerestaureerde Kanselarij-
gebouw te dezer stede en om de uf beddingen tevons voor niot-
lcden verkrijgbaar te stellen. De groote belangstelling, die deze 
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circulaires hebbon gewekt, doet het bestuur vermoeden dat de 
Vereeniging daardoor een deel van de nogal belangrijke kotten 
zou kunnen dekken, waardoor wy iu staat gesteld worden om 
alsdan met iets Hink* voor den dag te komen. 

Eenige proeven van at beeldingen werden den aanwezigen tor 
bezichtiging aangeboden; na eene zeer geanimeerde discussie 
werd besloten het Bestuur te machtigen om overeenkomstig liet 
voorstel te handelen. 

In de pauze die DU volgde namen de leden met belangstelling 
kennis van de antwoorden op de in 't vorige jaar uitgeschreven 
prijsvragen. 

Ten slotte nam de Voorzitter het woord om in de laatste by 
eenkomit van dit seizoen mede tc deelen, wat dc laatste vergader
periode voor ons is goweest en wat met het oog daarop van de 
Vereeniging is te verwachten. 

Na eene opsomming van al hetgeen er was behandeld, werd 
er op gewezen dat velen trouw de vergadering bezoeken; zelfs 
waren er steeds buitenleden tegenwoordig. 

Toch meende de Voorzitter te mogen veronderstellen dat alle 
leden ook belangstellende leden behoorden te zijn; hy stelde 
daarom de vraag; „Wat kan er gedaan worden om de ambitie 
vnn alle leden op te wekken, of wel, welken weg moet men op 
om alle leden aan de werkzaamheden tc doen deelnemen?" 

Eeu der aanwezigen doet het veel genoegen dat de Voorzitter 
dit punt ter sprake brengt; hy meent dat wanneer ook eens meer 
practische zaken worden behandeld, bet bezoek zal toenemen, 
wat vooral het ambacht ten goede zal komen. 

Ken ander lid besprak den hard tusecben aannemer en archi
tect naar aanleiding waarvan de Voorzitter te keni cn geeft, dat 
het zeker iu 't belang der vereeniging zul zyn. wanneer die zaken 
in de vergadering werden ingeleid. 

Op voorstel van een der leden werd besloten een en ander ook 
ter kennis te brengen aan de niet-aanwezige leden, waarna de 
Voorzitter met een tot weerziens deze laatste en zeer gezellige 
bijeenkomst fluit. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
VGRAVENHAGE Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs zal 

Dinsdag 11 dezer te 10 j uren vergaderen in het lokaal Diligent.a. 
In de/.c vergadering komen o. a aan de orde: 1". eene discussie 

over de doorgraving der laulengte tusschen Noord- en Zuid-Aiiierika 
en de jongste t'unaiua-plani.eii, naar uai.li-nliiig van de voordracht 
van het lid G. E. V. L van Zuylen op de lnstituutBverga-
dering van 14 Februari I s ' 1 '• en 2°. eene kuustbeschouwin. 
nionuinentulen bruggenbouw, met inleiding eu tueliclitii<j 
den heer C. H. Peters, rijksbouwmeester. 

A.M>ji:uii.\M De Maatschappij tot bevordering der Houwkunst 
heelt den leden een stembiljet toegezonden voor de verkiezing 
vnu twee leden van het bestuur. Do altredende leden van het be 
stuur zijn do Loeren V. G. A. iïosch, te Arnhem, en J. A. .VIuloek 
Houwer, tc Deventer, die heiden herkiesbaar zijn. Do stembiljetten 
worden vóór den lün Mei 189!) vrachtvrij ingewacht bij den 
secretaris der Maatschappij. 

— De heer Nelazen, udjunct-directeur der gemeentewerken te 
Rotterdam, komt inderdaad ernstig in aanmerking voor de be
trekking van administratief directeur der gemeentelijke tram alhier. 
Voor het clectrotechnisch beheer blfjft als directeur genoemd de 
heer Doyer. te Delft. 

ARMIKM. Burg. en Wtth. hebben don Raad voorgesteld om het 
landgoed SonsLeek voor de gemeente aan te koopen; dit voorstel 
berust op de volgende overwegingen: 

Door den aankoop van Bonflbëek is de quaestie der stadsuit
breiding naar dien kuet toe, geheel in handen der gemeente go-
komen, zonder dat de gemeente do risico eener bouwonderneming 
draagt» 

Daar Imt L'chcele landgoed ongeveer eene uitgestrektheid van 
500 H.A. bezit, waaronder zich vele woeste gronden hevinden, is 
door den aankoop tevens de mogelijkheid tot productieve werk
verschaffing geopend. Woeste gronden zullen ontgonnen worden 
en zoo zal het landgoed mettertijd productiever worden. 

Ken ander deel van den woestcn grond zou bestemd kunnen 
worden om de onverkoopbare moststollen van de gemeoutereini-
ging to o.itvangen. 

Eindelijk is eou der motieven van den aankoop het onlangs 
opgeworpen denkbeeld om van gemeoi 
gesticht te bouwen. 

Zijn al deze motieven van practischen aard, 
het belang Arnhem zijne schoone omstreken te doeu behouden 

over 
dour 

;e een krankzinnigen-

niet minder vrooj 

EINDHOVKN. De Gemeenteraad heeft besloten voor de oprichting 
eener nieuwe gasfabriek eene leening aan tc gaan van / 100.000 
iu 200 obligation van / 500 elk 

P E R S O N A L I A . 
— lïij beschikking van deu Minister van Waterstaat is benoemd 

tot buitengewoon opzichter H. de I.eeuwerk, te Giessen, by de 
kanaalverbreeding en oeververdediging der Zuid-Willemsvaart tus
schen sluis u" 7 en de Aarle-Kixtelsche brug, en is de civiel-
iDgeniour J . Bruins, te Baarn, benoemd tot tijdelijk adjunct-ingenieur 
bij do werken tot verbetering van den N'cder-Hijn cu de Lek. 

— Tervcrvan<,riog van den heer F. L . 8. F . baron van Toijl van 
Serooskerken, die met het einde van het loopende jaar zijn ontslag 
heeft aangevraagd als ingenieur van het waterschap „de Regge", 
is door het hoofdbestuur van dat waterschap al* zoodanig benoemd 
de heor A, Zamistra Fzn., civiel-ingcnieur tc llauksbergea. 

— Tot technisch adviseur der Ermelo—Machadodorp Spoorweg
maatschappij is benoemd do lieer Sicco H. Smit, ingenieur der 
Xcderl. Zuid-Afrik. Spoorweg-maatschappij te Amsterdam. 

— Tot directeur der gemeenteworken te Dordrecht is benoemd 
de heer J. N . van Ru ij ven, ingenieur bjj de gemeentewerken te 
Utrecht, met 14 stemmen, tegen 4 op den heor P. A. A l-'uure. 
kapitein-ingenieur te Breda, on 1 blanco. 

— Tot tijdelyk leoraar in het rechtlynig teekenen aan de Burger
avondschool tc Dordrecht is benoemd, voor don tijd vun éen jaar, 
de heer G. C. Michell, op een belooning van f 400. 

— Tot opz'cbter aan de gasfabriek te Groningen is benoemd 
dc heer II. Koelfseina cu tot leeruur iu het ban tcekenen aan de 
Ambachti-Bchool aldaar, de beer M. Ijugmont to 1'trecht. 

— Tot teckenaar bij de tinna F, W. lint.it te Delft is benoemd 
de heer Cs. Kecen Az. te Oudkarspel 

— Donderdag <i April overleed te Arnhem op (J8-jarigen leeftijd 
de kuubtschiider 11. L . Hendriks. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
Bekwaam bouwk. o p z i c h t e r , voor 15 maanden. Ëalarii 

f U0 per maand. Adres lett. Z G 101», A'iemes v. d Dag. 
— O p z i c h t e r-t e c k c n a a r by •choolbouw te Vlissingen, ge" 

durende 4 « 5 maanden. Adres vóór o' April aun deu gtineente* 
boowmeeeter. {Zie adv. in het vorig no.) 

— O p z i c h t e r by den pro v. W a t e r s t a a t iu de prov. Zuid-
Holland. Aanvangsjaarwedde / 1200 AdreH op zegel vóór 15 April 
by het college vun Gedeputeerde 8tutcn te 'a-Gravenhage \Z\e 
adv. in dit no.) 

— Een bekwaam en ervaren o p v. i c h t e r -1 eek e 11 a a r 
en een geoefend teekennur, t.jj deu houw vau het abattoir 
te Utrecht Salaris naar bekwaamheid. Vdrcs den directeur der 
gemeentewerken. {Zie aap. in het vorig no.) 

— B e k w a a m t e e k e 11 a a r-c 0 n s t r u c t e u r aan de Nymeeg-
sche machinefabriek. ketelmakerij en ijzergieterij. iu staat om 
den administrateur hij ufwezigbe.d te vervangen, Salaris / 1200 
a /' 1500 met V/instaande I. Adres den heer A . J . Brouwers, comm. 
der Nyin. Tramwegmy., Nymegen. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknotten vorm worden ten gerieve van 

heet en reabonneeraen tweemaal per /aar twee achtereenvolgende malm 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met dit toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Bouwk, tcekenaar, 19 jaar, praet. eu llieor. ontwikkeld, 
zag zich gaarne als zoodanig geplaatst. Goede refer. Hoog salaris 
geen vereischte. Adres uo. 59, Bureau dezes. (2) 

— Bouwkundige met goodc referentiën biedt zich aan ale 
opziebter-teckenaar of uitvoerder. Adres lett. D N . Bureau dezes. 
(Zie adrert. in dit no.) (11 

INRORJTATIEBUREAU TECHNISCHE VAKVEREENIGING , 
VAN-IJKK-HKI.STSTKA.VT 29, AMSTERDAM. 

1. Bouwkundig Opzichter leeft. 25 j , ong. sul. /70 11 80 p. m. 
2. „ „ 92 „ goh. „ -1000 'sjaars. 
.{ Opzichter Tcekenaar „ 20 „ ong. „ -70 p. m. 
4. ., .. „ 23 „ „ „ -80 m 

ö. Chef Mach. \\ erkmeestor „ 49 „ geh. f 1250 'ijaars mi 

GEBÜ VAN DER VLIET 
IJzerhandelaars te Amsterdam. 

Staal-, Plaat-, Band-, Hoek en T-JJzer en 7 

su i len l l t i lken iu verschillende profiele 
en lengten. 

\'Ijlen en ajearoteii tttaal uit do fabriek 
van Gehr. BSHLKR & Co. te Weonen, alsmede 

CHRISTIAN!* STER Hoefnagels. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Suütary Engineer 
Mem. San. Inat L O N D O N . 

Kantoor: 150 De Rnyteraade, AMSTERDAM. Filliaal: M Bakla. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Kolonlön van SHANKS A Co, te P-rrhiri. 
Specialiteit Toor de Levering TBD etmpteete Badinrichtineen. — Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks Closet* zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, Ifurtn Badkuipen. — 
Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — T I B W 1 1 I I H G T I I T I L i V l K 

Belast zioh met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer ooncorreerende prfiiaa, 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijks rabat 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTED ING . 
Op II eten»tlita 2 li i ft ril l,s»n, 

des namiddags ten ft ure (locale tijd), 
zal aan het bureau van den Sectie-
Ingenieur in het Hoofdgebouw aan het 
Moreelsche Park te Ui recht, worden 
aanbesteed: 

BESTEK F . 
II e r » t e 11 i II e v a n T i m m e r - . 

Meiwei-, IJ/ .er- en L o o d 
g ieters werk en a a n K u n s t -
w e r k e » , « e b o n w e n en In
r i ch t i ii . hehoorende tot 
de l i j n e n Xmsterdam— 
Ons ter Iteek , E d e - Wage -
n i n g e n . ITtrecht - Rot t er -
« l a m . K r e u k e l e n - H a r me
l e n , G o u d a — D e n H a a g — 
S c h e v e n l n g e n en L e l d e n — 
W o e r d e n , i n ! » P e r c e e l e n . 

Het bestek ligt van af 4 April ter 
inzage op het bureau van den Sectie-
Ingenieur te Utrecht en is aldaar op 
franco aanvraag te bekomen ad / 1.0(1 
Tevens zijn aan hetzelfde adres ad 
f 0.25 te bekomen exemplaren van 
de Algemeene Voorwaarden (met ver
beterblad ) op bet bestek van toepassing. 

Aanwijzing op het terrein tinschen 
10 en 19 April als in het bedek ver
meld. 

U T R E C H T , 1 April 1899. 

AANBESTËDÏNGT 
Het HeemraadschapsbestDur van de 

HARK en DlNTEL is voornemens op 
n o f i m / i i f f ele ti *«i April /MM», 
voormiddags 10 uur, in het ZUID-
HOLLANDSCH KOFFIEHUIS van 
den Heer A. V A N H O V E , Groote 
Markt te Breda, in het openbaar 

aan Ie besteden: 
BESTEK No. 1. 

D e h e r s t e l l i n g e n en v e r n l e u -
H i n g c n met Int e e n j a r i g 
o n d e r h o n d der S I » U w e r 
ken en J a a g p a d . H e t 
m a k e n eener R a z a l t -
i i i u u r l a n g 6% meter . H e t 
m a k e n v a n R e m m i n g -
w e r k e n k i n n e n en b u i t e n 
de Schuts lu i s , i n een per
ceel , g e r a a m d op /*£lt t<iO. 

BESTEK No. •>. 
H e t baggeren i n de r i v i e r 

i n v i j f percee len en i n 
•misna, te /.urnen 34000 
M . R a m i n g f l l t t t t O . 

De bestekken zijn op franco aan
vrage en tegen betaling van SO cent 
per exemplaar te bekomen bij den 
waterbouwkundige F. A. H. V A N DEB 
V A A R T , te Oud-Gastel, bij wien 
nadere inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzing voor bestek No. 1, op 
Donderdag den 20 April 1899, voor
middags 10 uur, tc Dintelsas. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
S aatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op llintiltig 18 tvril ISO», 

des namiddags teu S ure ( West-Euro-
peetche tij<l> aan het Bureau van den 
Sectie-Ingenieur der Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen in 
het STATIONSGEBOUW te Gronin
gen, van : 

BESTEK H . 
H e t u i t v o e r e n v a n eenige 

lierotellingM- en vernieu
w i n g » ! » e r k e n , met bi j 
l e v e r i n g d e r m a t e r i a l e n 
m u i g e b o u w e n , kuns t 
w e r k e n en i n r i c h t i n g e n , 
I I I ' I K M I I ende tot de l i jnen 
Ueirlingen—IVien%me-
Slchtttf, «.»•«»«•«//«•»• — 
Delfxiil, 8 a n i r e r el 
Humt etc Hooi en Ueitem-
*ironinner*%, i n negen 
percee len . 

De BESTEDING geschiedt volgens 
S Bi der Alg meene voorwaarden ge
noemd in 56 van het BESTEK. 

Uet BESTEK ligt van el ets later* 
ilt.il 1899 ter l e z i n g aan het 

BUREAU van den heer Sectie-Inge
nieur Jhr. U. B SANDBERG V A N 
BOELENS te Groningen, en is op 
aanvraag aan genoemd bureau te be
komen, legen betaling van f I. 

De Algemeene voorwaarden op het 
BESTEK van toepassing, zijn terzelf
der plaatse le verkrijgen tegen beta
ling van / It.S.i. 

INLICHTINGEN worden gegeven 
als in het B E S T E K vermeld. 

G R O N I N G E N den lsten April 1899. 

Rietplanken. 
FLUATEN, 
tegen verweeriog van alle S T E E N 
S O O R T E N e„ S l O K T f K L N . 

W. J.WEISSENO, 
N i e u w e n d l j k 111, A m s t e r d a m . 

Fabriceer.GEIJKTE DUIMSTOKKEN, 
T w e e - e n V < j f H e t e r l a t t e n , 

STALEN MBETKETTINGHN, 
B a r o n s , J a l o n a , 

K O P E R E N E N S T A L E N 

Peillijnen, Peilk oden, Peilstokken, 
Haga / . i j i i v a n P a s s e r d o o a e a , 

TEEKENBEHOEFTEN 
en Otltiache In ui rum enten, 

K q i K K K E S . I ' R I S M A ' S enz . 

AANBESTEDING. 
Op Xateritttg 22 Inrit 1899, 

des voormiddags om 11 u u r , zal in 
bet Koffiehuis van den Heer H . 
V L A S B L O M , aan de Groote Markt 
te Breda, door den ondergeteekende 
voor eigen rekening worden 

rui Til >ost : 
H e t R O U W E N v a n D R I E 

W O O N H U I Z E N op eeu 
t e r r e i n gelegen a a n den 
t i V i i i i c n II O M / * • v II ril, 

o n d e r de gemeente T e t e -
r l n g e n . 

Bestek en teekening verkrijgbaar a 
f 1.X5, van af 10 April, aan de 
drukkerij van de firma GEBROEDERS 
OUKOOP. 

Aanwijzing zal worden gedaan op 
Dinsdag 18 April, des voormiddags 11 
uren, in bovengenoemd Kofliehuis, al
waar bestek en teekening ook ter in
zage zullen liggen. 

A. V A N DER L E E , 
Architect. 

J . V A N D U M O S T , 
Steenhouwer en Metselaar, 

S C H I E D A M . 
Molensteenen, Slijpsteenen. 

R u w en bewerkt 

MABMER. 

LS 
H. P. DER BOER, 

Wollenfoppenstraat 31. 
BOTTERDAM. 

Specialiteit in bet vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVEHS 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R 
D R E C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
den l ink» loer en D r a a i o v e n s . 

H0UTCEMENT 
B E D E K K I M . E N worden tol 
b i l l i j k e prijxenen onder g a r a n t i e 
geleverd door 

W. J. VAN ELDEN H z . 
Looit- et* TMnHteerHer, 

S i n g e l 2 2 9 b|d Paleisstraat, 
A M S T E R D A M . 

Vertegenwoordiger der sedert 1M68 ge-
vestigdo firma I 'Al t I, N t ' H H I D T A 

Ca., te 11IRSCHBERG in Sileiie. 
Materiaal ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

http://lint.it
http://ilt.il
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BOUWKUNDIGE, 
met goede referentiën, bi' nt zich aan 
ali O i » / i c l i l e r - T e e k e i i a n r ol 
U i t v o e r d e r . 

Brieven onder lett. D N , Bureau 
dezes. 

De Gedeputeerde Staten 
D E K 

P r o v i n c i e Z U I D - H O L L A N D , 
maken bekend, dat te vervullen ie eene 
betrekking van 

O P Z I C H T E R 
B I J D E N 

P r o v i n c i a l e n W a t e r s t a a t . 
op eene aanvangejaarwedde van 
1*15200. Vereischten zijn, behalve de 
algemeene kennis voor soortgelijke be
trekking vereisclit, meer in het bijzon
der kennis van Zeeweringen, Rijs- er. 
Aardewerken. 

Zij, die voor deze betrekking in aan
merking wenschen te komen, moeten 
hun op zegel geschreven verroek bij 
het College inzenden v ó ó r 15 A p r i l 
aanstaande. 

' S - G B A V E N H A G E , 27 Maart 1899. 

De Gedeputeerde Staten voor
noemd, 

FOCK, Voorzitter. 
F. TA.VENRAAT, Griffier. 

S T O O M H O U T D R A A I E R I J E N ZAGERIJ 
van het Broederhuis fe Zeist. 

1 tii.it zich beleefd aan tot het vervaardigen van allo 

H O U T D R A A I W E B K E N , 
wet en coed afgewerkt. Lage pryzen. Figuur- en Ornament zageri j ; Verele 
r ingen voor Veranda's , Tuinhuizen, Halusitradea, ens. enz. 

Bu' grooterc partijen aanmerkelijke l»KIJ»VKKMIKI»RKIX4*. 

van hout en van ttaat, in verschillende 
eonntructii'n. Prijscouranten ea in
lichtingen op aanvrage gratie bij 

W. m. 91. SCttOLTE, 
Fabrikant, PriniengTacht 516, AUSTERE iM, 

Toot het bouwvak en 

bieibroDwerijeD. 

A b s o l u t e vernie

t i g i n g vau cliam-

pigcous,/.wammen / V 

en andere schim- Proepeoti 

melplanten. $ ptttit e n franco 
Voorkomt Atw 

' V Farbenrabrlken 
vorni.Fr.BAÏERiCd 

hlbcrftld. 

rotting en 
stank. 

X c4^ Agent : 

B. J . HESSELINK 
Keiie-.2racW263Jmsteid m. 

Machinale Jalousiën Fabriek 
voor H U I Z K M en B L O B M B H -
K A S T K N . Concurreerende pnjzer, 
ruimen voorraad. 

STOOMTIMWER-
HOÜTWOL-FABRIEK 

DIJKERIAN * BOUZERD. Breda 
SPECIALITEIT in verplaatsbar* 
Houten woonhuizen, lrlrec*Ie> 
keeten. ZieheuiburiiliUcn e. 
Tui i ikoc i i e l» . 

KONINGPBIRNFAIT. 
Kmec\)tXDi£,c\? m c j ? G T O i s c b " ' 
OiOöepaoel^.ïoTiTDeLule'D 
bouioracvl:erla;leiD, verf 
7Da.CJ?LDe0ltGÜ( eg. 

¥ 
T 

9tv ImïïüiTmiïi n iinuii iii iinTin 1 m — 

VAX KUN & C o , SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
ROTTERDAM. Glasverzilvering 

Kantoor en Mnaaam Bloemkxoetker- , . 
etraat 64 b.\d Nieuwe Binnenweg. T 0 0 r H e mmtmn. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

BECKER & BUDDiMGH. 
-A_ri i l iem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E B I ' A S - I I O E K M B E T -
KN A N D K H K 

I T S S T B U M U X T E * . 

voor INGENIEURS, ARCHiTECTE», 

LANDMETERS, T E E K E N AABS, erna. 

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 

1'iijs per rol van 10 M. op 110 (M. II 3.00. 
Leve-inq franco door het geheele land. 

TV O IN P L U S U L T R A 
Het Ix-Hto a l l e r t 'a lqnoerpnpieren . — V e r v n i i j j i het l i n n e n . 

GE BUS KLOMPE, Arnhem & Deventer. 
tfienis idret voo» rfo L i c h t d r u k . « e t u i ! - na C a l q u e e r p a p i e r e n . 

nONWTKKH GRATIS .n FRANCO. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het VaderlKiid" 
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I I . 

Budapest 
Den 411 Maart verlieten wij te elf uren met den 

Orient-Express Munchen, om dienzelfden avond nog 
Budapest te kunnen bereiken. Dus op weg naar het 
doel mijner reis, dacht ik aan den zomer van het 
jaar 1S94, torn het Amsterdamsen Stedelijk Museum 
de oorzaak was van veel leed, dat mij berokkend 
werd. En thans verschafte datzelfde gebouw mij de 
verei rende opdracht, om deel te nemen aan de be
oordeeling van de ingekomen plannen voor het Hon-
gaarsrhe Rijks-museum! De woorden des Predikers 
kwamen mij in de herinnering •. „Alles heeft eenen 
besti inden Iiji 1 '. 

De reis van Munchen tot Weenen gaat voor een 
groet deel door prachtige berglandschappen. Tot 
Salzburg hadden wij dan ook meer oog voor de 
natuur dan voor onze medereizigers. Langzamerhand 
werden de uitzichten echter minder belangwekkend 
en gingen wij het reisgezelschap eens opnemen. In 
het bijzonder interesseerde ons een heer om zijn 
sprekende gelijkenis met den Mozes van Michel An
gelo, vooral wat het hoofd betrof. 

Na Linz deden zich weer prachtige tafereelen 
voor. Het gezicht op de prachtige, breede Donau, met 
het kasteel Pcrsenbeüg, de hooggelegen kerk Maria 
Taferl en het reusachtige klooster Melk konden wij 
nog bij ondergaande zon genieten, doch toen wij 
te Weenen aankwamen, was het reeds geheel don
ker. Na Weenen begon het middagmaal in den res
tauratiewagen, dat pas eindigde, toen wij reeds een 

heel eind in Hongarije waren. Te middernacht be
reikten wij Budapest. 

Dc zon scheen helder.toen wij den volgenden mor
gen ontwaakten. Het was een bijzonder fraai tafe
reel, dat zich uit het venster van het hotel aan ons 
vertoonde. Op den voorgrond tie Franz Josephsplatz, 
met parkaanleg, daarachter de breede Donau met de 
prachtige kettingbrug, en op den achtergrond liet 
hooggelegen Ol'en ol littda, niet het koninklijk slot 
en andere voorname gebouwen. 

Daar ik [Jas Maandag voor de jury-werkzaamheden 
verwacht werd, zoo konden wij den Zondag gebrui
ken, om de stad te gaan bezichtigen. Wij begonnen 
natuurlijk met het plein, dat in het Hongaarsch Fe-
renez-Jozseftér bleek te heeten. Reeiit tegenover ons 
hotel stond het Academie-gebouw, waar de jury sa
men zou komen. Het ongunstig oordeel, door den 
heer Henri Evers in het jaar 18SG over dit gebouw 
geveld, kan ik geheel onderschrijven. De „Berlijn-
sche" renaissance van Stüler maakt aan de Donau al 
geen beteren indnil. >1 1 aan de Sprei Hoe kwam men 
er toch in 1802 toe. |i,ist Stüler niet zulk een belang
rijk werk te belasten? De leerling van Schinkel be
hoefde hier niet tot pleisterwerk zijn toevlucht te 
nemen, doch hij kon alles in gehouwen steen doen 
uitvoeren. Het prachtig maten,tal had echter ccn 
betere behandeling verdiend. 

Dat die mogelijk geweest ware, bewijst de brug, 
die, in hel midden van het plein. Pest met. Ofen of 
Huda verbindt. Wel mocht de heer Evers van die 
brug getuigen, dal hare conceptie zeer artistiek is. 
Toch werd zij van 1842 tot 1S48 reeds gebouwd, en 
dus in een tijd, die wat zijn kunst aangaat, al zeer 
slecht staat aangeschreven. De kogels van het jaar 
184c) kan men nog in de pijlers zien zitten, die de 
kettingen, waaraan de brag hangt, dragen. Die pijlers 
zijn twee in getal, en ongeveer 200 meter van elkan-
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der verwijderd. Zij zijn in forselie Renaissance ge
detailleerd, en bijzonder gelukkig van verhouding. 
Iedere pijler vormt als liet ware ccn poort, waardo r 
liet rijtuigverkeer plaats vindt. De trottoirs voor do 
voetgangers zijn buiten de kettingen aangebracht ; 
zij loopen, als balcons, om de pijlers heen. Al zal het 
systeem, dat de Engelsche ingenieurs, die dc 
brug bouwden, volgden, door geen hedendaags h 
technicus meer als het beste beschouwd worden, toch 
moet erkend, dat Clark en Ternay, die de brug ont
wierpen, ccn werk hebben geleverd, dat, wat schoon
heid aangaat, de latere scheppingen verre achter zich 
laat. 

Wij vervolgden onze wandeling door het noordelijk 
gedeelte van Ofen. Aan de overzijde vau dc Donau 
verhief zich bel reusachtige nieuwe parlementsge
bouw, een Golhische compositie, die het midden 
houdt tussehen Westminster en hel Weener raadhuis. 
Ik zal later gelegenheid hebben uitvoeriger over dit 
bouwwerk te zijn ; nu bepaal ik mij tot de opmer
king, dat al is de combinatie van den koepel met de 
torens en de mansardes wat ongewo n, Ie', gehec; 
uit de verte gezien als een goedverdcelde massa zich 
voordoet 

ln het gedeelte van Ofen. dal wij doorwandelden, 
wordt op het oogenblik zeer veel gebouwd. Het is 
de speculatie, die zich hier weert, noch op een ge 
heel andere wijze dan bij ons. Het moet een kost
bare onderneming zijn, tc Budapest een huis op 
speculatie te bouwen. De afmetingen zijn die van 
een „maison de rapport" te Parijs, de muurzwaarten 
wisselen tuss Inn i M cn o.(x) M.. en alles wordl zóo 
solide bewerkt, dat een Neder.'andsrh speculatiebou
wer er geen hoogte van zou kunnen krijgen. Natuur
lijk is het niet uit liefhebberij, dat zijn Hongaarsclie 
collega zoo stevig bouwt; het bouwtoezicht dwingt 
hem daartoe. Er bestaat namelijk te Budapest een 
„Baurath", welk lichaam door de regiering van het 
Rijk is ingesteld, en dat ccn zeer gro ito macht heeft; 
in het bijzonder is het met het opstellen en uitvaar
digen van bouwverordeningen belast. Daarenboven 
stelde het stedelijk bestuur nog een „Kommission 
für öffentliche und Privatbauten" in, zonder welker 
toestemming nergens gebouwd mag worden. Beide 
lichamen oefenen een zeer scherpe controle uit, en 
zoo is het begrijpelijk, dat er te Budapest niet alleen 
solide, maar over het algemeen ook fraai gebouwd 
wordt. 

De huizen zijn tillen van binnenplaatsen voorzien. 
Een monumentale ingang leidt naar de trap, die de 
verdiepingen met elkander verbindt. Die trap is 
steeds van steen ; zij staat in gemeenschap niet rond-
loopende balcons op de binnenplaatsen, die op iedere 
verdieping de rol van onze gangen vervullen. Op 
deze balcons komen de deuren uit van de afzonderlijk 
verhuurde appartementen, die, al naar gelang van de 
huurprijzen, uit meer of minder kamers bestaan. Men 
schijnt al van oudsher tc Budapest aan deze inrich
ting gewend. Voor een Nederlander heeft zij echter 
weinig aantrekkelijks. Dc balcons in de < pen lucht 
moeten vooral des winters onaangenaam zijn, als de 
bezoeker aan de 'leur moet wachten, eer men hem 
opendoet. En de indeeling der appartement n z n li r 
gangen, zoodal uien altijd door de ccne kanier naar 
de andere moet, schijnt ons weinig vrij en gerieflijk. 
De Hongaren denken daar echter anders over. Wij 
werden, ook in le woningen der magnaten, door de 
slaapkamers geleid, out in de salons te kunnen kom n. 
De bedden waren achter gordijnen verborgen, maar 
overigens was hel meubilair zichtbaar gebleven. Zon 
is 's lands wijs 's lands eer. De huurprijzen van 
dergelijke appartementen zijn zeer hoog, zoodat 

ƒ 1500 a ƒ 2000 voor een betrekkelijk kleine ruimte 
niets ongewoons wordt gevonden. 

De gehouwen steen is in Hongarije overvloedig; 
majolica en een fraaie gebakken steensoort wordt er 
veel gemaakt. Maar ook het pleisteren der gevels komt 
voor, en daarbij wordt van uit de hand geboetseerde 
ornementen soms een bijzonder gelukkig gebruik ge
maakt. Er moeten te Budapest, naai wat men aan 
dc gevels ziet, uitstekende beeldhouwers werkzaam 
zijn. 

Er wordt nog veel „in stijl" gebouwd. Maar toch 
ziet men ook reeds hier en daar pogingen doen, om 
wat nieuws tc scheppen. Bij de nog onvoltooide hui
zen te Ofen was menig interessant staaltje van 
nieuwe kunst. Dc steigers zijn uitermate stevig; het 
is, alsof ze niet weer afgebroken zullen worden. Tot 
het 1 'inl 11 logbrengen der bouwmaterialen wordt ge
bruik gemaakt van jacobsladders, die voortdurend 
hetzij door werklieden, hetzij door stoom of electrici
teit, in beweging worden gehouden. Mijn aandacht 
werd getrokken door de afvoerpijpen aan de gevels, 
voor het hemelwater bestemd; zij zijn van gedreven 
koper, en hebben een middellijn van 0.25 M., zo; dat 
zij verre onze buizen overtreffen. Ik vernam, dat zulke 
afvoerpijpen door de bouwpolitie worden voorge
schreven met het oog op de massa's sneeuw, die 's 
winters in Hongarije voorkomen. 

Al voorlwandclende kwamen wij aan de Marga-
rethenbrücke, door Eiffel gebouwd, om Buda met 
Pest te verbinden. Deze brug heeft zes bogen; zij 
is niet recht, doch vormt ccn stompen hoek, en kan, 
wat schoonheid betreft, de vergelijking met de oude 
brug, die ik straks noemde, in hel geheel niet door
staan. Ten noorden van deze brug ligt in de Donau 
de Margarethcn-Insel, des zomers een zeer bez; elite 
plaats van vermaak. Thans was er op het eiland 
echter nog niets te doen. Het noorde ijk gedeelte 
van Pest is de zetel der nijverheid. Daar ziet men 
de reusachtige stoommcelfabrieken, waarvan de Pes
ter Walzmühle wel de voornaamste is. Zij heeft een 
machine van 1100 paardekracht, en maalt per jaar 
8.500.000 hectoliter tarwe tot meel. 

IV fabrieken worden meer ra meer naar het noor
den verdrongen. Het gedeelte der stad tussehen het 
gebouw van het Parlement en de Margarethcnbrücke 
is er reeds geheel van bevrijd. De terreinen, daar 
verkregen, zijn ten deele met prachtige huizen be
bouwd, zoodat hier weldra een nieuwe wijk ontstaan 
zal, waarvan de Lipót Korut, het begin van den 
„Ring", die door geheel Pest loopt, de kern vormt 

Aan deze „körüt" ligt het „Vigszinhaz" de pasge
bouwde schouwburg, voor liet blijspel bestem I. Het 
gebouw vertoont den stijl van ± 1760, met al de 
grilligheid toegepast, die het Rococo vorderde. Aan 
den voorgevel is ccn koepel, terwijl het toonccl door 
een holgebogen mansarde wordt bekroond. 

Niet ver van hier vinden wij het „Westbahnhof', 
een gebouw dat met zijn middenpartij, waar de eigen
lijke hal goed tot uitdrukking is gekomen, een aan-
genamen indruk maakt, die alleen door de mansardes 
der zijvleugels wat wordt geschaad. 

Bij dit station beginnen de electrische tramlijnen, 
die Budapest in alle richtingen doorkruisen, en een 
gezamenlijke lengte van ICO kilometer (de afstand 
van Amsterdam naar Nijmegen) hebben. Hel o.ider-
grondsche systeem is in gebruik en voldoet uitmun
tend ; gedurende al den tijd van mijn verblijf in de 
Hongaarsclie hoofdstad heb ik nimmer I enige stoor
nis op kunnen merken. Het „zonen-tarief" is op deze 
tramlijnen ingevoerd ; dc prijs per „zone" bedraagt 
i o.oti. De wagens rijden met groote snelheid, die 
zij alleen op kruispunten wat verminderen. Zij hcuden 

alleen op aan het eind cener zone, wat door een op
schriftbord in het Hongaarsch is aangeduid. De trams 
rijden met zeer korte tusschenpoozen ; men ziet z,e 
aanhoudend door de breede straten snellen, en er 
behoort vaardigheid en koelbloedigheid toe, om ztt'k 
een straat te voet over te steken. Daar dc wagens 
echter onmiddellijk kunnen ophouden, is het gevaar 
niet zoo groot als het wel schijnt. Des avonds zijn de 
voertuigen schitterend verlicht. Als alle electrische 
trams zijn ook deze aan hevig schokken gedurende 
het rijden onderhevig ; des avonds gaan die schok
ken niet verduisteringen van het electrische licht ge
paard. 

Onder de Andrassy-strasze, die de Hongaren An-
drassy-ut (spr. Aandrasji-oet) noemen, is de electri
sche tram beneden het plaveisel gemaakt. Men heeft 
hier dus een „underground' van 3 y} kilometer 1. ngte, 
doch zonder de nadeden van het voorbeeld le Lon
den, daar de atmosfeer niet door rook bedorven 
wordt. Op deze lijn kan met zeer groote snelheid 
worden gereden. Telkens waar ccn station is, ziet men 
op de straat een klein paviljoen van majolica. In 
deze paviljoens is de toegang tot de trappen, die naar 
beneden voeren. De aanleg dezer lijn vereischte een 
uitgaaf van ƒ 3.500.000, dus van een milhoen per 
kilometer. Daar de Andrassy-ut de voornaamste 
straat der stad is, die naar het Varos-ligct, (spr. Va-
rosj-likcct) het stedelijk park, leidt, zoo hcerscht op 
de ondergrondsche lijn ccn druk verkeer. Of echter 
de zaak rendeert, kan ik niet verzekeren. 

Ook een tandradbaan is in de stad le vinden. Zij 
verbindt het hooggelegen Ofen met het plein voor 
de kettingbrug. De beweegkracht is hier stoom, die 
echter weldra door electriciteit zal worden vervangen. 

Wanneer men bedenkt, dat Budapest behalve deze 
middelen van verkeer, waardoor het alle Europeesche 
steden overtreft, nog twaalfhonderd huurrijtuigen, met 
een of twee vurige Hongaarsclie paarden bespannen, 
door zijn straten ziet snellen, dan kan men zich cenig 
denkbeeld vormen van dc drukte, die in de Hon
gaarsclie hoofdstad hcerscht. Amsterdam met zijn 
half millioen inwoners schijnt een doodc stad, bij Bu
dapest vergeleken, dat toch slechts 700.000 inwoners 
telt. Hoe de stad zich ontwikkelt, blijkt wel het beste 
daaruit, dat in 1870 nog geen 300.000 zielen aanwezig 
waren, zoodat, in minder dan 30 jaar, het aantal ver
dubbelde. 

Na deze uitweiding over de middelen van verkeer 
ga ik naar hel Westbahnhof terug. Hier begint een 
breede straat, de Vaczi-korut, aan wederszijden met 
zeer monumentale huizen bebouwd. De gevels zijn 
meestal Italiaansche renaissance, en soms al te ge
trouw naar bekende voorbeelden gevolgd. Maar ook 
hier heeft de nieuwe kunst reeds, en op gelukkige 
wijze, haar intrede gedaan door een gevel, die met 
weinig voorspringend relief en polychromie smaakvol 
is versierd. Gestyleerde boomen spreiden tussehen 
de vensters hun takken uil, „commerciuni" en „in-
dustria" zijn door goed gemodelleerde figuren verzin
nelijkt, korenaren vormen een eigenaardig ornement. 
Het scheen mij toe, dat deze decoratie in den laatsten 
tijd tegen een bestaanden gevel was aangebracht 

Aan dezen boulevard, meer naar het zuiden, verheft 
zich de Leopoldstadtcr Basilika, een reusachtige kerk, 
die nog niet voor den dienst geopend is. Het trof mij, 
dat er te Budapest zoo weinig kerken worden gevon
den. Behalve de Mathias-kirche te Ofen, waarop ik 
later uitvoeriger terug zal komen, zag ik niets dan ccn 
paar onaanzienlijke kerkjes uit de I Se eeuw. Het 
schijnt, dat de Basilika voor dit gemis vergoeding 
moet geven. Maar erg kerksch zijn de bewoners tier 
hoofdstad toch in geen geval. 

De Basilika is een gebouw in Palladiaansche Re
naissance, welks plattegrond een kruis met gelijke 
armen vertoont. Boven het kruis verheft zich een 
koepel, naast het westelijk front staan twee klokke-
torens ; om de koornis is een trans aangebracht, die 
reeds voor de godsdienstoefeningen wordt gebruikt. 
Men is nog bezig met de mozaïeken, die het interieur 
zullen versieren. Later had ik gelegenheid, in het 
atelier van den schilder Lotz eenige pasvoltooide car
tons voor deze mozaïeken te zien. 

Dc kerk is zeker imposant; het ontwerp mist echter 
alle oorspronkelijkheid. Nadat de Italianen de koe
pelkerken hadden uitgevonden zijn er in de 17e en 
18e eeuw in alle landen van Europa zoo veel gebouwd, 
dat de 19e eeuw het er gerust bij had kunnen laten. 

Achter dit gebouw begint de Andrassy-ut, de voor
naamste straat van de stad. Een straat, zoo prachtig 
als deze, heb ik nergens anders ooit gezien. Het eer
ste gedeelte vormt een aaneenschakeling van paletze.i 
in den waren zin des woords ; het tweede gedeelte 
heeft rijke woonhuizen met tuinen er voor, cn het 
derde gedeelte, dat zich bij het V;iros-Liget-park aan
sluit, is met fraaie villa's bebouwd. 

De paleizen, die ik noemde, zijn allen speculatie-
lunzen. De Italiaansche Renaissance der 16e eeuw 
viert hier triomfen. De palazzi van Florence, Genua, 
Venetië en van andere steden zijn door de bouw
meesters blijkbaar niet zorg bestudeerd. De hedca-
daagsche beschouwer zal zelfs van mecning zijn, dat 
de studie wat al te grondig is geschied, omdat de 
gevolgde voorbeelden zoo duidelijk te herkennen zijn. 
Een vijftien, twintig jaar geleden, toen niemand nog 
aan de mogelijkheid van een nieuwe kunst geloofde, 
was het bouwen in een bepaalden historischen stijl 
iets zeer gewoons. In 1886 geraakte de heer Henri 
Evers bij het bespreken van de Andrassy-strasze in 
een bewondering, die toen zeer verklaarbaar was. 
Thans wordt een andere maatstaf aangelegd; wie 
zich echter over hel gemis aan 1 orspronkclij dieid kan 
hcenzetten, vindt ook thans nog veel te waardeeren. 
Het valt niet te ontkennen, dal het academische on
derwijs zijn invloed heeft doen gelden op de Hon
gaarsclie architectuur, die ook thans nog staat op het 
standpunt van ccn kwart eeuw geleden. Heeft dat 
onderwijs ook al het verblijdende gevolg, dat be
paalde misbaksels niet voorkomen, het heeft toch 
ook, als elders, tot den triomf der middelmatigheid 
geleid. 

Verscheidene openbare gebouwen werden aan de 
Andrassy-strasze geplaatst. Het voornaamste is de 
opera, die ik, van buiten althans, niet zoo geslaagd 
vond als de heer Evers. Ik wil hier nog niet eens 
spreken over de al zeer treffende gelijkenis van som
mige onderdeden met die, door Jacopo Sansovino 
ontworpen. Mijn hoofdbezwaar geldt de uitgebouwde 
Dorische portieken, die zonder ecnigen samenhang 
met de overige architectuur zijn. Als men dc „orden" 
boven elkander toepast, dan moet men dit doen zoo
als de oude Italianen, die steeds zorgden voor één 
schaal, cn die nooit een kleine Dorische orde onder 
ccn forschere composiet-orde zouden plaatsen. 

Wij brachten onzen avond in het gebouw door, 
waar een Hongaarsche opera gegeven werd De in
richting heeft groote verdienste. Ruime en gemakke
lijke trappen zijn aangebracht, de zaal is eenigszins 
in Francois I stijl gedecoreerd, en in rood en goud 
behandeld. Ook de foyer mag geslaagd genoemd 
worden. 

Bijzonder trok mijn aandacht het toonccl, waar de 
idealen der Asfaleia-Gesellschafl verwezenlijkt zijn. 
De tooncclvloer is in strooken verdeeld, die ieder 
weer, over de volle breedte in drie declen gesehei-
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den zijn. Ieder dezer deelen kan, al naar verkiezing, 
door waterkracht omhoog of omlaag gaan Coulisse.1 
worden niet gebruikt. Het achterdoek is veel bree
der dan dc tooneclopcning. Waar een tuin of ccn 
bosch vertoond werd, geschiedde dit, door geschil
derde boomen op losse wijze voor het achterdoek te 
plaatsen. 

Ik weet niet, of op den duur het pogen van de 
Asfaleia-Gesellschaft, om den bezoekers van den 
schouwburg zooveel mogelijk de illusie van de wer
kelijkheid tc geven, tot dc verheffing der dramatische 
kunst zal bijdragen. Want hel gevaar is groot dat 
dc toeschouwers door dc decoraties in het genieten 
van muziek of drama gestoord worden. De opera, die 
wij hoorden, was blijkbaar onder den invloed der 
Italiaansche „veristen" ontstaan. Het onderwerp was 
zeer dramatisch, en genomen uit liet hedendaagsche 
circus-leven. Aan het slot werd eerst ccn boulevard 
bij opkomende maan, cn daarop, als changement a 
vue, hel interieur van een groot circus vertoond. Iets 
dergelijks is zeker alleen te Pest, dank zij de Asfaleia-
inrichling, mogelijk. Want aan het circus ontbrak 
niets ; men zag het renperk met zaagsel, clowns, rui
ters cn acrobaten, op dc verschillende rangen zaten 
werkelijke toeschouwers, de circuskapel skapel bestond uil 
musici, die uitstekend speelden, kortom, de illusie 
was zoo volkomen, als dit kon zijn. 

Maar ondanks dit alles boeide ons toch het meest 
di inderdaad fraaie muziek, die door voortreffelijke 
zangers en ccn orkest, niet minder uitnemend, ten 
gehoore werd gebracht. Bij deze muziek hadden wij 
gaarne dc geheele mise-en-scène veel eenvoudiger 
gewenscht. Ook hel onderwerp, uit het dagelijksch 
leven gegrepen, en op zich zeil misschien dramatisch 
genoeg, was m vreemde tegenstelling met de com
positie. Een heer met een smoking aan, die in zang 
/Mil gemoed lucht geeft, is ten slotte toch ,il Ie lie 
spotlelijk. En hoe natuurlijker men het circus of dc 
andere interieurs uit den tegenwoordigen tijd ten 
toonccle brengt, hoe dwazer het schijnt, dat al die 
moderne menschen zingen. Ons oordeel was, dat 
noch het „verisme", noch de Asfalcia-idealen de 
kunst vooruit zullen brengen. 

Toen wij des avonds m ons hotel terug kwamen, 
reikte de portier mij twee kaartjes over, niet het be
richt, dat de daarop vermelde heeren mij in de res
tauratiezaal wachtten. Op het eene las ik : „Der Hof
architect Sr. Majestal des Kaisers u. Königs Ernst 
Ihne, Königl. Geheimer Hof-Baurath, Pariserplatz 
Ui", op het andere stond „Professor Skjold Neckel-
mann" vermeld. Het waren dus de beide andere bui 
tenlandsche juryleden, die mijn komst verbeidden. 

Ik ging naar dc aangewezen zaal, en zag den heer 
met den Mozes-kop uil den Orient-Express, die zich 
als Professor Xokelmann bekend maakte, terwijl 
Gehcimralh Ihne naast hem zal. Beide heeren waren 
van middelbaren leeftijd, misschien even veertig. On
der het drinken van Hongaarst hen wijn waren de drie 
bouwmeesters spoedig verbroederd. 

Professor Xcekehiiann was natuurlijk verbaasd, 
dat hij mcl zijn medejurylid in den Orient Express 
had gezeten, zonder hel tc vermoeden. Hij had den 
schrijver dezer regelen voor iemand op zijn huwe
lijksreis aangezien! 

Beide architecten bleken al dadelijk mannen van 
groote ontwikkeling. Dc professor was een Deen, die 
thans te Stuttgart aan het Polytcehniciun onderwijs 
geelt. Aan dc belangrijkste prijsvragen in Duitschland 
had hij deelgenomen, cn meestal met succes. De 
Gehcinirath toonde zich een man van fijne vormen, 
die, door zijn verkeer met den Duitschen keizer heel 
wat interessants „von allcrhöchstcr Seitc" kon mede

deelen. Dc geschiedenis mcl Wallot viel toen juist 
le Berlijn voor, cn natuurlijk gaf zij stof tol heel wat 
besprekingen. 

Voorstanders van dc ,,nieuwe richting" waren de 
heeren niet. Zij konden zich niet voorstellen, dat het 
mogelijk zou zijn, iets te denken, dat er nog niet 
geweest was. Ik merkte op, dat vele der jongere 
bouwmeesters van Nederland daar anders over den
ken en wees op het volkomen nuttelooze van het 
volgen der historische stijlen. Maar ik geloof niet, 
dat mijn beloog hen overtuigd heelt. 

Zoo gingen een paar uur zeer aangenaam voorbij, 
en toen wij ons ter ruste begaven om krachten te 
verzamelen voor den volgenden dag, die de eerste 
juryzitting zou brengen, scheidden wij met liet ge
voel, alsof wij elkander reeds langen tijd hadden 
gekend. 

(Wordt vervolgd.) 

DE KONINKLIJKE S T A N D A A R D 
Toen wij dezer dagen, tijdens het bezoek van H. 

M. dc Koningin, tc Amsterdam kwamen, zagen wij 
op het Koninklijk palcis ccn vlag. Wij vroegen ons 
af, wat die vlag wel betcckenen mocht. Daar natuur
lijk niet 11 M. voor zich zelf vlagt, moest met het 
dundoek dc koninklijke standaard bedoeld zijn, als 
toeken, dat de koningin in het gebouw vertoeft. 

Maar dc vlag, al was in de witlc baan het wapen 
der Nederlanden, goed heraldisch uitgevoerd, aange
bracht, was toch de standaard niet, omdat de drij
vende driekleurige wimpel, niet het wapen aan de 
bovenzijde ontbrak. Pas met deze toevoeging kan er 
van standaard gesproken worden, zooals iedere zee
man weet. 

Bij het bezoek van den Duitschen keizer hebben 
wij, naast diens standaard, ook de Nederlandsche 
uit den Paleistoren zien wapperen. Sedert is dc drij
vende wimpel weer verdwenen. Wij hopen echter, 
dat deze regelen er iets toe mogen bijdragen, dat de 
Nederlandsche standaard, die op ieder oorlogsschip 
gchesclicn wordt, zoodra dc koningin aan boord 
komt, ook op de paleizen van II. M. voortaan prijke, 
zoodra zij cr vertoeft. 

KONINKLIJK INSTITUUT V A N 1 N G K -
NIEURS. 

Het Instituut hield den i iden April jl. in het 
lokaal Diligentia tc 's-Gravenhage eene vrij talrijk 
1 >ezilehle vergadering. 

Zij werd ten kwarl over elf uur door den jiresident 
J. F. W. Conrad geopend, die wederom een drietal 
verliezen te vernielden had, welke het Instituut had 
geleden door het afsterven van dc gewone leden S. 
L. Huizcr, J. II. Commijs cn P. J. Mouthaan, laatst-
gemeldc mede-oprichter van hel Instituut, wiens ver
diensten later zullen worden herdacht. 

Dc notulen der Instituuts-vergadering van 14 Fe
bruari jl. waren gedrukt aan de leden toegezonden. 
/ . i | werden, nadat een paar leden daarover enkele op
merkingen in het midden hadden gebracht, goedge
keurd. Daarin komt onder anderen voor dc uitvoerige 
voordracht van actueel belang van het lid C. L. M. 
Lambrcehlsen van Ritthem over de rioleering cn 
waterverversching van Amsterdam. 

De president deelde met betrekking tot het in 
iijoole Parijs te houden zevende congres van Scheep
vaart mede, dat hij van wege hel bestuur een sehrij-
v;m had ontvangen, waarin hem werd verzocht de 
leden van het Instituut op te wekken lot het opgeven 
van belangrijke onderwerpen ter behandeling bij die 
gelegenheid, waaronder, naar meening van den Raad 
van Bestuur, eene plaats zou kunnen innemen de 
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electrische tractie op kanalen, ter vervanging van de 
voortstuwing door paarden. 

Daarna werd door den president voorlezing gedaan 
van een bij hem ingekomen uitvoerig schrijven van 
iel lid jhr. C. C. A. de Maere d'Aertrijcke, waarin 

deze, onder herinnering aan hetgeen door hem per
soonlijk gedurende jaren was verricht ten behoeve 
van het maken van een zeehaven te Heyst (Belg.ë), 
zijne adhaesie betuigde aan de kritiek, in de Insti-
tuuls-vergadering van November over de thans in 
uitvoering zijnde havenwerken tc Zcebrugge van 
verschillende zijden uitgesproken. 

Voorts werden eenige mededeelingen gedaan met 
betrekking lot de onlangs tot stand gekomen fusie 
met de Vereeniging van werkuig- en scheepsbouw
kundigen en die voor electrotcelmiek en de daar
mede gepaard gaande voorbereidingen 0111 die met 
I" Juli e. k. in werking te doen treden, l i l die mede
deelingen blijkt onder anderen, dat het ledental dooi
de fusie eene aanmerkelijke vermeerdering onder
gaat 

Eindelijk werd aan dc leden medegedeeld, dat de 
uitgave van dc fransche vertaling van het Gedenk
boek 1847 1897 eerlang kan worden te gemoet ge
zien. 

Van den hoofdingenieur van den waterstaat in het 
yde district waren dc gewone Hcldcrschc labellen 
over de maand Februari ontvangen. 

Door den Minister van Waterstaat, Handel cn Nij
verheid was ter plaatsing in de werken aangeboden 

1 • 11 rapport niet bijlagen omtrent eene door dc inge 
nieurs van den waterstaat W. K. du Croix, G. Roose
boom en W. F. Stoel gedane reis tot bezichtiging van 
stoomponlveren in Denemarken cn Pruissen. 

Eindelijk was van hel lid R 1'. J. Tutem Nolilie 
nius ccn schrijven ingekomen, strekkende ten geleide 
vim een verslag omtrent het onderhandelde 111 dc 
derde sectie van het zevende Schccpvaartcongres, in 
1808 te Brussel gehouden. 

Het eerst was aan de orde de discussie over de in 
de vorige vergadering gehouden cn mede in de no
tulen opgenomen uitvoerige voordracht van het lid 
G. E. V. L. Van Zuylen over de doorgraving der land 
engte tusschen Noord- cn Zuid Amerika en de jong 
ste Panama-plannen. 

Hel lid W. Brandsma Johz., die in der tijd die 
streken had bezocht, trad in eenige vooral economi
sche beschouwingen omtrent de zaak der kanalen 
door dc landengte in het algemeen en deed in ver
band daarmede ten slotte het voorstel, dat de Raad 
van Bestuur van het Instituut eene commissie van 
vijf leden zou benoemen om vooreerst hel Instituut 
voortdurend op de hoogte te houden van den stand 
van zaken betreffende dc doorgraving en ten tweede 
om pogingen in het werk te stellen bij de bevoegde 
autoriteiten, opdat de doorgraving niet werd een 
Amerikaansch werk, maar door of van wege de Euro-
peesche Staten uitgevoerd. 

Dit voorstel lokte eene korte wisseling van ge
dachten tusschen den spreker cn dc leden Van Zuy
len, M. C. J. Piepers en den president uit, die ten 
gevolge had, dat voorshands op voorstel van den 
president besloten werd de leden Brandsma cn Van 
Zuvlcn, als met dit belangrijke onderwerp van nabij 
bekend, uit te noodigen het Instituut voortdurend op 
de hoogte tc houden van liet Panama-kanaal cn den 
verderen loop van zaken af le wachten. Met het lid 
Van Zuylen trad de president nog in eene wisseling 
v;in gedachten over de afmetingen, aan het kanaal 
en de daarin aan te brengen sluizen te geven, het 
al of niet aanbrengen van een tunnel ter voorkoming 
van kostbare doorgravingen enz. 

Hierna werd door den heer C. H. Peters, Rijks
bouwmeester, die zich op eene daartoe door den Raad 
van Bestuur tot hem gerichte uitnoodiging welwillend 
had bereid verklaard, eene rijk voorziene kunstbe
schouwing gegeven betreffende bruggen uit ver
schillende tijden en landen, uit verschillend materiaal 
vervaardigd, voorafgegaan door eene breedvoerige in
leiding en toelichting van historisch-kritischeii aard, 
waarin vooral de steenen bruggen meer opzettelijk 
werden behandeld en daarmede in tegenstelling de 
tegenwoordig zoo veelvuldig in toepassing gebrachte 
ijzeren bruggenbouw, die, hoezeer uit ccn weten
schappelijk oogpunt alleszins bewondering verdie
nende, uit het oogpunt van kunst en aesthetiek naar 
sprekers inzien alles tc wenschen overlaat en op den 
naam van monumentaal geen aanspraak kan maken. 

B0UWKUN8T AAN' DE RIJKS-ACADEMIE, 
Blijkens het jongste nummer van „Architectura" heelt het 

Genootschap „Architectura et Amicitia" to Amsterdam het volgend 
adres gericht aan deu Minister van Binnenlandsche Zaken: 

„Overwegend : 
dat, naar zyne overtuiging, het een betreurenswaardige en in 

menig opzicht nadeelige ieemte is in de wet van 26 Mei 1870 tot 
regeling vau het onderwys van Rijkswege in do beeldende kunsten 
to Amsterdam, dat deze bouwkunst niet beeft opgenomen onder 
de vakken, welke behooren onderwezen te worden nan 's Ryks 
academic van beeldende kunsten te Amsterdam; 

dat toch de bouwkunst niet slechts berust op technische weten
schap, maar ontegenzeggelijk behoort tot dc beeldende kunsten 
en onder deze de voornaamste is, waaraan in zekeren zin de 
schilder- en beeldhouwkunst ondergeschikt zijn. waaruit deze laatste 
als het '.vare voortvloeien; 

dat do miskenning vnn den samenhang tusschen de drie zuster
kunsten in de Wet van 1870 tengevolge heeft, dat de schilder
en beeldhouwkunst aan 's Rijks academie beperkt zyn geworden 
tot zuiver figuraal werk en roet uitsluiting van allo decoratieve 
en monumentale kunst, zoodat onze aanstaande kunstenaars aan 
de academio een onvolledige, gebrekkige opleiding ontvangen, 
waardoor zy niet in staat zyn zich ecu positie in de maatschappy 
te veroveren. — Ten hewyze wuarvun nog onlangs zelfs door een 
der hoogleeraren van genoemde instelling de aandacht van het 
publiek moest wordon gevestigd op den droevigen toestand waarin 
sommige jonge kunstenaars, talentvolle oud-leerlingen der ge
noemde academie verkcercu, eu dc academie niet kan beant
woorden aan het in art. 1 der Wet uitgesproken doel, dat zij 
bestemd is: „tot hoogere opleiding van kunstenaars"; 

dat de laatste 25 jaren geleerd hebben, dat de behoefte aan 
decoratieve en monumentale kunstenaars grooter is dan die aan 
schilders of beeldhouwers, uitsluitend bedreven in de kunst der 
reproductie van het naakt of gekleed mcnschenliguur, de eenige 
kunst welko eigenlijk aan de Ryks academie tot haar recht komt; 

dat het bestaan van een onderwys in de bouwkunst aan de 
Polytechnische School niet kan aangewend worden als een argument 
om het onderwys in de bouwkunst niet ook aan 's Rijks academie 
te Amsterdam te geven, vooreerst omdat aan de Polytechnische 
School dit ouderwys hoofdzakelijk wetenschappelijk is en het 
artistiek element daarbij minder op den voorgrond treedt, ver
volgeus omdat voor ons land twee Rijksscholen voor dit onderwys 
stellig niet overvloedig zouden zyn; dan omdat te Amsterdam, 
«aar tal van voorbereidende kunstscholen en een groote bevolking 
van kuustoefenaren aangetreden worden en alle hulpmiddelen 
voorhanden zyu, dit onderwys niet kan worden gemist; eindelijk 
omdat het kunstonderwijs aan do academie onvolledig is en bljjft 
zoolang niet door onderwys iu de architectuur en de aanverwante 
monumentale decoratieve kunst de Imogen- opleiding van den 
kunstenaar in haar geheel verzokerd ia; 

dat overigens ton deze hot voorbeeld van alle buitenlandBche 
academies, by geen van welke het ondorwys in do bouwkunst 
ontbreekt, bet bowy's levert dnt algemeen de overtuiging vast 
staat, dat, zonder dit onderwijs, ccn hooge school voor do Kunst 
niet tot haar recht kan komen; dat eindelijk de gebrekkigheid 
der organisatie van dc Ryks academie te Amsterdam ook volgt 
uit het hinken op twee gedachten, hetwelk waar to nemen is in 
do Wet van 1870 die deze school in het leven riep; immers schrylt 
de Wet voor, dat onderwys gegevon zal worden in do esthetica 
vooral in betrekking tot de bouwkunst, en zy Btelt ook by 
art 12 ccn wedstrijd in de bouwkunst in, docli zy verzuimt in 
datzelfde vak onderwys te geven, zoodat, gelyk de ondervinding 
trouwens genoegzaam aangetoond heeft, de geuoemdo bepalingen 
geen vruchten dragen cn de academie nict het nut sticht dat zy ge
roepen is tc bezorgen eu dat met een relatief geringe verhooging 
van uitgaven ware te bereiken. 

Redenen waarom adreseantc verzoekt dat alsnog in art. 2 van 
bovcnbeduelde Wet zal worden bepaald dat aan de academie ook 
onderwijs zal gegeven worden in de bouwkunBt en aanverwante 
vakken." 
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TECHNISCHE V A K V E R E E N I G I N G . 
AFIIEKI.INII AMSTERIHM. 

Vergadering van 5 April 1899. 
Deze vergadering was geheel gowijd nan het lieliandolen vun 

zaken van huishoudelyken aard; zoo werd n a besloten den bode 
der afdeeling een toelage van f 100 'sjaars loo te kennen (het 
bestuur had / 75 voorgetiteld). By een bespreking van het Toch* 
nisch Weekblad, wekte de voorzitter de aanwezigen op tot mede
werking aan dit blad. Ook werden eenige opmerkingen gemaakt 
over den herdruk van het algemeen huishoudelijk reglement. 

De vragenbuB bevatte drie vragen, de eerste over watoratan-
den te Amsterdam; do tweede over bet berekenen van gewelven; 
de derde over het berekenen van ijzeren en houten balken enz. 
De eerste en de laatste «orden voldoende beantwoord, terwjjl de 
heer Sanders op /ich nam de tweodo te beantwoorden. Na rond
vraag, waarby een der leden een eventueel bezoek aan een yzer-
of steenfabriek ter sprake braciit, werd de vergadoring gesloten 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 

1090, Vergadering -jan 12 April 1899. 

Na opening en lezing der notulen deed de Voorzitter mede
deeling . dat de beer Van Wachtendonk , de spreker. voor dezen 
avond plotseling verhinderd was te komen. 

Onder do ingekomen stukken bevond zich een schrijven van 
den lieer «los. Th Cuypers, waarin dezo mededeelde doordrukke 
ambtsbezigheden genoodzaakt te zijn te moeten bedanken als bo-
ataurslid en als lid dor redactie. 

De heer Joseph Cuypers bekleedt sinds langen tijd het voor
zitterschap, zoodat, wanneer in de volgende vergadering een 
nieuw bestuurslid gekozen is, uit het dan gevormde bestuur 
tovens een nieuwe voorzitter gekozen moet worden. 

Voorts had eenige discussie plauts over de zomer-excursie en 
werden voorloopig 's-Boscb—Hceswyk , Amersfoort - Rhenen of 
Wageningen— Arnhem uitgekozen, torwgl daarover in de volgende 
vergadering een besluit genomen zal worden. Als onderwerpen 
voor de 6e en Te prijsvraag 1898 99 werden gekozen een ontwerp 
voor een tegelversiering en een reclumebiljet voor bet aanstaaude 
Lustrum iu 1900. 

Hierna bad een bespreking plaats over het al of niet verleenen 
van geldel^ken steun inzake bet collectief inzonden van „A. ot A . " 
op de weieldtontoonstelling te l'urijs in 1900. Dezo steun werd 
ten zeerste bestreden, vooral met het oog op de eigen tentoon-
Btellii._• ter gelegenheid vuu 't lustram. 

Besli.ten werd de geldelijke steun niet te verleenen en ales 
aan to wenden om 't lustrum te vieren. Dc tentoonstelling zal 
waarschijnlijk ' n het Stedelijk Museum gehouden wordeu, het
welk daartoe een goede gelegenheid biedt. 

Als eerc-prijsvraug voor tiet lu-trumjuur werd door het bestuur 
genoemd eeu ontwerp voor een Rijksncndcmic van Beeldende 
Kunsten. Ook hierin zul later worden besloten. Nu eireulutie vun 
eenige plaatwerken werd de vergadering gesloteu. 

B I N N E N L A N D S E H E B E R I C H T E N . 
AMSTERDAM. Als Inzender van het ontwerp „Ce seramoiNassau" 

op do prijsvraag voor een vorstelijk paviljoen, uitgeschreven door 
de Maatschappij tot bevordering der Houwkunst, In eft zich be
kend gemaakt do hc-r Jb. Faber, gemeente-architect van I'ur-
mcrend, en als inzender van het ontwerp „Fancy" do beer J . 
Koffieberg. te Amsterdam. 

LEEUWARDER. Naar de .Leeuw. Court." meldt, zijn de heeren 
Beversen en Van Heurn, ingenieurs alhier, door het comité voor 
de Ncord Friesche LokaalspoorwegmaaUeheppjj belast met den 
bouw van deu weg, terwijl do beer S. Haagsma. hoofdingenieur 
bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, zal op
treden als adviseur voor bet rollend mutericel. 

Zoodra de subsidie door de Kamer is vastgesteld, kun de aun-
besleding plaats hebben. 

GRONINGEN. Naar wij vernemen hcoft do heer Van Niitrik, 
iLgenieor bij de gemeentewerken to Amsterdam, aau wien Hurg. 
en™ Weth. bef maken van oen plan voor do uitbreiding dor stad 
(ironingen haddei opgedragen, zjjn ontwerp dezer dagen aan 
'het gemeentebestuur ingezonden. 

De heer Huurman, particulier architect in deze stad, beeft, 
ofschoon niet uitgenooaigd, bet voornomen een dergelijk plan 
uan het gemeentebestuur kosteloos aan to bieden 

Naar wij vernemen zgn op do prijsvraag voor een diploma 
voor do vereeniging tot bevordoring der bouwkunst to Uroniugen, 
18 antwoorden Ingekomen. Doze antwoorden zijn in handen ge
stold van de jurv bostuande uit de HH. L . M. Moolenaar, F. 
Bach. D. Bekkering, 1'. v. d. Wint en J . B. Jager 

Vermoedelijk zul het rapport der jury ter tafel komen in de 
algemeene vergadering dor Vereoniging' welke den 29n April 
plaats vindt. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den Waterstaat in Ncderl-Indië is: 
e e rvo l o n t s l a g verleend aan don ingenieur le kl Pierson; 
e e n j a r i g v e r l o f verleend aan don architect Stol en de op

zichters A \ rBn LOOP, F. A. Klopport, B H. W. Willebrauds en 
Van der Volde; 

gep laa t s t te Modjokorto do opzichtor P K van Gemert; te 
Bczoeki de oplichter Se kl . Van Raalte, en te Sietoebondo de 
opzichter 2e kl Ter Mculen; 

ove rgep laa t s t van Modjokorto naar La wang de opzichtor 
W. M. Jordaan; naar Madioen do architect Van der Tas, en naar 
Rembang de architect Van Brussel; 

— benoemd tot ingenieur voor het vak van scheepsbouw in 
Nederl Indië Vecnstra 

— Zaterdagavond, 8 dezer, ia te Vrijenban bg Delft in den 
ouderdom van ruim 74 jaar overleden de hoer P J . Mouthaao, 
oud-hoofdingenieur hij de Huil. IJzeren Spoorweg-maatschappij. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat zijn be
noemd lot buitengewoon opzichter W. de Leeuw 11/. bij het 
maken van grondwerkon aan het kanaal 's Hortogonbosck — Dron-
gelen, en F. J . Dhersigny, te Brielle, by bet maken van een 
paar sluisdeuren en van toegangsbruggen ton behoove van het 
kanaal door Voorno 

— By kon. besluit is aan R Struiving eervol ontslag verleend 
als bureelambtonaar van den Uykswatorstaat on is J Zutdema, 
te Leeuwarden, benoemd tot buroelambtenaar der Se klasse. 

— Hij kon. besluit is aan C. .1. van Loon, ingenieur 2e kl. van 
hot mijnwezen in Nederl.-Indië, epgedragon het geven van ondcr
wys in do mynontginning cn de toegepaste aardknnde aan de 
Polytechnische School. 

— De decoratieschilder Joh. Stortenbeker is te 's-Gravenhage 
op 77-jarigen leeftijd gestorven. 

— Pe opzichter van fortificatie 3c kl., de hoer I. Hoogendam, 
wordt overgeplaatst van Zutfen naar 's-Hertogenbosch, 

— De Gemeenteraad te Rotterdam benoemde tot directeur de r 

gemeenteroiniging den heor N . A. v. d Perk, hoofdopzichter bij 
do gemeentewerken alhier, met 82 stemmen; 8 stemmen werden 
op den heer G. Looman, gemeente-architect te Alkmaar; 1 stom 
op den heer J . Soutendam, directeur dor gemeentereiniging tc 
llarlingen cn 1 stom in blanco uitgebracht. 

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 - t e e k e n a a r en b o u w k u n 

dig t eekenaar , de laatste alleen voor de avonduren. Adres 
lott. Z T 862, Nieuws v. d. Dag. 

— O n t w i k k e l d bouwk. t e c k e n a a r (tijdelijk) aan bet 
bureau van den gemeente architect te Nymegon. Salaris f 100 
per maand. Aanmelding liefst in persoon. 

— Wato rbouwk . o p z i c h t o r itijdolijki by do gemeente
werken van Zierikzee. Salaris f 60 por maand. Adres den <r&-
moontebouwmeester. 

— A s p i r a n t - i n g e n i e u r bij d e n t e 1 og ran l'di e ns t. Met 
ingang van 1 Juli kunnen twoo aspiranten geplaatBt wordon. 
Si . l l icitfi inl . i l vi'ior 15 Juni bij den directeur-generaal der post en 
telegraaf; bet diploma van civiol-ingenicur is verplichtend. 

— A s p i r a n t - o p z i c h t e r der t e l e g r a f i e , waartoe in Mei 
e. k. een onderzoek zal worden gehouden. 

— B e e l d h o u w e r - t o o k e n a a r op eene mcnbolfabriek. AdreB 
lett. K S W, Alg. Avert.-bur. Nygh en Van Ditmur, Rotterdam. 

— E e n b e k w a a m en e rvaren o p z i c h t e r - t e e k e n aar 
on eon geoefend teekenaar , by deu bouw van het ubuttoir 
te Utrecht Salaris naar bekwaamheid. Vdres den directeur der 
gemeentewerken. {Zie aav. in het vorig no.) 

— B e k w a a m teek en a ar -cons t rue tour aau de Nymeeg-
sche machinefabriek, ketelinakery en ijzergieterij, in stout om 
den administrateur by nfwezigheid to vervnngen, Sularis / 1200 
a / 1500 met winstaandeel. Adres don heer A, J . Brouwers, comm. 
der Nyin. Trainwegmij., Nymegeu. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
'Dienstaanbiedingen in beknopte* vorm '.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.) 

— Bon * kin diïe met goodo referentiën biedt zich aun n l ' 
O p l i c h t e r - t e e k e n a a r of uitvoerder. Adres lett. D N . Bureau dezes* 
[Zie adeert, in hel vorig na.) (2) 

I X F O I I M . V T I K I I I I I I K A I I TECHNISCHE V A K V E R K K N I I S I N G , 

VAN-IIKH-HELSTSTKAAT 2 9 , ASISTERIJAM. 

Bouwk. Opz-Teeken. leeft, 
i» .. « » 
„ Opzichter „ 

Chef Mach. Werkmeester , 

22 j . ong. sal. /60 ii 80 p. m 
25 „ „ „ - 70 a 80 „ „ 
22 „ „ „ - 60 ü 70 „ „ 

49 „ geh. flW) 'sjaars min. 
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V A N R I J N & Co, 
BOTTERDAM. 

Kantoor en Magazijn liloemkweekci 
straat (14 li.jtt. Sieawc Binnenweg. 

Alle soorton lïeornamenteord G L A S . enz 

AANBESTEDING. 

Ministerie van Waterstaat, 
Handel en Njj verheid. 

L A N D S G E B Q D W E N . 

A A H B E S T E D I H f i . 
Op D o n d e r d a g li M e i 1 H 9 9 , 

ilei voormiddugs ten e l f ure, zal, onder 
nadere goedkeuring van den Minister 
Tan Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
aan bet gebouw van bet Ministerie 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
word, ii aanbesteed: 

Het maken van een doorgang 
van het Binnen- naar het 
Buitenhof te 'sGravenhage. 

(Raming f2290.) 
Het bestek, no. 53, ligt na 19 April 

1899 ter lexing aan het Ministerie 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid; 
aan het bareel van den Rijksbouw
meester in het 2de district, Flnweelen I 
Burgwal no. 16 te 's-Gravenhage; aan | Op II mennetten l» Ai»ril lSM, 
dat van het Provinciaal Bestuur van ! te 2 3/i nren, zal door de Naamlooze 
Zuidholland, en is voorts op franco Vennootschap „Maatschappij Johannes 
aanvrage, tegen betaling der aan den Verkuistttraat" in het Koffiehuis DE 

H')ODE LEEUW. Vijgendam te Am-
sterdam, worden AA.VRESTEEOi 

H e t h o ii iv e n v a n V I E R 
W O O M l l l/.V.S a a n de 
.1 O li I V V ES V ER-
III-té *TS fit I I T ac li
ter het Voneertge bonte 
te Ainnterdant, met de 
l everant i e v a n a l le mate
r i a l e n en A r b e i d u l o o n e n . 

Het bestek met lichtdrnkteekening 
ij ad f 1.10 per stel te verkrijgen 
bij den Heer P. BIJNJA, Reguliers-
gracht No. 13-1. 

Inlichtingen geven de architecten 
A. L . VAN GENDT & ZONEN. 

A A A B Ë S T E D I M . 
Op Zaterdag na Auril # 8 » » , 

des voormiddags om 11 n a r , zal in 
het Koffiehuis van den Heer H. 
VLASBLOM, aan de Groote Markt 
te Breda, door den ondergeteekende 
voor eigen rekening worden 

iia.ul >esteetl: 
H e t B O I I W K N v a n U K IK 

W O O N H U I Z E N op eeu 
t e r r e i n ge legen a a n den 
Xitmrrtt Rttnlevard, 
o n d e r de gemeente Tete -
r l a g e n . 

Bestek en teekening verkrijgbaar a 
f 1.545, van af lü April, aan de 
drukkerij van de firma GEBROEDERS 
OÜKOOP. 

Aanwijzing zal worden gedaan op 
Dinsdag 18 April, iles voo'middags 11 
uren, in bovengenoemd Koffiehuis, al
waar bestek eu teekening ook ter in
zage zullen liggen. 

A. V A N DER L E E , 
Architect. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , S i ü i t a r y E n g i n e * 
Mem. San. Inat. L O WD O N. 

Kantoor: ISO De Bnjrterkade, AMHTKIIIHII. fllbaal: Ra kim. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniëu van SHANKS * Co, ta Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleeti lladinrichtingen — Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks Closets zyu nog niet overtroffen. — Porseleinen Badknift; IJteren Badkuipen -
Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — V • K W A II 1 1 1 ( 1 • • V K * T 1 L A T I SL 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Noderlaud. Zeoreoncun oervnds pry urn, 
Teekeningen en prgsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rel«4. 

van /unit en van tlanl, in verschillende 
eonttrnetiën. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

l i . H. M. SVHOLTE, 
Fabrikant. Prinsengracht 516. AMSTERP1I. 

SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
Glasverzil vering 

voor dn grootnte metten. 

enz. 

voet van het bestek vermelde kosten, 
te bekomen bij de firma GEBROE
DERS V A N C L E E F , Spui no. 2Sa te 
's-Gravenhage, en, door hunne tassohen-
komst in de voornaamste gemeenten 
des Rijks. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen 
bij voornoemden Rijksbouwmeester en 
bij den Opzichter bij de Landsgebou-
wen H. E . V A N DE WATER, Bin
nenhof. 

A-s i.wijzing zal worden gedaan op 
26 April 1899, des voormiddags ten 
9 ure. 

' S - G R A V K N H A O E , 6 April 1899. 

BURGEMEESTER en W E T H O U 
DERS der Gemeente Utrecht zijn voor
nemens op Zaterdag tl Mei 1S»9, 
des namiddags ten l'/t nur, in het 
openbaar ten Stadhuize 

aan le besteden: 
H e t bonwen v a n een l i oei 

l i u i M met H u c h l n e g e b o u w 
e n S l a c h t h u i z e n voor de 
( • e i i i e n i l i ' - s l i l i ' l i l p l « H t s . 

Bestek en teekeningen liggen van 
Maandag 17 April e. k. af ter inzage 
aan het Bureau der Gemeentewerken, 
AchterKlarenburg, en /ijn alsdan,aldaar, 
zoomede ten Stadhuize, (Afdeeling Fi
nanciën) en bij de Boekhandelaren VAN 
TER VEEN & ZOON te verkrijgen tegen 
betaling van f I.— per exemplaar met 
stel teekeningen. 

Aanwijzing zal plaats hebben op 
Dinsdag 26 en Donderdag 27 April e. k , 
beide dagen des namiddags ten l'/i uur, 
op het terrein, gelegen aan don AtnBter-
damsohen Straatweg, hoek van den weg 
genaamd „Ondiep". 

ÜTREcnT, 14 April 1899. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

J . BOOL. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Gemeente Arnhem, zullen 
ttaandag den ln Mei IH»V 

's voormiddags l l 1 / » uur, in het open
baar , ten Gemeentehuize AANBE
STEDEN: 

B E S T E K No 11. 
H e t bonwen v a n een K O R E N -

B E U R S op de K o r e n 
ni n r k t. 
B e g r o o t i n g f M M * . — . 

Aanwijsing Maandag 24 April a. 
's namiddags 2 ure op de Korenmat k 
Inlichtingen: alle werkdagen, tot i n 
met 29 April a. s. des < oormiddac* 
van 10 — 12 uur ann het bureau G. -
meentewerken in de Kadestraat; b" 
stek met gezegeld inschrijvingsbilj i 
en 2 teekeningen a f Ü.OO per stel 
tot dien dag verkrijgbaar aan het 
bureau Gemeentewerken ten Gemeente-
huize. 

http://Si.llicitfiinl.il
http://iia.ul


Ministerie van Waterstaat, 
Handen en Nijverheid. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Woenatleig S3 Mei i w . 

des voormiddag» ten elf ure, zal, onder 
goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, aan 
het gebouw van het Ministerie van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, wor
den aanbesteed: 

Het verrichten van eenige verf-
werken aan Landsgebouwen 
te s-Gravenhage. 

(Raming f2000.) 
Het bestek No. .">2, ligt na 3 Mei 

1899 ter lezing aan het Ministerie van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid; aan 
het bureel van den Rijksbouwmeester 
in het 2de district, Fiuweelen Burgwul 
No. 10 te VGravenhage; aan dat vnn 
hetProvinciaal Bestuur van Zuidholland, 
en is voorts op franco aanvrage, tegen 
betaling der aan den voet van het 
bestek vermelde kosten, te bekomen bij 
de firma GEBROEDERS V A N C L E E F , 
Spui No. 28a le VGravenhage, en, 
door hare tuBSchenkomst, in de voor
naamste gemeenten des Rijks. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
bij voornoemden Rijksbouwmeester en 
bij den Opzichter hij de Landsgebouwen 
H. E . V A N DE WATER, Binnenhof. 

Aanwijzing zul worden gedaan op 
10Mei 1899, des voormiddagsten 9 ure. 

's-Gravenhage, 12 April 1899. 

Openbare Aanbestediog 
ten HAAIillülZE van Zierikzee. op 
Mn f ut lift firn S yift 1899, de-
namiddags ten 1 n a r , van: 

le l i f t v e r n i e u w e n v a n e e n 
g e d e e l t e he-'.clioc-iing a a n 
t ien V i * * e l i e r s d i j k : 

2e h e l stta kt' i i v a n < :'ii T a l u d 
tin-I p n i n l i e g l o o i i n g a a n 
d e n Yi*seli<-r*,dijh. c n 

JS" l iet o p d i e p t e b r e n g e n 
« I e r H a v e n * . 

Aanwijzing op Vrijdag den 2Sn April 
en Maandag den In Mei e. ft., telkens 
des namiddags ten 1 uur, waartoe de 
gegadigden moeten bijeenkomen op het 
terrein aan den Visschersdijh, terwijl 
inmiddels bij den Gemeente-Bouw
meester dagelijks tuiichen des morgens 
9 tot 12 uur inlichtingen zijn te be-
bekomen. 

Bestekken zijn verkrijgbaar ter Ge
meente-Secretarie en bij den Gemeente-
Bouwmeester tegen betaling van 5 0 
cent, terwijl Teekeningen van het le 
en 2e Perceel gezamenlijk tc bekomen 
zijn voor 7 5 cent en van het 3e Per
ceel voor — cent, ten kantore van 
den Gemeente-Bouwmeester. 

I 2 g 

Maatschappij lotExpioitatiB van 
Staatsspoorwegen, 

AANBESTEDING 
Op Binning 18 Auril 1899, 

dos namiddags tea li ure | West-Euro 
peesche üy\J aan het Bureau van den 
Sectie-Ingenieur der Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen in 
het STATIONSGEBOUW te Gronin
gen, van: 

BESTEK M. 
H e t u i t v o e r e n v a n eenige 

h e r s t e l l i n g » - en v e r n i e u 
wt ngHU e r 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 
a a n g e b o u w e n , kuns t 
w e r k e n en i n r i c h t i n g e n , 
behooren de tot de l i jnen 
Uarlingen — iViennye-
Selteiet * . t-ironingen — 
lit If zijl, 8 a mee rit— 
Étetuileaenaol en Hei let*-
tmretningen, i n negen 
percee len . 

De BESTEDING geschiedt volgens 
S 31 der Alg meene voorwaarden ge
noemd in S 56 van het BESTEK. 

Het B E S T E K ligt vun elen laten 
Auril 1899 ter l e z i n g aan het 
B U R E A U van den heer Sectie-Inge
nieur Jhr. H. H SANDBERG V A N 
BOELENS te Groningen, en i< op 
aanvraag aan genoemd bureau te be
komen, tegen betaling van f t. 

Dc Algemeene voorwaarden op bet 
BESTEK vau toepassing, zijn terzelf
der plaatie te verkrijgen tegen beta
ling van / U.'i.ï. 

INLICHTINGEN worden gegeven 
als in het B E S T E K vermeld. 

G R O N I N G E N den Isten April 1899. 

AANBESTEDING. 
De DIRECTIE der Hreitaaehe 

Itoturgrttttel- flamlnvhattfiij 
zal op V r i j d a g »H A p r i l IVM». 
des namiddags te 2 u r e n , op de 
bovenzaal van liet Koffiehuis „ D E B E U K S 
V A N B R E D A " , aan de Groote Markt te 
llreda, in het openbaar aanbesteden: 

H e l l e g g e n v a n 2 ? : i O .11'. 
« ' S v M i : V r - K I O I , K \ m e t 
nmexe w e r k e n , l iet l eg 
g e n v a n T l t O T T O Ü K -
l t A \ m : \ e n het e g a l i -
weeren . v e r h a r d e n e n be 
s t r a t e n v a n t ien I t o u l e -
v t i r d v a n I tret la n a a r l iet 
M n s t h o s c l i . 

Bestekken niet vier lichtdrukteeke-
ningen zijn, tegen betaling van / '&,50 
per stel, te bekomen ten Kantore der 
architecten VAN GENDT U N I E R A A D , 
te Arnhem, w«ar tevens nadere inlich
tingen zijn te bekomen. 

Aanwijzing in loco wordt gegeven 
alle werkdagen, van 1—4 uren. zich 
aanmeldende bij den Opzichter KROM
HOUT V A N DER MEER, aan de 
Directiekeet aan voornoemden Boule
vard. 

Maatschrjppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTED ING . 
Op li eienntletir 2 « Auril 1899, 

des namiddtigs ten 2 ure [locale tijd). 
zal aan het bureau van den Sectie-
Ingenieur in het Hoofdgebouw aan het 
Moreelsche Park tc Utrecht, worden 
aanbesteed: 

BESTEK F. 
H e r s t e l l i n g v a n T i m m e r - . 

Metse l - , l . l / .er- en L o o d 
g ieters werken a a n K u n s t 
w e r k e n , • .•-bouwen en In 
r i rh t i ngen, hehoorende tot 
de l i j n e n A m s t e r d a m — 
Oosterbeek , Kde • Wage-
k i n g e n . r t r e c h t - R o t t e r 
d a m , K r e u k e l e n — H a r m e 
i e n . I x i n d a — K e n H a a g — 
Kr be ve i l ingen en L e l d e n — 
W o e r d e n , i n II P e r c e e l e n . 

Het bestek ligt van af 4 April ter 
inzage op het bureau van den Sectie-
Ingenieur te Utrecht en is aldaar op 
franco aanvraag te bekomen ad ƒ 1 . 9 0 . 
Tevens zijn aan hetzelfde adres ad 
f 0.25 te bekomen exemplaren van 
de Algemeene Voorwaarden (niet ver
beterblad) op het bestek van toepassing. 

Aanwijzing op het terrein tusschen 
10 cn 19 April als in het beitek ver
meld. 

U T R E C H T , 1 April 1899. 

AANBESTEDING. 
Het Heemrandnehapsbestuur van de 

MARK en DINTEL is voornemens op 
Woenmlag eten *« Auril 1899, 
voormiddags H l uur, in het ZUIU-
HOLLAVDSCH KOFFIEHUIS van 
den Heer A. V A N H O V E , Groote 
Markt te Breda, in het openbaar 

aan fe hestcden: 
BESTEK No. 1. 

D e hers t e l l ingen en v e r n i e u 
wingen niet bet e e n j a r i g 
o n d e r b o n d der Nluiswer-
ken en J a a g p a d . H e t 
m a k e n eener K a z a l t -
m u u r l a n g 62 nieter. H e t 
m a k e n v a n K e m m l n g -
w e r k e n k i n n e n en b u i t e n 
de Nclmtal i i i s . i n een per
ceel, g e r a a m d op /*2I660. 

BESTEK No. 2. 
H e t hageeren i u de r i v i e r 

i n vijl* perceelen en i n 
massa , te xnmen 34000 
M ' . l t a i n i n g /• 11*00. 

De bestekken zijn op franco aan
vrage en tegen betaling van 50 cent 
per exemplaar te bekomen bij den 
waterbouwkundige F. A. H. V A N DER 
V A A R T , tc Oud-Gastel, bij wien 
nadere inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzing voor bestek No. 1, op 
Donderdag den 20 April 1899, voor-
middaga 10 uur, te Dintelsas. 

Tor drukkory der Xaamlooze Vennootschap 
„Hot Vaderland". 

34 s t e JAARGANG N*. I6. Z A T E R D A G , 22 April 1899. 

R E D A C T O R : F. W. V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: liureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar b;j vooruitbetaling voor het binnenland 
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A. W . WEISSMAN. 

II. 

B u d a p e s t . 

( Vervolg van bladz, 118). 
Den volgenden morgen kwam de heer Ernst von 

Kammerer, „Reichslag-Abgeordncter und Bevoll-
machligter des Kon. Üng. Ministers für Cultus und 
Unterricht", ons in het hotel namens de HongaarS-he 
Regecring begroeten. Daar het geen gewoonte is dat 
jury-leden zich door dames doen begeleiden, zoo was 
het met eenigen schroom, dat ik mijne reisgezellin aan 
hem voorstelde. Doch hij putte zich uit 111 beleefd
heden, gaf de verzekering, dat de Hongaarsche da
mes zich zouden verheugen met eene Hollandsche 
kennis te maken, en dat zij zouden zorgen, dat het 
haar tijdens de jury-zittingen niet aan afwisseling 
ontbrak. De Hongaarsche dames beantwoordden ten 
volle aan de gekoesterde verwachtingen. 

Te etf uren vond de eerste bijeenkomst der jury 
plaats in de groote zaal der Academie aan het Frans 
Jozefsplein. De heer Henri Evers, die deze zaal zag, 
velt over haar geen gunstig oordeel. Ik moet erken
nen, dat ook mij de architectuur van Stü'.er niet be
hagen kon ; in het bijzonder de ge!ijk-en-gclijkvor-
mige karyatiden, die op de galerij de zoldering 
schraagden, vond ik erg vervelend. Veel werd echter 
goedgemaakt door de nog niet lang geleden vol
tooide beschilderingen, tafercclen uit de Hongaarsche 
geschiedenis verbeeldend. 

Nadat de jury-leden aan elkander waren voorge
steld, hield de heer Von Kammerer een rede, waar
bij den buitenlandschen jury-leden veel lof werd toe

gezwaaid en hun dank gebracht werd voor de moeite, 
die zij genomen hadden. 

Daarop was gelegenheid tot kennismaking zoowel 
met de juryleden als met de ingekomen ontwerpen. 
Eer ik over de plannen spreek, eerst een woord over 
de beoordeelaars, voor zoover zij Hongaren waren. 
Zij maakten allen een sympathieken indruk en wijten 
zich in het Duitsch, dat zij met ccn ietwat hard accent 
uitspraken, zeer goed uit te drukken. 

Er waren drie architecten uit Budapest, echter 
geen geboren Hongaren, doch Duitschers, ofschoon 
zij reeds lang genaturaliseerd moeten zijn. De eerste 
was Alois flausniann, hofarchitect van Z. M. den 
koning van Hongarije cn Professor aan de Polytech
nische School; de beide anderen, Ludwig Rauscher 
en Friedrich Schulek, vervulden eveneens een leer
stoel aan deze inrichting van onderwijs. Later zal ik 
gelegenheid hebben over hunne werken het een en 
ander op te merken. 

De beide directeuren van musea behoorden tot 
den Hongaarschen adel. Eugène de Radisics, direc
teur van liet museum voor kunstnijverheid, was een 
man van hoofsche vormen; tot Emerich von Szalag, 
den directeur van het Nationaal-museum, voelde ik 
mij bijzonder aangetrokken. 

Verder zaten nog in de jury Johann Fadrusz en 
Alois Strobl, beeldhouwers. De tweede vooral scheen 
mij ccn sympathieke persoonlijkheid; van zijn groot 
talent in het portretvak getuigden dc borstbeelden, 
die ccn ncvenzaal sierden. Eindelijk noem ik nog 
de schilders Elbogen en Lotz, de eerste tevens 
Rcichstagsabgcordncter en de tweede, reeds over de 
zeventig, dc maker van de mooiste monumentale schil
derwerken, die Budapest bezit. 

De ingekomen ontwerpen waren goed geëxposeerd 
tegen schotten, met roode peluche bekleed. De ten-
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toonstelling was zóó ingericht, dat alle teekeningen, 
tot één ontwerp hehoorendc, een afzonderlijk vak 
vulden. Ietwat vreemd Scheen het mij, dat de ont
werpers vrijheid hadden hun naam op de teekenin
gen te schrijven, ofschoon zij ook onder een motto 
mochten inzenden. Het kwam mij voor, dat ons sys
teem van algehcclo geheimhouding heter is. Want 
ofschoon de buitenlandsche juryleden, die geen der 
concurrenten kenden, volkomen onpartijdig konden 
o: rdeelcn, zoo geloof ik toch, clat de Hongaren niet 
geheel vrij waren in hun opinie. Ik herinner mij b.v. 
op een der plannen den naam vermeld te hebben 
gezien van een hooglceraar aan de Polytechnische 
School. De collega's in de jury konden natuurlijk 
bij dit project niet als onpartijdig beschouwd worden. 

De ontwerpen waren zonder uitzondering acade
misch opgevat. Aan zeer degelijk werk was geen 
gebrek, doch nieuwe denkbeelden kon ik niet ont
dekken. De Weener architectuur van de laatste vijf-
en-twintig jaren spiegelde zich in de projecten dui
delijk af. De Neo-Hellcensche vormen van Hansen, 
dc Italiaansche Renaissance van Ferstel, dc Barok-
motieven der latere Weener school, ziedaar wat de 
groote meerderheid der ontwerpen kenmerkte. Slechts 
ecu project was er, waarbij de hoogleeraren, niet 
zonder een zekere angstige verbazing het woord ,.Se
cession" uitspraken. Maar ik vond er niets van de 
..nieuwe kunst" in terug. Wat het ontwerp vreemd 
deed schijnen, was de behandeling van het lecken-
wvrk. De plattegronden toch deden denken aan de 
platen van het „Ausgegrabene Budi", de bekende 
parodie op ccn Egyptische papyrusrol. De gevels cn 
de perspectieven waren in smaragdgroene tinten ge-
wasschen. Doch dc stijl was doodgewoon Weener-
Barok, met enkele extra-grilligheden. 

Het tcekenwerk der ontwerpen getuigde over het 
algemeen van groote bedrevenheid. Ik vond, dat in 
vele gevallen de handigheid, waarmede ('e gedachten 
ten papiere waren gebracht, niet evenredig was aan 
de waarde clier .denkbeelden. Bij sommige pl innen 
waren de achtergronden geheel zwart gemaakt, waar
door de gevels en doorsneden pikant uitkwamen en 
ccn effect was verkregen als wat wit marmeren pa
leizen bij het opkomen van ccn /ware onweersbui 
zouden maken. 

De juryzitting was dien dag reeds vr< eg afgeloo-
pen ; het ernstige werk werd voor dc volgende dagen 
bewaard. De btiilenlandsehe leden werden genoodigd 
hun maaltijd te gebruiken in het hotel Htmgaria, 
naar 's lands wijs om (wee uur des middags. Behalve 
de regeeringscommissaris zat: ook aan graaf Apponyi, 
hofmaarschalk van den koning van Hongarije, die 
vroeger als diplomaat langen tijd in Den Haag had 
vertoefd, en die in Nederland nog verscheidene rela
ties had, zoodat wij veel over ons vaderland konden 
spreken. 

Na den maaltijd kwamen equipages voor, die ons 
naar Buda brachten, waar wij het koninklijk paleis, 
dat op het oogenblik aanzienlijk vergroot wordt, zou
den bezichtigen. De rijtuigen gingen de kettingbrug 
over, en toen ccn tunnel door ;langs zigzagwegen werd 
aan de westzijde van den berg, het paleis bereikt, 
waar op de binnenplaats werd uitgestapt De heer 
Hausmann, ons medejurylid, leidde het gezelschap in 
persoon rond. Hij bracht ons eerst naar den nieuwen 
vleugel in aanbouw. Het terrein leverde daar groote 
moeilijkheden op, omdat het rotsplateau niet breed 
genoeg was voor den nieuwen vleugel van het ge
bouw. Daarom moest, door zware grondkcerende mu
ren, die uit de helling van de rots opstijgen, eerst 
de noodige breedte verkregen worden. Van den on

derbouw, die dus ontstond, was partijgetrokken, om 
er de verwarmingstoestellen met hun toebehooren en 
het keukendepartement in te plaatsen. 

Reed.-, iiet bezoek aan dit „souterrein", dat, wegens 
zijn hooge ligging niet alleen een uitstekende dag
verlichting had, maar uit de vensters waarvan men 
zelfs prachtige vergezichten naar het westen genoot, 
was bijzonder interessant. Er waren vijf keukens aan
wezig, die ieder uit vijf reusachtige, geheel overwelfde 
vertrekken bestemden. De keukenapparaten waren 
reeds gesteld, en de nieuwste vindingen zagen wij 
vrijwel overal toegepast, zoodat vooral mijne vrouw 
veel belangwekkends kon waarnemen. De bouwmees
ter zeide ons, dat de keukens er op berekend waren, 
om 2000 personen te kunnen spijzigen. De grondwet 
verplicht den Hongaarschen koning, om telkens een 
half jaar te Budapest zijn residentie te houden. Maar 
daar hel oude slot van Maria Theresia niet groot 
genoeg is voor de enorme hofhouding, zoo is dit 
grondwettig voorschrift totdusverre een doode letter 
gebleven. 

I "it het souterrein werden wij naar dc enorme 
hoofdtrap gebracht, en van daar door tal van zalen 
geleid. Ofschoon het gebouw van buiten reeds gereed 
is, moet de decoratie van binnen nog grootcndeels 
worden aangebracht. Wat wij daarvan zagen bewees, 
dat alles met inderdaad vorstelijke pracht behandeld 
/al worden. 

De nieuwe vleugel is, om in haimonie met het 
bestaande paleis te blijven, in den trant der vorige 
eeuw ontworpen. Ook het gebouw van Maria Theresia 
zal onderhanden genomen worden. Het heeft wel aan
zienlijke afmetingen en een prachtige ligging, maar 
het is, wat zijn gevels aangaat, grootendcels gepleis
terd en de details zijn niet onberispelijk. Dit laatste 
schijnt minder de schuld van dc bouwmeesters, do. r 
Maria Theresia gebruikt, dan wel van die, welke het 
gebouw, dat bij den opstand van 1840, veel schade 
kreeg, restaureerden. 

De beletage van het oude paleis is een aaneen
schakeling van pronkvertrekken, allen in Rocoeo-stijl 
uiterst weelderig gedecoreerd, en met kostbare stof
fen behangen. Dc groote danszaal werd voor de 
„milleniums" feesten in l8i)(> te klein geacht. Daarom 
werd order gegeven haar te verbreeden, cm werk, 
clat in betrekkelijk zeer korten tijd werd uitgevoerd. 

Reeds zijn 10 millioen gulden aan de vergrooting 
en verfraaiing van dit paleis ten koste gelegd. De 
heer Hausmann bracht ons ten slotte in zijn bureau, 
en toonde ons daar door een gips-model welke groote 
werken men nog denkt uit te voeren. Onder die wer
ken behoort een geheele verandering van het niveau 
der naar het paieis leidende wegen, een nieuw stal-
gebouw, terrassen, een fontein, enz. 

Den volgenden dag begon de jury hare eigenlijke 
werkzaamheden, door, in groepen verdeeld, de plan
nen nader te onderzoeken. Na den maaltijd bracht 
men ons naar het nieuwe Parlementsgebouw, waar de 
bouwmeester, de heer Steindl, ons opwachtte. Deze 
bouwmeester is een man van hoogen leeftijd, geest
verwant en tijdgenoot van Friedrich Schmidt, en dus 
Gothiker pur sang. Het reusachtig gebouw, bij het 
bezoek waarvan hij ons tot gids versterkte, is nog 
niet geheel voltooid, doch heeft reeds 15 millioen 
gulden gekost. Het is te begrijpen, dat voor zuik 
een bedrag wat buitengewoons kon worden geleverd. 

De lengte bedraagt het dubbele van het Rijks
museum te Amsterdam en het gebouw bezit 18 bin
nenplaatsen en 100 zalen, ongerekend de kleinere 
vertrekken. Zooals ik reeds vroeger zeide, is het de 
bedoeling geweest, om het Parlementsgebouw te 

Londen als voorbeeld te nemen. Maar zoo goed als 
'de Hongaren in hun koninklijk paleis den Weener 
Hofburg willen overtreffen, zoo was het óók hun be
doeling, om een Parlementsgebouw te scheppen, dat 
het Reichsralsgcbaude te Weenen in de schaduw zou 
stellen. Het streven van de natie is vooral, om Oos
tenrijk, dal zij weinig vriendelijk gezind is, te over
vleugelen. En zij is reeds een heel eind op weg, om 
dit ideaal te verwezenlijken. De haat jegens alles, 
wat van de andere zijde der Leitha komt, zit den 
Magyarcn in hot bloed. Nog onlangs kon men lezen, 
dat de Hongaarsclie staat een erfenis van an lerhalf 
-millioen afwees, alleen omdat het bedrag in Oosten-
lijksche effecten zou worden uitgekeerd. Zulk een 
feit is teekenend voor den toestand. Het was ons 
natuurlijk in den aanvang vreemd, om van Frans 
Jozef, dien wij gewoon zijn keizer te noemen, als ki
lling le spreken. Wanneer wij ons soms eens vergisten, 
dan werden wij dadelijk terecht gewezen. Ook in 
politiek opzicht is er groot verschil tussehen Oosten-
rijk en Hongarije. In hel eerste land is men elerieaal 
en anti-semitisch, in het laatste uiterst vrijzinnig en 
den Israëlieten, die zeer talrijk zijn, wordt niets in 
den weg gelegd. De persoon van den koning is bij
zonder populair: het zal echter voor zijn opvolger 
een uiterst moeilijke taak zijn, om Oostenrijk en 
Hongarije verecnigd te houden. 

Na deze uitweiding keer ik naar hel Parlements
gebouw terug. De stijl is die van hel Weener raad
huis, zoodat de Gothiek op ccn geheel andere wijze 
1-, toegepast, dan wij dat bij ons zien doen. Met de 
historische getrouwheid heeft de bouwmeester het 
niet bijzonder nauw genomen, wat ree is dadelijk 
daaruit blijken kan, dat hij, evenals Schmidt bij de 
kerk in de Weener voorstad Fünfhaus. een Gothischen 
koepel heeft gemaakt Die koepel vormt het midden
punt van het gebouw en hij is, zoowel van buiten als 
v an binnen gezien, imposant. Voor het effect zou men 
hem een andere bekroning loewenschen dan het al 
te kleine spitsje. De lantaarns van de kerken der 
Renaissance waren beter opgevat. 

Van binnen is de koepel inderdaad groo'.sch. De 
bouwmeester heeft de goede gedachte gehad, de ves
tibule en de 20 M. breede trapzaal, die naar den koe
pel leiden, betrekkelijk spaarzaam te verlichten. Daar
door werkt het warme gouden licht, dat door de 
a-epelvenster* valt, dc, tc treffender. 

Hel is waar, dat de koepel niet bijzonder origineel 
van vinding genoemd kan worden. Men denke zich 
één travee van de koorsluiting ecner kathedraal zoo
veel maal, als de veelhoek van den plattegrond dit 
vereisrhl, en men ziet den koepel voor zich. Dit neemt 
niet weg, dat het effect van hel interieur groolseh mag 
genoemd worden. 

De dctailleering is rijk, dikwijls tc rijk, en niet 
altijd heeft een verfijnde smaak daarbij voorgezeten. 
Van goud en polychromie is een zoo overdadig ge
bruik gemaakt, dat het oog er door vermoeid wordt. 
Onder de troonhemels tegen de pijlers, waar in de 
kerken de beelden van heiligen plegen te staan, zijn 
hier de gepolychromeerde figuren der Hongaarsclie 
k> 'ïiingen aangebrac ht. 

Deze koepelzaal zal dienen als salie des pas perdus. 
Toen dc Duitsche keizer Budapest bezocht, hadden 
zich hier dc- magnaten in hunne schilderachtige klee-
derdracht opgesteld. De keizer was zoo getroffen door 
dit schouwspel, dal hij den heer Steindl deed ontbie
den, en hem zeide, dat het jammer was, dat zulk een 
gebouw niet te Berlijn stond, in plaats van dat, door 
Wallot ontworpen, waarover Z. M. slecht te spreken 
Was. De architect bracht in hel midden, dat hij ook 

had medegedaan aan de prijsvraag voor het Berlijn
sche gebouw, maar geen bekroning had behaald. Daar
op deed Z. M. een weinig vleiend oordcel over de 
Duitsche kunstrechters vernemen. 

Achter de koepelzaal is de buffetzaal, ccn lange 
galerij met een loggia aan de rivierzijde, van waar 
men een prachtig uitzicht heeft. De decoratie dezer 
zaal was nog niet voltooid ; hel scheen dat de heral
dieke kunst hier een belangrijke rol moest vervullen. 

Aan wederszijden van de koepelzaal zijn verbin
dingshallen, waardoor men links naar hel Lagerhuis 
en rechts naar het Hoogerhuis gaat. Deze hallen zijn 
geheel voltooid. Dc gewelfde zolderingen worden door 
prachtige roodmarmeren zuilen met vergulde kapitee-
len en basementen gedragen. Het rijke materiaal 
scheen niet kostbaar genoeg; daarom werd op het 
marmer nog een dessin van goud geschilderd, wat 
iiet effect niet verhoogde. Dc architect deelde ons 
mede, dat reeds voor / 800.000 aan verguldsel aan
gebracht was. Bij zoo iets herinnert men zich de Azia
tische afkomst der Hongaren. 

In deze hallen zijn zeer goede schilderwerken tegen 
zoldering en muren gemaakt. Maar daar zij in de 
moderne Parijsche manier zijn behandeld, zoo vormen 
zij een niet aangename tegenstelling met dc Gotln-
srhe bouwvormen. Nu de architect zich aan een stijl 
meende te moeten houden, hadden de schilders zijn 
voorbeeld moeten volgen, en zich niet door de mo
derne Parijzcnaars, maar liever door de 14e cn 15e 
ceuwers moeien laten inspirceren. 

De beide zittingzalen zijn nog niet voltooid. Men 
was juist bezig met het aanbrengen der gefigureerde 
houten plafonds. De zalen hebben geen bovenlicht, 
maar zeer hoog zijlicht. Voor zoover ik kon oordce
len, zal het, bij de enorme hoogte dezer lokalen, den 
redenaars niet gemakkelijk vallen zich verst lanbaar 
te maken. 

Het uitwendige van het gebouw lijdt wel cenigs-
/111-, onder lo al le veelvuldige herhaling van dezelfde 
motieven, en onder het gemis van groote lijnen. De 
wezenlijke Gothiek zocht, als zij gebouwen voor we
reldlijke doeleinden maakte, haar kracht in de details. 
Zij kon dit doen, wegens de zeer bescheiden afme
tingen, die haar raadhuizen en hallen hadden. 

Waar het echter hier gold een reusachtigen gevel 
tc ordonneeren, kon deze overvloed van details niet 
toegepast worden. Vandaar een zekere kaalheid, die 
men hij niiddeleeiiwsche gebouwen niet gewend is. 

Eindelijk schijnt het de vraag, of het wel goed 
geweest is, voor ccn gebouw, dat tie beteekenis van 
het iije-eeuwsch Hongarije moet verzinnelijken, een 
bouwtrant te kiezen van eeuwen geleden. 

(Wordt vervolgd.) 

B O U W K U N S T A A N D E RIJKS-ACADEMIE. 
De twee jeugdige schilders, die, toen hun kunst 

hen niet aan de kost kon helpen, het heldhaftig be
sluit namen om, liever dan een winstgevender vak te 
kiezen, hun laatste penningen tc besteden voor een 
pot stijfsel, hebben niet te vergeefs geleefd. De 
legende wil, dat de stijfselvocding hun slecht beko
men is en dat men ze op een morgen morsdood in 
hun atelier vond liggen, naast den lccgen stijfselpot 
Is deze legende op waarheid gegrond, dan zijn de 
iieide schilders me! tc vergeefs gestorven. 

Reeds bracht Pulchri de martelaars op het tooncel 
cn gaf het hun zoo die hoogere wijding, welke alleen 
door de dramatische kunst kan worden geschonken. 
Maar ook de heer Jos. Th. J. Cuypers voelde deernis 
met dit droevig lot. Hij peinsde op middelen, om iets 
zóó verschikkelijks voor den vervolge te voorkomen. 
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Als goed menschenkenner zag hij in, dat de schilder-
lust van de jonge kunstenaars niet te beteugelen zou 
zijn. Het publiek heeft nu eenmaal voor verf op doek 
of paneel geen oog; practischer ware het dus, als de 
arme kunstenaars hunne kleuren op voorwerpen van 
dagelijksch nut gingen aanbrengen. Reeds zag hij, 
in den geest, een onafzienbaar arbeidsveld voor de 
stumperts geopend. Maar helaas, de „fijnschilders" 
waren niet te bewegen de ververskiel aan te trekken. 

Er diende dus wat anders bedacht Als er maar 
eerst ccn „bouwkundige afdecling" was aan de Rijks-
Academie, meende de heer Jos. Th. J. Cuypers, dan 
moest er werk en brood zijn voor allen. Hij deelde 
zijn overtuiging aan eenige zijner collega's mede, en 
ziet, zij waren het met hem eens, al was het verband 
tusschen „werk en brood voor arme schilders" en ccn 
„bouwkundige afdecling aan de Rijks-Academie" hen 
niet geheel duidelijk. Doch zij begrepen, dat de arme 
schilders in ieder geval voor den stijfseldood dienden 
behoed te worden, en zij vertrouwden, dat ccn middel, 
door den heer Jos. Th. J. Cuypers aangeprezen, wel 
doeltreffend zou blijken. 

Hoe nu echter de „bouwkundige afdeeling" te ver
krijgen ? Een adres aan den Minister van Binnenland
sche Zaken werd opgesteld en verzonden. 

Nauwelijks was evenwel het adres openbaar ge
worden, of een schilder trok reeds tegen de strekking 
daarvan te velde. Hel was Jan Veth, die het gewicht 
van zijn naam in de schaal lei. De adressanten vinden 
die oppositie ongepast; zij meenen dat een schilder, 
die het vette der aarde heeft genoten en nog geniet, 
zich onmogelijk kan verplaatsen in den toestand der 
arme kunstenaars, „waarop nog onlangs door een der 
hooglecraren de aandacht van het publiek moest wor
den gevestigd". 

Jan Veth betreurt den tijd, dien hij aan de Rijks-
Academie heeft doorgebracht, de adressanten daaren
tegen vinden het jammer, dat voor hen de poort aan 
de Stadhouderskade gesloten bleef. Jan Veth benijdt 
de bouwkunstenaars, die gedwongen zijn hun vak in 
de practijk te leeren, de opstellers van het adres ver
langen naar het academisch gareel, dat van practijk 
niets wil en kan weten. 

Wij staan in deze aan de zijde van Veth. Het komt 
ons voor, dat de adressanten, met den heer Jos. Th. J. 
Cuypers incluis, zich niet goed bewust zijn geweest 
van wat zij deden. Het stuk, dat zij aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken zonden, draagt duidelijke 
sporen van niet in allen dcele goed overwogen te 
zijn. 

De wet van 26 Mei 1870 zou, volgens de adres
santen, uitnemend zijn, indien slechts ook de bouw
kunst aan de Rijks-academie werd onderwezen. Ja, 
zij zouden wel willen, dat „de wet" zelve in dat vak 
onderwijs gaf, ofschoon tot dusverre de leering, uit 
het Staatsblad te verkrijgen, beschouwd werd achter 
te staan bij die, welke van de lippen eens hoog
leeraars stroomt. Er is reden, om hier aan ccn lapsus 
calami te denken. 

Ware het adres een dertig jaar geleden ingezonden, 
het zou den geest des toenmaligen tijds hebben weer
gegeven. Nu is het mosterd na den maaltijd. Want 
in alle landen is thans bij de besten onder de kun
stenaars het besef levendig, dat het academisch on
derwijs heeft afgedaan, omdat het slechts middel
matigheid kweekt, en omdat het wezenlijke kunste
naars in hun vlucht hindert. Men moet wel heel naïef 
zijn, om in 1899 met ccn adres tot uitbreiding van 
academisch onderwijs aan te durven komen. 

De zucht, om noodlijdende schilders te hulp te 
willen komen, hoe prijzenswaardig overigens in de

zen tijd van altruïsme, is hier toch geen verontschul
diging. Kunnen die stakkerts niet op andere wijze-
geholpen worden, dan door het oprichten van een 
bouwkundige afdecling aan de Rijks-academie? Men 
beproeve het, te meer, daar het thans aanbevolen 
middel in dc practijk wel eens kon falen. Want stel
len wij eens, dat de Minister de Kamers weet over 
te halen, de wet te wijzigen in den geest, door de 
adressanten aangeprezen, dan kan daarvan alleen het 
gevolg zijn, dat na x jaren y bouwmeesters tot den 
wedstrijd in de bouwkunst worden toegelaten. In dien 
wedstrijd moeten noodzakelijk y—1 candidaten on
getroost naar huis gaan ; het getal der niet geslaag
den kan zelfs tot y klimmen. 

Wat zullen echter al de arme schilders in die x 
jaren doen? Het stijfsel-voeding-systccm is te weinig 
gezond gebleken, dan dat iemand daar verder een 
proef mede zal willen nemen. En hoezeer de leer
lingen der architectuur-afdceling aan dc Academie 
ook hun best doen, daarvan kunnen de arme schilders 
niet eten. 

Zelfs als de eerste prijswinnaar in de architectuur 
met ƒ 1200 in zijn zak de Italiaansche grens over
schrijdt, is er voor de arme schilders nog geen baat. 
Het zal al niet heter worden, als de laureatus met 
het hoofd vol ontwerpen voor paleizen en koepelker
ken, doch met slechts een paar centesimi op zak weer 
in het vaderland terugkeert. Want hij heeft dan nog 
alles te leeren, en hij zal al heel blij zijn, als men 
hem aan een regecringsburcau ccn bescheiden baan
tje geeft. Ondertusschen zullen de arme schilders zijn 
deur plat loopen en dan rest hem niet anders dan de 
klassieke uitroep van alle kluizenaars uit kinderver
tellingen : „Waarde vrienden, geld of goed heb ik 
niet, maar wat ik heb geef ik u". En dan zal hij waar
schijnlijk met veel goeden raad aankomen, zoodat de 
arme schilders kwaad worden, en hij last heeft hen 
weer kwijt te raken. 

Zie, zóó zullen de gevolgen van deze wetsverande
ring zijn. Dat de Minister van Binnenlandsche Zaken 
dit wel bedenke! Dat ook de arme schilders dit goed 
inzien! 

Reeds werd een „Marxistische" lijkrede op de 
Nederlandsche schilderkunst gehouden, die mogelijk 
spoedig door ccn dergelijke op de beeldhouwkunst en 
de bouwkunst van ons vaderland wordt gevolgd. 
Dit is ccn tccken des tijds, in zooverre als daaruit 
schijnt te blijken dal alle kunst, als weelde, onnut is. 

Klagende kunstenaars kunnen hier een vingerwij
zing in zien, om dch op wat degelijkers toe te gaan 
leggen. De schilder worde verver, de beeldhouwer ga 
keien kloppen, de bouwmeester hakke brandhout. 
Dan hebben zij geen academische opleiding van 
noode, dan zien zij zich bewaard voor het treurig lot 
van hen, die de aanleiding waren tot het adres van 
„Architectura et Amicitia" aan den Minister van Bin
nenlandsche Zaken. 

P H J J H V H A A ( i . 
PROGRAMMA der Prijsvraag voor een 

Gevelontwerp van een Gebouw aan het 
Bolwerk 12—13 voor Kantoor enz. der 
Levensverzekering-bank „Rotterdam", te 
Rotterdam. 

De heer C. T. J. van Wijk, directeur der voorzegde 
Bank, schrijft eene prijsvraag uit voor een ontwerp 
van den gevel voor het te stichten gebouw aan het 
Bolwerk 12—13 te Rotterdam en verbindt daaraan 
de navolgende voorwaarden en bepalingen: 
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A R T . I . 

De mededinging is opengesteld voor alle bouw
meesters in Nederland woonachtig. 

A R T . 2. 
Het gebouw is ingesloten tusschen ± 12 meter 

hooge panden en gelegen aan eene 50 meter brecde 
kade langs de rivier de Maas. 

De plan teekening van het gebouw, welke hieraan 
is vastgehecht, geeft zoo na mogelijk aan waarmede 
de ontwerper rekening heeft te houden. De aange
geven hoogten echter laten meerdere speling toe; 
de borstwering bv. kan zoowel geheel vervallen als 
hooger gemaakt of met een top voorzien worden. 
Ook kan het dak weggelaten worden, mits niet uit 
het oog «orde verloren, dat het geheel, om eenige 
reclame te kunnen maken, van af de aankomende 
stoombooten de aandacht moet trekken. 

De eventueel bij de Bank in gebruik te nemen 
kantoorruimte op dc begane-grond-verdieping, moet 
— om de mogelijke verhuring daarvan als bodega 
of winkel - - een afzonderlijken ingang bekomen. 

Het grondvlak van den erker (deze kan desver-
langd ook ccn balkon wezen) en dat van het balkon 
mag in oppervlak de aangegeven afmetingen niet 
overschrijden ; verplaatsing naar de zijde is toege
laten, mits hun buitenste rand niet nader aan de erf-
scheiding kome dan 0.5 M. en niet steke door het 
platte vlak, dat, gaande door eene vertikale lijn, 
welke 0.5 M. uit de erfscheiding op het naaste 
gevelvlak ligt, ccn hellingshoek heeft van 3 op I 
voor den erker en van 2 op I voor het balkon. 

A R T . 3. 
Als materiaal kan natuurlijke steen in aanmerking 

komen, doch in hoofdzaak worde gebakken, liefst 
Utrechtsche steen (Waalvorm) toegepast. 

A R T . 4. 
Er wordt verlangd 1 
Eene duidelijke teekening, in inktlijnen uitgevoerd, 

op eene schaal van 1 a 20, benevens enkele 
karakteristieke details op dc helft der ware grootte, 
en eene beknopte toelichting, v.n. met het oog op de 
te gebruiken bouwstoffen. 

A R T . 5. 
Het ligt in de bedoeling om den bouw van het 

geheele pand op te dragen aan den vervaardiger van 
het door de jury te bekronen ontwerp, op de voor
waarden der honorarium-tabel van de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst. Deze cventucele op
dracht vormt den eersten prijs. Voor het opvolgende 
beste plan wordt een tweede prijs uitgeloofd van 
ƒ 100 en voor het daaropvolgende plan een derde 
prijs van ƒ 50. 

Mocht evenwel, hetzij van den voorgenomen bouw 
worden afgezien, of de uitschrijver een anderen dan 
den bekroonden gevel kiezen, of wel er de voorkeur 
aan geven om de uitvoering aan een ander dan den 
bekroonde op te dragen, dan zal aan den bekroonde 
ƒ 250 als prijs worden toegekend. 

Wanneer de jury oordeelt, dat geen der ingekomen 
plannen voor bekroning in aanmerking komt, dan 
kan een bedrag van ƒ 200, volgens het voorstel van 
de jury, onder de vervaardigers van de 3 best ge
oordeelde plannen, als premie worden verdeeld. 

A R T . 6. 
De in art. 4 genoemde stukken worden vóór of 

op den lei November 1899 vrachtvrij ingewacht 
aan het kantoor van den heer C . T. J. van Wijk, 
Spaanschekade No. 3, Rotterdam. 

Zij moeten vergezeld zijn van ccn correspondentie
adres, om zoo noodig met den inzender te kunnen 
correspondccren, en van ccn verzegelden brief, waar
in de naam en dc woonplaats van den inzender zijn 
vermeld. 

De ontwerpen c. a. moeten voorzien zijn van een 
m o l t o. 

Ten einde te voorkomen, dat de stukken bij ver
gissing door iemand anders dan door de jury geopend 
worden, gelieve men op den omslag der inzending 
het woord „Prijsvraag" duidelijk te vermelden. 

A R T . 7. 
De jury voor de beoordccling zal bestaan uit de 

te Rotterdam wonende heeren: 
Henri Evers, architect, hoofdleeraar aan de Aca

demie van Beeldende Kunsten en Technische Weten
schappen ; 

J. P. Stok Wzn. architect, en 
C . J. Struyk, hoofd-inspectcur over het bouwen. 
Ontwerpen, die naar het oordeel van de jury af

wijken van de bepalingen van dit programma, komen 
voor de bekroning niet in aanmerking 

A R T . S. 

De uitschrijver behoudt zich het recht v..ur alle 
ingezonden ontwerpen met de bijbehoorende toe
lichting, telkens gedurende ten hoogste 14 dagen, 
openlijk ten toon te stellen te Rotterdam, Amsterdam, 
's-Gravenhage, L'treeht, Groningen en Arnhem. 

Het bekroonde ontwerp en dat, waaraan de 2e 
prijs is toegekend, worden het eigendom van den 
uitschrijver ; de overige ontwerpen zullen uiterlijk zes 
maanden na den termijn van inzending vrachtvrij 
worden teruggezonden aan de opgegeven correspon
dentie-adressen. 

De ontvangen stukken zullen onmiddellijk na ont
vangst tegen brand- en later ook tegen transport-
schade worden verzekerd, cn wel elk ontwerp tot een 
bedrag van ƒ 100. 

Een kort verslag, vermeldende de motieven, die de 
jury tot de beslissing hebben geleid, zal op de ten
toonstelling ter lezing zijn. 

De uitickt ijver, 
C . T. J. V A X W I J K . 

De Commissie voornoemd, 
H E N R I E V E R S . 

J. P. S T O K Wzn. 
C . J. S T R U Y K . 

I N G E Z O N D E N . 
Mijnheer de Redacteur! 

In het nommer van II Februari j l , bladz. 49, heb ik een be
roep gedaan op de collega's, om mij voor de in Juli a. s. te 
houden historiBch-gcneeskundige tentoonstelling te Arnhem in
zendingen te bezorgen voor de afdeeling „Retrospectieve Kunst", 
overtuigd dat er op medisch gebied zeer zeker nog interessante 
oudbeden bestaan. Tot heden ontving ik alleen toezegging van 
don heer Frederiks, architect te Middelburg, voor een inzending. 
Mag ik nogmaals aansporen mij inlichtingen te geven, wanneer 
men in de omgeving voor dit doel iets weet, 't zij men zelf ge
legenheid heeft bet verzoek tot bet inzenden te doen, 't zjj men 
mjj mededeelt waar dit te vinden is. 

A . R. FREEN, Anhiiett U Arnhem. 

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 . 
AKUEEI.ING UTRECHT. 

Vergadering -jan Woensdag 19 April 1899. 
Nadat de voorzitter de aandacht gevestigd had op de verkiezing 

van bestuursleden der Maatschappjj en de in Mei a a. te houden 
tentoonstelling van bouwkunst, werd vraag IV, door de Maat
schappjj gesteld, in behandeling genomen. Het antwoord, daarop 
door den heer W. de Jong gegevon, zal het bestuur worden toe
gezonden. 

Alinu ontspon zich eene wjjdloopige discussie naar aanleiding 
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van eeu brief van de vereeniging „Volksbond tê t-n Drankmisbruik", 
waarin de volgende vragen werden LT stohl: 

„Wat ie bekend van liet drankgebruik op liet werk?*1 

„Wat in, indien bet voorkomt, er tegen te doen om daarin 
verbetering te brengen r" 

A l - doel der a H. kuaetreiB werd Nijmegen gekozen. 
De kunstbeschouwing bestond uit do teekeningen voor 63 wonin

gen en winkelhuizen, gebouwd onder leiding van den heer Vreen-
wgk. voor dc l'trechtHcbe houwvereeniging van spoorwegpersoneel, 
terwyl de heer Nijlunl de lungverwachte expositie vnn een zyner 
werken van decoratieve kunst bad georganiseerd. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 
AKMEKLIM; AMSTERDAM. 

Vtrgadtting van 19 April 1899. 
In deze vergadering behandelde dc beer A. A. Beekman, directeur 

der II. It. S. te Schiedam, de economische zydo van bet Zuiderzee-
vruagstuk. (In de vergadering vun 22 Maart j l had spr. de tech
nische /ijde behandeld). 

In de eerste plaats toonde spr. aan, waarom een werk, als het 
afsluiten en droogmaken der Zuiderzee, door den Staat en niet 
door particulieren moest worden uitgevoerd; gaf daarna eeu over
zicht van dc linanciëcle zyde der .juactttic, cn noemde dc groote 
voordcelen, vooral do indirecte, door dc verwezenlijking van bet 
plan te verkrygen; voordcelen voor geheel het laud, waardoor 
ook de NedcrUndschc arbeider in het algemeen gebaat werd. 
Ook deelde spr. mede, op welke wijze men aa:i de nadeelen, 
ontstaan door het verdwijnen der Zuiderzec-visschery, dacht 
tegemoet te komen en achtte het ondernemen van het werk van 
het hoogste belang voor Nederland als koloniale mogendheid. 

Hierna trad spr. in vergelijking tusschen het verkrijgen van 
gronden door drooglegging en liet ontginnen van heidevelden, en 
hoewel beide methoden elkander niet boften sloten, ja konden 
aanvullen, meende hpr. dat drooglegging dc voorkeur verdiende, 
omdat de hierdoor verkregen gronden van uitmuntende kwaliteit 
waren, dus direct productief, terwijl de andere eerst na jaren, cn 
niet dan door kunstmiddelen, productief gemaakt konden worden. 

Do verseliillende bezwaren iu Óen laatntcn tijd tegen het plan 
geopperd, besprekende, toonde tpr. aan, dat deze nooit de uit
voering van het werk zullen tegenhouden; het eenige wat tot 
nog toe ontbreekt, is de drang des volks, zonder welken do 
lïegeering nict tot uitvoering zal overgaan. 

Met de hoop, dut hij de belangstelling bij de aanwezigen had 
opgewekt, eindigde spr. zijn boeiende, belangrijke voordracht. 

Het krachtig applaus der vergaderden bewees spr hoezeer zyn 
voordrarht werd op prys gesteld. 

Na eenig debat, in hoofdzaak over heide-ontginning loopcude, 
Bloot de voorzitter de vergadering met ecu woord van dank aan 
den heer Berkman. 

Dc vergadering werd door 1E0 personen bijgewoond. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-Gr.AVKMiAca:. Hij koninklijk besluit van 1<» 'lezer isde organi

satie van bet personeel voor den dienst der lindsgebouwen vast
gesteld. Dit personeel zal bestaan uit: 

1". twee Itjjksbouwmeesters, niet jaarwedden van ƒ8000 tot en 
met f 4500; 

2". ten hoogste dertig opzichters, verdeeld in drie klussen, elk 
van ten hoogste tien opzichters, met jaarwedden als volgt: 

voor de le klasse van f 1650 tot en met f 2000; 
voor de 2c klasse van f 1250 tot en met f 1!00; 
voor de 3c klasBC van f 800 tot en niet f 1200. 
— De Staatscourant bevat een koninkljjk besluit, houdende 

organisatie van dc ambtenaren bij den algemeenen dienst van 
den Rijkswaterstaat. 

Daarbjj is bepaald, dnt de ambtenaren bij den algemeenen dienst 
worden ingedeeld in twee klassen, te weten ten hoogste 15 ambte
naren der lo klasse, op jaarwedden van f 1050 tot en met f ltiüO, 
en ten hoogste 10 ambtenaren der 2e klaasc, op jaarwedden van 
ƒ 400 tot en met / 1000. 

— Bjj beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bepaald, dat de commissie, belast met het afnemen der examens 
li volgens dc artt. M—U5 van genoemde wet, voor hot jaar 1899 
zitting zal houden to Delft; 

en zyn benoemd: tot lid en voorzitter dier commissie, dr. I'. 
Zeeman Uzn., hooglceraar aan dc Polytechnische School; 

tot leden: 
Dr V. A . Julius, hoogleeraar aan de Rjjks-universitoit te 

Vtrocht; 
Dr. .) 0. Kluyver. hooglceraar aan de Kjjks-universiteit te 

Leiden ; 
Dr. P. H. Schoutc, hoogleoraar aau de Kijks-univerBitcit te 

üroningen; 
Dr. J.de Vries, hoogleornur aan do Rijks-universiteit to l'treeht; 
Dr L. Aronatoin, J . Cardinaal, H. Cop, G. J. Morre, Dr. J. L 

C. Schrooder van der Kolk en J . A . Snijders (i.zn., hooglceraren 
aan de Polytechnische School; 

A. F. Gips, Dr. M. do Haas, J. A. van der Kloes, Dr. G. 
Schouten cn O. J . van Swaay, leeraren aan de Polytechnische 
School; 

W. K. Ilehrens, ingenieur van 's Rijkswaterstaat, te 's-Graven
hage ; 

T . l i . van Erkel, hoofdopzichter hij dc gemeentewerken te 
Rotterdam; 

M. A. C. Hartman, gemeente-architect te Delft; 
W. H. L . Janssen van Raay, onder-directeur der hoogere burger

school met vijfjarigen cursus to Haarlem; 
Dr. A . Lebret, te Leiden; 
II. Paul, civiel-ingenieur te Leiden; 
J . S. van Ruyven, ingenieur der gemeentewerken te Utrecht, en 
Dr. W. stortenbeker, leeraar aan de Hoogere KrjjgsBchool te 

VGravenhage; 
die zich te Delft zullen vereenigen op zooianigen tijd. als hun 

nader door den Voorzitter zal worden mcdegcdcold. 
— Hot Bestuur van de Vereeniging voor Handel, Nijverheid en 

Gomuentebelangen alhier heeft besloten aan do commissie voor 
het plan tot uitzending van werklioden naar de Parijs.-be ten
toonstelling in 1900 te berichten, dat bet zich daarbij niot wenscht 
aan te sluiten, op grond dat van dergelijk bezoek aan de ten
toonstelling wciuig of geen practisch nut voor de werklieden is 
tc verwachten. 

Meer voordeel meent het bestuur te mogen verwachten van 
eene uitzending van uanstaande ambaehts- cn handwerkslieden 
naar de tentoonstelling, zooals bijv. dc leerlingen uit de hoogste 
klasse dor Ambachtsschool. 

AMSTERDAM. Burg. on Weth. hebben den loden van den Ge-
meentcraad een voordracht gezonden om do heeren Neiszen. te 
Rotterdam, cn Dojjer, te Delft, te benoemen tot directeuren van 
dc gemeentelijke tram. 

— Dc (iemoenteraad beeft met 21 tegen 15 stemmen voor 
f 40,000 ccn paar torreinen in de Raadhuisstraat verkocht ann de 
Rotterdumsche ,. Verzekerings-sooieteitsn" te Rotterdam, direc
teuren de heeren K. J . Wylacker eu T. Wylacker. Deze vennoot-
schap zal op die terreinen een gebouw oprichten. 

De overeengokomen prijs bedraagt ongavesr f 200 per centiare. 
ARNHEM. De (iemeenteraad beefc in zjjne zitting van 15 dezer 

met 29 tegen l> stemmen bet landgoed Soasbcck voor de som vun 
f 800,000 aangekocht. 

— Dc onlangs alhier overleden kunstschilder B. L. Hendriks 
heeft zjjne collectie schilderijen aan dc gemeente vermaakt. 

— Het verslag over 1898 van do Vereeniging tot restauratie 
der lïroote of St-Eusebiuskerk tc Arnhem is in druk verschenen. 

Er bljjkt uit, dat de werkzaamheden Hink vorderen cn dc be
langstelling van het publiek geljjken tred houdt met dien ge-
stadigen voortgang. Gereed kwamen eene travee van het koor, 
oene travee van den kooromgang, alsmede de eerste boer van 
den kooromgang, gerekend vun de noordzjjde van het transept. 
De bjj dezen beer behoorondc schraagboog is, op de hogels na, 
gesteld. Dezo hogels en gedeelten van volgende heeren en balus
trades zijn gereed of onderhanden Met bet metselwerk van het 
gewelf in het koor is eeu begin gemaakt 

Vanwege ds Regeoriog werden de werken weder geïnspecteerd 
cn oen gunstig rapport uitgebracht. 

Dankbaar maakt bet verslag melding van eene gift van / 1000. 
Doze bjjdrago is reeds de tweede van dezelfde milde geefster. 

ZEIST. Men verzoekt ons mede te deelen dat dezer dagen alhier 
is opgericht de Naamloozc Vonnootschap „Zeister Machinefabriek" 
ten doel hebbende de vervaardiging vuu alle Boorten stoom- eu 
electrische werktuigen en meer speciaal dc fubrikage vuu een 
nieuw systeem rotoerende stoommachine, patent Bruyois & Vun 
(rinkel, waarvan het eigendomsrecht bereids Bedert eenige maan
den in de verschillende Staten van Europa cn Amerika ver
zekerd is. 

De fabriek, die voor dezen nieuwen tak vau industrie reeds is 
geïnstalleerd met de nieuwste en beste werktuigen voor metaal
bewerking, ligt in dc onmiddellijke nabijheid van het station 
Zeist—Driebergen en komt met eenige dagen in bedrijf. 

De nieuwe Bioommachiin, die „Ideaal" is gedoopt, waarvan bet 
fabrieksmerk aan hot bureau van den industrieelen eigendom is 
gedeponeerd, is inderdaad het ultimatum van eenvoud. Zjj is geen 
turbine, doch werkt als andere stoommachines door do expansie 
van den stoom, en wordt compound, triple compound en quadruple-
compound gebouwd met eene door don regulateur, automatisch 
werkende expansie-inrichting, eveneens van ecu geheel nieuwe 
constructie, en kan met of zonder condensatie werken. 

Do machine „Ideaal" is cilindervormig, waarin eene as wentelt 
die buiten hare beido cilinderdekscls uitsteekt, aan de eene zjjdo 
op den regulateur werkondc en aan de andere zjjdo cotie koppeling 
dragende, voor nankoppcling van ricmscbjjf of tandrad, voor over
brenging baror kracht op andere werktuigen. 

Duur aan de machine, die circa 1000 omwentelingen per minuut 
maakt, geen krukas of vliegwiel is, geen zuiger- en connector-
stangen, geen stoomschuivon, geen excentrieken, geen excentriek-
stangen en geen ventilen zitton. is ook alle toezicht onnoodig. 
Zjj loopt ongeëvenaard regelmatig cn is bjjzonder zuinig in stoom
verbruik. 

Eene compleetc compound stoommachine „Ideaal", die bjj een 
stoomdruk van 8 Atm. 12 etl'. paardekracht ontwikkelt, weegt 
compleet circa 125 K G . 

Dc machine, die van iedere capaciteit vorvaardigd wordt en 
door haren eenvoud geen bijzondere slijtage heeft, zal circa den 
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halven prijs kosten van andere goede stoommachines van geljjke 
kracht. 

TKKNEI ZEN. De heeren Alfred Pieraerd, mattre de forge de la 
Louvière, en Nestor Wil mart, industrielle de Morlanwelz, hebben 
dezer dagen aangekocht pl. m 10 hectaren land, gelegen tusschen 
de spoorlijn en het kanaal alhier, in den Oud-Zevenaarpolder, 
terwijl genoemde heeren nog 27 hectaren terrein in koop hebben, 
"in later daarop hoogovens te plaatsen. Hot plan bestaat op deze 
gronden eene staalgietei ij op te richten. 

P E R S O N A 1.IA. 
— Bjj den Waterstaat in Ned.-Indië is: 
v e r l o f v e r l e e n d wegens ziekte aan deu architect le kl. I I . 

G. Stal, den opzichter 2c kl. J . X. Doornberg en den oplichter 
8e kl. E . van der Volde; 

ee rvo l on t s lagen op verzoek, de ingenieur le kl . .1. I.. 
Pierson; wegens ziekte, de opz. H. G. A. Honnevcldt. 

o v e r g e p l a a t s t naar dc residentie Lauipongschc districten, 
dc opzichter le kl. E F. Godin; naar het gouvernement Sumatra's 
WoBtkuBt, de opzichter lo kl. G N. I.uijko; naar de res Tcrnntc, 
dc opzichter le kl. I.. Sprayt; naar de residentie Soerakarta, dc 
opz. le kl J . H. Davids/; naar dc residentie Banjoemas. dc opz. 
2e kl. Th. Ilojjman; naar dc res. Madioen. dc architect Ie kl. S. 
van der Tas; naar de res. Rembang, de architect 2o k l . J . W F. 
van Brussel; naar Bondjonegoro (Rembang), do mg. 8e k). A. 
Perelner; naar de res. Japara dc opz. lo kt A . W. Andricsse en 
de opz. 2e kl. M. R. Wolrabe; naar de res. Kediri de opz. le kl . 
F. C van 8orgen. 

b e l a s t tijdelijk, met dc leiding der werken en opnemingen 
aan de Solorivier, de ingen. Ie kl W. B. van (ïoor; 

bepaald dat deopz 2e kl. P. K. van (iemert in dc res. Rembang 
geplaatst bljjft; 

t o e g e v o e g d aan deu chef der irrigatie-afd. Hruntas, niet 
Modjokerto als standplauts, de opz. 2e kl . M .1. Bauscb cn met 
Toeloeng-agocng als standpl. de opz. lo kl . C. R. 1'. van Leeuwen; 
cn aan den cbef der 5e waterstaatsafd, niet Lnwang als stand
plaats, dc area. 2c kl. I.. P. Lujjks. 

b e n o e m d ' tot opzichter le k l , de ambtenaar op wachtgeld 
J . M Lethc, thans die betrekking beklecdendc. 

— Bij don aanleg van staatsspoorwegen op Java, o v e r g e 
p l a a t s t : naar de Ijjn Kalisat—Banjoewangi, dc opzichter le k l . 
F. de Vink. 

— Met ingang van 1 Juli a s. is op hun verzoek, eervol ontslag 
verleend aan dc districtsinspectours der Bpoorwegdiensten dc 
heeren J . S. A. Noordendorp en O. R. I. Viveen en zjjn als zoo
danig benoemd de heeren II. van der Minne, adjunct-ingenieur bij 

den rjjks-waterstaat, en R. van Harenearspel, adjunct-inspecteur 
bjj de H. I J . S. M . 

— Itjj kon. besluit is, met ingang van 1 Mei, bonoemd tot 
opzichter 4e kl van den Rijkswaterstaat J . I'. de Vries. 

— (lp de voordracht voor de benoeming van directeur der 
gasfabriek to Wormerveer zjjn geplaatst dc hcoren II. Kompkers 
tc Zutfcn, P. N. I.abiïjn te Gouda cn S. Rjjkes te Hilversum. 

— De heer J . H. Boezemen, opzichter aan de gnsfabriek te 
Leeuwarden, is in dergcljjkc betrekking benoemd aan do gasfabriek 
tc kroningen. 

— Tot opzichter der fortificatiën te Zutfen is benoemd II . P. 
Vroom. 

— Tot adviseur on technical voor de trnmznken der Eerste 
Ned. Electriciteit-maatschappjj te Amsterdam werd benoemd do 
heer P. M. A. Huurman, architect te Groningen. 

— De hoofdopzichter van fortificatiën J . II. Meuskens te Kampen, 
tcgon 1 Mei n. s op verzoek op pensioen gesteld, zal in die functie 
vervangen worden door den opzichter der genie (i.Strang van Hoes, 
tc Leeuwarden. 

— Bij het examen voor aspirant-opzichter bjj de StaatBspoor 
wegen zijn geslaagd de heeren A. H. Straatman, te Arnhem; J . 
Boorsmn, tc Weidum; A. D. Vecnhuizen, J . Nahuizen, A. H. 
Stuvel en J . B. Nieuwenhuis, te l'trecnt, en A. W. Schot, te 
Amsterdam. 

— Tot opzichter bij de gemeentewerken tc Haarlem is benoemd 
de heer H. J. /uurendonk aldaar. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— B e k w a m e bouwkund ige teekenaars , voorloopig voor 

twee maanden. Adres lett. V K 778, .Yien-os v. d. Dag. 
— B e k w a a m b o u w k u n d i g e voor het maken van dot uil-

toeken ingen en toezicht op het werk. Adres no. 150, bockh, J 
Waltnian Jr. Delft. 

— Op l i eb ter- tce ken aar bjj den bouw- eener villa te 
Zandvoort. Sal. /'60 a / 70 's maands. Adres 110. 21117. Bureau 
Haarltm'i Dagblad* 

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

l x r u i t M A T i K n i t i i K A i ; TECHNISCHE VAKVEREE.MGIKO, 
VAN-HEK-HKI.STSTIIAAT 29, AJISTEHIIAM. 

1. liouwk. Opz-Teeken. leeft. 22 j . ong. sal. /fiO it 80 p. m 
- , „ 25 „ „ „ - 70 a 80 „ , 
8. ,. Opzichter „ 22 „ , . - 60 a 70 , „ 
5. Chei'Mach. Werkmeester „ 49 „ geh. 1 1250 'sjaars min 

Tegen toezending van Postwissel k 
SU ff lit* ontvangt u franco een 

Arceerinstrument. 
J. HARTSUIKER, 

Uoiiir/.nmHtir. 

Wapeningen. 
W. J . WEISSENO, 

Wleuwendl jk 111, A m s t e r d a m . 
Fabriceer". GEIJKTE DUIMSTOKKEN, 

T w e e - en V Ij f 311-ter lat ten. 

STALER MBETKETTINGBN, 
B a n o n « , J a l o 

KOPEREN E N STALEN 

Peillijnen, Peillooden, Peilstokken, 
M a g a z i j n v a n PaaaerdooEen, 

TEEKENBEHOEFTEN 
«we Ogttiaclte MM m Iru mm ten. 

K K I t K S . P R I S M A ' S ens. 

GEBR. VAN DEBIET 
IJierhaiidelaars te Amsterdam. 

Staal-, Plaat-, Band-, Hoek en T-IJzer enz 
Mtalen Balken in verschillende profielen 

en lengten. 
V i l l e s en gegoten S taa l uit de fabriek 

van Gebr. Böui.i 11 & Co. te Weenen, alsmede 

CHRISTIIHIA STER Hoefnagels. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, S u r i t a r y E n g i n e e r 
Mem. San. Inet L O N D O N . 

Kantoor: ISO De B u y terkade, A M S T E R D A M . Filiaaal: M BtuUa. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS A Co, te Barrhead, 
Specialiteit voor de Levering van compleet. Badinrichtingen. — Pnvaat-Inrichtmgem. — 

Shanks ClosotB zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJuten Badkuipen. — 
Closets, Watehtaftlt, Urinoirs enz. — V K B W A K J l I •€> en V K D T I 1 4 T I 1 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer conenrreerende pi 
Teekeningen en prijsopgaven gratia. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke 1 

VAN RIJN & Co, 
ItOTTKUIHM. 

I Kantoor m Magazijn Bhmtmkwetke» 
straat 04 \>.\d. Nieuwe liinneiuveg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
Glasverzilvering 

voor de f/roolnle malen. 

P R J J 6 V R A A . Gr. 

Alle bouwmeesters, in Nederland woonachtig, worden uit
genoodigd deel te nemen aan de Prijsvraag' voor een 
gevel van een gebouw voor de 

Levensverzekeringbank „Rotterdam" 
te R O T T E R D A M , waarvan het Programma met 
Schetsplan voorkomt in De Opmerker van 22 Apri l j . 1. 

De Directeur der voornoemde Bank, 
O. T. J . V A N WIJK. 



•30 

Maatscfipppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Binmdag den Zn Blei 

1899, des namiddags ten 8 ore (lokale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor • 
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
Tan: 

B E S T E K No. 767. 

H e t m a k e n v a n z e v e n w n c h -
t e r s w o n l n g e n , h e t a f b r e 
k e n e n w e d e r o p b o a w e n 
v a n v i e r w a c h t e r s h u l s j e s 
e n h e t w i j z i g e n v a n v i e r 
s t e l b a n d b o o m e n i n t r e k -
• I u l t b o o m e n m e t b i j k o 
m e n d e w e r k e n t e n b e 
h o e v e v a n d e S p o o r w e g e n 
M a a s t r i c h t — V e n l o e n 
V e n l o — e i n d h o v e n . 

B e g r o o t i n g f 8 0 6 7 0 . - . 

Dc besteding geschiedt volgens § 54 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den lSn April 
1899 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park, en aan het 
Bureau van de Heeren Sectie-Ingenieurs 
A. V A N L I E B E B O E N te Maastricht, 
en J . C. V A N REIGERSBERG VER-
SLUIJS te 's Hertogenbosch, en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen be
taling van ƒ 1 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door de Sectie-Ingenieurs 
voornoemd. 

Aan* ijzing op het terrein zal ge
schieden den 25n April 1899, ten 9 
ure voormiddag (Weit Europtetehe tyd) 
te Maastricht, en den 26n April 1899, 
ten 11 ure voormiddags (West Euro-
peesehe tijd) te Helmond. 

U T R E C H T , den 12n April 1899. 

AANBESTEDING. AANBESTEDING. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Gemeente Arnhem zu'len 
Manudttg den Én Mei Ê8H9. 
's voormiddags ll'/> uur, in het open
baar , ten Gemeentehuize AANBE
STEDEN: 

B E S T E K No 11. 
H e t b o n w e n v a n e e n K O R E N -

H K i l t s o p d e K o r e n 
m a r k t . 

H e g r o o t l n g f M M * ) . — . 

Aanwijzing Maandag 24 April a i . , 
's namiddags 2 ure op de Korenmaikt. 
Inlichtingen: alle werkdagen, tot en 
met 29 April a. s , des voormiddags 
van 10—12 uur aan het bureau Ge
meentewerken in de Kadestraat; be
stek met gezegeld inschrijvingsbiljet 
en 2 teekeningen k f 8 . 0 0 per stel 
tot dien dag verkrijgbaar aan het 
bureau Gemeentewerken ten Gemeente
huize. 

Het HeemraadaehepsbestDur van de 
MARK en DINTEL is voornemens op 
Woenmlag den te Auril 1899. 
voormiridags lO uur, in h*t ZUIU-
HOLLANDSCH KOFFIEHUIS van 
den Heer A. V A N H O V E , Groote 
Markt te Breda, in het openbaar 

aan te besteden: 
BESTEK No. 1. 

D e h e r s t e l l i n g e n e n v e r n i e u 
w i n g e n m e t h e t e e n j a r i g 
o n d e r h o n d d e r S l u i * w e r 
k e n e n J a a g p a d . H e t 
m a k e n e e n e r B a s a l t 
m u u r l a n g 6 2 m e t e r . H e t 
m a k e n v a * H e m m i n g -
w e r k e n b i n n e n e n b a l t e n 
d e M e b n t n l n l s . I n e e n p e r 
c e e l , g e r a a m d o p ƒ 8 1 6 6 0 . 

BESTEK No. 2. 
H e t b a g r e r e n l n d e r i v i e r 

l n v i j f p e r c e e l e n e n l n 
m a s s a , t e n a m e n S 4 6 0 0 
H » . B a m i n g / - 1 1 8 6 0 . 

De bestekken zijn op franco aan
vrage en tegen betaling van 5 0 cent 
per exemplaar te bekomen bij den 
waterbouwkundige F . A. H. V A N DEB 
V A A R T , te Oud-Gastel, bij wien 
nadere inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzing voor bestek No. 1, op 
Donderdag den 20 April 1899, voor-
middags 10 uur, te Dintelsas. 

a > J H U 4 £ 
Hoofd-Vertegenwoordiger der 

JOSSON-CEMENT 
T M I I E D K B L A I D e n D D I S * . 

Uitsluitend: ltte soort AND. TRAS 
(volgens de nienwe A. V . met 7} % 

gloeiverlies). 
H a n d e l l n B o u w m a t e r i a l e n . 

De T E G E L . Z A A K i t gevestigd 

Spuistraat 109, 
A M S T E R D A M . 

De DIRECTIE der Bredamehe 
Bouwgrond-Mmatmehauuii 
zal op V r i j d a g 8 8 A p r i l 1 8 0 6 , 
des namiddags te 8 a r e n , op de 
bovenzaal van bet Koffiehuis „Da B E U R S 
V A K B R E D A " , aan de Groote Markt te 
Breda, in het openbaar aanbesteden • 

l i e t l e g g e n v a n 2 7 S O M ' . 
C ' E M K X T - K I O I . K X m e t 
a n n e x e w e r k e n , h e t l e g * 
g e n v a n T R O T T O I R . 
B A . V U E X e n h e t e g a U . 
s t e e r e n , v e r h a r d e n e n b e 
s t r a t e n v a n d e n B o u l e 
v a r d v a n B r e d a n a a r h e t 
M a a t b o R c h . 

Bestekken met vier lichtdrukteeke-
ningen zijn, tegen betaling van ƒ 8 . 5 0 
per stel, te bekomen ten Kantor» der 
architecten V A N G E N D T & N I E R A A D , 
te Arnhem, waar tevens nadere inlich
tingen zijn te bekomen. 

Aanwijzing in loco wordt gegeven 
alle werkdagen, van 1—4 uren. zich 
aanmeldende bij den Opzichter KROM
HOUT V A N DER MEER, aan de 
Directtekeet aan voornoemden Boule
vard. 

H. P. DEU BOER. 
Wollenfoppenstraat 31*. 

BOT IEBPABI. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-8AH0VEMS 
Bekroond met den hoogden Prys en 

Gouden en Zweren Medaille AMSTER

DAM 1894, en Gouden Medaille D O R 
D R E C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met n l t r i j d e n -
d e n b a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
G E B R . V A N H A L 8 E H , 

S t M a s t l B H s e r f S k r l e k — D E I K A A » 

BECKER & BÜDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 

WAM 

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

BJJ A N D E R S 

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

voor INGENIEURS, A R C H I T K O T D , 

LANDMETERS, T E E K E N AARS, eaa. 

G e ë m a i l l e e r d e 

T*e i l • c l i u i e n . 
WEEGWERKTUIGEN. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

34»» J A A R G A N G N". 17. Z A T E R D A G , 29 April 1899. 

REDACTEUR: F. W.VAN GENDT TG*. AdresVOOrRedactie en Administratie: lïureau van De Opmerkert2de Schuytstraat 1 0 2 , y s-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar b'j vooruitbetaling voor het binnenland 
fS'~ ; voor Belgis / 6 . 5 0 cn voor d; overige landen der I'ost-unie, 
met inbegiip van Nederlandsch-I: die en Transvaal, / 7 5 0 . Afzonder
lijke nummers bij vooruitbetaling me plaat / 0 .25, zonder plaat ƒ 0 . 1 5 . 

Advertentiën van 1 tot 6 regels / 1.00, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; v or eiken regel meer / O 15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Anno. ces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsii gen, slechts tweemaal gerekend. 

REISHERINNERINGEN. 
DOOR 

A. w. WEISSMAN. 

II. 
B udape s t . 

(Vervolg van bladz. 125). 
Toen het bezoek aan liet gebouw voor den Rijks

dag was afgeloopen, bracht men ons naar dat van het 
Hooggerechtshof, aan de overzijde van het ruime 
plein gelegen. Deze „Curia", zooals men haar in 
Hongarije noemt, maakt een geheel anderen indruk 
dan het Parlementshuis. 

De afmetingen zijn bescheidener en de stijl, een 
klassieke Renaissance, steekt eigenaardig af bij de 
Wecne.r Gothiek aan den overkant. Het gebouw vormt 
een langwerpig vierkant, met zeer weinig vooruit
springende hoekrisalieten; alleen de middenpartij 
komt eenigszins verder vooruit. Het ensemble heeft, 
in zijn Palladiaanschc vormen, wel waardigheid, of
schoon er geen enkel bepaald nieuw motief gebe
zigd is. 

De beide benedenverdiepingen zijn in een rustieke 
architectuur verecnigd, op dc wijze, zooals bv. Amma-
nati te Florence of de Fransche bouwmeesters van 
het midden der 18e eeuw die plachten te gebruiken. 
Vooral de drie bogen aan den hoofdingang, met 
hunne holle neggen doen aan De Cotte en zijn tijd-
genoolen denken. 

Dc middenpartij heeft een Korinthisch portiek van 
zes zuilen, met een gebeeldhouwd fronton. Het effect 
wordt nog verhoogd door een attiek, waarop een 
prachtige quadriga van brons is geplaatst, met twee 
fittende figuren op de hoeken. De twee torens, die 
deze middenpartij flankeeren, acht ik het minst ge

lukkige gedeelte van het ontwerp. Wel zijn zij zeer 
goed gedetailleerd, doch zij blijven hors-d'oeuvres. 
Daarenboven geeft de afdekking, die door balustra
des is geschied, aan deze bouwdeelen het aanzien van 
onvoltooid te zijn gebieven. 

Voor de beide vleugels van den voornaamsten gevel 
is een strenge Jonische kolom-orde toegepast, ter 
hoogte van twee verdiepingen. Aan de eindris.dieten 
treden deze kolommen op hooge pedes tallen naar 
voren. Boven iedere kolom is ccn goed uitgevoerd 
beeld geplaatst, een weelde, die bij moderne gebou
wen zeldzaam voorkomt. 

Hetzelfde bezwaar als tegen de torens heb ik te
gen de hooge attieken der risalieten. Men ziet te 
duidelijk, dat zij uitsluitend tot verlevendiging van 
het silhouet zijn geprojecteerd. 

Dc zij- en achtergevels zijn veel eenvoudiger van 
behandeling. Is dc hoofdfacade geheei van genouwen 
steen, bij het overige is goeddeels pleisterwerk ge
bruikt moeten worden, zoodat de kolommen en ver
dere sieraden daar vervielen. 

De heer Hausmann, aan wien Budapest ook dit 
bouwwerk dankt, wachtte mis in de vestibule op, om 
ons ook het interieur te tonnen. Hel glanspunt van 
alles is ongetwijfeld de trapzaal, die zoowel door haar 
aanzienlijke afmetingen als door haar ongelooflijk 
rijke versiering ons in verbazing bracht. Men kan 
hier, met meer recht dan in de meeste andere geval
len, van een zaal spreken, want de trappen zijn niet 
in, maar om de eigenlijke hal aangebracht. De as 
van de zaal ligt: niet loodrecht op, doch evenwijdig 
met die van den voorgevel. Aan de beide smalle zij
den liggen telkens twee trappen, flauw stijgend en 
met bijzonder groote bordessen. Boven deze trappen 
zijn de reusachtige boogvensters gemaakt, waardoor 
de hal haar licht ontvangt. Deze vensters, ofschoon 
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van gebrand glas voorzien, zijn misschl 
sober van behandeling, vergeleken 
van het overige. 

De trappen klimmen nu tusschen arcades aan d 
lange zijden verder. In de arcade over den ingang is 
een rijker motief ingelascht, dat als omlijsting dient 
voor heH marmeren beeld der gerechtigheid, een mees 
terwerk van Alois StrobI, dat echter, door de ver 
lichting van twee zijden, niet zoo gunstig uitklimt 
• ils het verdiende. Hel reusachtige gewelf der zaal is 
door Lotz beschilderd; al is hier niet het echte 
„fresco" toegepast, doch de „mineralfarbe", die thans 
veel in zwang komt, toch moet dit enorme tafcre 
met zijn talrijke perspectievische verkortingen, den 
kunstenaar heel wat moeite hebben gegeven 

I)i«ir ile vele soorten van marmer, elie gebruikt 
zijn, werd een groote afwisseling van kleur verkre
gen. Hel meeste marmer is uit Hongarije zeil afkom
stig; slechts enkele lichte linten heeft men uit Italië 
doen komen. De wanden werden met stuccolustro 
bekleed. 

Uok eenige zalen in het gebouw zijn rijk behan
deld, in het bijzonder de groote zittingzaal boven den 
hoofdingang en de zalen voor de burgerlijke en 
strafkamers bestemd. De andere lokaliteiten, ofschoon 
eenvoudiger, zijn toch nog zóó, dat men ze in menig 
ander gebouw als rijk van ordonnantie zou beschou
wen. 

Vat ik mijn oordeel samen, dan kan dit niet anders 
dan gunstig luiden. Het is waar, dat aan het geheele 
gebouw geen enkel nieuw motief voorkomt, wat in 
veler o o g thans ei n groote grief tegen den ontwer
per moet zijn. lurkend moet echter worden, dat van 
de bestaande molieven een smaakvol gebruik werd 
gemaakt. 

Hel bezoek aan de ..Curia'' werd gevolgd dour eene 
audiëntie bij Z. K. Julius Wlassics „conseiller intinie 
de S. M. Imp. et Roy. Ap . ministre des cultes et 
de ['instruction publique". De minister ontving ons 
uiterst minzaam en onderhield zich geruimen tijd 
met ons in het Duitsch. 

De avond werd doorgebracht in hel „Xepszinhaz", 
den v olksschouwburg van Budapest, een schepping 
van de bekende Werner specialiteiten Fellncr en 
Hehuer. Van builen herinnert het gebouw wel eenigs
zins aan deu vroegeren Stadsschouwburg te Amster
dam. Van binnen is het betrekkelijk eenvoudig, doch 
ilcltreffend ingericht. Men gaf een operette in de 
Hongaarsche taal, waarvan wij natuurlijk zoo goed 
als niets verstonden. Het stuk speelde in den Ro-
meinsehen tijd en was met i uigelooflijke pracht ge
monteerd, ln hel bijzonder de balletten waren schit-

D1J 
wat ai i 

den rijkdo 

terend en zij gaven het bewijs, dal Budapest niet ten 
onrechte beroemd is om zijn mooie vrouwen. De antie
ke kostuums waren met zorg nagevolgd; men was 
zelfs zoo ver gegaan daarvoor die uiterst dunne slof
fen le nemen, die de oude beeldhouwers zoo prachtig 
wisten weer te geven. Daardoor kwamen de vormen 
uil n]) een wijze, die in ons vaderland zeker aanstoot 
zou geven. In de pauzen liepen jongens rond, die 
glazen water te koop aanboden ; voor versnaperingen 
hadden de bezoekers zelf gezorgd. 

De volgende dag was gewijd aan het bezoeken 
van musea. Het eerst was de „National-Gallerie" aan 
de beurt, die in liet academie-gebouw, waar wij ver
gaderden, op zeer weinig bevredigende wijze is ge
huisvest. Deze verzameling zal naar hel nieuw te 
stichten museum worden overgebracht. 

Dc kern vormt de Esterhazy-collectie De naam 
van dit doorluchtig Hongaarsch geslacht is door de 
„Dreyfus-zaak" in ccn slecht gerucht gekomen. Maar 

de „Uhlan" heelt, naar ons gezegd werd, volstrekt 
niet het recht, zich als verwant aan de Hongaarsche 
familie uit le geven, daar zijn grootvader den naam 
eenvoudig aangenomen heeft. 

Reeds in ioOo bezaten de Eslerhazvs een verzame
ling van schilderijen, die zij eersl tc Fisensladt, later 
le Lstcrhaza ()oslhuizen), te Laxenburg i n te 
Wecnen bewaarden. In 18(15 werden de schilderijen 
naar Budapest overgebracht en in 18(19 door het 
Hongaarsche volk gekocht. Ruim Ooo stukken zijn 
nu in de academie geëxposeerd ; door latere geschen
ken is de collectie aanzienlijk uitgebreid. 

Voornamelijk de Italiaansche, Spaansche en Neder
landsche schilders zijn in de verzameling door werken 
vertegenwoordigd. De school van Siena, die in de 
13e cn 14e eeuw bloeide, leert men buiten Italië 
zeker nergens zoo goed kennen als hier. Behalve een 
zeer realistisch weergegeven ontvanger der belastin
gen uit hel jaar 129(1, vindt men hier een ,Johannes 
de Dooper" van Duccio di Buoninsegna, en die 
eigenaardig lieflijke madonna's van Lippo Memmi en 
zijn tijdgenooten, welke zoo karakteristiek zijn voor 
de schilders van Siena. 

Een kruisiging, die vroeger aan Giotto zelf placht 
toegeschreven te worden, staat nu, juister, op naam 

111 een zijner leerlingen. Maar de verzameling bezit 
toch ook een ontwijfelbaar echt werk van den mees
ter, cn wel een frescofragment uit Assisi, dat een 
vrouwelijke heilige voorstelt. 

Van Francesco Francia vindt men ccn madonna, 
fhjk cn rein als die van Perugino, doch van een 

kleur, die aan de Venelianen doet denken. Bernardino 
Luini toont zich in zijn „heilige familie" en zijn ma
li ma met heiligen" van zijn gunstigste zijde. Bij het 

zien van zijn werk kan men zich voorstellen, hoe dat 
van Lionardo d;i Vinei moet geweest zijn. 

Ook Correggio's „madonna" wijst op invloed van 
Lionardo. Maar de manier waarop hier met licht en 
iruin gewerkt is, geeft een effect, dat de Italiaansche 
unsl nog niet gekend had. Pinturiechio, die voorna

melijk om zijn fresco's te Siena beroemd is, heeft 
deze collectie een „madonna", helder van kleur en 

niet een fraai landschap als achtergrond. 
Als Raphael niets beters geschilderd had dan de 

„madonna", elie hier tentoongesteld is. dan zou hij 
zijn beroemden naam niel verdiend hebben; aantrek
kelijker werd tie II. Maagd door Carlo Crivclli voor
gesteld en met al den rijkdom van het Venetiaansch 
coloriet uilgedoscht. Wanneer ik nu nog ccn fraai 
portret van Tintoretto noem, dan geloof ik de beste 
Italianen te hebben genoemd. 

Bijzonder uitvoerig is een Memling, de kruisiging 
van Christus, geschilderd. Voor mij heeft deze Vlaam-
sche meester niet zóó veel aantrekkelijkheid als an
dere, doch dit is een qttestic van smaak. 

Van Lucas Cranach bezit de verzameling verschei
dene stukken, eenigszins didactisch, doch ten deele 
althans beter dan die, welke men elders ziet. Eene 
schilderij, die zeker van Jacob Cornclisz is, staat hrer 
te boek als te behooren tot de Keulsche school. 

Een geheele zaal is gevuld met de Italiaansche 
werken uit het midden der iöe eeuw. Maar noch 
Bronzino, Vasari, Garofalo, noch Parmegianino of 
Dosso Dossi schenen mij schilders van groote betee-
kems. 

De Nederlandsche meesters zijn schitterend verte
genwoordigd. Vele schilderijen zijn gemerkt, en daar
door is de echtheid buiten twijfel. Wijnands, Van 
der Neer, Wccnix, maar ook minder bekende namen, 
als Anthonie van Borssom, Jurriaan Ovens, Elias 
Vonck, Jan Griffier las ik daar. Van Rembrandt is 

er een mansportret uit 1O42 en ccn 11. Familie, ter
wijl een Christus voor Pilatus als „school van Rem
brandt" staat vermeld. Ik zou echter niel aarzelen deze 
schilderij, die inderdaad prachtig is, aan Rembrandt 
zelf toe te schrijven. 

Een stuk, waarom de Nederlandsche verzamelingen 
die te Budapest benijden mogen, is hel groote stil
leven van A. van Beycrcn, terwijl ook ('uyp, beter 
dan bij ons, tol zijn recht komt. 

Hel zou mij le ver voeren, alle belangwekkende 
schilderijen die ik zag, hier op tc sommen. Maar ik 
mag een prachtige Gonzales Coqucs, een heerlijk por
tret van Jordaens, een niet minder fraaie Goija niet 
onvermeld laten. De zes Murillo's zijn zeker stukken 
van groote waarde; het is echter niet goed geweest, 
dat men ze allen bij elkander gehangen heeft. Nu 
springt het al te zoete, ja conventioneele tc sterk in 
het oog. 

Had in deze verzameling Dr. Gabor de Tcrev ons 
rondgeleid, ook 111 de andere musea waren de direc
teuren zou beleefd, ons het merkwaardigste te wijzen. 

Het museum voor kunstnijverheid is een gebouw 
uit den allerlaatstcn tijd. De architect Laclmer, die het 
ontwierp en uitvoerde, zag zich bij een prijsvraag be
kroond. Het gebouw is een poging, om een eigenaar
dig Hongaarschen bouwtrant in het leven te roepen. 
Dat die poging geheel geslaagd was, beweerde de 
ontwerper, een sympathiek man van misschien zestig, 
niet. Zijn streven was geweest, iels le maken, dat 
modem mocht boeten. 

De heer Laclmer had blijkbaar andere idealen, dan 
die de „modernen" van westelijk Europa er thans op 
na hi iiiden. Zoeken die linn effect in gewilde sober
heid, iie Hongaarsche architect had een haast over
laden rijkdom tentoon gespreid. Daarbij was op de 
zichtbaarheid der constructie maar zelden gelet. 

De Hongaarsche motieven waren, bij gebrek aan 
een eigenlijken nationalen bouwstijl, aan de kunst
nijverheid ontleend, wat met het oog op de bestem
ming van hel werk, zeker te verdedigen is. Maar daar 
natuurlijk de voorwerpen, wier versiering gevolgd 
werd, slechts zeer klein waren, was het noodig de 
motieven te vergrooten, en dit had dikwijls iets be
denkelijks. Want de Hongaarsche kunstnijverheid, die 
haar elementen uit het Oosten kreeg, is niet haar 
rijke kleuren, die soms zelfs bont schijnen, in geen 
verband met de architectuur. De bouwmeester heeft, 
door ,1 11 ruim gebruik te maken van dc prachtige ma
jolica's, waarvoor Hongarije nog thans vermaard is. 
aan zijn gevel een ongemeen cachet weten te geven. 
Al heb ik tegen het gebouw en zijn stijl bedenkingen, 
toch deed het mij aangenaam aan, eens iets te zien, 
dat zich niet bij een historischen bouwstijl aansluit. 
De bouwmeester had, als allen, die wat anders dan 
hel gewone willen, reeds veel miskenning ondervon
den. De hulde, die ik hem voor zijn streven bracht, 
verraste hem en deed hem blijkbaar goed. 

De heer Radisics, dc directeur van het museum, 
leidde ons in zijn rijke verzamelingen rond. Het is 
eigenaardig dat, terwijl in de meeste landen van 
Europa de nationale kunstnijverheid sinds het einde 
der vorige eeuw ophield tc beslaan, Hongarije nog 
op het oogenblik een bloeiende volkskunst bezit. Dc 
moderne beschaving is pas laat in het land doorge
drongen ; in de meer afgelegen streken kent men 
haar nog niet. Daar wordt nog', als van ouds, geweven, 
gesponnen, geborduurd, daar worden tapijten ge
maakt, daar werken nog pottebakkers, houtsnijders, 
smeden cn koperslagers in den voorvaderlijken trant. 

Fraaibewerkt linnengoed komt uit Kesmarck, Po-
dolin, Pozsony cn Mohacs. Kleurige borduursels in 

bijzonder karakteristieke patronen levert Zevenber
gen op; voornamelijk die van Nagy-Enyed, Brassó, 
Hosszufahi en Maros Vasarhely munten uil. 

liet noorden van Hongarije heeft als specialiteit 
borduurwerk op linnen met roode en blauwe figuren 
in zeer decoratieve patronen. Het wordt te Budapest 
veel voor gordijnen en tafelkleeden gebruikt. De 
mooiste tapijten worden te Toronlal en le Sz.ékely 
gemaakt, doch ook Pozsony, Késniark, Nagv-Becske-
rek, en Eszékrol zijn daarvoor vermaard. De Croa-
tische borduurwerken op linnen hebben 111 hunne pa
tronen half-middeneeuwsche. half Oostersche motie
ven. Met gouddraad doorweven stoffen worden in 
Zevenbergen vervaardigd. 

Zeer inleressanl is ook hel aardewerk Dat uil Apat-
faloa, Hollohaza en Miskolcz is wit, cn met rozen, 
korenbloemen cn tulpen op zeer eigenaardige wijze 
beschilderd. Dat uil Stomfa, Csava, Baranya-Magócs 
en Mezótur is behandeld als de Italiaansche majoli
ca's. Er komen hier kleureffecten voor, waarop „Ro
zenburg" jaloersch zou wezen. Toch is alles met de 
eenvoudigste hulpmiddelen verkregen. 

Het kinderspeelgoed wordt meest door dc Slovaken 
gemaakt Hel is uiterst naïef opgevat, en in bonte 
kleuren beschilderd. De tulpen spelen bij de beschil
dering een groote rol. Bekwame houtsnijders zijn 
vooral le Seepes Magura werkzaam. In het bijzonder 
• Ir „kerlMiede" vind talentvolle bei >el 111,1,1 r- Van uit
geholde pompoenen weet men hoogst decoratieve 
voorwerpen te vervaardigen. 

Ik heb bij deze Hongaarsche kunstnijverheid 
eenigszins uitvoerig stilgestaan, omdat zij mij zoo 
merkwaardig voorkomt. Hier is de band tusschen 
verleden en heden nog niet afgesneden ; wij zien hier 
geen met kunst en vliegwerk gekweekte kasplant, 
maar een gewas, dal 111 den vollen grond, in liet wild, 
nog welig liert. De Hongaarsche regeering doet haar 
best dezen kunstnijveren, die vooral des winters, als 
de veldarbeid stilstaat, hun bedrijf uitoefenen, zoo
veel mogelijk debiet le verschaffen. Zij richtte te 
Budapest een bazar voor deze artikelen in; wij 
brachten daar een bezoek en werden de gelukkige 
eigenaren van tal van fraaie voorwerpen, die nu een 
sieraad van ons huis zijn. 

Toen het bezoek aan hel Museum van kunstnijver
heid was afgeloopen, werden wij naar het Nationaal-
museiim gebracht, dat in het Magnaten-kwartier, het 
deftigste deel van 1'est. gelegen is. Hel gebouw, door 
een prachtig park omgeven, heeft als kunstwerk geen 
waarde. Men denke zich het portiek van de Made
leine le Parijs, niet twee zeer nuchtere vleugels daar
naast en men heelt, een voorstelling van den voor-
naamsten gevel ian dit in 1S 1 • • gesticht monument 

De luer Von Szalay. directeur van de verzamelin
gen, wachtte ons op. Daar de tijd te kort zou zijn, 
om alles te bezichtigen, zoo werd ons de keus gelaten, 
wal: wij in oogenschouw wilden nemen. Ik was de 
eenige, die de oudheidkundige collectie koos; de 
overigen gaven aan de kunstverzamelingen den voor
keur. 

Nauwelijks was ik, vergezeld van den custos, in 
de /alen, waar de oudheden tentoongesteld zijn, ge
gaan, of een heer trad op mij toe, die mij zijn kaartje 
als „Szercmi Odescalchi Arthur Herczeg", wat ver
taald bel rekende .A'orsl Arthur Olescalrhi van Szé-
rim", overreikte, en zeide gekomen te zijn om met 
mij als oudheidkundige kennis te maken. Hij inte
resseerde zich in het bijzonder voor de archeologie 
der middeneeuwen, en liarl van den bouw der kastee-
len en van de wapenen uit die periode veel studie 
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gemaakt. Ik moest Item metleclcclingen doen over 
den Nederlandsellen kastcelbouw; hij leidde mij 
rond in de prachtige wapenverzameling, en maakte 
mij op het merkwaardigste daarvan opmerkzaam. 
Vooral fraai vond ik twee zadels uit den tijd van 
keizer Sigismtind, die met ivoor bekleed waren, dat 
met meesterlijke reliefs prijkte. 

Zoo was een uur al gauw voorbij ; de heer Von 
Szalay verzocht het gezelschap hem te volgen naar 
wat hij het „Restaurant zum Nationalmuseum" noem
de. Maar dit „restaurant" bleek zijn eigen huis te 
zijn, waar wij door zijn bccldschoone dochter aller
hartelijkst ontvangen werden, en waar een keurige 
maaltijd was aangerecht. Toen het diner was afge-
loopen liet onze vriendelijke gastheer ons allerlei 
merkwaardigheden zien, o. a. het magnateneostuum, 
dat hij bij plechtige gelegenheden als lid van het 
Hoogerhuis draagt. 

Ik zou te uitvoerig worden, indien ik alle bijzonder
heden van mijn bezoek te Budapest wilde vermelden. 
Daarom moet ik mij bekorten en mij tot het be
langrijkste bepalen. Hiertoe mag zeker gerekend 
worden het bezoek aan de Matthias-kerk te Ofen, 
waarbij Professor Schulek, die dit gebouw gerestau
reerd heeft, ons geleidde. 

Wij gingen met de „funicolare" naar boven, en 
kwamen toen aan het gedenkteeken voor Hentzi, den 
Oostenrijkschen generaal, die in 1840 sneuvelde, to;n 
hij de vesting tegen de oproerige Hongaren verde
digde. Men kan zich voorstellen, dat dit monument, 
een werk zonder kunstwaarde, den Hongaren e< n 
doorn in het oog is. Reeds hebben zij, in de onmid
dellijke nabijheid, het zoogenaamde „Honved-ge-
denktecken" ter herinnering aan de in 1849 gevallen 
Hongaren opgericht, een schepping, die niet dcor 
fraaie lijnen uitmunt, maar die het nationaal gevcel 
streelt. En nu hebben zij van den koning weten te 
verkrijgen, dat Hentzi weggenomen zal worden. 

De Matthias-kerk heeft een prachtige ligging. De 
heer Schulek had van te voren ons het uitgebreide 
materiaal, dat hij omtrent de kerk, wier restauratie 
hij geleid heeft, verzameld had, deen bezichtigen, 
zoodat wij ons een goede voorstelling konden maken 
van den vroegeren toestand. 

Reeds in de 13e eeuw werd het gebouw gesticht 
Overblijfselen uit den Romaonschen tijd zijn nog 
aan de noordostzijde te zien. In de 14e en 15e eeuw 
kreeg de kerk haar tegenwoordige gedaante. Zij 
heeft een bijzonder breede middenbeuk, waardcor 
het interieur aan Italiaansche kerken doet denken. 
Het sterk hellende terrein heeft tengevolge gehad, 
dat de westelijke doelen van het gebouw wel een paar 
meter onder de straat liggen ; men gaat daar de 
kerk binnen, dan moet men breede trappen afdalen. 

De fraaie toren aan de noordwestzijde is docr 
koning Matthias Corvinus in de 15e eeuw aan het 
gebouw toegevoegd. Professor Schulek is bij het 
restaureeren darvan zeer gelukkig geweest, en hij 
heeft het flamboyant karakter goed weten te be
waren. 

Gedurende anderhalve eeuw. toen de Turken Hon
garije veroverd hadden, heeft de kerk als meskee 
gediend, nadat alles, wat aan de vroegere bestemm'ng 
herinnerde, verwijderd was. Wat door de Muzelman
nen aan het gebouw hersteld is, kan nog duidelijk 
worden waargenomen. 

Toen de Turken verdreven waren, werd de kerk in 
zeer Barokke vormen gestucadoard, en zoo gebed 
bedorven. De heer Schulek heeft dit p'eister deen 

'verwijderen ,en de oorspronkelijke architectuur weer 
aan het licht gebracht. Door een bijzonder goed ge

lukte polychromie is het effect van het interieur zcer-
verhoogd. 

Aan de noordoostzijde is een oratorium voor den 
koning en zijn gevolg bijgebouwd. Het heeft een af
zonderlijke ingang, en bestaal uit ccn rijk gedeco
reerde kapel, die nog niet gewijd is, en uit ccn loge, 
die in het koor der kerk uitkomt, zoodat de vorste
lijke personen daar den dienst kunnen volgen. 

Hel pleit wel voor de vrijzinnigheid der Hongaren, 
dat deze Katholieke kerk doar Professor Schulek, die 
Protestantsch is, kon gerestaureerd worden. 

Aan de oostzijde van het gebouw, waar een steile 
helling is, zal het reusachtig gedenkteeken voor ko
ning Stephanus komen ; de architectuur daarvoor is 
ook door Schulek ontworpen. 

Het bezoek aan de kerk werd gevolgd door een 
introductie in de voornaamste club van Budapest, 
die haar gebouw aan het Frans Jozef-plein heeft. Hier 
was een uitgelezen gezelschap bijeen, o. a. al do 
leden van het ministerie, waaraan wij werden voor
gesteld en die zich zeer vriendelijk met ons onder
hielden. De minister Wlassics nam de honneurs 
waar. De nieuwe minister-president Szell (spreek uit 
Zeel) gaf mij een kort overzicht van de Hongaarsche 
toestanden, wees er op, dat ik het land wel achterlijk 
zou vinden, maar dat men zijn best deed, om in te 
halen wat verzuimd was. Zonder eenige vleierij kon 
ik antwoorden dat, wat ik van Budapest gezien had, 
mijne verwachtingen verre had overtroffen. Van de 
overige ministers herinner ik mij nog Apponyi, bij
zonder lang en met een adelaarsprofil, en Weckerle, 
die sprekend op een Engelschman geleek. Ook aan 
den dichter Moritz Jokai, een oud man met een 
blauwe jas en een fez op, werd ik voorgesteld. 

Het clubgebouw bestond uit een groote midden
zaal, waar iedereen stond en rookte, ccn biljartzaal 
en een leeszaal. Men gebruikte er niets, en ook de 
stoelen en tafeltjes, zonder welke men in ons land 
zich geen sociëteit kan denken, ontbraken. Tussehen 
zeven en acht uur zijn de meeste bezoekers aan
wezig. 

Ten half negen was er een souper in het hotel 
Hungaria, waar de Zigeuners hun eigenaardige melo-
diën als tafelmuziek deden hooren. Er heerschte hier 
als overal, ccn alleraangenaamste toon. Bij het dessert 
werd natuurlijk getoost ; telkens als de glazen wer
den aangestooten, zeiden de Hongaren „eljen" (spreek 
uit eeljenn), wat vooral uit den mond der dames aller
aardigst klonk. Bij den toost, op mij uitgebracht, 
vergeleek de regecringscomniissaris de beide Amster
damsche musea met David en Goliath. Naar zijn 
mecning had, als in den Bijbel, de eerste den laat-
sten verslagen. Dat ik door deze vergelijking ge
streeld was, behoef ik wel niet te zeggen. 

Ik mag niet verzuimen nog melding te maken van 
de bezoeken, die wij brachten aan de ateliers van 
den schilder Lotz en den beeldhouwer Strobl. Deze 
gebouwen staan in een fraai park in d_e Bajzaatcza, 
dat met allerlei plastiek op bijzonder artistieke wijze 
versierd is. Bij den schilder Karl Lotz zagen wij de 
schetsen voor kartons, waarnaar de mozaïeken in de 
Basilika gemaakt zullen worden. Bijzonder geslaagd 
scheen ons „de opwekking van Lazarus" om het 
fraaie gebaar van Christus, en om de treffende wijze, 
waarop de verbazing der omstanders was weergave, 
ven. De ontwerper was echter met dit karton nog 
niet geheel tevreden, en wilde veranderingen maken. 

Het atelier van professor Strobl is als ccn Griek-
sche tempel gebouwd. Binnentredende komt men 
eerst in een „impluvium", met ccn waterbekken, 

waarin goudvisschen zwemmen. Hier staan reeds 
overal afgietsels van des beeldhouwers werken. De 
eigenlijke werkplaats is ccn reusachtige zaal met hoog 
zijlicht ; links bevindt zich het atelier van de leer
lingen, rechts is een zaal, waar de practiciens bezig 
zijn het marmer te behakken. 

In de werkplaats stond het model van koning 
Stephanus te paard, een reuzenwerk. Want wat wij 
zagen was nog slechts een verkleinde schets, en toch 
reeds meer dan levensgroot. De kunstenaar was juist 
bezig met de kolossale reliefs, voor het voetstuk van 
het monument bestemd. 

Het scheen ons, dat de beeldhouwer vooral in het 
portret uitmuntte. Wij zagen borstbeelden van de 
Hongaarsche ministers, van den hertog van Orleans 
van Clementine van Orleans, van Nathalie van Servië, 
van koningin Elizabeth van Hongarije, allen van een 
sprekende gelijkenis. De heer Strobl verzocht ons, 
voor hem te willen poseeren, en maakte in ongeloof
lijk korten tijd onze reliefportretten. Reeds zijn zij, 
in brons gegoten, op weg naar het vaderland. Een 
schoortere herinnering aan ons verblijf in de Hon
gaarsche hoofdstad was wel niet denkbaar. 

Inmiddels waren ook de beraadslagingen der jury 
ten einde gebracht. Door treurige familieomstandig
heden was Baurath Ihne naar Berlijn moeten ver
trekken, zoodat hij aan de vaststelling van het rap
port geen deel kon nemen. 

Het resultaat, waartoe wij kwamen, was den minis
ter voor te stellen, de vervaardigers der beide beste 
ontwerpen nog eens te doen concurreeren. Want daar 
het ontwerp, dat het meest praetisch was ingericht, 
een veel te hooge bouwsom vereisclite, en het ont
werp, dat voor het geld te verwezenlijken was, prac-
tische nadeden vertoonde, zoo kon geen ontwerp 
voor onmiddellijke uitvoering worden aanbevolen. In 
het rapport werd uitvoerig aangegeven, welke ver
anderingen noodzakelijk werden geacht. 

M A A T S C H A P P I J TOT BEVORDERING DER BOUWRTNST. 

AFDREI.I.NI; ARNHEM. 

Vergadeiing van ï« Afil 1899. 

Tot afgevaardigde naar de Mei-vergadering der Maatschappij 
werd benoemd liet lid Freein. die tevens zitting zal nemen 111 
dc commissie tot liet nazien der rekening en verantwoording. 

l)e Voorzitter deelt in korte woorden mede de voorstel
len, vastgesteld op de gehouden vergadering van het bestuur van 
de Mij. met de voorzitters en secretarissen der Afdeelingen. wel
ke voorstellen op de agenda der vergadering zijn geplaatst. Het 
voorstel tot bet verminderen der contributie voor de Delftsche 
studenten en anderen lieneden 23 jaar, is uitgegaan van de afd. 
Delft. 

Thans is aan de orde de vraag: 
,.In welke gevallen is tuin machinaal timmerwerk de voorkeur 

.,te geven boven handwerk". 
Daar liet lid Itoerbooms. die de vraag zou inleiden, niet ter 

vergadering tegenwoordig was, werd zijne schriftelijke mededec-
ling door deu Voorzitter geleien. 

Wanneer de levering in zeer korten tijd moet geschieden en 
het werk uit veel ramen en vensters, of liever uit veel werk 
vun eenzelfde profiel bestaat is liet dikwijls beter om bet op 
een sinointiimiierfabriek te doen maken laai' deze meestal 
•SB grooten voorraad hort eu eene drogerij heeft, hetwelk van 
veel belang is. 

De patroons moeten in dergelijke gevallen voor de stoomtiin-
merfahiiek.'ii nnderd -en. 

Heeft men echter tn'd om liet werk gereed te maken en is 
het werk van veel profileering van ver* hil'endcn vorm voorzien 
dun is liet handwerk gewoonlijk te verkiezen. 

Xa eenige. discussie komt men tot de conclusie dat liet hand
werk te |>refereeren is. 

Het voorstel van het bestuur om dit jaar eene excursie te ma
ken muil- Haarlem wordt aangenomen en als datum bepaald 13 
Juni e. k. 

Op voorste] van het lid Fleem wordt besloten een adres van 
adhesie to maden aan den Raad de- gemeente Arnhem over den 
aankoop van Sonsbeek. doch de wcoschelijkheid uit te spreken 
dat dc gelegenheid worde geopend daar villa's te houwen om 

de attractie als wandelpark grooter te maken. Ook krijgt een 
bebouwd wandelpark meer veiligheid voor de wandelaars. 

Het lid Van den Berg gaf als kunstbeschouwing het werk „Mein 
Hans, Meine Welt", waarna de wiuleacampagne. door den Voor
zitter werd gesloten. 

AKIIEKI.INO AMSTERDAM. 

Vergadering van Vrijdag Ï8 April 1899. 
De vraag „Ia het wenschelijk in de bestekken algemccne arbitrage 

op te nemen, zoowel voor levering ala voor uitvoering", door het 
bestuur der Maatschappij gesteld, word door Mr. E. J . C. Goseling 
in de vergadering van beden behandeld. 

Sedert 1886 is dit onderwerp in bouwkriugon aan de orde. Reeds 
in 189i werd door do Vereeniging van burgerlijke ingenieurs een 
stel algemeeue voorschriften ontworpen, waarin arbitrage vooralle 
geschillen was opgenomen. In 1896 richtte de .Nederl. Aannemers-
bond" zich met adressen tot Kijk. provinciën en gemeenten, met 
een verzoek tot invoering van arbitrage, aan welken wensch sedert 
gevolg is gegeven door bet departement van marine, door de 
provinciale besturen van Gelderland en Overjjsel cn door eenige 
gemeenten, onder welke Amsterdam en Arnhem. Mr. Goseling 
verklaarde zich voor het stelsel en deed de voordeelen ervan 
uitkomen. In het op zijne rede gevolgd debat verhief zich gecne 
stem tegen arbitrage De Voorzitter, de heer Posthumus Meyjee, 
meende echter, dat de vergadering te slecht bezocht was om een 
bepaald besluit te formuleeren. 

De beer De Groot stelde echter een motie, waarbij de gestelde 
vraag onvoorwaardelijk bevestigend werd beantwoord, Zij werd 
met 8 tegen 7 stemmen aangenomen. 

De tegenstemmers verklaarden hunne stem aan de motie ont
houden te hebben, niet omdat zij de vraag voor zich zeiven ont
kennend beantwoordden, maar omdat zij met den Voorzitter van 
meening waren, dat er te weinig leden aanwezig waren om een 
zoo gewichtige zaak als deze uit te maker. 

Daarna werd besloteu het verzoek vau A. et A. • in steun voor 
haar adres in zake de vestiging van een leerstoel voor de bouw-
ku st aan de Rijksacademie' voor beeldende kunsteu af te wijzen, 
en wel voornamelijk met het oog op de toegezegde reorganisatie 
dtr Polytechnische School. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
109K Vergadering van 26 April 1899. 

Onmiddellijk na ,ie opening dar vergadering werd het woord 
gegeven aan den beer t\. Brouwer, uit Leiden, tot het houden 
van zijn lezing over ..de vervaardiging van aarden vaatwerk . 
Spreker begon met uiteen te zetten hoe de vervaardiging vau 
liet eenvoudige vaatwerk geschiedt, besprak achtereenvolgens de 
verschillende kleisoorten. liet kneden, het opbrengen op het draai
bord en daarbij bet opzetten van de klei met de vingers, het los-
maken vau de schijf door afsnijding met Koperdraad, liet drogen 
en het glazeeren. 

Vervolgens ging spreker over tot het meer artistieke afwer
ken, zoo liet afwerken in twee kleinen. *t welk het best ge
schiedt door te draaien met een mengsel van twee kleisoorten, 
waardoor spiraallijnen in verschillede kleuren oplonjien langs 
het vlak var. tiet vaatwerk, waaldoor dus 't kleuretfeet werkelijk 
verkregen is dom' bet draaien zelf. 

Daarna behandelde de spreker 't systeem van ingrlffen en on-
derdoiii|>eung. tn toonile een en ander ten duidelijkste aan dooi
de prachtige collectie faalauk, Ier vergadering aanwezig. 

Een hartelijk applaus van de Vergadering en een zeer waartlee-
rcr.d wo ird van den Voorzitter, voor het ernstig streven van 
den kunstenaar oni een werkelijk mooi eu rationeel veisierd vaat
werk te veik'ijgen, waren de dank aan den spreker. 

Als doel van de zolner-evcilrsie werd gekozen 's Hertogcnboscli. 
Voorts werd :uingeiioiiieii de commissie te handhaven in zake 

de tentoonstelling te Parijs, zonder evenwel finaneieelen steun te 
geven. 

Als commissie-leden visu- liet 9e lustrumfeest in 1900 werden 
gekozen de heeren K. Ik? Itazel. H . G. Jansen en E. Verschuijl. 

Als eandidaten voor een nieuw bestuurslid werden gekozen de 
heeren K. de lluzel en C. \V. Xijhoff. Hierna bad een stemming 
tussehen die twee heeren plaats; de stemmen rag akten, waarna 
het lot den heer De Itazel aanwees, die de aanvaarding daarvan 
aangehouden heeft. 

Een hartelijk Woord van den onder-voorzitter, de heer C. van 
Hoven, werd nog gesproken tot den aftredenden Voorzitter, den 
lieer Joseph t'uyjiers, hem dank zeggende namens leden en be
stuur voor liet vele en belangrijke door hem voor het Genoot
schap gedaan, 't welk door den heer Cuypers onder dankzegging 
werd beantwoord. 

Hierna werd de goed bezochte vergadering gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's GIIAVEXIIVIE. Als gewestelijk vertegenwoordiger van d» „Ver

eeniging tot veredeling van het ambacht" trad kolonel Van Zuvlen 
Vrjjdap in een gecombineerde vergadering van de Afdeelingen der 
Mant clinppij tot bevordering van Nijverheid en der Maatschappij 
tot bevordering van Bouwkunst en Arti et Industriae als spreker 
op, om nog eens bet nut in 't licht te stellen der veredeling van 
het ambacht door proeven van bekwaamheid. 
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Voorat* releveerde spreker de geschiedenis van deze zaak eu het 
gunstige rcBtiltaat, dat verkregen werd, blijkende uit de eerste 
examen- tot verkrijging van het diploma als meester en gezel. 

Spr. stelde hierna bet groote nut iu het licht van de veredeling 
vun het ambacht door middel van proeven van bekwaamheid en 
het uitgeven vau practische leerboeken voor vakken, die iu Neder
land beoefend worden. Verwacht de Vereeniging tot veredeling 
van het Ambacht veel van die leerboeken tot het opwekken van 
lust en zucht tot studio, toch erkent zy, dat ook langs anderen 
weg veel kan gedaan worden voor 't doel, en wel door het particu
lier initiatief met bulp van Staat, provincie cn gemeente. 

Daarna zette de inleider uiteen hoe de vereeniging baar doel 
tracht te bereiken, een cn ander neergelegd in een circulaire, 
welke in druk is verspreid. Volgens die circulaire ligt het iu de 
bedoeling gelegenheid tot proefaflegging te openen in alle centra 
van ambachtsnijverheid hier-te-lande en daarin gaandeweg meer 
ambachten tc betrekken. Teneinde zooveel mogelijk tot het af
leggen dier proeven in staat te stellen alle candidaten, die daartoe 
bekwaam mogen worden geacht, tracht de vereeniging de be-
achikking te erlangen over een kas, waaruit, behalve de gewone 
e.\ameu-kosten, aan minvermogenden ook reis- en verblijfkosten 
kunnen worden vergoed. 

Naar xync persoonlijke overtuiging zjjn de examens voor meester 
cn gezel voor het oogenblik practisch ingericht. Toch zou hij die 
in de toekomst niet willen bestendigen, maar dc regeling vau de 
examens later willen overdragen nan de vakvereenigiugen. 

Vervolgens deelde Bpreker zyn persoonlijke opinie mede over 
ric veredeling van het ambacht door proeven van bekwaamheid, 
cn drong erop nan dat men lid der vereeniging zal worden, daar 
vooral het particulier initiatief hier in deze zoo hoogst nuttige 
zuak op den voorgrond moet treden, wil mên het doel bereiken. 

Door ccn der aanwezige dames werd het opgenomen voor de 
belaugen der vrouwen, die ook belasting betalen en dus ook het 
recht hebben om niet over liet hoofd tc worden gezieu. 

Hierop werd door de heeren Van Zuvlen en Boersma geant
woord, dat de belangen der vrouwen volstrekt niet over het hoofd 
zijn gezien en dc statuten der vereeniging zoo zijn ingericht, dat 
zjj ook toepasselijk kunnen zijn op vrouweljjke werklieden. 

Ten slotte deelde de heer Boersuia, algemeen secretaris der 
vereeniging;, nog eenige bijzonderheden mede, die pleiten voor de 
waardeeritjg der diploma's, waarna de heer Van Xuvlen opgave 
deed van de vereeuigirgen. die zicb reeds hebben verbonden tot 
samenwerking. 

AMSTERDAM. B. en \V. hebben eene voordracht bij don Kaad in
gediend om tot directeur van den gemeentelijken tramdienst met 
ingang van 1 Juui te benoemen tien heer J . II. Xeiszen, adjunct-
directeur der gemeentewerken van Rotterdam, op een salaris van 
1 ÏOf'U, en onder bepaling, dut dit salaris om de twee jaren zal 
wordeu verhoogd mei / 5UU, totdat het maximum van / 8000zul 
zjjn bereikt. Zg behouden zich voor een nader voorstel te doen tot 
benoemiog vun een directeur van het gemeentelijk eleetriscb bedrjjf. 

ROTTERDAM. Aan do overzijde van de rivier is een stuk grond 
gekocht om aun dc maatschappij „De MaaB", wier concessie met 
11)05 eindigt, een behoorlijk terrein te bezorgen, waarop dan 
dadelijk een groot droogdok met werf zou worden gebouwd. 

NUMEÜEN. De steenfabrikanten langs de AVaul zijn, ter voor" 
koniiiii,' vun werkstakingen, overeengekomen: 

elkander op de hoogte te houden van de namen van hun 
personeel; 

h. geen werk te geven ann arbeiders, die I>ïj een anderen steen-
fabrikant in dienst zijn; 

c. ontslag to geven ann arbeiders, die pogingen in het werk 
stellen om vun patroon te verandoren. 

LEEUWABDEN. In bet Museum vau het ,,Friesch (lenootsehap" 
is eene belangrijke tentoonstelling geopend. 

De Je afdeeling bevat aquarellen en teekeningen vau de belang
rijkste, d o c h thans meerendeels gesloopte staten (kasteden1) en 
Romaansche dorpskerken in Friesland. Kr zijn o. a. teekeningen 
van Wiaiila-, Martina-, Dekema-, < Iffringa-, Holdingu- en Tjual-
dema-staten, welke alle min of meer békend zijn uit den tijd 
der twisten tusschen de Schieringers en Vetkoopérs. 

De 2e afdeeling wordt gevormd door eene keur van teekeningen 
naar Heiuliratidt van Kijn. meesterlijk uitgevoerd en vervaardigd 
voor een prachtwerk, dat in 1890—94 te Hei lijn is uitgegeven 
door l.ippmaii. 

Dat werk is voor deze tentoonstelling welwillend afgestaan 
(tooi Mr. \Y. .1. van YVcldereu baron Rer.gors, die tevens be
schikbaar stelt een origiueele. tot disver nooit tentoongestelde 
teekening van Rembrandt, voorstellende een schilder in zjjne 
werkplaats en een bejaard lieer, die voor hem poseert. 

O VERSCHIK. De bouwval van kerk en toren heeft in puolieke 
veiling ƒ 2200 opgebracht, onder bedin; dat binnen tien weken 
alles moet zijn opgeruimd, en dat aan den uit grafzerken be-
staanden vloer niets mag worden gedaan. 

H E L M O N D . In het rapport, uitgebracht door de commissie van 
deskundigen, betreffende do instorting van den watertoren alhier, 
wordt geconclodecrd: 1" De schade (ƒ 25,000) ontstaan doorliet 
instorten, ia ccn gevolg van buitengewone omstandigheden, onaf-
hankelijk van den wil der aannemers, en het herstel dier schade 
is mitsdien niet voor hunne rekening; 2". do kosten van de com
missie van deskundigen, met inbegrip van verschotten honoraria, 
reis- cn verblijfkosten, bedragen do som van ƒ 675, die komt ten 
laste der gemeente. 

— AHovcring 4 van Dc Natuur (uitgave van J. (I liroeae te 
l'trecht) bevat: 

Een uitgestorven vogel (dc Keuzen-alk), door Dr. R. Sinia. -
De Antarctis, door A. D. Hagedoorn. — Verscheidenheid op foto
grafisch gebied, door Dr. J. V. Rombonts. — De onweersbuien 
en hare vooitbewcging door C'hr. A. C. Keil. — Ken voordracht 
over vloeibare waterstof, door Dr. L. Bleekrode, — Guustige ge
daante van de lichtbron in een pri\jeetic]antaarn, door L. E. \V. 
van Albada. — Feu paar kunstgrepen hjj het zoogenaamde geeste
lijk of dubbel zien, door H. — Snelwerkende siroomverbrekers 
voor hooggespannen stroomen, door Dr. L, Bleekrode. Sterren
kundige opgaven en medcdeelingen. De veranderingen van de 
Poolshoogte, door Ant. i'annokoek.. — lioekaaukoudigiii!;. — 
Correspondentie. 

P E R S O N A I. IA. 
— Bij de Maatschappij ' ° ' exploitatie van Staatsspoorweg, 

zgn benoemd: 
tot adjunct-chef van het mouvement de heer .1. J . Proost, ge-

pensionneerd kapitein der genie O.-l. leger, te Utrecht: 
tot atpi'nnt-adjnnct-ingeuicur lijj den dienst van wegen werken 

de heer II. J . 1'. Groente* te l'trecht. 
— Hij kon. besluit is benoemd tot landmeter 2e kl. van het 

kadaster L. J . Krook te Sneek, thans Sc kl. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
— Ti jde l j ik o p z i c h t e r bjj de uitbreiding van de gemeente-

gasfabriek tc Zaandam. Sul. / 90 per maand. Adres den gemeenre-
architect. 

— Ingenieur bjj de g e m e e n t e w e r k e n te Utrecht. Jaar
wedde /2000 ii /3000. Adres den Burgem. vóór 16 Mei. (Zie 
aazrrt. ln dit nt>.). 

— B o u w k u n d i g tcekenaar . Adres lett. A l i , mei opgaat 
van refer, en verl. salaris.BnreSQ Ensehedesthe Courant, Enschede. 

— O p z i c h t e r , goed kunnende detailleeren cn teekenen, voor 
ongeveer een jaar. Salaris omstreeks ƒ 110 per maand. Adres lett. 
IJ R, Bureau dezes, (/ie ad;: in dit no) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
l.NFon.vuTiKBUUK.vt; TiiciiMsciiE VAKVEREEMCING , 

V.V.N-DER-HlCI.STSTUAAT 29, AMSTERDAM. 
1. Bouwk. Opz-Teeken. leeft. 22 j . ong. sal. /60 a 80 p. 
2. „ „ „ 25 j „ „ -70 a 80 „ 
8. „ Opzichter „ 22 „ „ . -60 a 70 „ 
5. Chef Mach. Werkmeester „ 49 „ geh. / 1250 'sjaars n 

HOUTCEMENT Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, S&nitary E n g i n e e r 
IS I) I» F K St. I X ii K X worden tol 
b i l l i j k e p r i j z e n en onder g a r a n t i e 
geleverd door 

W. J. VAN ELDEN Hz. 
Looit- en 'Minhurerlter, 

S i n g e l 2 2 9 b|d Paleisstraat, 
A M S T E R D A M . 

Vertegenwoordiger dor sedert I H O N ge
vestigde firma < A K I , s< IIJIIltT A 

Co., te IlIKSCUHERG in Silezie. 
Materiaal ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

Mem. Ban. Inst. L O N D O N . 
Kantoor: ISO De Koyterkade, A H 8 T B B O A H . FUiasal: M ] 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleeic Badinrichtingen. — rVmtfff- fnriektinrm — 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, IVaschlafele, Urinoirs onz. — V 1 1 W A I I I I 6 t s T E I T I L A I I l 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende pi 
Teekeningen en prjjeopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke l 

van lunet en van ataat, in verschillet»*"» 
eonntrucliën. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

I f . If. Ut. SCttOLTE, 
Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTERPII. 
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Ministerie van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid. 

Nader wordt ter kennis van belang
hebbenden gebracht, dat in de aan
kondiging voor de aanbesteding van 
het op 3 Mei a. s aan te besteden 
werk wegens het maken van een door
gang van het Binnen- naar het Buitenhof 
te 's-Gravenbage, volgers bestek No. 
53, voor „DONDERDAG" moet wor
den gelezen 

. . . V O K Y M I K ; . 
De kosten dezer nadere aankondi

gingen komen mede ten laste van den 
aannemer. 

' S - G R A V E N H A G E , 25 April 1899. 

Voor den Minister, 
De Secretari'-Generaal, 

D E BOSCH KEMPER. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(foor rekening van den Staat). 

Op W o e n m l a g d e n 24 N e l 
1*99, des namiddags ten 2 ure (lokale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

B E S T E K No. 765. 

H e t snaken v a n de G r o n d 
en K u n s t w e r k e n , het ui t 
b r e i d e n en wi jz igen v a n 
S p o r e n en Wleae l s , het 
o p r u i m e n en m a k e n v a n 
G e b o u w e n en I n r i c h t i n 
g e n , het m a k e n en op
r u i m e n v a n H u l p w e r k e n 
en het v e r r i c h t e n v a n 
d iverse w e r k e n , ten be 
hoeve v a u de u i t b r e i 
d i n g v a n het s ta t ion 
H E N G E L O (O.) 

R e g r o o t l n g f 1.605.000. 

De besteding geschiedt volgens £ 458 
van het bestek. 

Het bestek ligt vau den lsten Mei 
1899 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park en aan het bureau 
van den Heer Ingenieur G. W. V A N 
H E U K E L O M , te Hengelo, en is op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling 
van ƒ 7 . 5 0 (zonder de teekeningen 
tegen ƒ 2 . 5 0 ) . 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Ingenieur voor
noemd, vanaf den 8sten Mei 1899. 

Aanwijzing op bet terrein zal ge
schieden den 12den Mei 1899, ten 10.30 
•ren voormiddag (West Europeesehe 
tijd). 

Utrecht, den 25sten April 1899. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Gemeente Arnhem, zuilen 
Maanelaa eten ten Mei IHfl». 
's voormiddag» 11'/» uur, in het open
baar , ten Gemeentehuize AANBE
STEDEN: 

B E S T E K No 11. 
H e t b o u w e n v a n een K O K K X -

K E l ' R S op de K o r t n-
m a r k t . 
R e g r o o t l n g ƒ 2 1 5 0 4 » . — . 

Aanwijzing Maandag 24 April a s., 
's namiddags 2 ure op de Korenmat kt. 
Inlichtingen: alle werkdagen, tot en 
met 29 April a. s , des voormiddags 
van 10—12 uur aan het bureau Ge
meentewerken in de Kadestraal; be
stek met gezegeld inschrijvingsbiljet 
en 2 teekeningen a f 2.00 per stel 
tot dien dag verkrijgbaar aan liet 
bureau Gemeentewerken ten Gemeente-
huize. 

GEBR. VAN DER VLIET 
IJierhandelaars te Amsterdam. 

Staal-, Plaat-, Band-, Hoek en T-I.lzer enz. 
s ta len K a l k e n iu verschillende profielen 

en lengten. 
VUlen en t-eg-otm s taa l uit do fabriek 

van Gebr. BÓHI.KH & Co. te Weenen. alsmede 

CHRISTIANA STER Hoefnagels. 

W . V A M I E S T E Y N , 
Rijtuig- en Wapenschilder. 

F I J N S T E U I T V O E R I N G V A N 

Rijtuig- en Wapenschilderwerk, 

Billijke Prijsberekening. 
Vraag Prijsopgaaf en Monsters van Uitvoering. 

Uerard Don u Ir aal te en tf. 
A M S T E R D A M . 

B. H O L S B O E R . 
- A . I " I I 1 L < * I U . 

Leverancier van X. M . den Koning. 
Fabriek en Alayitxijn ran titntrtunettten voor 

U ETEXS raAPPELtJH GEHIillti. 
B E K R O O N » voor W A T E R P A N - , H O E K H E E T - en andere I XSTIt I II r ' .XTEN 

met Z i l v e r l H « s . 1SM1, lns.t (Internat. Tentoonxt.) 
Hoogs te o n d e r s c h e i d i n g 1879. 

EQUERRE8 , M E E T K E T T I N G E N , BRIEF- en P A K K E T K A I . A X S E X enz. euz. 
K a k . iis Rotat ie- en Inductie-toeatellen . Telegraaf-Apparaten. , , B f m 

^kCABBOLINEÜM f 

V e r z e k e r t U v a n het 

GROOTSTE BEDERFWEREND 
v e r m o g e n . 

G - . M . B O K S ct? O o „ 

Ansa te retain. 

G E B R . H E S S E , Damrak 68, 
AMSTERDAM. 

Leveren compleete C L O S E T I N R I C H T I N G E N . 
, „ B A D I N R I C H T I N G E N . 

W A S C H B A K K E N , GASORNAMENTEN enz. Tegen concurreerende prijzen. 
Plaatsin» en inrichting door geheol Nederland. Teekeningen en prijscouranten op 

aanvrage. Wederverkoopers ontvangen het gewone rabat. 

Excelsiorplaten. 
GEBR. V A N D E R V I J G H , 

AMSTBRDAM, 
Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafond-

platen volgens nieuw Systeem. 
Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht

dicht, geluidwerend. Verkrijgbaar in ver
schillende dikten. Steeds grooten voor
raad. Directe levering. Uitvoering op 't 
werk door onze eigene stellers. Voorge-

Geluidwerende tusschenvloeren,ondervloe- schreven bij particuliere- en gemeente-
ren voor houtcementdaken, brandvrjje werken. Op aanvraag gratis toezendine 

separaticën cn plafonds. T a n Brochure, Monsters en Prijs. 

Wereldtentoonstel l ing A m s t e r d a m 1895. Goaden Medaille. 
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BURQEMEE8TER cn W E T H O U 
D E R S van U T S K C I I T roepen op Sollici
tanten raar de vaste betrekking van 

INGENIEUR 
bij de 

G e m e e n t e w e r k e n , 
op eene jaarwedde, waarvan het 
minimum f 2 0 0 0 en het maximum 
ƒ• S O O O bedraagt. 

Zij, die practisch werkzaam zijn ge
weest, genieten de voorkeur. 

Op zegel gestelde verzoekschriften 
weroen ingewacht bij den Burgemeester 
van U T R E C H T vóór lli Mei 1899. 

Nadere inlichtingen te verkrijgen bij 
den Directeur der Gemeentewerken, 
die eiken werkdag tutschm :> en 12 
uren te tpreken is aan het Stads-
t l m m e r h u l a , Achter leturen-
burg. 

"OPZICHTER 
g e v r a a g d , goed kunnende tletail-
teeren en teeltenen, voor ongeveer 
een j*ar, uls hoofdtoezicht houdende 
bij een bouwwerk. Salaris omstreeks 

ƒ 110 per maand 
Diploma opz. Waterstaat of Miatscb. 

T. Bonwkur st strekt tot aanbeveling. 
Brieven onder letter IJ R aan het 

Bureau van dit blad. 

P R I J S V R A A G 
voor een te bouwen 

Teliuix voor Zeelieden 
te MA A SSL 118. 

Het Bf stuur der Vereeniging tot 
oprichting en insiandboudirg van een 
Tebuis voor Zeelieden te Maassluis, 
noodigt HU Bouwkundigen uit, tot 
het indienen van ontwerpen voor een 

T E H U I S , 
Voor mededinging kunnen belang

hebbenden zich wenden tot den Secre
taris der Vereeniging, bij wien situatie-
teekeningen, programma's en nadere 
inlichtingen verkrijgbaar zijn. 

Het Bestuur voornoemd, 
Ds. J . VONK, Voorzitter. 
C. GHISLAIN, Secretaris. 

T O E R BOER, " 
Wollenfoppenstraat 39. 

ROTTERDAM. 
Sptcialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS, 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zi'vren Medaill* A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R 
D R E C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS m»t t i i t r i jden-
d e n l i akv loer en D r a a i o v e n * . 

F. DE BRUIJN & Z' H O F - S P I E G E L - en 
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 K 13. ARNHEM. 
F A B K I K K : W E Z E X S T R A A T O 7 - 8 en 0, ARNHEM. 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K V A N 

Gebeeldhouwde en Vergulde Spiegels en Amenblementen Tan Kunst 
en Weelde, voor Salons, Boudoirs, Eetzalen MEUBELSTOFFEN. 

C A R T O N l ' I l i t i t K O i t v A H K V T K X ter inwendige versiering van Gebouwen, all 
l'lafondu, Douron, Lambriaeoringon enz. Ontworpen en Uitvoeringen van Kamerbetlmmerin» 
iron en uitvoering naar gegevon ontworpen — A . B T I H T I F . K E HKO.VZE.V. — Tookenia-
gen en E'rijscouranten op aanvrage. 

VAN K U N & Co, 
ROTTERDAM. 

I Kantuur en Hat/azijn Bluemhweekci' 
straat l>4 «./</ Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz 

SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
G r l a s v e r z i l v e r i n g ] 

voor de g r o o t a t e mesten. 

enz. 

BECKER & 6 M G H . 
A r n h e m . 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

W A T E R P A S - I I O E K M E K T -
BN A N D E R E 

I N S T R U M E N T E N , 

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

LANDMETERS, TEEKENAARS, aaa. 

G e ë m a i l l e e r d e 

P e i l n c h a l e n . 
WEEGWERKTUIGEN. 

Dobb's Patent Scoriae Paver Cy. 
R O T T E R D A M . K a n t o o r H O O t t P J E S 8*. 

Levert W O R I A K P A V K R M voor Straten en Weaen, ook bijzonder geschikt 
voor Fabr i eken . Dit materiaal vormt een zuiver goljjke doch stroeve oppervlakte, waar. 
«ver de zwaarste voertuigen met weinig geraas passeeren. 

Bjj de Dobbs's Patent Scoriae Pavers worden de hollen, die bij de Oude Scoria 
Bricks voorkwamen, vermaan. 

Bapporten an Attesten van Heeren Gemeente-Architecten worden gaan 
Honater* op aanvrage UOMHOOM v.rfcr|lclii,nr. 

T R O T T O l l i H K S P K A T L V G . 

4.P.SCHOTKLO" 
D O R D R E C H T . 

Stoommarmeriagerij Steenhouwerij. 
Steen- en Marmerhandel . 

Rietplanken. 
F L U A T E r V , 
tegen verweering van alle S T E E N » 
« O O R T P . N » MORTKI.N. 

Tor drukkery der Naamlooze Vennootschap 
„Hot Vaderland". 
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1511 n r . P L A T E N . 

Nevensgaande ontwerpen van E e n e w i n k e l 
pu i cn E e n gesmeed i j zeren l an taarn
p a a l behaalden den eersten prijs bij de daarvoor 
door de Venvniging „Dc Friesche Bouwkring" te 
Leeuwarden uitgeschreven prijsvragen. 

De maker \an beide ontwerpen is de heer Mels. 
1. Meijers van Delft. De winkelpui is gedacht be
stemd tc zijn voor een boekwinkel en hoofdzakelijk 
gemaakt van hardsteen, niel matig gebruik van bak
steen. 1 lel beeldhouwwerk in de hardsteen (planten-
orneruent) is bedoeld als zeer flauw relief, even terug-
liggend binnen het voorvlak van den gevel. Het 
houtwerk van de pui is gedacht blank (eiken of teak), 
de deur groen gebeitst eiken. Boven de kalven is 
aangebracht glas in lood. 

Dc lantaarnpaal is gedacht te komen op een groot 
plein cn geheel in gesmeed ijzer uitgevoerd op een 
voet van hardsteen. 

REIS1 IE kINNERINGEN. 
DOOR 

A W . WEISSMAN. 

V e ne t i ii. 
lvon wij bij Ponlebba over de Italiaansche grens 

gingen, begon de avond reeds le vallen. Hij onder
gaande zon genoten wij nog hel prachtige gezicht, 
dat de Valle del Ferro oplevert, doch toen wij ('hiu-
saforte voorbij waren, werd het geheel donker. 

Van vele plaatsen, in de kunstgeschiedenis wel be
kend, als Idine, Pordenone, Conegliano en Treviso, 
kregen wij dus niets te zien; ook Campo Forinio, 
waar de vrede van \J')J tusschen Frankrijk en Oos
tenrijk gesloten werd, bleef voor ons onzichtbaar. 

Hel middagmaal, dat te L'dine een aanvang nam, 
was echter een welkome verkorting van dc reis. 

Mestre was de laatste stad \an het vasteland. Na 
een tamelijk langdurig oponthoud in hel station al
daar, reden wij over den Poule snlla Laguna, die 
kilometer lang is, naar Venetië. In geen drie weken 
hadden wij water van bcteekenis gezien. Wij dach
ten aan hel vaderland, toen wij de sterren in de 
zacht kabbelende lagunen zagen weerspiegelen. 

Juist te middernacht was Venetië bereikt. Het 
kostte nog al wat moeite om ccn facchino te krijgen, 
die onze bagage dragen zou. Vlug zijn de Italianen 
niet, doch eindelijk kwam er een aansukkelen om 
ons te helpen. 

Buiten het gebouw gekomen, zagen wij het Canal 
grande voor ons, waarheen eenige brecde treden leid
den. Daar lagen de gondels in het donkere water, 
spaarzaam verlicht, door een paar gaslantaarns op 
de kade De bagage werd ingeladen, wij namen 
plaats, gaven den gondelier het hotel op, en de gon
del stak van wal. liet was een /.eer eigenaardige ge
waarwording, in den zoelen nacht, niet geen andere 
verlichting dan die de sterren gaven, door Venetië 
te varen. Aanvankelijk ging de tocht langs het 
groote kanaal, waar de paleizen als sombere gevaar
ten uil het water oprezen. Weldra echter gingen wij 
rechts om, nadat de gondelier eerst een waarschuwend 
geroep, voor zijn collega's bestemd, die mogelijk van 
den anderen kant kwamen, had laten I ren. Nauwe 
grachtjes volgden elkander nu op, zonder kaden, hier 
en daar door hooge- boogbruggen overspannen. Weer 
kwamen wij aan het groote kanaal, dat een eind 
opgevaren werd; loen ging het rechts om, een smal 
grachtje in, waar een groot verkeer van gondels was, 
daar juist een schouwburg, het Teatro Rossini, uit
ging. Hier hadden wij gelegenheid dc handigheid 
der gondeliers te bewonderen. 
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Eindelijk word aan het Hotel d'Italie aangelegd, 
waar wij onzen intrek namen, en weldra van de ver
moeienissen des daags konden uitrusten. 

Den volgenden morgen keken wij reeds vroeg
tijdig uit de vensters onzer kamer; wij hadden het 
zeer goed getroffen, want het uitzicht was bijzonder 
schoon. Recht tegenover ons, aan het groote kanaal, 
lag dc Punta deÜa Salute, met de Dogana di mare, 
welks toren door ccn verguld beeld van het fortuin, 
als windwijzer, bekroond werd. Meer rechts verhief 
zich de kerk van Santa Maria della Salute, met haar 
twee koepels. Links, op een eiland, onderscheidden 
wij de gebouwen van San Giorgio maggiore; vcor 
het eiland lag een stoomboot, de eenige, die wij te 
Venetië zagen, te lossen. 

Natuurlijk gingen wij allereerst de Piazza opzee-
ken. Het hotel, dat aan twee zijden door kanalen 
begrensd werd, had zijn uilgang aan het kleine 
pleintje, het Campo Moisé, welks oostelijke zijde ge
heel door de kerk San Moisc, een schepping van 1668, 
in rijken barokstijl, werd ingenomen. Dit gebouw 
wordt in de reisgidsen niet als bezienswaardig ver
meld, doch het is een zeer goed voortbrengsel van 
i/e-ceuwsche kunst. Vooral de gevel is sierlijk ge
detailleerd. 

Een nauw slraatje, ten noorden van de kerk, leidde 
naar de Piazza. Breede straten zijn te Venetië on
bekend ; daar de bruggen alle van treden voorzien 
zijn, zoo is er geen rijtuigverkeer mogelijk. Dit geeft 
aan de stad een eigenaardig stil karakter. 

De Piazza San Marco beantwoordde in allen dcele 
aan de verwachtingen, die wij daarvan gekoesterd 
hadden. Aan de noordzijde lagen de Procuratie Vec-
clne, aan de zuidzijde de Procuratie Nuove, aan de 
oostzijde wenkte ons de basiliek van San Marco, met 
haar rijken gevel en geheel 'rijstaanden klokken
toren. 

Inderdaad, dit plein mag het schoonste der were'd 
genoemd worden. Hier ziet men, welke heerlijke 
effecten de bouwkunst, ook zonder de medewerking 
der natuur, kan voortbrengen. Want er i* op het 
geheele plein geen boom, geen struik ; zelfs bloemen 
vindt men er alleen in de manden der verkoopsters. 

Ofschoon alle symmetrie ontbreekt, heeft dit toch 
volstrekt niets hinderlijks. Het plein is scheef, en 
aan de westzijde veel smaller dan aan den oostkant; 
men moet echter de kaart ter hand nemen, om deze 
onregelmatigheid te ontdekken. De westelijke vleu
gel is door Napoleon gebouwd ; al kan hij, uit ccn 
architectonisch oogpunt beschouwd, nict halen bij de 
twee andere, geeft hij toch een goede afsluiting aan 
de smalle zijde van het plein. Bij alle verschil in stijl 
is er toch aan de drie zijden een punt van overeen
komst door de arcades, waaraan winkels en koffie
huizen grenzen. 

De Procuratie Vecchie zijn een zeer karakteristiek 
werk van de Venetiaansche Renaissance, zooals die 
zich in de 15e eeuw ontwikkeld had. Piclro Lom-
bardo, Guglielnio Bergamasco en Bartolommeo Buo-
no waren de bouwmeesters. Ofschoon dc architectuur 
in hare hoofdlijnen betrekkelijk streng mag hectsn, 
is toch in de details de vrije opvatting oer vroege 
Renaissance nog duidelijk waar te nemen. Hce de 
bouwkunst zich in de iöe eeuw veranderde, bewijzen 
de Procuratie Nuove, door Sansovino begonnen, dorh 
door Vincenzo Scainozzi na 1584 voleindig.!. Alles 
is hier geheel naar den regel ; een ietwat koude 
waardigheid was het gevolg daarvan. 

Het is eigenaardig, dat dit geheele plein met zijn 
winkels blijkbaar al van oudsher zoo most geweest 
zijn. Slechts zal er vroeger in die magazijnen wat an
tlers te koop zijn geweest dan thans, nu alleen die 

voorwerpen te verkrijgen zijn, welke den onophoude
lijk toestroomenden vreemdelingen belang inboeze
men. Er is iets treurigs in, als men ziet hoe alles 
te Venetië uitsluitend niet het oog op het verkeer 
van pleizierreizigers is ingericht. Baedeker geeft op, 
dat de stad IOO.CXJO inwoners telt, onder welke niet 
minder dan 40.01x3 armlastigen voorkomen. Maar 
men begrijpt niet, hoe dc andere 120.000 zielen hun 
brood verdienen, of het moest zijn door de exploitatie 
van dc stad en hare kunstschatten. Want al zegt 
Baedeker, dat in de laatste 30 jaar de handel weer 
wat is toegenomen, van bedrijvigheid is niets te be
speuren. Gedurende onze tochten door de stad zagen 
wij nergens iets bouwen. Men had blijkbaar vol
doende aan wat door het voorgeslacht gesticht was, 
ja misschien meer dan dat, want vele gebouwen ston
den leeg of waren in zulk een slechten staat van 
onderhoud, dat zij haast niet meer te bewonen sche
nen. De paleizen, waar eens de edelen hof hielden, 
wier namen in het „gouden boek" prijkten, zijn nu 
veeltijds logementen, of kregen een nog veel nederi
ger bestemming. Men spreekt soms van doode steden 
in Nederland ; zoo dood als Venetië is er echter geen 
enkele. Streken niet ieder jaar tallooze scharen van 
vreemdelingen, vooral Duitschers, Engelschen en 
Amerikanen, in de stad der Lagunen neder, de be
woners zouden tot volslagen armoede vervallen. Wat 
door een rijk en trotsch voorgeslacht in het bewust
zijn van groote kracht gesticht werd, dient het na
geslacht, dat verarmde, als voornaamste bron van in
komst. 

Reeds op de Piazza is, aan kleinigheden, het ver
schil tusschen voorheen cn thans te bemerken. Het 
plein is bekend 0111 de tallooze blauwe duiven, die 
daar sinds de vroegste middeneeuwen nestelden. Zoo
lang de Venetiaansche republiek bestond, werden 
deze duiven op kosten der regeering gevoed. Thans 
laat men aan de vreemdelingen liet betalen dier voe
ding over. Kooplieden met zakjes maïs maken goede 
zaken, en in het reisseizoen hebben de duiven het 
goed. Doch des winters, als de touristen zich nog 
nict laten zien, sterven vele duiven van honger. 

De kerk, die aan den H. Marcus gewijd werd, is 
tallooze malen afgebeeld, en ik meende dus het ge
bouw vrij wel te kennen. Toch verraste de gevel 
mij, omdat op dc afbeeldingen van het k e.Teffect 
niets te zien is. Vroeger moet de indruk nog treffen
der zijn geweest, eer de restauratie ondernomen werd, 
die nu de eerwaardigheid van het geheel goedd'cls 
heeft doen verloren gaan. Hoeveel eeuwen zullen 
moeten verloopen, eer de patina zich weer gevormd 
heeft ? 

Zooals de kerk zich thans vertoont, heeft zij in 
plattegrond den vorm van een Grieksrh kruis. Maar 
het is nog duidelijk te zien, hoe het gebouw oor
spronkelijk een Romaansche basiliek moet geweest 
zijn, wier drie beuken aan de oostzijde in nissen ein
digden. Pas in de 1 te eeuw werd de kruisbeuk ge
maakt, die eveneens uit drie beuken bestaat. Ook 
werd toen de galerij begonnen, die aan de westzijde 
zich als een voorportaal vertoont, en die, rechthc ekig, 
aan den noorder- en zuiderkruisbeuk aansluit. Later 
werd het zuidelijk gedeelte dezer galerij in twee 
kapellen veranderd. 

Een soortgelijke galerij vindt men bij geen enkele 
andere kerk ; ik geloof ook niet, dat zij zóó als zij 
zich thans voordoet in de bedoeling der bouwmeesters 
heeft gelegen. Hun plan was ongetwijfeld eene basi
liek met vijf beuken te maken ; zooals dit meestal 
in de middeleeuwen het geval was, lieten zij wat aan
wezig was bestaan, en richtten zij hun ontwerp zóó 
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in, dat de nieuwe kerk om de oude gebouwd kon 
worden. Maar hun werk werd niet voltooid. 

De Byzanti jnsche kunst deed haar invlord gevoe
len ; aan haar is het te danken dat de kerk, die 
oorspronkelijk niet op overwelving was aangelegd, 
door vijf koepels werd afgedekt. Toen die koepels 
gereed waren, dacht inen er niet meer aan, de vijf 
beuken te maken. Zoo stond eeuwen lang de gevel 
onvoltooid. Maar in de 15e eeuw werd hij voorzien 
van de rijke bekroning met ezelsrugbogen, baldakijns 
en laat-Gothisch ornement, die door iedereen voor 
„Oostersch" wordt aangezien, ofschoon geheel ten 
onrechte. 

De kunstgeschiedschrijvers praten elkander na, dat 
de kerk in haar tegenwoordigen toestand als een werk 
uit één stuk moet beschouwd worden. Wie de taal, 
die de steenen spreken, verstaat, bemerkt echter 
dadelijk, dat zij het mis hebben. 

Toen men eenmaal besloten had, om het westelijk 
gedeelte met zijn zijdelingsche vleugels als voorhal 
te doen dienen, werden daar mozaïeken aangebracht. 
In dc reisgidsen wordt vermeldt, dat die mozaï ken 
uit de vroegste tijden afkomstig zijn ; dit is e liter 
een dwaling, want hun stijl wijst op het einde der 
13e eeuw. Vooral aan de tafercelcn uit het Oude Tes
tament, die de koepelgewelven versieren, is dit aan
stonds te zien. Deze mozaïeken, uiterst naïef opgevat 
en geheel als vlakke ornementen behandeld, onder
scheiden zich gunstig van de meer moderne, ofschoon 
Tiziano. en Tintoretto daarvoor de cartons leverden. 

Bijzonder interessant zijn de bronzen deuren, die 
den eigenlijken toegang tot de kerk vormen. Zij zijn 
in Byzantijnschen trant met ornementen en figuren 
van heiligen versierd. De lijnen zijn in het brons 
gegraveerd en met wit metaal ingelegd. 

Het interieur van San Marco is beroemd, en het 
verdient zijn naam ten volle. De mozaïeken, de talrijke 
voorwerpen van kunst, de eigenaardige verlichting, 
dit alles werkt samen om een prachtig geheel te vor
men. De bouwkunst als zoodanig speelt hier echter 
ccn betrekkelijk ondergeschikte rol; zij heeft niets 
tinders dan het kader geschapen voor al die pracht. 
Werden dc mozaïeken ende kunstwerken verwijderd, 
de kerk zou het aanzien niet meer waard wezen. 

De mozaïeken in de kerk zijn uit zeer verschillende 
tijden afkomstig. liet oudste is dat in het gewelf van 
de koornis, waar Christus, in afwijking van de latere 
traditie, ais baardeloos jongeling is voorgesteld. Dit 
mozaïek moet reeds uit de ye of 10e eeuw dagteeke-
nen. Ook werken uil de 12e en 13e eeuw ziet men 
verscheidene, terwijl de latere perioden eveneens ver
tegenwoordigd zijn. Als men deze mozaïeken be
schouwt, dan blijkt het, hoe de eenvoud en dc breede 
lijnen, die voor deze techniek het geschiktst zijn, 
later meer en meer verloren gaan, zoodal die der 16e 
eeuw eigenlijk slechts schilderijen van kleine stukjes 
veelkleurig glas mogen hcetcn. 

Het koor is van de kerk afgescheiden door een 
oxaal, dat door veertien beelden wordt bekroond; 
de borstwering van deze koorafshtiting is bijzonder 
hoog, zoodat de geloovigen niet veel van het altaar 
gedurende den dienst kunnen zien, le mind.'r daar 
liet koor vijf treden hooger ligt dan dc kerkvloer. 
Het hoofdaltaar slaat onder een baldakijn, die gedra
gen wordt door zuilen, wier schacht met talrijke reliefs 
is versierd. Jacopo Sansovino heeft hier zijn groote 
bekwaamheid als beeldhouwer getoond. Zijn prach
tige bronzen reliefs, die tafereclen uit het leven van 
den H. Marcus voorstellen, vormen een treffend con
trast met de onbeholpen beeldhouwwerken der bal
dakijn-zuilen uit de I Ie eeuw. 

Toen wij de kerk bezochten, was op het altaar ccn 
relikwie ter vereering opgesteld. Daardoor ontbrak 
ons de gelegenheid om de zoogenaamde „palo d'oro" 
te zien. 

Zooals ik reeds zeide, bevinden zich aan de zuid
zijde Ier kerk twee kapellen. De westelijke bevat ccn 
prachtige marmeren graftombe, door Antonio Lam-
bardo. Dc weelderige Noord-Italiaansche vormen van 
omstreeks 1500 vindt men hier terug. Het liggend 
beeld van den overledene, Giambattista Zeno, is een 
meesterwerk in den volsten zin des woords. Deze 
kapel is eigenlijk een gedeelte van de voorhal, waar
van zij slechts door een hek is afgescheiden. Ook 
hier zijn mozaïeken aangebracht, vermoedelijk uit de 
13e eeuw en tafereclen uit het leven der H H . Marcus 
en Petrus voorstellende. Opmerking verdient even
eens het altaar dezer kapel om de fraaie bronzen beel
den, waarmede het versierd is. 

De meer oostelijk gelegen kapel bevat de doop
vont, van brons, die in 1545 door Tiziano Minio en 
Dcsiderio da Firenze gemaakt werd. Het leven van 
Johannes den dooper heeft den beeldhouwers hun 
stof geleverd ; ofschoon technisch van groot meester
schap getuigend, zijn de reliefs toch reeds eenigszins 
gemaniëreerd opgevat. 

Er zou over de San Marco nog heel wat meer te 
zeggen wezen, doch ik mag niet al te uitvo:rig wor
den, om ook aan de talrijke andere belangrijke bouw
werken van Venetië nog eenige woorden tc kunnen 
wijden. 

In de eerste plaats komt in aanmerking de cam
panile, de klokkentoren der kerk, die, zooa's dat in 
Italië meestal het geval is, geheel vrij staat. De toren 
is van gebakken steen en heeft, tot op de hoogte 
waar de klokken hangen, geen de minste versiering, 
zelfs geen lijstwerk. De idealen onzer nieuwste kunst 
vindt men hier dus verwezenlijkt. Alleen lisenen, die 
niet anders zijn dan niuurversterkingen, werden aan
gebracht. Dit deel van den toren is uit het begin der 
14e eeuw. De bekroning, bestaande uit een arcade 
met galerij, ccn attiek en de spits, is uit het laatst 
der 15e eeuw en reeds in Rcnaissance-stijl. 

Tegen den oostelijken torenmuur bouwde Jacopo 
Sansovino de loggetta, die met haar fijne Renais
sance vormen een prachtig contrast vormt tegen de 
trotschc bakstcenmassa van den campanile. Dit werk 
is een van de eerste, welke dc kunstenaar te Venetië 
maakte. Geboren in 1477 te Florence als Jacopo 
Tatti, ging hij bij den beeldhouwer Andrea Sansovino 
in de leer en nam hij ook diens naam aan. Florence 
en Rome waren de steden, waar hij aanvankelijk 
werkzaam was. Maar toen Rome in 152" geplunderd 
werd, moesten de kunstenaars elders ccn toevlucht 
zoeken. Na vele omzwervingen kwam Jacopo te 
Venetië, waar men zijn talent op de juis'.e waarde 
wist te schatten. Tot aan zijn dood in 1570 bleef 
hij daar. 

Een zijner eerste werken is de bronzen deur in 
de San Marco, die naar de sacristie leidt. De herin
nering aan zijn vaderstad is hier nog bij den beeld
houwer levendig. De twee reliefs, Christus' grafleg
ging en opstanding, door lijstwerk, hei ldjcs van pro
feten enz. omgeven, zijn edel van opvatting en blijk
baar onder den invloed van Ghiberti ontstaan. 

Het komt mij voor, dat de loggetta, zooals zij zich 
thans vertoont, niet geheel voltooid kan geacht wor
den. Want ik mis verband tussehen de acht Korin-
thische kolommen en het daarboven aanwezig rijk-
gebeeldhouwd attiek. De meester, die dit laatste 
bouwdeel maakte, kan onmogelijk Sansovino zelf ge
weest zijn. Het attiek is veel te zwaar voor den onder-
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bouw cn liet beeldhouwwerk vertoont een geheel J 
andere opvatting, dan de reliefs der basementen en 
de drie bronzen beelden, waarin men den stijl van 
Jacopo herkent. Het attiek moet uil lateren lijd zijn ; 
misschien diende het om een ander te vervangen, 
dat bij het oorspronkelijk ontwerp behoorde. De j 
hekken, die het terras voor de loggetta afsluiten, zijn | 
een fraai voortbrengsel van l8e-eeuwsche bronsgic- : 

terskunst. 

(Wordt vetvolgd.) 

P R I J S V R A G E N ' 
TEHUIS VOOR ZEELIEDEN TE MAASSLUIS, 

De Vereeniging tot oprichting en instandhouding 
de navolgende prijsvraag uit: 

Er wordt gevraagd ccn ontwerp voor het 
daarstellen van een gebouw voor een „Te 
huis voor Zeelieden", op een terrein, gelegen 
tussehen de Haven en het Zandpad te Maas
sluis. 
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ART. I. Het terrein, zooals het op de situatie-leekc-
ning is begrensd, heeft eene breedte van gem. 9.50 
M. en eene oppervlakte van (194 c.A. ; het op een 
gedeelte daarvan te stichten gebouw zal in twee ver
diepingen moeten bevatten: 

A. een conversatie-zaal, groot ongeveer go Mi., 
waarin buffet; 
een lees-, schrijf- of spreekkamer, tevens be
stuurskamer ; 
een woning voor den concierge, bevattende ka
mer en keuken, een van beide uitzicht gevende 
op en gemeenschap hebbende met de in sub 
a en b genoemde lokalen ; 
20 slaapkamertjes, waarbij 12 voor echtparen; 
eenige privaten en urinoirs (voor mannen en 
vrouwen afzonderlijk), waarvan boven minstens 
een, met hemel- of nienagevvator af te voeren 
naar de voorzijde ; 

F. twee of meer waschgelegenheden, waarvan ccn 
boven; 

G. een badkamer; 
H. een waterdichte kelder, groot ongeveer 10 a 

12 M2. 

B. 

('. 

1). 
E . 

Wanneer ccn vergaderzaal voor 150 a 200 personen 
in liet plan was inbegrepen, zou dit zeer op prijs 
worden gesteld. 

Het peil = bovenkant vloer wordl bepaald op 3.50 
M. + A. P. en de aanleg tier rompmuren op 1.50 M. 
+ . De Havenstraat voor 't gebouw ligt op 2.05 M.+ . 

A R T . II. l'.r worden verlangd op de schaal van 
1 a IOO : 

Plattegronden, voor- en zij-aanzichten, benevens 
dwars- en langsdoorsneden, niet daarbij behoorende 
begrooting van kosten. 

De behandeling der teekeningen wordt vrijgelaten; 
uit de in te leveren teekeningen moet de indeeling 
en dc samenstelling van hel gebouw, zoo ook de con
structie der kappen als anderszins, goed zijn te onder
kennen. 

Stijl en constructie eenvoudig. 

A R T . III. De beoordeeling zal geschieden door ccn 
jury van 2 of meer bouwkundigen. 

A R T . IV. Er wordt uitgeloofd ccn eerste prijs van 
ƒ 300 en een tweede van ƒ 150,—. 

Het zal aan 't bestuur worden vrijgelaten, aan wien 
de uitvoering van den bouw zal worden opgedragen. 

Indien de ontwerper van het bekroonde ontwerp 
met de uitvoering wordt belast, zal alsdan het hono
rarium worden verminderd met den toegekenden 
prijs. 

A R T . V. De bekroonde ontwerpen blijven het eigen
dom der Vereeniging; de overige worden aan de 
inzenders teruggezonden. 

A R T . VI. Dc ontwerpen worden vrachtvrij inge
wacht vóór of op den icn Augustus 1S99 bij den 
voorzitter der Vereeniging, den W.Eerw. heer Ds. J. 
Vonk te Maassluis. 

A R T . VII. Elk ontwerp moet gemerkt zijn met een 
motto en voorzien van een naambriefje, waarop dat 
motto van buiten is herhaald, benevens een corres-
p< indent ie-adres. 

N a m e n s de V e r e e n i g i n g : 
Ds. J. VONK, Voorzitter. 
C. GHISLAIN, Secretaris. 

M a a s s l u i s , April 1899. 

FONTEIN TE 'S HERTOGENBOSXH. 
De Gemeenteraad te 's Hertogenbosch besloot uit 

hel legaat van Jhr. Mr. P. J. Bosch van Drakestein, 
in leven Commissaris der Koningin in Noord-Brabant, 
een fontein aan den Stationsweg aldaar te plaatsen 
en een prijsvraag uit te schrijven voor de inzending 
van plannen, die ;uui hel oordeel eener jury worden 
onderworpen. 

Naar aanleiding daarvan hebben B. cn W. be
noemd : tot lid en voorzitter der jury den heer Jhr. 
P. J. J. S. M. van der Does de Willebois, burgemees
ter, en tol leden de heeren : Jhr. Mr. V. E. L. de 
Stuers te 's Gravcnhage, A. J. A. van Lanschot. Jul. 
Don)-, directeur der Koninklijke School voor Nuttige 
en Beeldende Kunsten, en F . M. L . Kerkhoff, inge
nieur-architect ; de drie laatstgenoemden te 's Her
togenbosch. 

LEVENSVERZF.KERINGIIANK „ROTTERDAM". 
In het weekblad „Architectura" van 29 April 11. 

werd een artikeltje geplaatst over de prijsvraag voor 
een gevel-ontwerp voor het gebouw van bovenge
noemde Bank, waarvan het programma voorkomt in 
ons blad van 22 April. 

Zonder vermelding van gronden wordt daarin te 
kennen gegeven, dat dit programma minder goed in 

elkaar zit, dat het ongenoegzame waarborgen geeft, 
dat niet wel begrepen schijnt de verhouding die een 
bouwmeester ten opzichte van zijn werk inneemt en 
eindelijk — met beroep op ccn paar slordig aange
haalde zinnen - - dat de heele prijsvraag geen ern
stige bedoeling heeft. 

Waar de lust tol verdachtmaking zoo groot is, dat 
zelfs de aanhalingen onzuiver zijn en overigens van 
zoo weinig ervaring blijkt, dat onvermijdelijke res
tricties worden aangegrepen om te insinueeren, daar 
past geen ernstig antwoord, ja daar is eene herinne
ring aan het spreekwoord „Kwade gedachten zijn uit 
den booze" nog beleefd. 

Liever dan dergelijk geschrijf au sérieux te nemen, 
raden wij belanghebbenden aan om bij twijfel aan 
de juistheid hunner opvatting inlichtingen le vragen. 
Wij zijn zeker de namen dergenen die in het pro
gramma genoemd worden staan er borg voor — dat 
de antwoorden alleszins bevredigend zullen zijn. 

I N G E /. 0 X D E U. 
De Redactie van „Dc Opmerker''. 

M i j n h e e r e n , 
Mij weid inzage gegeven van een Bcbrjjven in bet Weekblad 

„Architectura" over de door mij uitgeBchreven prijsvraag voor een 
gevel van hot kantoorgebouw der Levensverzekering-Bank. 

Ofschoon het gehalte van dat schrijven van dien aard ie, dat de 
tieeren architecten, welke mij met hunne medewerking in deze 
vereerden, gerust kunnen zijn, acht ik mjj verplicht hierop te 
antwoorden, dat het mij aangenaam zal zijn belanghebbenden 
ten mijnen kantore te zien om zich te kunnen overtuigen, dat 
bedoeld schrijven op eene onzuivere bazis berust. 

Met de opneming dezer regelen zult u verplichten, 
De Directeur der Levensverzekering-Bank 

„Rotterdam", 

R o t t e r d a m , 3 Mei 1899. 
C'. T. J . 

M i j n h e e r de R e d a c t e u r , 
Met verbazing las ik in het jongste nommer van A rc h i te ct u ra 

een artikeltje, dat kennelijk geen andere bedoeling heeft dan om 
op geheel ongemotiveerde redenen de deelneming aan de prijsvraag 
der Levensverzekering-bank „Rotterdam" af te raden. 

Daar hebben we nu bjj hooge uitzondering een programma, 
waarvan de samenstelling niets te wenschen overlaat, juryleden, 
wier namen eene goede beoordeeling waarborgen, royale prijzen, 
torwijl de bouwsom niet genoemd wordt, zoodat de straf van uit
sluiting wegens te weelderige opvatting ditmaal niet kao worden 
toegepast. . . . . ... 

Waarlijk, men moet al bijzonder veeleischend zyn om dit pro
gram (e durven alkeuren. De bepaling dat het i n de bedoe
l i n g ligt den bouw op te dragen aan den vervaardiger van bet 
door de jurv te bekronen ontwerp, kan van deze af keuring geen 
oorzaak zijn; de Redactie van A r c h i t e c t u r a zal toch niet 
willen beweren dat de eerstbekroonde p e r s e geschikt is om ook 
de uitvoering te leiden. 

In plaats van miskenning past hier een woord van lof aan hem 
of hen, die tot deze prijsvraag het initiatief namen. 

E e n l i d van A . et A . 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWhXXST 
TE LEIDEN. 

Vergadering - an Donderdag 27 April 1899. 
Na bezichtiging van het plaatwerk „Die Renaissance in Belgicn 

und Holland", daartoe welwillend afgestaan door den heer W. C. 
Mulder, opende de Voorzitter, de heer C. R. van Ruijvcn. de laatste 
vergadering van dit seizoen. 

Als spreker trad op de heer Jan de Quack, architect te s-Gra
venhage, die slechts weinige dagen te voren door het Bestuur was 
uitgenoodigd eene spreekbeurt te vervullen om den heer Lampe, 
die door ongesteldheid verhinderd was, te vervangen. 

De heer De Quack hield eene bouwkundige improvisatie aan 
de hand van het werkje, getiteld: La composition decorative", van 
Henri Mayeux, te Parijs. Met tal van keurige schetsen toonde 
•preker aan, welke wetten door de decoratieve kunst zyn vast
gesteld en hoe de zuiver natuurlijke vormen, tjjdens Lodewijk X I V 
bij het docoreeren in toepassing gebracht, bij Lodewijk X V in 
hall' natuurlijke, half decoratieve vormen overgingen. 

Spreker kwam van zelf tot de symmetrie en toonde aan dat 
het oog bjj het Rococo-ornement aangenaam wordt aangedaan, 
al is de symmetrie verbroken door aanvulling met verschillende 
motieven. In woord en beeld gaf spreker to aanschouwen wat we 
Y eretaon onder decoratief, waar samenspel van ljjnen cn kleuren 

iet» schoons (loet zien, dat echter in werkelijkheid niet ia uit te 
voeren, en de decorateur zolfs perspectiovisebe scbilderjjon be
drieglijk in de ii jourB nabootst. Ook de vlakversieriogen der Egyp-
tenaren kregen een beurt, terwijl spreker den invloed aantoonde, 
dien enkele lyncn kunnen uitoefenen op ovorigen» gelijkvormige 
gehouwen. 

Evonzoo werden uitvoerig behandeld de heraldische vormen en 
de leer van het evenwicht, terwijl bijv. bjj den waaiervorm werd 
aangetoond hoe schijnbare nietigheden kunueu bijdragen tot ver
fraaiing van het geheel. En dan de diervormen, wat zien ze er 
ander» uit en-BÜhouet dan massief, waardoor ook vaak onmogelijke 
teekeningen worden uitgereikt, waarnaar de beeldhouwer niet kan 
werken, en dim zelf zjjn model moet scheppen. Zoo ook werden 
aangetoond de eischen, die gesteld moeten worden bij het ver
vaardigen van ontwerpen van decoraties voor gin» in lood, doch 
ook de kleurenschakeeringen onder Louis XIV en XV werden 
besproken, terwijl spreker tot slot door eenige schetsen de pla
teelbakkerij behandelde. 

De clou van deze causerie is d;zei dat de decorateur zich reken
schap moet geven van het materiaal, waarmede gewerkt moet 
worden, waar 't voor dient, met welke kleuren het in de buurt 
komt. doch ook voor welken tijd het is gedacht, terwijl tot besluit 
de warmo genegenheid van iedoreen werd opgewekt voor de 
decoratieve kunst. 

A l verklaarde de heer De Quack in den aanvang zijner impro
visatie, dat bjj geen onderwerpen uit den mouw kon Bchudden, was 
de Voorzitter van meening, dat dit toch wel het geval scheen te 
zjjn met het groot aantal schetsen, die in een ongelooflijk korten 
tyd te voorschijn werden gebracht. Dit is een gave, zoo vervolgde 
de Voorzitter in zijn dankbetuiging, om werkelijk jeloersch op te 
zijn; de spreker beeft slechts gesproken van een causerie en van 
een geïmproviseerde verhandeling, maar juist die improvisatie, 
toegelicht met zulke karakteristieke schetsen, heeft deze spreek
beurt in hooge mate aantrekkelijk gemaakt. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKt NST. 
AFDKÜMM; 'S-GHAVEXII.MIE. 

Vergadering van Vrijdag 18 April 1899. 
In de eerste plaats werd medegedeeld dat voor-de door de Af

deeling uitgeschreven prijsvraag als juryleden zijn benoemd de 
heeren Eduard Cuypers, ('. B Posthumus Meyjes en A . Salm GBz., 
allen te Amsterdam, die zich daartoe bereid verklaarden. De deel
neming aan deze prjjsvraag is alleen voor leden der Maatschappij 
en hare afdeelingen; als prijzen worden bedragen van f150 ent' 74 
uitgeloofd. 

Voorts werd het verzoek van Architectura et Amicitia om bet 
bekende adres aan den Minister van BinuenlandBche /.aken te 
steunen, gerenvoyeerd aan het Bestuur, ter afdoening. 

Daarna werd dc aandacht gevestigd op het verzoek der Ver
eeniging tot veredeling van het Ambacht om geldelijken steun, 
omdat deze vereeniging binnenkort cone proefaflegging zal doen 
plaats hebben, waaraan groote kosten verbonden zijn. 

Vervolgens werden behandeld de door de Maatschappij gestelde 
vragen, voorzouver de Afdeeling de beantwoording daarvan op 
zich had genomen. Overvraag 1, betreffende de hygiënische toe
standen van woningen werd rapport uitgebracht door de heeren 
J . Brouwer, Mr. J . Limburg eu G. van Zuglen; over vraag 2, 
handelende over arbitrage, door de heeren G. Brouwer Jr., D. E. 
C. Knuttel en J . P. J . Lorrie, en over vraag 3, machinaal tim
merwerk, door de heeren A . W. van Maleen, A. Stigter en s. 
Wyn 

Mot eenige wyzigingeu werden de conclusion dezer rapporten 
door de Vergadering aangenomen. 

Ten slotte werd naar aanleiding van de in de vorige bijeen komst 
door den heer W. C. Metzolaar gehouden rede, door de Vergade
ring de volgende motie aangenomen: 

„Oc Vergadering noodigt het bestuur uit te beproeven, van 
„wege de afdeeling door een bekwaam meester schilder in deo 
„u. s. winter voor opzichters en verdere bouwkundigen, een cursus 
„te doen geven over het schildersvak, met het oog op hun he-
ghoefton, en stelt doorvoor 1150 uit de kas der afdeeling be 
„schikbaar." 

Met een opwekkend woord van den Voorzitter werd deze laatste 
vergadering van het seizoen gesloten. 

TECHNISCHE V A K VEREENIGING. 
AFIIEKI.INI: AXSTEKUASI. 

/ ctgadering van 3 Mei 1899. 

In deze vergadering hield de heer J. L . M. I.auweriks, architect 
tc Amsterdam een voordracht over „Eerste Vormen". 

VolgenB spr. is het begrip van vorm, een gevolg van de werk
zaamheid van geest en stof; de waarneming van vorm is twee
ledig, geestelijk en stoffelijk. Door vergelijking van verschillende 
voorwerpen komt men tot hun meetbaarheid en tot een grens 
van die meetbaarheid. De kleinste vorm is een punt (denkbeeldig); 
de grootste een bol, een cirkel. 

Spr, toonde aan boe het eene deeltje van een stof het andere 
aantrekt en hoe de deeltje» naast elkander gegroepeerd zyn, hiorby 
de bloemen als voorbeeld nemende; ook bouwde spr. hieruit eea 
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stelsel van ;t assen op, waaruit volgt, dat bet regelmatig acht
vlak bet type is, wasrop andere vormen zjjn gebouwd. 

Na een beschouwing over driehoeken, Lo.keu en assen eindigde 
spr. zijn diepzinnige voordracht, die door vele schetsen wtrd 
verduidelijkt. 

Met een woord van dank aan den spr. sloot de voorzitter de 
vergadering, die door oO personen wtrd bygewoond. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTERDAM. Het tot 'HRijks-museum btJuoieiul hijgfbomv. sa-

jnengesu-M uil friginonttn van afgobmken inouuii»aten, is nwfcll 
1 Mei, kosteloos vuur lie! publiek geupen'l oj» de «lagen en uren voor 
de bezichtiging van het i<i_iki*-iuuscMin Vrijgesteld. 

HAAREKM. Het Mil ium van Kunstnijverlieid werd gedurende de 
naaiul April besccht door 109"/ personen, De tentoonstetiing der Af
gietsels van de Hiirloe-oudlieden za! gedurende de maand Mei nog 
jv«ropend blyven. 

pAfabriek, die ultimu 1902 gereed moet 
i 'Jen Veenpoldcr zul winden gebouwd, 

V de gemeentelijke 
zijn en Oie op eigen grond 
wjn de p'; mien gerwu. 

Het maat nog niet vaat <>f de bouw zul geweldeden ouder leiding 
van ui ii geuu-einc-an.-Inteet of wit een ander diuuuiedt' zi l worden 
belast, dooit in ieder geval woedt eemt de dueoteor benoemo. 

De raming voor du labriek enz. Iieioopl een miilioen, wituronder 
een deel nieuw buizem.et is iwgrepen, w.mt liet grootste gedeelte 
van hot oude ntt wordt als verder onbruikbaar niet overgenomen. 

ZuiYES. IK* weikziianilifden ann de Ituitenrtstamatie on/er St. 
Walburg zulle ï tien lbeu dezer weder een aanv;-.ng nemen. Men denkt 
dit jaaa- het VMiifmnt van den Zuider dwarsbeuk en liet traptort-ntje 
iu hun vorig», toestand terug te brengen. 

ZAANDAM, lï'j de gehouden i^dsriinndsche aanbenteding van de 
welken tot herstelling v:in de ..Hullekerk' waren de insciinjvingen 
aaninerkr»h|k hoogt. • au de ïanting. H-t kerkbeetuut heelt niwni 
besloten den 13u >lei e. k. een openbare bekleding te lieprueven. 

SmiKbv». !)•: tentoonstelling van gastoesteilen enz. zal gehouden 
worden vau 24 Augustus—3 September, iu de lokalen der ofiicieren-
Noeieteit. / i i aal omvatten : 

1. toestellen voor huishoudelijk gebruik van gas en water; 
2. toe-s'ellt'i v o i r gas en water voor in.lustrieele doeleinden ; 
3. gas. eu wateimotoren ; 
4. eleetrirtteit door gas opgewekt (giisdynauio's); 
5. instrumenten, betrekking hebbende op het gas- en waterbedrijf; 
6. toestellen, voor de verwarming met (vikes; 
7 acetyleen 
— In ..De Anibueht.siimn" antwoordt de heerVnn der Kloes op 

een vraag lie treffende houtgraniet het volgende: 
,,Houti,'ra-iiet*' of ..Xyloliet" (Imutsteen) is in het algemeen als 

vhernnteiiaal zeer aan te bevelen. Dat van deu lieer Bierhorst wordt 
in pla'^n ^e!e\enl, die met houtseiuoeven op ten onder vloei* van 
gewono planken worden bevestigd. Oneffenheden worden door het 
gebruik van spietjes te niet gedaan; op een steenen onderlaag wor
den de platen met a.spitalimastiek bevestigd, dat plaatselijk dikjer 
ot dunner wordt aangebracht, zoodat liet l-oveuvlak waterpan komt 
le liggen. 

l)e in dezelfde advertentie genoemde uit éen stuk g e s t a m p t e 
Iniot g e g o t e n ) Xylou'etviocren worden vu-vaardigd door den 
lner A. S, Key ie Rotterdam. Dit materiaal is juist bij mij in onder
hoek. Waarschijnlijk zullen de uitkomsten daarvan wel binnenkort 
openbaar ifiniakt worden. 

—• De Vereeniging van Teekcnlectaren te Parijs (Association ami-
cale dee Professeurs de Dessin dt la \ iile de Paris) heeft het initiatief 
genomen tot liet bijeenroepen van een internationaal congres van 
leekenonderwijs. Dij beschikking van den Minister van Handel en 
Nil verluid van 19 I V c e m l i T 1898 is aan tlit plan de bescherming der 
Regeering veaekerd* 

Ken r?:ehiigs-conmiissie is benoemd van dertig leden, «ie liet pro
gramma voor dit eongrt.-. zal ontwerpen, de algemeene medewerking 
/a\ inroepen der vakmannen en do blijken van instemming zal in 
ontvangst nemen. 

H'it congres zal gehouden word.m te Parijs in liet gebouw, dat 
gedurond • de wevldtentoonsKdliiig speciaal voor het houden vuu 
II ngiessen zal worden ingericht : het zal geopend worden 29 Augustus 
en duren tot en met 1 Septeml*.r Ï900. 

De te Mriidtlen onderwerpen zullen iu drie sectiën worden ver
meld -

le. H<i tcek»"i.>nderwiis in liet algemeen 
2e. Het technisch teekenen. 
3e. Hot on Ier wijs in speciale kunstvakken. 
Tot liet .idmaatscliup vnn liet congres kan ieder toetieden. Daar. 

voor is liet noodig vóór de opening van het congres een blijk van 
instemming met Let doel daarvan ' l i t'j zenden en de som van tien 
francs te hebben gestort. 

Vraagpunten kunnen worden opgegeven tot 1 Juni e. k. 
Alle mededeelingen of vragen om inli<ditingen betreffende dit con

gres zijn te richten lot mew-nun* Louisa ('hatnuisse. algemeen secre-
•Means van de iegelingK(oininis.4e U* Parijs, Boulevard St (Jennaifi 
no. 117, 'ui welk gebouw de commissie jutting heeft. 

Do circulaire der commissie ging voor eerige dagen de wereld in 

en is ook bier-te lande aan vaten, die iu het teeken- en kunst-onder
wijs weikza-un zijn, toegezonden. 

Om te voldoen am den wensch der re^rtlingacomniiasie heeft liet 
Restaur Ier Nederlandsche Vereeniging voor Teektn» nderwijs zich 
bereid verklaard om voor Nederland aau hen, die nog niet zulk een 
circulaire ontvingen, op aanvraag een ,'xeniplaai daarvan toe te 
zenden, en te rent zal dat DcstUUT gaainj alle inlichtingen, die het 
geven kan. verschaffen, of daar. waar dit. gewenscht irwht zijn, als 
tussclie!ip'-;-soon optreden om cvc-nttieele corresp* ndentie met de lege-
lingscommissi^ te vergemakkelijken. 

Van de .Wlerlan Nchc Vereeniging voor Teökenonderw ys zijn resp. 
voorzit*»'* en le secretaris tie heeren W. lt. (». MolkenlMier, te Am
sterdam, en 1). Lake, te Zwolle. X . v. d. D. 

P E R S O N A L I A . 
— De Gemeenteraad te Amsterdam benoemde den heer J . 

H. Neis/en, adjunct-directeur dor gemeentewerken van Rotterdam, 
tot directeur van den gemeentelijken treindienst te Amsterdam. 

— Bg den Waterstaat in \ed.-Indië' ie: 
een j a a r v e r l o f v e r l e e n d wegons laogdurigen dienst aan 

den ingenieur le kl. C. W. Weys en aan den opzichter Se k l . 
II. .1. Kegzer. 

— Hij den aanleg van Staatsspoorwegen op Java is: 
o n t H I e n, eervol uit zijne betrekking, wegens overcompleet, 

de tijdel. ooderopzichter le kl . W. L. N. Radiua. 
— Tot fabnek-landmeter hij het Grootwaterschap van Woerden 

is benoemd Jhr. C. v. Koreest, waterbouwkundige te Wijk-aao-Zee. 
— De heer D. de Cocq, opzichter bg den dienst van Weg en 

Werken der Maaischappg tot exploitatie van Staat «spoor wegen. 
is n ct 1 Mei a. s. als zoodanig overgeplaatst van Meppel naar 
Nymegeu; de opzichter, de heer A II. F. Ch. Oostmeijer wordt 
ovtrgepluatHt van Groningen naar Meppel. 

— Tot gemeente-architect te Edam is benoemd de heer Jhr. C. 
van Foreest, te Wykaan-Zee. Met den benoemde stonden op de 
alpkabetit-che voordracht de heeren Alders, tc Amsterdam en 
Hallinnjn. te Spaarndam 

— Dc heer 1. H. de Rood te Rotterdam in benoemd tot ge
meente-architect te Hillegeraberg. 

— Tot tijdelijk opzichter-teekenaar bij do gemeentewerken te 
Ngmegun werd benoemd oe heer L. H. E. van Hglckama Vlieg 
te Amterdam, die de benoemiug echter niet heeft aanvaard. 

— Tot hoofdopzichter der >'oord-BrahantHch-Duitscbe Spoor
wegmaatschappij, ter standplaats Gennep, is benoemd de heer 
C F. Gronert, opzichter der Staatsspoorwegen te Siitard. 

— By beschikking van den M i j . van Binnenl. Zaken is de 
hei nernieg van den ingenieur J N, van Ruwen te Utrecht, tot 
lid dor commissie, in 1899 belast met bet at.iemen der examens 
l i . aan de Polytechnische Bcbool te Delft op diens verzoek inge
trokken en alsnog benoemd tot lid dier commit-sic F . M, L . 
Kerkhoff, ingenieur-architect te 's-Hertogenliosch. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Ingenieur bg de ge meeutewe rke n te Utrecht. Jaar

wedde /2000 a / 3000. Adras den Burgem. vóór l(i Mei. (Zie 
aavert. tn dit nu ). 

— O p z i c h t e r , goed kunnende detailleeren en teekenen, voor 
ongeveer een jaar. Salaris omstreeks 11 IO per maand. Adres lett. 
I J R, Bureau dezes. (Zie ad;: in het vorig no) 

— P r a c t i s c h pernoon, voor 2 a D maanden, op de hoogte 
met kliokerbestratingen en beschoeiingowerken. Adres den arch. 
B. Rouwkema te Steenwgk. 

— B e k w a a m te e k e n a a r - c o n s t r u c t e u r op eene 
machinefabriek te .Ngmegen. Tueor. en pract. kennis van schoepa-
machioes vereischte. Salaris naar bekwaamheid. Adres lett. Ó R 
573 iVUuwt v. d. Dag. 

— L e e r a a r i n h e t h a n d t c e k e n e n en l e e r a a r i n 
h e t b o e t s e e r e n aan de Kon. School voor nuttige en beel
dende kunsten te 's-Hertogcnboscb. Jaarwed le voor elk i f 750. 
Adres vóór 20 Mei aan den Burgem., voorzitter van het bestuur 
der school. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r voor het Gooi, met uitstek, 
refer. Adres lett. 110, Ned. Advert.bureau, WarmoeBstr. 147—151 
Amsterdam. 

— 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 's-Graven
hage, die als chef de bureau kan optreden. Adres lett. G. H . 
Bureau dezes. (Zie advert, in dit no.) 

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

lXFOHMATlKBCnEAU T E C H N I S C H E V A K V E H E E N I Ü I N G , 
VAN-IIEB-HEI.STSTHAAT 2 8 , AMSTEHIIAM. 

1. Bouwk. Opz-Teeken. leeft. 22 j . ong. sal. /60 a 80 p. ni 
2. „ „ s . 25 . „ „ • 70 a 80 „ „ 
3. „ Opzichter „ 22 „ „ „ - 60 ü 70 „ n 

5. Chef Mach. Werkmeester „ 49 „ geh. /1250 'sjaars min 
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Maatschrppij totExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(VON rekening Tan den Staat). 

Op W o e n s d a g deal 24 M e i 
1899, dei namiddags ten 9 ure (lokale 
tijd), a a n het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie T a n Staats
spoorwegen i n het Moreelse Park te 
Utrecht, T a n : 

BESTEK No. 765. 
H e t m a k e n v a n de « r o n d 

en K u n s t w e r k e n , het u i t 
b r e i d e n en ni jr . lgen v » n 
S p o r e n e n W l s a e l a , het 
o p r u i m e n en m a k e n v a n 
G e b o u w e n en I n r i c h t i n 
gen . het m a k e n e n op -
r u i m e n v a n H u l p w e r k e n 
e n het v - r r l e h t e n v a n 
diverse w e r k e n , t en be
hoeve v a n d « n l t b r e l 
d i n g v a n het atnt ion 
H B M 6 K L O (O.) 

B e g r o o t i n g f 1.995.000 
De besteding geschiedt volgens § 458 

van het bestek. 
Het bestek ligt Tan den lsten Mei 

1899 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelsr Park eo aan het bureau 
van rien Heer Ingenienr O. W. V A N 
U E U K E L O M , te Hengelo, en is op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd 
Centraalburean (Dienst van Weg en 
Werken i te bekomen, tegen betaling 
van f7.Ml (tonder de teekeningen 
tegen fX.SlO). 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalburean (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Ingenienr voor 
noemd, vanaf den 8sten Mei 1899. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 1'.Men Mei 1899. ten 10.30 
aren voormiddag (West Europeetche 
tijd). 

Utrecht, den 25sten April 1899. 

AANBESTEDING 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van Zaandam tollen op Z a t e r 
dag; I S H e l 1899, des namiddags 
ten l'/> ure, in het G e m e e n t e h u i s 
AANBES1EOEN: 

H e t m a k e n v a n G e b o u w e n 
e n 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 v o o r 
eene u i t b r e i d i n g «Ier « e -
meente-t taaf ab r i e k . 

Bestekken zijn Tan af 8 Mei a ƒ 8 . 5 0 
verkrijgbaar ter Gemeente-Secretarie. 

Inlichtingen worden gegeven door 
den Gemeente-Architect. 

Z A A N H A M , 29 April 1899. 

Burgem. en Weth. voornoemd, 
H. J . C. V A N TIENEN. 

De Secretaris, 
Z A A L B E R G . 

Ministerie van Justitie. 
Openbare 

AANBESTED ING . 

Op W.alerelag tl Met 19919. 
des namiddags ten 2 ure, zal in een 
der lokalen Tan het Departement Tan 
Justitie te 's-Gravenhage, in het open
baar worden aanbeateed: 

D e v e r b o u w i n g e n v e r g m o -
t l u g v a n be t BUk>opvoe-
d ingagest lcbt „ d e H r n l a -
b e r g " te l loetI i icheni ( « d e 
gedeelte) . 

Raming f 8 3 0 8 » , — . 
Het bestek met daarbij behoorende 

teekeningen ligt voor gegadigden ter 
inzage i n bovengenoemde gebouwen, 
e n is op aanvrage tegen betaling T a n 
f 1,15 franco verktijzbnar bij de 
GEBROEDERS V A N CLEEI-'. Boek
handelaars, Spui No. 28 a te 's-Gra
venhage. 

Aanwijzing zal worden gebonden op 
Dinsdag 88 Mei 1S99, des namiddags 
ten 2 ure, terwijl inlichtingen zijn te be
komen op het Bureau van den Ingenieur-
Architect voor de Gevangenissen en 
RechUgcbouwen te 's-Gravenhage, 
Departement van Justitie en bij den 
Optichter over sla Jusiuiegebouwen G. 
VUIJK, te Doetinche». 

's-Gravenhage, 4 Mei 1899. 
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. 

Maatschrppij totExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTED ING . 
Op Oinaetaa dtetm 99n Mei 

É999, des namiridsgs ten X ore (lokale 
tijd), aan bet Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploits tin van Staatsspoor
wegen in bet Moreel.e Park te Utrecht, 
Tan: 

B E S T E K No. T68 
W e g e n » he t v e r v a n g e n v a n 

de stalen laaga- en d w a r » -
d r a g r a v a n de »• a » t e over 
apannis igen v a n de b r u g 
o v e r de M o a i n g a h a v e a te 
B O T T E B O A H door ge 
UJkaoor t lge dee len v a n 
v loe l l jaer . 
Begrooting f 58 8O0.—. 

De besteding geschiedt volgens § 4 0 
Tan h e t bestek. 

Het bestek ligt T a n d e n 8o Mei 
1899 ter lexing a a n het Centraalbureau 
i n het Moreelse Park, e n a a n het 
Bureau T a n d e n Heer Ingenienr belsst 
met het onderhoud der broggen P. 
JOOSTIN O, Kamer 121 Centraalbureau 
1 te Utrecht e n is op franco a a n v r a a g 

fper brief) aan genoemd Centraalburean 
(Dienst Tan Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling Tan f 1.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst T a n Weg en 
Werken) en door den Ingenieur voor
noemt). 

Aanaijting op het terrein zal ge
schieden den 12n Mei 1899, ten h a l f 2 
uren namiddag ( West Europees"-he tijd). 

U T B E C H T , d e n ln Mei 1899. 

AANBESTEDING. 
Het BESTUUR der Waterkeering 

T a n de Calamiteoze MARGARETHA- , 
K L E I N E HUISSENS- en RENDRAOT-
POLDERS tal op Z a t e r d a g 3 7 H e i 
1 8 9 9 , namiddags 1 uur, tu het Ge
meentehuis te Xiiamsl'i'i. in het 
openbaar, bij enkele ii.tchrijviog, onder 
nadere goedkeuring T a n Gedeputeerde 
Staten van Zeeland, 

Aan betateden: 
h e t II K I C K T K I . , d e V K I C -

\ I K I YVIX4» e n h e t 0 \ -
• I K K H O l II t o t :tO A p r i l 
IJIOO v a n d e A a r d e - , 
l i r a m - . IC ijs- e n K t e e n -
g l o o i i n g w e r k e n . a a n d e 
W a t e r k e e r i u g v a n 
b o v e n i r e n o e i n i l e t' a l a -
• n i t e u z e P o l d e r » . 

I C A T l l X t ; f M O » : * . - . 
Het bestek ligt t e r lezing; i n het 

Dijkihuis aan den H a r g a r e t h a -
p o l d e r en ten kantore van den 
Secretaris Ontvanger. Afdrukken T a n 
het bettek zijn, T a n af 9 Mei e. k., 
bij dien Ambtenaar verkrijgbaar ' e r e n 
dadelijke betaling der kosten,ad fil.ïW 
of, bij frar co-toezending, ad f 0..">ti 
per exemplaar. 

Aanwijzing op Zaterdag er IHIIH-
daff, a a n de b e M e r i i n g v o o r a f g a a n d e , 
t. Ikena dei T o o t m i d i l a g a v a n I O tot 
I S uren, in het Pljkshuia aan den 
H a r g a r e t h a p o l d e r . Buitendien 
heeft geene a a n w i j z i n g plaats. 

Zaamslog, 29 April 1899. 
F D E RUIJTER, Voorzitter. 
P. J . WORTMAN, Wd. Secretaris-

Ontvanger. 

BURGEMEESTER en W E T H O U 
DERS van 's BOSCH tullen op tti 
Mei ÊS99, voorm. 10 ure in het 
openbaar 

AANBESTEDEN: 
A a n l e g g e n v a n w e g e n e n 

r i o l e e r i n g o p h e t t e r 
r e i n he w e » ! e n d e D o m 
m e l etiz,. 

Bestek en teekeningen ter inzage 
op het Gemeentehuis en k f 8.50 
verkrijgbaar bij den Ingenieur-Archi
tect, die tevens nadere inliohtingen 
geeft. 

Aanwijzing in loco op 12 Mei e. k. 
voormiddag 10'/< ure. Bijeenkomst 
Stationsplein. 
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Bouwkundig 

(Je rra a gil te 's-Gravenhage, Hie ook 
zcdfstand.g alt C H E F DE B U R E A U 
kan optreden, direct, J u n i of later. 
Salaris naar bekwaamheid. 

Brieven onder letter O H, Bureau 
van dit Blad. 

BURGEMEESTER en W E T H O U 
DERS van U i HI MI i roepen op Sollici
tanten naar de vaate betrekking van 

INGENIEUR 
bij dr 

CS- « »i I M M 'ii tewerken. 
op eene jaarwedde, waarvan het 
minimum ƒ' S O O O en het maximum 
ƒ' S O O O bedraagt. 

Zij, die practisch werkzaam zijn ge
weest, genieten de voorkeur. 

Op zegel gestelde verzoekschriften 
werden ingewacht bij den Burgemeester 
van U T B E I B I voor 10 Mei 1899. 

Nadere inlichtingen te verkrijgen bij 
den Directeur der Gemeentewerken, 
die eiken werkdag tusschen '•> en 12 
uren te spreken is aan hpt Stadn-
t i n i n i e r l i u i * . .tehler A f a r e n -
t a r r y . 

H P. DER BOER, 
M OÜenfoppenstraat 39. 

KOT'I EHDAil . 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS, 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1K'.)4, en (runden Medaille Doit-
DBF.C1IT 189fi. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n -
den Itakvloer en l l r a a i o v e n s . 

J^V a—OS-l -< # 

Hoofdvertegenwoordiger der 

JOSSON-CEMENT 
w r ü K n ü R l A M ) cn INDlftlf. 

Uitsluitend: lste soort AND TRAS 
tvolgcns dc nieuwe A . V . met <Jr % 

gloeiverlios). 
H a n d e l i n B o a w m a t e r i n l e n . 

De T K t i K I . Z A . t k is gevestigd 

Spuistraat 109, 
A M S T E R D A M . 

TATTBRSALL & HOLDSWORTB 
KlSNVtlKIH.. 

Globe, W o r k a en Btorea. 
Aanlog van Centra le verwsmins in 

« K R R I X H R O K I K A M M R N , PARTICU
LIERE en OPENBARE GEBOUWEN enz. 

HANDEL in Wand- en Mnar tegel t . 
Asphalt, Schoorsteenmantels, Vloeren, 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, m», 
M e m . San. Inat, L O N D O N . 

Kantoor: I N D e Kny terkade, A H O T B B D A M . Fillaaal: M R . k l a . 
Hoofdagent voor Nederland, Balgië en Koloniën van SHANKfl * Co, t. Barrhaaa, 
Specialiteit voor do Levering van compleets Badinrichtingen. — Prniaat-Innchnmgen, -

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closett, Watcktateh, Urinoirs era. — T I I W A H I M s a T I I I l L A T I K 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer conenrreerende prgio», 
Teekeningen en prjjsopgavea gratis. Wederverkoop*™ genieten hot gobroikelöko nimA 

INSTALLEUR 

vtiljetis de nieuwste Systemen. 

Generaal-?ettegenwoordiger der 

M&talwerke Bruno Scnramm 
HversgeHofen - ERFURT. 

Eerste Prijs. Eere -
diploma der Architecten-
en Insenieursvereeniging op 
de tentoonstelling van Verwar-
mings-installaties te Dusseldorf 
1897 
Pro}> eten ui lidiijitiniji n yratis. 
Prijzen beneden elke concurrentie. 

V A X K U N & C o , SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
ItO TT KR It. 131. 

Kantuur cn Magazijn Bloem/iwceke 
straat 04 b./d. ±\'ieuwc Binnenweg. 

Allo soorten Geornamenteerd G L A S , enz. enz. 

Glasver/.ilvering 
voor de a r o o l n l e uiteten. 

H. & J . S U Y V E R 
F A B R I K A N T E N V A N 

•f) 4e Intern. Tentoonstelling te Amster
dam 1888 bekroond met 

( H l DIPLOMA <koagite oiderecheldt»f) 
••Uandaeaa Tain • • Eeepaara, 

Bickarstraat 

AMSTERDANI. 

BECKER & BUDOINGH. 
Arnlicm. 

KONINKLIJKE FAltlUEK 
VAN 

W A T F J t l ' A S - I I O K k J l K E T -
BN A N D E R E 

I S S T R U M K S i T E J I , 
voor INGENIEURS, A R C H I T E C T O , 
LANDMETERS, TEEKENAARB, aas. 

« • i e ë i n a i l l e e r r t e 

Poilsehalen. 
WEEGWERKTUIGEN. 

, 'GEBR.VAN DER VLIET 
IJieroandelaan te Amsterdam. 

Staal-, Plant-, Baud-, Hoek on T-Uzer enz. 
stalrII Kalken in verschillende profielen 

en lengten. 
Vijlen gegoten Htaal uit de fabriek 

van Gebr. Iiuiiu;n $ Co. te 'Wecnen, alsmede 
CflRISTlANlA STER Hoefnagels. 

Ter drukkerij der Xaamlooze Vennootschap 
„Hot Vaderland". 
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REISHERINNERINGEN. 
DOOR 

A . W . WEISSMAN. 

III 
V e n e t i ë. 

(Vervolg vau blad:*. 142). 
Dc gevels vun hel Dogenpaleis zijn ïiiijucii lezers 

uit afbeeldingen tc goed bekend, dau dat ik ze hier 
zou behoeven te beschrijven, l i t een esthetisch oog
punt zijn misschien de twee boven elkaar geplaatste 
open arcades met het groolc muurvlak daarop niet 
wel tc verdedigen. Men is echter aan deze eigen
aardigheid zóó gewend, dat zij niet hindert. Men zou 
zich do Piazetta, het plein, dat de Piazza met de 
Lagunen verbindt, niet kunnen denken zonder dezen 
gevel en de beide zuilen met den leeuw van Sint 
Ma us en den II Theodorus daarop. 

Hel paleis is in den laatsten tijd geheel gerestau
reerd. Daardoor hebben in het bijzonder de gevels 
ccn waas van heldere nieuwheid, dat niet aangenaam 
aandoet. Dc kapitcelen der korte zuilen, waarop de 
gevels rusten, en die door Ruskin zoo uitvoerig be
schreven zijn. werden grooteiicleels vernieuwd. Ook de 
zoo belangwekkende groepen op de hoeken bleven 
niet onaangeroerd. Vooral interessant scheen mij de 
voorstelling van Salomo's eerste gerecht; z i j herin
nert aan de manier van Orcagna. De moeilijkheden, 
die de uitspringende hoek opleverde, zijn met glans 
overwonnen. Aan de westzijde zit dc koning onder 
een troonhemel en is een krijgsman gereed, 0111 het 
kind doormidden te houwen. Aan de zuidzijde zijn 
de twee moeders geplaatst, van wie de eene zich naar 
den koning wendt. Een boom gaf gelegenheid om 
den hoek weg te werken en de twee vlakken op 

ongedwongen wijze met elkander in verbinding te 
brengen A .01 de andeie zijde, . p den noordwestlioek, 
is een groep van Adam en Eva op dezelfde wijze 
als afsluiting aangebracht. 

Tusschen het Dogenpaleis en de St. Marcuskerk 
vormt de Porte della Carta de toegang tot de binnen
plaats. Dit portiek is een bijzonder fraai voortbreng
sel van 15e-eou\vschc Italiaansche Gothiek. Ofschoon 
rijk van details, heeft het echter eenvoudige hoofd
lijnen en is heL vrij van de overlading, die de Noord-
Europocsohc werken van dien tijd kenmerkt. 

De binnenplaats van het Dogenpaleis maakte een 
grooten indruk op mij. Ik kreeg nergens zoo als hier 
het besef van wat de bouwkunst vermag. Eenheid 
van stijl wordt bier niet gevonden, en toch is alles 
in de schoonste harmonie. Antonio Rizzo van Verona, 
die 111 147; deze binnenplaats begon, had ongetwij
feld de bedoeling althans de oostelijke, zuidelijke en 
westelijke gevels één ordonnantie te geven. Doch 
alleen .-nor zoover de twee benedenverdiepingen be
treft, welke niet die op de Piazzetta overeenkomen, 
is het oorspronkelijk plan uitgevoerd. Het is eigen
aardig dat. ofschoon de details vrij wel zuiver Re
naissance zijn, toch in de arcades de spitsboog ge
bruikt is. De architectuur der buitenste gevels heeft 
hier haar invloed doen gelden. 

Alleen de oostelijke gevel is geheel volgens het 
plan van Rizzo uitgevoerd. De ontwerper heelt zich 
hier in het geheel niet aan de assen gestoord en de 
openingen boven elkander geplaatst waar zij noodig 
waren. Toch is de* onregelmatigheid volstrekt niet 
hinderlijk. 

Bij de zuidelijke en westelijke gevels is, voor het 
bovendeel, alle versiering versmaad. Muren van ge
bakken steen met enkele groote laat-l6e-ceuwsche 
vensters, ziedaar de elementen der architectuur. Deze 
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toestand dagteekent van 1577, toen de zuidelijke en 
westelijke vleugels geheel uitbrandden. Niet minder 
dan vijftien bouwmeesters werden toen omtrent de 
herstelling geraadpleegd. Het plan van Antonio da 
Ponte, dat beoogde iederen vleugel van één zaal 
ter volle breedte te voorzien, werd aangenomen, en 
kwam in acht maanden tijds tot uitvoering. Men 
kan zieh begrijpen, dat uit betrekkelijk kort bestek 
voldoende moet geweest zijn, als men ziet, hoe weinig 
1 irnementatie werd aangebracht. 

Het is kenschetsend voor den geest des tijds, dat 
mei een dergelijke oplossing genoegen werd geno
men. Had Jocopo Sansovino nog geleefd, hij had 
ongetwijfeld een rijker gevelordonnantie ontworpen. 
Maar Scamozzi, zijn opvolger, miste zijn gezag; de 
bouwkunst moest de vlag strijken voor de schilder
kunst, die toen te Venetic zulke talentvolle beoefe
naars telde, en die groote ruimten om te versieren 
verlangde. 

De gevel aan de noordzijde is lager dan de drie 
andere. Men ziet dc koepels der San Mareo-kerk 
daarboven uitsteken. De beide onderste verdiepingen 
van het westelijk cn de arcades van het oostelijk ge
deelte vertoonen de architectuur van Rizzo, aan de 
wegzijde gekroond door de smaakvolle wijzerplaat
omlijsting, sinds 1589 door Battista Monopola ge
maakt, aan de oostzijde voorzien van een al te 
zware reeks van vensters met frontons. Dc midden
partij van den noordelijken gevel vertoont den stijl 
tier tie eeuw. Met veel smaak zijn in het westelijk 
gedeelte nissen geordonneerd, die in 1603 met beel
den uil de oudheid werden gevuld. 

De toegang naar de eerste verdieping van het 
paleis wordt gevormd door de Scala dei Giganti, 
dusgenoemd naar de twee grootsche beelden van 
Sansovino. Bijzonder fraaie putbckroningen, door 
Alberghetti da Ferrara en Niccoló de Conti in 1555 

e n '559 gemaakt, zijn op de binnenplaats aanwezig. 
Op de galerij aan de oostzijde worden biljetten 

verkocht, die voor t.20 lire de persoon toegang tot 
liet inwendige van het gebouw geven. Het paleis 
dient niet meer als zetel der regceringslichamen of 
als vorstelijk verblijf. Het is, als het Amslcrdamsehe 
stadhuis, niets meer dan een bezienswaardigheid. 
Langs de zoogenaamde Scala d'oro, door Sansovino 
van 1556-—1558 gemaakt, gaat men naar boven. Deze 
trap is niet bijzonder breed, doch van rijke in stuc 
uitgevoerde ornementen voorzien. In het bijzonder 
de pilasters en de tongewelven doen door hun ver
siering nog aan de 15e eeuw denken, en bewijzen, 

Sansovino aan de Florentijnsche manier trouw dat 
bleef, ook in een tijd toen reeds veel strenger vormen 
in den smaak waren gekomen. 

Nu komen wij in de zalen, die vermaard zijn om 
de pracht harer versieringen. Het zou mij te ver 
voeren, hier alles lot in onderdeelen te bespreken, 
zoodat ik mij tot enkele opmerkingen wil bepalen! 

Het geheel is mij niet mcdegevallen. Antonio da 
Ponte, ook gezegd Contini, de ontwerper van het 
architectonisch-decoratieve deel, was geen meester 
van groote betcckenis. Hij stond als bouwmeester 
met boven de schilders, die de zalen versierden, doch 
was hun gehoorzame dienaar. De reusachtige 
derijen van zolders en wanden spande hij in vcrguldi 
lijsten eenvoudig op; slechts daar, waar de afmetin
gen al te groot zouden geworden zijn, zorgde hij 
voor eenige tndceling. Een zoo bescheiden optreden 
moge verdienste hebben in het oog van hem, die 
alleen om de schilderkunst en haar voortbrengselen 
geeft, als men zich herinnert, welke prachtige ensem-

de samenwerking van alle kunsten in bles door 
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Lombardije en Toskane ontstonden, schijnt du Ponte's 
bescheidenheid geen deugd meer. 

De meeste schilderijen, in de zalen aanwezig, zijn 
van Jacopo Robusli, die van 1518—1594 te Venetië 
leefde. Zijn vader was verver, tintore, van beroep, 
en daarom noemden de Venetianen den schilder „il 
Tintoretto", het ververtje. Tiziano was zijn leermees

ter en aanvankelijk werkte hij in diens geest, doch 
weldra voelde hij zich ook tot Michelangelo aange
trokken en trachtte hij diens teekening met de kleur 
der Venetianen tc verbinden. 

Tintoretto is in zijn werken zeer ongelijk. De 
groote zolderingen in de vestibule van het Dogen
paleis, en in de Sala delle quatlro porte, zijn wel 
goed gecomponeerd en geteekend, doch het coloriet 
is weinig aantrekkelijk. Daarentegen zijn de vier 
schilderijen in het Anticollegio, waar de smidse van 
\ ulcaan, Mercurius met de Gratiën, Bacchus en 
Ariadne, en Minerva met Mars zijn voorgesteld, 
meesterstukken in den volsten zin des woords. Maar 
het Paradijs, in de Sala del Maggior Consiglio, dat 
met zijn 200 M2. oppervlakte het grootste schilderij 
in olieverf vormt, dat ooit gemaakt werd, is stijt van 
compositie ; de massa van heiligen en engelen maakt 
geen aangenamen indruk, terwijl van 't oorspronkelijk 
coloriet zoo goed als niets meer valt waar te nemen. 

Ken geheel ander kunstenaar is Paolo Caliari. die 
naar zijn geboorteplaats Verona, gemeenlijk il Ve
ronese genoemd wordt. Hij leefde van 15-8 1588, 
cn wist de kleur der Venetianen met de edele op
vatting der school van Rafael tot een geheel samen 
te smelten. Een fraai voortbrengsel van zijn kunst 
is de plafondschildering in dc Sala del Collegio, die 
Venezia op haar troon met de rechtvaardigheid en 
den vrede voorstelt. De drie vrouwefiguren zijn met 
groot meesterschap in sterke verkorting geteekend. 
Zij dragen de rijke gewaden, die in de iGe eeuw te 
Venetië mode waren. Ook de overige schilderijen van 
deze zoldering zijn van Veronese. 

De beroemde „ontvoering van Europa'' in de Sala 
del Anti Collegio staat mijns inziens minder hoog 
dan andere werken van den meester, zooals bv. de 
schilderij in de Sala del Collegio, ter gedachtenis aan 
den slag bij Lepanto, of, in de groote zaal, de terug
keer der overwinnende Venetianen na den zeeslag 
bij Chioggia. 

Het meest trof mij Veronese's zoldering-schildering, 
die den roem van Venetic verbeeldt. De stedemaagd 
zit tusschen twee torens en wordt door de faam, den 
vrede, de overvloed en de gratiën omgeven. Lager 
zijn bogen, zuilen en balustrades geschilderd, die met 
edelvrouwen, ridders, geestelijken en de typen der 
verschillende volken, die Venetië bezochten, gestof
feerd zijn. Geheel onderaan zijn soldaten met ge
vangenen, krijgsbuit enz. geplaatst. 

Men ziet in deze zaal verscheidene doeken, die 
door Heredes Paoli, de erven van Veronese, vervaar
digd zijn. Deze erven waren des schilders broeder 
en twee zoons, die de „zaak" op denzelfdcn voet na 
zijn dood voortzetten. Maar zij misten het talent van 
den erflater. 

Sommige der zalen van het Dogenpaleis zijn voor 
architecten interessant omdat zij hen Palladio en 
Scamozzi, die hoofdzakelijk bekend zijn als theoretici, 
als decorateurs doen aanschouwen. De Sala delle 
qtiattro porte is door Palladio geordonneerd; men 
zou in de weelderige stucwerken, door Bombarda 
uitgevoerd, den strengen bouwmeester niet herken
nen. De zaal van het Anticollegio is een werk van 
Scamozzi, die daar een zeer rijken schoorsteen heeft 
aangebracht. 
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De voormalige zalen van de Ouarunüa civil vecchia 
herbergen thans de vermaarde bibliotheek. In de 
Sala iiessarione zijn de fraaiste handschriften en 
wiegedrukken tentoongesteld. Hier vindt men het be
roemde brevier van kardinaal Grimani, met zijn heer
lijke Vlaamsdie miniaturen, en de geïllustreerde wer
ken, door den vermaarden Venetiaanschen drukker 
Aldus uitgegeven. 

Natuurlijk verzuimden wij niet, ten slotte een be
zoek aan dc gevangenissen te brengen. De weg daar
heen voert door de woonvertekken van den doge, 
waar thans een rijke verzameling antieke beelden 
is opgesteld. Vooral de drie beelden van Galliërs, die 
Attalos, koning van Perganioti, in 293 v. Oir. deed 
vervaardigen, munten door groote schoonheid uit. 

De gevangenissen zijn sombere verblijven, zonder 
daglicht en met naakte muren. Het is niet waar, dat 
de gevangenen het daar zóó slecht hadden, als meestal 
wordt beweerd; uit de documenten blijkt, dat er 
zelfs bijzondere zorg aan hen gewijd werd. Maar de 
wijze van opsluiting was, in ons oog althans, bar-
baarseh. Doch in den goeden ouden tijd dacht men 
daar anders over. In het voormalig raadhuis te Am
sterdam, onder de groote burgerzaal, zijn ook gevan
genissen, die men echter niet vertoont ; zij zijn niet 
veel 'icter dan die le Venetië. 

Het slot van het bezoek- aan het paleis was de 
bezichtiging van de Ponte dei Sospiri, de brug der 
zuchten. 

I stood in Venice, on the Ihidge of Sighs, 
A palace and a prison on each hand : 
I saw from out the wave her structures rise 
As from the stroke of the enchanters wand. 

Deze vermaarde regelen van Byron moeten als 
een -taaltje van dichterlijke vrijheid worden aange
merkt. Want aji de brug der zuchten kan men niet 
komen, wel erin, en uitzicht is daar in het geheel 
niet, wat men begrijpen zal, als men bedenkt, dat 
de brug diende om gevangenen over het kanaal van 
de gevangenis naar hel paleis cn vice-versa te ver
voeren. In dc brug zijn twee gangen: dc eene was 
voor staatkundige, de andere voor gewone gevange
nen bestemd 

De brug, die door één boog gedragen wordt, is 
een werk van omstreeks iöoo. Zij werd ontworpen 
door Antonio da Ponte, dezelfde die ook het Dogen 
paleis restaureerde en die blijkbaar meer constructeur 
dan estheticus was. Want de brug staat esthetisch 
in ret het minste verband met de beide gevels der 
geb' uwen die zij verbindt, ofschoon dit geen onover-
'0 •:.:elijke moeilijkheden zou hebben opgeleverd. De 
wijze, waarop men de lijsten heeft laten doodloopen, 
is nl heel weinig fraai. 

De gevangenis, die aan de oostzijde van het palcis 
ligt, is een werk van 1571. Zij is nog op het oogen 
bltk in gebruik, en heeft eenvoudige rustiekvormen 
wat de benedenste cn Dorische halfzuilen, met af-
wisselend driehoekige en segmentvormige frontons, 
wat de bovenste verdieping betreft. Men herkent hier 
den stiil van Scamozzi. 

Misschien het schoonste gebouw van Venetic is 
de Libreria Vecchia, hel meesterwerk van Sansovino, 
dat. tegenover het Dogenpaleis aan de Piazzetla ge 
legen, mijnen lezers uit afbeeldingen ongetwijfeld 
bekend is. 

Reeds in 1536 begon men met den bouw van dit 
paleis, dat echter pas in 1582 door Scamozzi voltooid 
werd. De eigenaardige lichtopeningen, die de Fran
schen „Venetiennes" noemen, geven aan dit gebouw 
een zeer sprekend karakter. Sansovino heeft zijn zui
len wel is waar geheel naar den regel gedetailleerd. 

...aar door de bovenste kroonlijst niet naar de daar
onder/geplaatste Jonische zuilen, doch naar den ge-
"ïeelen gevel te proportionneeren, een oijzonder ge
lukkigen greep gedaan. Men herkent den beeldhouwer 
in den rijkdom der plastische versieringen; maar 
ondanks den overvloed van ornementiek komen de 
hoofdlijnen overal goed uit. 

Het gebouw wordt nu, met de daaraansluitende 
Procuratie Nuove, als koninklijk palcis gebruikt. In 
ie antisala bevindt zich een fraaie zolderbeschildering 
door 'Tiziano. een allegorische voorstelling (Ier wijs
heid; het doek onderscheidt zich door een rijk colo
riet. De voormalige bibliotheekzaal dient nu als bal
zaal ; zij is door Veronese, Tintoretto en meesters van 
minder betcckenis beschilderd. Ook de stuc-versierm-
gen boeien hier het oog. 

De Piazzetta dient als voornaamste aanlegplaats der 
gondels. Wij namen er een om ons naar de tegen
over de stad gelegen eilanden te laten brengen. Ons 
eerste bezoek gold de isola di San Giorgio maggiore. 
Van hier heeft men het bekende gezicht op Venetië, 
met de Piazetta, het Dogenpaleis en de bibliotheek 
in het midden, Santa Maria dell.i Salute ter linker 
cn de Riva degii Schiavoni ter rechterhand. De wit
marmeren gel louwen staken scherp af tegen de diep
blauwe lucht ; op den voorgrond trachtten de schepen 
van Chioggia het zachte zuidenwindje in hun gele 
zeilen op te vangen. 

Vroeger behoorde het eiland aan de orde der 
Benedictijnen Men heeft de kloosterbroeders echter 
verdreven cn hun convent dient thans als kazerne 
voor de artillerie. Het 1- opmerkelijk, zoo dikwijls als 
men in Italië geestelijke gestichten aantreft, die nu 
voor militaire doeleinden gebruikt worden. Toch 
heeft men daar geen „Hervorming" gekend en is de 
transformatie pas in onze eeuw geschied. 

De kerk van San Giorgio maggiore is beroemd 
als ccn werk van Palladio. Mij is zij ondertusschen 
niet medegevallen. De gevel met zijn vier kolossale 
halve zuilen is weinig organisch met de eigenlijke 
kerk verbonden. Hij is geheel blind en heeft, behalve 
den ingang tot het gebouw, slechts vier nissen met 
beelden als verlevendiging. Ut een esthetisch oog
punt zijn de halve frontons aan de zijden niet tc ver
dedigen. Ook de buitensporig hooge pedestallen 
maken geen aangenamen indruk. 

Zooals bij zooveel Renaissance kerken is ook hier 
alleen van den voorgevel werk gemaakt. De andere 
gevels zijn behandeld op een wijze, alsof niemand ze 
zien zou. Ook de koepel is voor het uiterlijk der 
kerk van geen betcckenis. Wanneer het geheel, van 
de Piazzetta gezien, toch een schilderachtig effect 
maakt, dan komt dit door de aansluitende klooster
gebouwen en den iSe-ceuwsche campanile, welke dien 
van San Marco nabootst. 

Het interieur der kerk is wel imposant, doch door 
gemis aan kleur wat kaal. Het plan vertoont ccn 
basiliek-aanleg met drie beuken, kruisbeuk in nissen 
eindigend, koepel boven het kruis, cn een koor, dat 
door zuilen van de eigenlijke kerk is afgescheiden. 
Het interieur is streng naar de „orde" gedetailleerd, 
doch eenigszins droog. Belangwekkend vond ik de 
rijke koorstoelen, met snijwerk versierd, dat taferee
len uit het leven van den H. Benedictus voorstelt. De 
groep van het hoofdaltaar, God den Vader door de 
vier evangelisten gedragen, scheen mij te theatraal. 

De oude gondelier bracht ons nu naar het tegen
overliggend eiland, de Ghidecca, waar wij Palladio's 
beroemden Redenlore wilden zien. Dit eiland is, naar 
het schijnt, een der armste gedeelten der stad. Met 
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de vervallen huizen is ccn moderne mcclmolen met 
silo's, op de westelijke punt gebouwd, in zonderling 
• ontrast. Toen Venetië bloeide, hadden de edelen op 
dit eiland groote tuinen en paleizen. Dit verklaart, 
hoe men de Redenlore juist hier gebouwd heeft. Nti 
wonen op de Giudeeea slechts vissehers en fabrieks
arbeiders. 

De tempio del Redentore werd van 1577 tot 1592 
uitgevoerd als votiefkerk, toen de pest meer dan 
50.000 Venetianen ten grave had gesleept. Ieder jaar 
wordt nog den ?n Mei de festa del Redentore gevierd, 
thans echter met minder pracht dan vroeger, toen 
de Doge en de groote raad aan de plechtigheid deel
namen. 

De kerk geldt als liet meesterwerk van Palladia 
In haar aanleg herinnert zij aan San Giorgio ; er is 
echter slechts één beuk met zijkapellen aanwezig en 
het transept is door twee nissen vervangen, zoodat, 
met de koornis, een plaltegrondvorm ontstond, die aan 
dien van sommige Keulsche kerken doet denken. De 
eigenlijke koornis wordt door vrijstaande zuilen be
grensd ; daarachter ziet men ccn tweede koor, be
stemd voor de Franciscanen, wier kloosterkerk het 
gebouw was. Ook hier is weder alleen van den voor
gevel werk gemaakt, die met composiete halve .zuilen 
en pilasters versierd is. Palladio is echter bij deze 
facade in een nuchterheid vervallen, die ik van een 
zoo vermaard man niet verwacht zou hebben. De 
reactie tegen de weelde van vroeger is hier te ver 
s e g a a n ; de architect deed geen gelukkige greep, toen 
hij zijn reuzenportaal met halve zuilen en fronton 
tussehen de middenste kolommen van den gevel 
wrong. 

Het inwendige der kerk is wel imposant, doch kil 
en naakt. Beeldhouw- en schilderkunst hadden hier 
veel tot opluistering kunnen bijdragen. Maar de bed
ien, waarvoor de bouwmeester nissen bestemde, zijn 

achterwege gebleven. Om toch iets te maken schil
derde men ze als „boerenbedriegers" op planken, 
zonder daardoor echter de gewenschte illusie te ver
krijgen. Ook eenige altaarstukken zijn aanwezig, doch 
zij hebben door den walm der kaarsen veel van hun 
oorspronkelijke kleurenpracht verloren. Het bezoek 
an den Redentore heeft mij de illusie ontnomen, als 

zou Palladio de grootste bouwmeester der Ide eeuw 
geweest zijn. 

De tocht werd nu weer voortgezet naar de over
zijde, het eigenlijke Venetië. Bij het varen vertoonde 
le kerk haar hooge massa nog eens, zonderling boven 
le nederige huisjes der omgeving uitstekend. De kade 

tegenover de kerk heet Fondamenta delle Zattere. 
In hare nabijheid liggen de kleine schepen van Chiog-
gia voor anker. 

Een der eigenaardigheden van Venetië is de tal
rijkheid der kerken. Bij het aan wal stappen zien wij 
cr weer reeds dadelijk eene voor ons, en wel Santa 
Maria ck-1 Rosario. in het plaatselijk dialect „I Gesu-
ati". De architectuur is die van omstreeks 1700, en 
het interieur zeer indrukwekkend. Hier leerde ik in 
Giovanni Battista Tiepolo een uitmuntend 18e-
eeuwsch fresco-schilder kennen. Men zou bij het zien 
der gewelfbeschilderingen van zijn hand, even juist 
get erkend als schitterend van kleur, niet denken, dat 
men hier werk uit den vervaltijd der kunst voor zich 
had. 

Meer naar het westen, aan deze zelfde kade, ligt 
de kerk van San Sebastiano, ccn werk uit het begin 
der 16e eeuw, beroemd om de versieringen, daar door 
Paolo Veronese aangebracht. De schilder was in 1555 
uil Verona naar Venetië geroepen, om dc zoldering 

der sacristie te decoreeren. Hij bracht hier de kroning 
van Maria en de vier evangelisten aan en begon in 
155(1 aan de zoldering der kerk zelve, waar hij Esther 
voor Ahasverus, de kroning van Esther en de triumf' 
van Mordechai schilderde. In deze tafereclen is de 
zuiverheid der omtrekken even bewonderenswaardig 
als de gemakkelijke penseelvoering. Het coloriet is 
schitterend en toch harmonisch. 

In 1557 werd het groote altaarstuk, Maria verbeel
dend, voltooid. Daarna begon Paolo aan dc fresco's 
tegen de muren, waarvan in het bijzonder die, welke 
op den H. Sebastiaan betrekking hebben, door de 
oorspronkelijke compositie en de levendige opvatting 
het oog boeien. Tegenover den ingang van het koor 
schilderde hij een deur, waardoor schijnbaar een mon
nik en een jonge neger binnen treden. Ook de orgel
luiken en de groote schilderijen naast hel hoofdaltaar 
behooren tot Veronese's beste werken. 

Ik maakte in deze kerk een opmerking, die ik in 
vele andere gebouwen van Venetië kon herhalen. De 
kunstwerken schenen mij in geen goeden staat van 
onderhoud te verkeeren, en daarenboven niet gunstig 
verlicht. Voor het eerste moeten de tegenwoordige 
bewaarders aansprakelijk gesteld worden, doch de 
slechte verlichting moet reeds uit den tijd van Vero
nese zelf dagtcekencn. Ik weet voor dit laatste feit 
geen andere verklaring te vinden dan deze, dat in 
de 16e eeuw zelfs de grootste schilders zich al heel 
weinig om een goede plaatsing hunner werken be
kommerden. 

L it San Sebastiano komende, begaven wij ons in 
den doolhof van nauwe straatjes, die een der eigen
aardigheden van Venetië vormen. Men heeft dikwijls 
een parallel tussehen Amsterdam en Venetië getrok
ken, doch mijns inziens geheel ten onrechte. Als de 
Amstelstad slechts straten had zoo smal als bv. die 
tussehen Warmoesstraat en O. Z. Voorburgwal, en 
grachten als de O. Z. Kolk, dan zou de vergelijking 
opgaan ; nu heeft zij geen zin. 

Het is te Venetië, als men te voet gaat, voort
durend noodig de kaart te raadplegen, want de dood-
loopende straatjes zijn velen. Hier is liet echte volks
leven te zien. De winkels hebben geen vensters en 
handel en bedrijf worden vrij wel in de open lucht 
uit gei lefend. 

Wij volgden de Calle lunga, en sloegen toen een 
dwarsstraatje in, dat ons naar Santa Maria del Car
mine bracht. Ook dit gebouw, op zichzelf misschien 
niet merkwaardig, heeft prachtige zolderbeschilderin
gen van Tiepolo. 

Het Campo di Santa Margherita, waaraan deze 
kerk ligt, is een der grootste pleintjes van Venetië. 
Nu passeerden wij een paar trapjesbrugjes over nauwe 
grachtjes en kwamen aan de Scuola dl San ROCCO, 
het prachtig gebouw van een dier geestelijke broe
derschappen, die in het oude Venetië zoo talrijk wa
ren. Dc ligging van het monument, in een hoek, is 
niet bijzonder geschikt om den rijken marmeren ge
vel van Searpagnino goed te doen uitkomen 

De vrome broederschap die het gebouw deed ma
ken, beslaat niet meer. De Scuola is nu slechts een 
„bezienswaardigheid" van Venetië, waar entree ge
heven wordt. Dc zalen zijn van bijzonder groote 
afmetingen ; Tintoretto heeft ze met 56 reusachtige 
schilderijen, legen de muren en de zolderingen aan
gebracht, gedecoreerd. De bovenste zaal prijkt ook 
met een rijke lambrizeering uit dc tweede helft der 
16e eeuw. De houtsnijder heeft zich hier allerlei spot
ternijen op de leden der broederschap veroorloofd. 
Zelfs Tintoretto werd niet gespaard. Men ziet hem 

1?' 

voorgesteld met een grooten verfpot en een niet min
der reusachtige kwast. 

Baedeker zegt bij de vermelding der schilderijen, 
lat goed licht noodzakelijk is, wil men ze kunnen zien. 

Wij hadden een prachtigen zintuigen morgen, maar 
toch was het vrijwel onmogelijk de reusachtige doeken 
te kunnen genieten. Want waar zij niet tussehen de 
ramen gespannen zijn, hangen zij recht daartegenover. 
Het is haast onbegrijpelijk, dat Tintoretto met zulk 
een ongunstige plaatsing genoegen heeft kunnen 
nemen. 

Evenals in het Dogenpaleis is de schilder ook hier 
zeer ongelijk in zijn werk. Het meest geslaagd is de 
kruisiging in de Sala dell' Albergo, die, goed van 
terzijde verlicht, ccn treffend effect maakt. In het 
bijzonder de groep om Maria, aan den voet van het 
kruis, is schoon gecomponeerd. Tintoretto was een 
realist, wat vooral uitkomt daar, waar hij de kruisi
ging van de moordenaars schildert. De rechtsche is 
reeds aan het kruis bevestigd, dat door de Romeinsche 
krijgsknechten met inspanning van al hun krachten 
wordt opgericht. Het kruis van den linkschen ligt nog 
op den grond ; een soldaat is bezig met een drilboor 
de galen voor de nagels te boren, terwijl twee anderen 
den 11 rdenaar in de gewenschte houding trachten 
te leggen, waartegen hij zich met de kracht der wan
hoop verzet. 

Even realistisch is ook de kindermoord te Beth
lehem afgebeeld. In het tafereel, dal Magdalena in de 
woestijn voorstelt, toont Tintoretto zich een goed 
landschapschilder. Waar Mozes bij de koperen slang 
staat, zijn vooral de volksmassa's meesterlijk weer
gegeven. Maar misschien worden deze groote stukken 
toch nog overtroffen door de ontmoeting van Maria 
en Elizabeth, in de trapzaal geschilderd. 

Het groote gebouw, waarachter de Scuola haast 
verscholen ligt, is het voormalig Franciscanerklooster. 
Het bevat thans het archief der Venetiaansche repu
bliek, welks oudste stukken uit de 9e eeuw afkomstig 
zijn. Wij bezochten dit gebouw niet, doch begaven 
ons aanstonds naar de kloosterkerk, Santa Maria dei 
Frari, een der meest vermaarde godshuizen van 
Venetië. 

Van buiten gezien maakt deze kerk, in hoofdzaak 
een basiliek met kruisbeuk, geheel van gebakk-n 
steen in de 13e eeuw gebouwd, niet veel indruk. Het 
tamelijk rijke hoofdportaal in Rcnaissanee-stijl geeft 
aan den gevel iets opgesmukts, dat niet past bij den 
eenvoud van de rest. 

Het inwendige der kerk deed mij aan dat der Hol-
landsche denken. De slanke zuilen tussehen de beu
ken, de gewitte, maar weinig heldere muren brachten 
het vaderland in herinnering. Het zijn de kunstwerken, 
die zij bevat, waardoor de kerk vooral beroemd is. 

Niet al deze werken zijn van gelijke waarde. Zoo 
mag bv. het graftaken voor Tiziano, dal keizer Fer-
dinand van 1838 tot 1848 deed maken, vrij wel als 
mislukt beschouwd worden. Het is aan de noordzijde 
der kerk tegen een muur geplaatst en bestaat uit een 
soort van triumfboog, met den leeuw van Sint Marcus 
daarop. Onder de boog zit Tiziano met twee figuren 
naast hem ; boven hem heeft men zijn voornaamste 
werk, het vroegere hoofdaltaarstuk der kerk in 
relief weergegeven! De schilderij is uit het gebouw-
verwijderd, doch wat heeft men nu aan een naboot
sing, van dit wonder van coloriet in wit marnier? 

Even weinig fraai vond ik hel grafmonument van 
Canova, aan de andere zijde der kerk. De beeldhou
wer had eigenlijk voor Tiziano ontworpen, doch toen 
hij zelf overleed, werd het ter herinnering aan zijn 

nagedachtenis uitgevoerd. Men denke zich een reus-
achtige piramide, met een soort van deur erin, waar
boven twee engeltjes het borstbeeld van den over
ledene houden. Aan den voet van de piramide zijn 
verschillende figuren aangebracht, die echter door den 
kolossalen achtergrond geheel geëcrascerd worden. 

Hoe veel beter wist de 15e eeuw dergelijke gedenk-
teekenen te maken! Het koor der kerk bevat er 
twee, die inderdaad meesterwerken mogen hceten. 
Het eerste is nog Gothisch en werd opgericht ter 
cere van den doge Francesco Foscari, die in 1457 
overleed. In het tweede, waaronder de in 1473 gestor
ven doge Niccoló Iron rust, schiep Antonio Rizzo een 
rijk Renaissance-werk. Als zoovclen zijner tijdgenoo-
ten toont de ontwerper zich ccn even bekwaam bouw
meester als beeldhouwer. 

De kerk bezit ook twee zeer beroemde schilde
rijen. Het eene is een altaarstuk in de sacristie, door 
Giovanni Bellini, van het jaar 1488. Maria zit daar 
op haar troon, door engelen en heiligen omgeven, ter
wijl de achtergrond door een rijke Renaissance-archi-
tectuur wordt gevuld. In dit stuk uit zich nog de vrome 
geest der 15e eeuw, maar toch zijn de figuren reeds 
eenigszins wereldsch en daardoor kunnen zij als echt 
V i netiaansi h gelden. Want het is r e n der eigenaar
digheden van de groote meesters, die Venetië ople
verde, dat zij het geestelijke en het vvereldsche door
eenmengen, tiet coloriet van het stuk is rijk en warm, 
111 de vlccschpartijen ziet men de eigenaardige grijze 
schaduwen, die voor Bellini kenmerkend zijn. 

De andere schilderij, van bijzonder groote afmetin
gen, is een meesterstuk van Tiziano. De H. Maagd 
is hier door heiligen cn leden der familie Pesaro om
geven. De meester heeft dc symmetrische groepeering 
die eigen is aan de oudere Itaiiaansche schilders, laten 
varen, doch Maria aan de rechterzijde onder hooge 
zuilen geplaatst, terwijl de overige personen in groe
pen verdeeld zijn. Maria met haar kind zijn misschien 
ietwat wereldsch opgevat; zij vormen toch een 
schoone groep. De heiligen Petrus en Franciscus zijn 
zeer karakteristieke figuren. In de portretten herkent 
men Tiziano's groot talent voor dit onderdeel der 
schilderkunst. Vooral het meisje rechts, dat den be
schouwer aanziet, is voortrcflijk. Het stuk verdiende 
eens schoongemaakt te worden. 

( Wordt vetvolgd.) 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
1092, Vergadering- van 10 .Vei 1899. 

Xa ripening der vergadering en lezing der notulen werden de 
ingekomen stukken behandeld . waaronder bewijzen van instem-
ming met het adres aan den Minister van Binnenlandsche Zaken 
betredende de Kjjks-aeademie van het Schilderkundig Genoot
schap „Pulchri Studio" en de vereeniging „Arti et Industriae", 
beide te 's Oravenhage. 

Voorts werd mededeeling gedaan dat de heer K. de Bazel 
zyn benoeming tot lid van het bestuur heeft aanvaard Hierna 
werd liet woord gegeven san den heer A. J . 0. van der Stock, 
lithograaf alhier, tot het houden van zijn bijdrage: „Hoe doen 
zich kunstwerken aan ons oog voor, in verband met myopie en 
kleurenblindheid'1. Spreker zet'e breedvoerig uiteen dé samen
stelling van 'toog, de kortzichtig- en verziendheid, de gedeelte
lijke of geheele kleurenblindheid, daar volgens spreker de weten
schap daarvan een plicht is voor hem die beschouwen en oor
dcelen wil 

Hierna begon spreker een uiteenzetting te geven van al de 
verschillende punten, waarmede rekening gehouden moet worden, 
om met oordeel een kunstwerk te kunnen veroordeelen of te 

Srijzen. Een hartelijk applaus en een woord van dank uitgesproken 
oor den vice-Voorzitter, de heer W. van Boven, bewezen den 

spreker dat zijne lezing met aandacht gevolgd was. 
Hierna kwam 't hoofdpunt van de agenda aan de orde, namelijk 

het kiezen van een nieuwen voorzitter uit 't voltallige bestuur. 
Met 14 stemmen tegen 5 op den heer Van Hoven, werd gekozen 
de beer K. P. C. de Bazel, welke uitslag met applaus werd be
groet. De heer De Bazel aanvaardde zijne benoeming, hoewel be-

aft 
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twjjfelend of kg da geschiktheid en kracht zou hebben een der
gelijke zware taak te aanvaarden ea eindigde met de leden op 
te wekken hem steeds zjjne fouten aan te wijzen, daar dit het 
grootste ben jjs zou zgn. dat do leden tevens zgne vrienden zouden 
zjjn. Dc heer Van Boven wenschte den heer Oe Bazel, namens 
het bestuur, geluk met zjjne benoeming en de heer Joseph Cuypers 
deed dit namens de leden. 

Voorts werd als redactielid gekozen de heer Joseph Cuypers, 
waarna de zeer geanimeerde vergadering gesloten werd. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE URONINGEX. 

Vergadering von Zaterdag 29 April 1899. 
Xa voorlezing en goedkeuring der notulen worden de heeren 

Casparie en Bebingh als lid aangenomen. Vervolgens wordt het 
woord gegeven aau den heer J. B. Jager, die bet rapport voor
leest van 18 ingekomen ontwerpen op de prijsvraag: „Ontwerp 
van een diploma voor de Vereeniging tot bevordering der Bouw
kunst te Groniogen". Hst ontwerp met het motto Rood, Geel, 
Blauw verkreeg 16 punten; Beiooning 141; A X. 144; Bommel 
« i ; Amstel 12; 0»« l i t ; Zwart, Geel 101; M 1 X 10; Kunst I 
10; Kunst II 10; Kleur 8}: A . W. 81; Wilde Roos 7; Diploma 
0; Ardjoeno 6; Fxelcior 5; Kennis is macht 4. 

De [.rijs van f 40 wordt toegekend aan den heer 1'. Doorn, 
leeraar aan de Ambachts- en Burgeravondschool te Alkmaar, co 
de premie van f 15, door het lot beslist, aan den heer L Koek, 
architect te Zwolle. 

Daar over 't algemeen het gehalte van de ontwerpen niet van 
dien aard ia, om ze voor hot publiek tentoon te stellen, wordt 
er besloten, hierop in de volgende vergadering terug te komen, 
waarop door het bestuur ook voorstellen zullen worden gedaan, 
om het nu als diploma der Vereeniging uitgekozen outwerp al 
of niet te lateu drukken. 

Na voorleziug van eene vraag uit de vragenbus, waarin de 
wenscheljjkheid van eene geschikter regeling iu de circulatie der 
houwkunrjige weekbladen uitgesproken wordt, sluit 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 . 
AMSTERDAM, Woensdag 17 dezer .te 10i aren, zal de Maatschappij 

tot bevordering der bouwkunst in het mnutsctiappcljjk gebouw 
hare Ï9c algemeene vergadering houden. Behalve de gewone werk
zaamheden en de behandeling eener wctswjjzigiug, staat ditmaal 
op dc agenda: .Inleidend woord voor het bezoek nan het nieuwe 
Entrepotdok en de havenwerken vau Amsterdam, door den heer 
C. L , -M. Lanibrechtsen van Kittbem, directeur van publieke wer
ken van Amsterdam'. Daarna zal een tocht worden gemaakt naar 
de in uitvoering zijnde werken ten behoeve van den haudol in 
dc Haven, uan de Huudelskadc,do Ukade, de Ertskade, het nieuwe 
entrepotdok en den graansilo van de heeren Korthals Altes. 

— Den 30 April werd op Zorgvlied eea godeukteekcu onthuld 
op het graf van den heer Martin Kaltf, den redacteur vuu het 
„Handelsblad'', die juist eeu jaar geleden onder groote helaug-
stelliug ter ruste werd gelogd. Het gedeokceekeo, dat door samen-
werking van eeuige vrieuden tot stand kwam, bestaat uit een 
opstaandeu stee i , eenvoudig met ranken bawerkt, en waaropeen 
medaillon met de welgelijkende beeltenis van Martin Kalf' in 
brons is aaugebrucht. Het ootwerp van den architect Eduard 
Cuypers werd door dc heeren Van deu Bossche cn Crevels uit
gevoerd. 

Namens de vrienden van den overledene, die in grooten getale 
aanwezig waren, sprak notaris J . 1'. Herbschleb eenige eenvou
dige, hartelijke woorden, waarop de oudste zoon, de heer Jan 
KuliT, antwoordde. 

— Naar „Dc Ingenieur" uit goede bron mededeelt, hebben 
de arbiters, iu zake de geschillen tusschen de Nederlandsche 

Zuid-Afrikaausche Spoorwegmautschuppjj eu de tinna J . C. van 
Hamuli d Co.. aannemers vuu osn gedeelte der gpoorwegwerken 
in dc Zuid-Afrikaansche Republiek, genoemde tinna in het geljjk 
gesteld. 

ROTTERDAM. Voor de betrekking van adjunct-directeur dor go-
niecntewcrkcn alhier (vacature-Neiszen), komt ernstig in aan
merking de heer A. C. Burgdorücr, le-luiteuant der geoio te 
Haarlem. 

ARXHEM. Naar wij vernemen, heeft de hoer M. A. van Idsinga 
hoofdingenieur vau den provincialen waterstaat in Gelderland 
als zoodanig zjjn eervol ontslag aangevraagd. 

Dm.it'. De Minister van llinnenl. Zaken heeft bepaald dat de 
commissie, belast met hot afnemen der examens B volgens art. 
tiO en C volgens de artt. 61—65 der wet van 2 Mei 1863, voor 
het jaar 1899 hier-ter-stede zitting zal houden ca is benoemd tot 
lid en voorzitter dier commissie J. F. \V. Conrad, oud-hoofdinspecteur 
vau 's Hij ks waterstaat te 's-Gravenhage; tot leden: Dr. P. A must e in, 
Dr. H . Behrens, I'. van der Burg, J . Cardinaal, H . Cop, J . Grundel, 
E . Gagel, N. II Uenket, H. J . Iteuvelink, Dr. 3. Hoogewertf, A . 
Huet, O. J. Morre, Mr. B. II. Pekelharing, II. A . Ravcnek, Dr. 
C. A. Scheltema, Dr. J . L . 0. Schroeder van der Kolk, J. A . 
Snijders C Jz., Dr. P. Zeeman Gz., hoogleeraren aan de Polytech
nische School; Dr. M. de Haas. J . A . van dor Kloes, Dr. G. 

Schouten, T. K. L. Sluyterman, G. J. van Swaay, leeraren aan 
de Polytechnische School; W. K. Behrens, ingénieur van dec 
waterstaat te 's-Gravenhage; J . D Donker Duvvis, directeur 
der Samarang-Joaoa Stoomtrammaatschappjj, te 's-Gravenhage; 
J . C. Djjxhuorn, werktuigkundig ingenieur te Fjjeuoord; S. G. 
Everts, hoofdcommies aan het Departement van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, te 's-Gravenhage; A. C. C. G. van Ha
mert, leeraar aan de Koni kljjke Militaire Academie te Breda; 
II van Hou men llzn.. werktuigkundig ingenieur te Hof van Delft; 
l i . Hoogenboom, hoofdingenieur van den waterstaat te 's Her-
togsnbosch; Dr. X . P. Kapteyn, leeraar aan de eerste hoogere 
burgerschool met driejarigen cursus te Amsterdam; C. J . van 
Loon, mijnen-ingenieur. 2de klasse te Amsterdam; W. C. Met-
zelaar, ingenieur architect vnn de gevangenissen en rechtsge-
bouwen, te 's-Gravenhage; Dr. 1. A. C. Oudemans, lid van de 
Rijkscommissie voor graadmetiog en waterpassing, te Utrecht; 
J . W. Tidcman. inspecteur der Noderlaudscho Vereeniging var. 
assuradeuren tc Amsterdam. 

— Den 15n dezer maaud nemen de examons, bedoeld als B 
in de wet op het Middelbaar Onderwijs, eea aanvang. In het ge
heel wordt daaraan deelgenomen door 331) candidaten, als: 

175 voor het 1ste gedeelte, 
11' » ., 2de „ 
47 „ „ geheele examen. 

HEI.MONII. De Gemeenteraad heeft het voorstel van don heer 
Schotel, ingenieur, cn do aannemers Van Xoordenno en Vau Ven-
deloo, om een nieuwen watertoren te bouwen, mits de ge
meente / 10,000 bgdraagt in de kosten, aangenomen. 

P E R S O N A L I A . 

— Bij kon. besluit is benoemd tot ingenieur 2e kl voor het 
sioomwozeu. de adspirant-ingenieur A . C. van de Sladt. 

— Bij beschikking vau den Minister van Waterstaat zgn be
noemd tot buiteugewoon opzichter: P. S. van Teeckelenburgh ei: 
C. Verburgh, te 's-Gravenhage, bg den bouw van een brug over 
de Oude Maas te Spgkenisse; \V. H. N. van der Hevden, te Arnhem, 
bg de herstelling van dc Wilhelminasluis te Vianon en H . J . 
Marsman, te Zwolle bij do wegen iu Orerjjsel. 

— Bjj den Waterstaat in Ned.-Indië is benoemd tot architect 
le k l . U 0 J . Bruins, thans architect 2e k l . 

— De Raad te Alkmaar benoemde tot directeur aan de bur
geravondschool H. van der Hey, onder-directeur van dc ambachts
school te Leeuwarden ; met den benoemde stond de heer F. A. 
W. van Harderwjjk te Amsterdam op dc voordracht. 

— De civiel-ingenieur A . K. Zweede, te Middelburg, is beuoemd 
tot tijdelijk adjunct-ingenieur bij dc werken aan het kanaal door 
Zuidbeveland. 

— Tot directeur-boekhouder der gasfabriek te Wormerveer U 
benoemd de hoer P. N . Labrgn, te Gouda. 

— De hoofdingenieur Van Heek wordt verplaatst naar de mari
tieme directie te Hellevoetsluis eu aun het departement vac 
Marine vervangen d.mr deu te benoemen hoofdiugeuicur Wijs. 

— Tot hoofdopzichter der „Noordbrahantsch -Duitsche Spoor
wegmaatschappij ', standplaats Gennep, is beuoemd de heer C. 
F. Urönert, opzichter der Staatsspoorwegen te Sittard 

— De heer Jhr. C. van Forcest, gelijktijdig benoemd tot fahrick-
landiuetcr van het grootwaterschap van Woerdeu cn gemeente-
architect te Edam, heeft, naar wij vernemen, laatstgenoemde 
betrekking aangenomen. 

— Bij kon. besluit is benoemd tot opzichtcr.toekeDaar bjj det. 
raad van toezicht op de spoorwegdiensten t i . Dirksen. 

VACANTE B E T R E K K I N G E N . 

— Ingenieur bjj de g e m e e n t e w e r k e n te Utrecht. Jaar
wedde 120'U ii /3000. Adres den Burgem. vóór 16 Mei. (Zie 
aavert. in het vorig no.). 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r - t e o k e n a a r te's-lIraveu-
hage, die als chef de bureau kan optreden. Adres lett. G. H . 
Bureau dezes. (Zie advert, in het vorig no.) 

— L e e r a a r i n he t b a n d t e e k c a e n cn l e e r a a r : 
hot hoc t s o c r o n aan de Kou. School voor nuttige en beel-
dende kunsten te 's.Hertogonbosch. Jaarwedde voor eik — f 750. 
Adres vóór 20 Mei aan don Burgem., voorzitter van het Postuur 
der school. 

— W e r k t u i g k u n d i g teokonaar hjj de Petroloummaat-
suhappij ..Moeara Duim". Adrss Doelenstraat 12—14, Amsterdam. 

— C o n s t r u c t e u r - t e e k e u a a r aau eene machinefabriek, ver
trouwd met jjzerconstructies eu bekwaam zelfstandig te werkei:. 
Adres o". 12591. Bureau .V. Reit. Ct. 

— A s s o c i é of t e e k e n a a r tegeu vast salaris. Adres 
lett. X . M. Bureau dezes. [Zie advert, in ail no.) 

— B o u w k u n d i g t e e k e n a a r . goed detaillist. voor 3 
msandeu. Salaris ƒ 7 5 per maand. Adres lett. H P 9 6 9 . Men-.cs 
v. a. Da'. 

Maatschappij totExpIoitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor tekening van den Staat). 

Op W o e n s d a g d e n JJ4 H e l 
1*99, des namiddags ten 8 are (lokale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
l'trecht, van: 

B E S T E K No. 765. 
H e t n a k e n v a n de G r o n d 

en K u n s t w e r k e n , het u i t 
b r e i d e n en wi jz igen v a n 
S p o r e n en W i s s e l s , het 
o p r u i m e n en m a k e n v a n 
Gei touwen en I n r i c h t i n 
gen , het m a k e n en op
r u i m e n v a n H u l p w e r k e n 
e n he t v e r r i c h t e n v a n 
diverse w e r k e n , t en b e 
hoeve v a n de u i t b r e i 
d i n g v a n het s ta t ion 
H E N G E L O (O.) 

B e g r o o t i n g f 1.695.000. 
De besteding geichiedt volgens § 4 5 8 

van het bestek. 

Het bestek ligt van den lsten Mei 
1899 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park en aan het bureau 
van den Heer Ingenieur G. W. V A N 
H E U K E L O M , te Hengelo, en is op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd 
Centraalbureau t Dienst van Weg en 
Werken! te bekomen, tegen betaling 
van ƒ 7 . 5 0 (tonder de teekeningen 
tegen /"2.50). 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Ingenieur voor
noemd, vanaf den 8iten Mei 1899. 

Aanwijzing op bet terrein zal ge
schieden den l-'den Mei 1899, ten 10.30 
aren voormiddag (West Europeesche 
tijd). 

Utrecht, den Sasten April 1899. 

AANBESTEDING. 
Op OinsettiH 39 Mei # « » » , des 

namiddags ten '4 ure, zal in het Lokaal 
voor Publieke Verkoopingen, Achter 
St. Pieter No. 18, te Ü T H K C H T door 
de Vereeniging van Notarissen aldaar, 
worden aanbesteed: 

H e t gedee l te l i jk a f b r e k e n 
v a n het V E N B U H U 1 S , 
A c h t e r S t . P i e t e r S o . 18 
te Utrecht , en het bouwen 
v a n een G R O O T V E R 
K O O P L O K A A L enz . 

Het bestek en de teekeningen lig
gen ter inzage, en zgn te bekomen ü 
fl.— per (tel bij den Architect A L B . 
NIJLAND, Kromme Nieuwe Gracht 
72, te U I R B C I I T , bij wien teven in
lichtingen zijn te verkrijgen. 

Aanwijzing op het terrein Dinsdag 
28 Mei s. I., dei namiddags ten 2 ure. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, m hgn» 
Mem. San. Inst L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Buy ter kade, m i M D A » . Fillaaal: M Bekla. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS 4 Co, te Barrhead, 
Specialiteit voor de Levering van compleete SnémruMnuen. - A^MHufimnB. -

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. - Porseleinen sSoMn,pen,i?P™ B<™~t~-
Closets. IVasehlafels. Urinoir, SM. - V B B W A B M I M S e . 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer eonenneerende ptjsjaj 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gsbrniksujka rest* 

van hout en van ttaal, in verschillende 
eonntructiën. Prijscouranten in
lichtingen op aanvrage gratie bij 

W. M. M. SCHOteTE, 
Fabrikant. Prinsengracht 516. AMSTERPiM. 
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G. BRUIJNZEEL & ZONEN. 
MKIJJES & BOSCH. 

A.splialtfahrikanten. WIJIIK (Holland) 
teemt**,» H O I J T C E H E N T R A K E N , H I S T I K R A K E N , 

A S P H A L T R A K E N en A S P H A L T V L O E R E N . 
EabHeeereu. A S P H A L T R A K P A P I E R , H O U T C E H E X T , 

I S O L E E R P L A T E N , C A R B O L I N E U H , enz . 
Directe levering. Irima referentiën. Concurreerende prijzen. Veeljarige garantie. 

| BURGEMEESTER en W E T H O U 
DERS van 's-BOSCH, zullen in het 
openbaar 

tschappij 

AANBESTEDING. 
Op Mamtutag 99 Mei IH99, 

te 3 uren, zal door de Directie van de 
„Nederlandsche Handel-Muatichappij" 
in het Koffiehuis DE BOODELEEUW, 
Vijgendam te Amsterdam, worden 
t.t.VBESTEEOi 

H e t v e r b o u w e n v a n de 
G e v e l s v a n het K a n t o o r 
gebouw a a n de H e e r e n 
g r a c h t 406 en N i e u w e 
Sp iege l s t raa t 1—3 t e . i n i -
mteretane met b i j k o m e n d e 
w e r k e n , met de l e v e r a n 
t ie v a n a l l e M a t e r i a l e n 
en A r b e l d s l o o n e n . 

Het bestek met lichtdrukteekening 
is ad f 1.50 per stel te verkrijgen 
bij den Heer P. RIJNJA, Reguliers-
gracht No. 134, van af 18 Mei 1899. 

Inlichtingen geven de architecten 
A. L . V A N GENDT & ZONEN. 

H. & J . SUYVER 
F A B R I K A N T E N T A N 

t^omketels en Werktuigen, 
tp é s latera. TcMteoastsnisg te alnMÉns 

dam 1881 bekroond met 
O U DIPLOMA (keepte eaisrse iehi tsö 

ntoUsadaek* Toto sa •oeiaars, 
Bioksretraat 

AMSTERDAM. 

AANBESTEDEN: 
lo. O p / * rteitsn», v.m. 10ure: 

A a n l e g g e n v a n wegen en 
r l o l e e r l n g op het t e r r e i n 
be* esten de R o m m e l ene. 

2o. Op 911 Mei IH99, v.m. 10 ure: 
U i t v o e r e n , v e r a n d e r i n 
gen en o n d e r h o u d s w e r 
k e n v o o r m a l i g S t a t i o n s 
gebouw. 

Bestekken en teekeningen ter inzage 
op het Gemeentehuis en resp. 11 / S . 5 0 
en jf I .OO verkrijgbaar bij den Inge
nieur-Architect, die tevens nadere in
lichtingen geeft. Aanwijzing in loco 
voor lo. op daartoe te doen verzoek, 
en voor 2o. op 19 Mei e. k. namid. 
l'/s ure. 

H. P. DEN BOER. 
Wollenfoppeiistraat 39, 

ROTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LIICHT-BAKOVENS 
Bekroond met den hoogsttn Prys en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R 
D R E C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
d e » b a k v l o e r en D r a a l o v e a a . 

http://Dm.it'
http://Men-.cs
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Asso^ofJeekenaar.|KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
I V — I l T» i . • . W Een gehuwd Persoon, in het bezit 

van kapitaal, geheel op de hoogte 
Tan de vervaardiging v.n 

G l a s in. Idood, 
wenscbt in onderhandeling ! • treden 
met een daarvoor B e k w i a l i l 
T v « ' k e n a a i * , om eventueel een 
associatie aan te gaan of bij steller 
dezer, tegen Tast salaris, geplaatst te 
worden. Br lett. N M , Bureau dezer 
Courant. 

Nieuw! Nieuw! 

S C H R A M M ' S ! 
Patent Acetyleengas. 
Z G e n e r a t o r e n Toor ver-
1 lichting ran VILLA's of afge- T 
- legen gebouwen worden, onder » 
2 Je grootse mogelijke garantie, jr 

* Tan af' (i lichten tot uiterst bd- i 
* lijken prijs geleverd. Belangrijk 3 

£ goedkoopcr dan l ' e t ro l eum, « 
£ E l e c t n s c h e of andere Ter-

^ lichting. 

Absoluut nieuwste constructie. 
fieneraiil I erteiieitieonrtïiner. 

J . T U I S . 
(2) Install rur. ( 

W E E S I » , 

Machine . . . 
Stoomboote 
«erken 

L E I D J E I \ T . 
une-. 8toom ketel- eu Constructiefabriek. Scheepshouwwerf met Dwarshelling, lane 50 M 
nbooten-,Ba gger-en8poorwegmateriaal.lJzer.enKopergieterfl.ZwareenLichte8mt». 
en. Apkers, IJzeren en Stalen Kettingen met certificaat van Lloyd's en Bureau Veri tü 

Stoomtimmerfabriek 

A B C H I T B A V E M en L I J S T K V l n v o o r r a a d ; Y B O F I I X B » g r a t i » v e r k r i j g b a a r , w«n«M4uanj. 

V A L ï ï ; T L ^ , e C ° '
 S P 1 E 6 E L - e n VERSTERGLAS. 

Kan laar rn Maf/azijn lflnemkweekcr- VerZll Verillg1 j 
• straal tii h.ld. Xieuive li,a,„; T 0 0 r ' l e Heaalnle m a t e n . 

AUesoorten (icornainenteenl G L A S , enz, enz. 

BECKER & BUDDIMGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
T A N 

W A T E R P A S - H O E K X E E T * 
• N ANDXBI 

I X S T B l M E X T E J f , 

T o o r INGENIEURS, A B C H J T E C T I 1 , 

LANDMETERS, TEEKENAABfl , erna. 

l . e ë n i a l l l e e r d e 

I ' o i l s c h a l e n . 
WEEGWERKTUIGEN 

G E BR. H E S S E , Damrak 68, 
AMSTERDAM. 

Leveren compleete i i . o s i r r i \ i t i < I I T I \ < - 1 : v . 
„ „ it \ I» I v it i < II r I v1.1: v. 

WASGHBAKKEX, GASORXAJIEXTEX enz. Tegen concurrecrende pryzen. 
Flaelslng en inrichting door geheel Nederland. Teekeuingen en prijscouranten op 

aanvrage. Wederverkoopers ontvangen het gewone rabat. 

GEBR. VAN DER VLIET 
Uierhandelaari te Amsterdam. 

Staal-, Plaat-, Band-, Hoek en T-Uzer enz. 
Sta len B a l k e n in verschillende profielen 

en lengten. 
v u i e n ea a-egoten S taa l uit de fabriek 

»an Oebr. BÜHI.KR & Co. te Weenen. alsmede 
CHRISTIANA STER Hoefnagels 

STOOMHOUTDRAAIERIJ EN ZAGERIJ 
van het Broederhuis le Zeist. 

Biedt zich beleefd aan tot het vervaardigen van alle 
H O U T D R A A I W E R K E A , 

aet en «oed afgewerkt. Lage prUaea. t ' icuur- cn OrnamentzagerU j Vers ie 
rlna-en voor Veranda '» . Tuinhuizen, Ha lun t rade» , enz. enz. 

Bg grootere partjjen aanmerkelijke P R I J W V E R J I I X D E R I S i * ; . 

Ter drukkorjj der Naamlooz» Vennootschap „Het Vaderland" 

34*:c J A A R G A N G N". 20. Z A T E R D A G . 20 Mei 1899. 

RED. K. W. VAN GENDT K'Z. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van JJe Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling vuor het binnenland 
ƒ5.—; voor België A 6 . 5 0 cn voor de overige landen der Post-unie, 
met inbegrip van Nederlandsch-Indiö cn Transvaal, / 7 5 0 . Afzonder
lijke nominees bij vooruitbetaling me. plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat fo.l$. 

Advertentien van 1 tot 6 regels 1 i.oo. het bewijsnummer daaronder 
begrepen* v»or eiken regel meer / 0 . 1 5 . Groote letters worden berekend 
naar plaal>ruimle. Anni>„ces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatstegen, slechts tweemaal gerekend. 

REISHERINNERINGEN. 
DOOR 

A. W . WEISSMAN. 
III. 

V e n e t i ë . 
(l 'civolg van blade. 151). 

Wij waren nu in het hurt der Lagunenstad en 
wilden nog eenige gebouwen opzoeken, die uit een 
architectonisch oogpunt de aandacht verdienden. 
Daarom gingen wij weer den doolhof van straatjes 
in en vonden na ccnig zoeken de Scuola di San Gio
vanni Evangelisla, in het laatst der 15e eeuw door 
Pietro Lombardo voltooid. De motieven zijn hier half 
Gothisch, hall Renaissance; de details verraden ei 11 
fijnen smaak. 

Door andere steegjes werd San Giacomo dall' Orio 
bereikt, ccn kerk uit de 12e eeuw, van gebakken 
steen en geheel Roniaansch, ofschoon later verbouwd, 
en in den Gothischen tijd van zijkapellen voorzien. 
Een dezer kapellen bevat ccn kroning der H. Maagd, 
door Lorenzo Lotto. De kleur der Venetianen is hier 
met het licht en bruin van Correggio vercenigd. 

Santa Maria Mater Domini is een dier betrekkelijk 
kleine Yenetiaansrhe kerken, die in dc 15e eeuw ge
bouwd, bij een ecnvotidigen plattegrond een grooten 
rijkdom van details vertoonen. De gevels dezer ge
bouwen sluiten steeds met een halven cirkel, blijkbaar 
een herinnering aan dien van San Marco. Platen van 
marmer in verschillende tinten zijn ter versiering aan
gebracht. Ook hel interieur is rijk voorzien van al
taarstukken, waarbij echter geen bijzonder interes
sante voorkomen. 

Aan het Campo San Polo, met zijn voornaamsten 
gevel aan het kanaal van dien naam uitkomende, ligt 

het Palazzo Corner MIKcnigo, door Michcle Sanmi-
cheli gebouwd. Men zou niet zeggen, als men dit werk 
ziet, dat zijn schepper eigenlijk militair ingenieur was, 
die in dienst der republiek Venetië overal versterkin
gen aanlegde cn die ook de uitvinder was van de 
bastions. Men denke zich een hedendaagsch genie
officier belast met het ontwerpen van een vorstelijk 
paleis, en men zal eerbied krijgen voor de veelzijdig
heid der l6e-ceuwsche meesters. Sanmicheli heelt de 
klassieke vormen in al hun strengheid toegepast; er 
is iets majestueus in dit paleis, hetwelk nog treffender 
uitkomt door het onaanzienlijke der omgeving. 

De dichtbijgelegen kerk San Polo schijnt oorspron
kelijk uit de middeneeuwen afkomstig, /ooals haar 
Gothisch portaal bewijst. Omstreeks ióoo evenwel 
werd zij geheel naar den smaak van den tocnmaligen 
tijd verbouwd. 

Wij wilden nu, over deu Pon te di Rialto, weder bet 
oostelijk van het Canal Grande gelegen gedeelte van 
Venetië bereiken. Onze weg bracht ons langs ver
scheidene kleine kerken, als Sant' Aponal, met een 
fraai portaal, San Silvestro, San Giovanni Llemosi-
nario en San Giacomo di Rialto. Wij stonden verbaasd 
over den rijkdom aan bedehuizen in een zoo betrek
kelijk klein bestek. 

Dc omgeving der Rialto-brug behoort tot de drukste 
gedeelten der stad. Op het pleintje aan dc westzijde 
wordt, dc groentemarkt gehouden, waar het met zuide
lijke levendigheid toegaat. Aan de linkerhand ver
heffen zich de Fabbriche nuovc. waar nu dc rechtbank 
zetelt. Sansovino heeft door dit werk getoond dat 
hij, ook als slechts bescheiden middelen tot zijn be
schikking stonden, wat goeds wist te maken. Hij 
maakt de ingenieurs beschaamd, die in onze eeuw 
de ijzeren vischmarkt bouwden, welke in deze omge
ving ten cenenmale misplaatst is. 
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Associé of Teekenaar. KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
V 1 j r\ . m . . . I 9 Een gehuwd Persoon, i n het b e z i t 

v a n kapitaal, g e h e e l o p d e hoogte 
T a n d e T e r T a a r d i g i n g v»n 

G l a s in. JLtood, 
wenscht i n onderhandeling Mi ireden 
m e t e e n daarvoor It «• k n a a l i l 
T e e k e n a a r . o m eventueel ren 
associatie u a n te g a a n o f b i j steller 
dezer, tegen vast salaris, geplaatst t e 
worden. Br lett. N M , Bureau dezer 
Courant 

L E I J D E I V . 
Machine-. 8toom ketel- en (Jonstructiefabriek. Scheepshouwwerf met DwarBhellinsr, lang 50 H. 

«erken. Ankera, Ijzeren en Stalen Kettingen met certificaat van Lloyd's en Bureau Veritas 

Stoomtimmerfabriek 

Nieuw! Nieuw 

S C H R A M M ' S 
Patent Acetyleengas 
Z. G e n e r a t o r e n voor ver-
i lichting van VILLA's of afge- E* 
5 legen gebouwen worden, ouder a 
£ de grootst mogelijke garantie, ™ 

~ Tan at' 6 lichten lot uiterst bi- t 
* lijken prijs geleverd. Belangrijk 3 
m goedkooper dan P e t r o l e u m , <£ 
|j E l e c t r i s c h e ot andere ver- J» 

lichting. 

Absoluut nieuwste constructie. 
Ueneraiil I 'ertegen iroetrtlif/er. 

J . T U I S. 
(2) Insluiten!-. 

W E E S P . 

\ÏMV 
A B C H I T B A V E H en L I J S T E N i a v o o r r a a d IIXOIIIIEM gratin v e r k r i j g b a a r , «ainasmn. 

V A L J S L w , C<1' ? m E L ' e n VERSTBRGLAS. 
Kantoor en Magazijn Bloemkweeker- * • ' • • " © • ' « i l . W e r l n g T | 
ttraat 64 bJd. Nieuwe Binnenweg. T 0 0 r ' l e araetlnle malen. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

BECKER IBUDDINGN. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
T A K 

W A T E R P A S - I I O F . K 5 E E T -
RN A N D E R E 

I H S T B V H E N T E N , 

voor rNQENIEURS, ABCUITEOTIB, 

LANDMETERS, T E E K E N A ARB, «as. 

( . e ë i i i a i l ieerde 

P p i l s c l i H l o n . 

WEEQWERKTUIGEN 

G E B R . H E S S E , Damrak 68, 
AMSTERDAM. 

Leveren oompleatc < I . O S K T I M I K I I T I Y < . K \ 

« I H A I M V R K IITIX«;KX. 
P l s s U m ^ b ^ h t l ' ° f ° ™ E X T E X enz. Tegen eoncurreerende prjjs.n. 

„ANTI-STONE". 
Grooto 

Beste en goedk. 
Ketelsteen in 

Koloiibespariiig-. 

Reagens tegen 
Stoomketels. 

GEBR. VAN DER VLIET 
IJierhandelaan te Amsterdam. 

Staal-, Plaat-, Baud-, Hoek en T-I.lzer enz. 
Stalen B a l k e n in verschillende profielen 

en lengten. 
V U l r n en Begoten Staa l uit de fabriek 

van Gebr. BH HL EB & Co. te Weenen. alsmede 
CHRISTIANA STER Hoefnagels 

M. » • 

VAXE & Co., Atlasworks. A m s t e r d a m 

ST00MH0UT0RAA1ERIJ EN ZAGERIJ 
van het Broederhuis Ie Zeist. 

Biedt sich beleefd aan tot bet vervaardigen van alle 
H O U T D R A A I W E B K E A , 

net en goed afgewerkt, l.age pr| |uen. Figuur- en OrnamentaagerU; 1 ersie 
r ingen voor Veranda's , Tuinhni/ .eii . Haluntradefl, ena. enz. 

Bij grootere partyen aanmerkelijke F R I J M V E K M I S D E H I X C i . 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

34** J A A R G A N G N". 2t Z A T E R D A G . 20 Mei 1899. 

REDACTEUR: F . W . V A N GENDT JGs. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van Dt Opmerker, 2de Schuvtstraat 102, '1- Grtnentage. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
fy—; voor lielgië ƒ 6 . 5 0 en vonr de overige landen der I'ost-unie, 
met inbegrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, / 7 5 0 . Afzonder
lijke nummer- bij vooruitbetaling me: plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat /"0.15. 

Advertent iên van 1 tot 6 regels / 1.00, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; v.or eiken regel meer / o. 15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaalsirgen, slechts tweemaal gerekend. 

REISHERINNERINGEN. 
DOOR 

A . V V . W E I S S M A N . 

I I I . 

V e n e t i ë . 
(Vervolg van bladz. 151). 

Wij waren nu in het hart der Laguncnstafl en 
wilden nog eenige gebouwen opzoeken, die uit een 
architectonisch oogpunt de aandacht verdienden. 
Daarom gingen wij weer den doolhof van straatjes 
in en vonden na eenig zoeken de Scuola di San Gio
vanni Evangelista, in het laatst der 15e eeuw door 
Pietro l.ombardo voltooid. De motieven zijn hier half 
Gothisch, hall Renaissance ; de details verraden een 
fijnen smaak. 

Door andere steegjes werd San Giacomo dall' Orio 
bereikt, een kerk uit de 12e eeuw, van gebakken 
steen en geheel Romaanse!), ofschoon later verbouwd, 
en in den Gothischen lijd van zijkapellen voorzien. 
Een dezer kapellen beval een kroning tier II. Maagd, 
door Lorenzo Lolto. De kleur der Venetianen is hier 
met het licht en bruin van Correggio vereenigd. 

Santa Maria Mater Domini is een dier betrekkelijk 
kleine Venetiaansche kerken, die in de 15e eeuw ge
bouwd, bij ccn ecnvoudigen plattegrond een grooten 
rijkdom van details vertoonen. De gevels dezer ge
bouwen sluiten steeds met een halven cirkel, blijkbaar 
een herinnering aan dien van San Marco. Platen van 
marmer in verschillende linten zijn ter versiering aan
gebracht. Ook het interieur is rijk voorzien van al
taarstukken, waarbij echter geen bijzonder interes
sante voorkomen. 

Aan het Campo San Polo, met zijn voornaamsten 
gevel aan het kanaal van dien naam uitkomende, ligt 

het Palazzo Corner-Mtxenigo, door Michele Sanmi-
cheli gebouwd. Men zou niet zeggen, als men dit werk 
ziet, dat zijn schepper eigenlijk militair ingenieur was, 
die in dienst der republiek Venetië overal versterkin
gen aanlegde en die ook de uitvinder was van de 
bastions. Men denke zich een hedendaagsch genie-
officier belast met hel ontwerpen van een vorstelijk 
paleis, en men zal eerbied krijgen voor de veelzijdig
heid der ifie-ceuwsche meesters. Sanmichcli heeft de 
klassieke vormen in al hun strengheid toegepast; er 
is iets majestueus in dit paleis, hetwelk nog treffender 
uitkomt door het onaanzienlijke der omgeving. 

De dichtbijgelegen kerk San Polo schijnt oorspron
kelijk uit de middeneeuwen afkomstig, /.ooals haar 
Gothisch portaal bewijst. Omstreeks lOuu evenwel 
werd zij geheel naar den smaak van den toenmaligen 
lijd verbouwd. 

Wij wilden nu, over den Ponte di Rialto, weder het 
oostelijk van het Canal Grande gelegen gedeelte van 
Venetië bereiken. Onze weg bracht ons langs ver
scheidene kleine kerken, als Sant' Aponal, met een 
fraai portaal, San Silvestro, San Giovanni Elemosi-
nario en San Giacomo di Rialto. Wij stonden verbaasd 
over den rijkdom aan bedehuizen in een zoo betrek
kelijk klein bestek. 

De omgeving tier Rialto-brug behoort tot de drukste 
gedeelten der stad. Op het pleintje aan de westzijde 
wordt tie groentemarkt gehouden, waar het met zuide
lijke levendigheid toegaat. Aan de linkerhand ver
heffen zich de Fabbriche nuove. waar nu dc rechtbank 
zetelt. Sansovino heeft door dit werk getoond dat 
hij, ook als slechts bescheiden middelen tot zijn be
schikking stonden, wat goeds wist te maken. Hij 
maakt tie ingenieurs beschaamd, die in onze eeuw 
de ijzeren visclunarkt bouwden, welke in deze omge
ving ten eenenmale misplaatst is. 



Het Canal Grande b 
geen kaden, 
del Yino en Rivi 

ft over zijn grootste lengte 
doch bij de Rialtobrttg zijn ze, als Riva 

t del Carbone aanwezig. Men heeft 
van hier een goed gezicht op de zeer eigenaardige 
overbrugging, die eeuwen lang de eenige verbinding 
tussehen de oostelijke en westelijke helft der stad 
vormde, cn die eigenlijk uit één breede marmeren 
boog bestaat, die ongeveer -,<.> M. spanning heeft. 
Als versiering van dien boog is de groetenis des engels 
gemaakt. Links komt Gabriel aangevlogen, op den 
sluitsteen is de duif des H. Gcostes gebeite 
knielt Maria in ootmoedige houding 

De breedte van de brug is ongeveer 25 M., en 
in vijven verdeeld. De beide buitenste en het midden-
ste gedeelte dienen als passage voor de 
de overige worden ingenomen door 
kels, die als het ware een kleine 
het geheel zijn vier en twintig van dergelijke kleine 
magazijnen aanwezig. In liet midden vormen zij een 
portiek, van waar men ccn uitzicht op het kanaal 
heeft. Ondanks den helderen zonneschijn leek ons 
hel Canal Grande somber en doodseh. Hij betrokken 
lucht of regen moet dit nog erger zijn; droefgeestig
heid, ziedaar het eigenlijk karakter der stad. Een 
vergelijking met de Heeren- of Keizersgracht tc Am
sterdam valt niet in het voordeel van Venetië uit. 
Men hoort geen rijtuig ratelen, stil glijden de gondels 
over het lichtgroene water. Slechts het geschn 
der gondeliers en het fluiten der 

geheele facade is met marmeren platen be-

rechts 

v i etgangers, 
twee rijen win-

tlerij vormen. In 

eeuw 
vaporetti of haven

stoombootjes brengt eenig leven in de brouwerij. 
Ofschoon het kanaal tot een gondeltochl uitnoo-

digde, stelden wij dien tol later uit, om eerst ccn wan
deling door het oostelijk deel der stad tc doen. De 
meeste reizigers wandelen te Venetië weinig of niet ; 
zij bepalen zich tot varen, en ofscho n de talrijke 
kanalen ruimschoots gelegenheid geven 0111 op de 
voornaamste punten te komen, vele belangwekkende 
monumenten kan men alleen te voet bereiken. De af
standen zijn te Venetië niet bijzonder groot, als men 
maar steeds de kaart raadpleegt en zich niet door den 
doolhof van straatjes in de war laat brengen. 

Noordelijk van de brug ligt de kleine kerk San 
Giovanni Crisoslomo, in de 15e eeuw door Sebastiano 
da Lugano begonnen, en later door Moro en I ullio 
Lonibardo omstreeks 1400 voltooid. Dc kerk is on-
geveer vierkant en heeft in het midden een koepel 
van misschien S M. middellijn, die door vier pijlers 
gedragen wordt ; de kerk heeft overigens tongewel
ven, alleen het koor vertoont ren houten zoldering. 
Het interieur is zeer schilderachtig; men ziel daar 
een der beste schilderijen van Sebastiano del Pionibo, 
den II Chrysostomus, in een boek schrijvende en 
door heiligen omgeven, liet stuk, dat niet best onder
houden schijnt, is in de eerste manier van den meester 
en doet in schittering van kleur niet voor Giorgione 
onder. Ook van Giovanni Bellini bevat de kerk een 
uitmuntend schilderij. De H. Hieronymus is hier 111 
een prachtig rotsachtig landschap verbeeld, met dc 
HH. Auguslinus en ('hristoffcl naast hem. Het is 
van het jaar t s l ï , en Bellini was toen reeds zeven en 
tachtig jaar. Maar de uitmuntende teckening e.i het 
schitterend, harmonisch coloriet verraden den grijsaard 
geenszins. 

Tot de schoonste gebouwen van Venetië behoort 
Santa Maria dei Miracoli, in 14S0 door Pictro Lom-
li; rdo begonnen 1 )< gevel is mei twee rijen pilasters 
versierd, waarvan dc benedenste een hoofdgestel dra
gen en de bovenste door bogen verbonden zijn. De 
bekroning geschiedt door het bekende half cirkel
vormige fronton, dal den gevel wel eenigszins drukt, 
ofscho 11 er vijf groote ronde vensters in aangebracht 

zijn. De 
kleed. 

De kerk heeft slechts één beuk, die niet een hou
ten tongewelf is afgedekt, welks caissons sierlijk be
sneden werden. Het koor bezit een koepel en eindigt 
in een nis. Bijzonder schoon is het beeldhouwwerk 
van de koorafsluiting. 

Ook in dit stadsgedeelte wemelt het van kerken, 
die althans een vluchtig bezoek wel waard zijn Santi 
Apostoli vertoont in dc kapel der familie Corner een 
pronkstuk van de bouwmeesters en beeldhouwers 
Lombard!; Santa Maria dei Gesuiti is een werk uit 
den Barok-lijd mei Tiziano's marteling van den H. 
Laurens, die wat al te zeer op effect is berekend. 

Moet men de kerk van San Sebastiano opzoeken, 
out Veronese in zijn kracht te zien, Tintoretto's beste 
kunst bevat de kerk van Santa Maria dell' Orto. een 
eenvoudig Gothisch gebouw in het noorden der stad, 
dat op geen gelukkige wijze gerestaureerd werd. In 
het koor dezer kerk schilderde Tintoretto in 1541! twee 
tafereclen, hel gulden kalf en het Laatste Oordeel. 
I )e be-., luljiaiv ruimte, vijftien meier hoog, doch be

trekkelijk zeer smal, bood den meester moeilijkheden, 
die hij niet glans wist te overwinnen. Hij verdeelde 
de groepen van volk, die bij het eerste onderwerp 
onvermijdelijk waren, zóó, dat het was, als vond do 
gebeurtenis op den berg Sinai plaats. Het Laatste 
Oordeel verraadt den invloed van Michelangelo's 
toen pas voltooid fresco. Maar hier verrijzen niet 
slechts de dooden uit hunne graven, ook de zee geeft 
haar buit terug. Tintoretto's werk overtreft dat van 
den glooien Florentijn door de verdeeling van licht 
i'ii bruin; de compositie is echter minder gelukkig, 
omdat de Rechter der Wereld, de hoofdpersoon, te 
veel op den achtergrond geplaatst werd. 

De Madonna dell' Orto is het l'llima Thule van 
Venetië; men kan daar niet verder omdat de Lagu
nen het voortgaan beletten. Hier dient dus omgekeerd 
le worden, 0111 hel oosten cler slad te bereiken. Een 
gondel is nu welkom; voor ccn lire brengt zij ons 
naar de kerk van San Giovanni e San Paolo, ccn der 
merkwaardigste monumenten van Venetië. 

Wij stapten af op hel kleine plein vóór de kerk, 
en zagen niet één, maar drie gedenktcekenen voor 
ons. Links de Scuola di San Marco, in 148; door Mar-
tino Lonibardo begonnen voor een geestelijke broe
derschap, doch thans als stedelijk ziekenhuis in ge
bruik. In het midden de kerk van San Giovanni e San 
Paolo met haar. helaas sterk gcrestaureerden bak
steengevel. Rechts hel vermaarde bronzen ruiterstand
beeld van Bartolonnnci 1 Colleoni, het meesterstuk van 
Verrocchio. De verhouding tussehen ros en ruiter is 
voortrcflijk; ook de fiere, strenge houding van den 
veldheer verdient niets dan lof. Slechts scheen ons 
het voetstuk, hoe fraai van ordonnantie overigens, wat 
hoog, vooral met betrekking tot dc geringe afmetingen 
van hel plein. Opmerking verdient do plaatsing van 
hel beeld; in onzen lijd /ou men hel gezet hebben 
daar waar de assen cler kerk en der Scuola elkander 
snijden. Leopardi stelde het gedenkteeken terzijde 
op, en gaf daardoor aan het plein de noodige ruimte, 
terwijl hij tevens cle gebouwen vrijliet. 

De kerk van San Giovanni c San Paolo is een 
basiliek van gebakken steen, in Gothischen stijl op
getrokken. De architectuur, betrekkelijk eenvoudig, 
hooft geen opmerkenswaardige bijzonderheden, of men 
moest als zoodanig cle flauwe helling der daken willen 
beschouwen. 

I h't gebouw dankt zijn vermaardhei 1 aan de ge
denktcekenen, die hel bevat. Het gelijkt in dit opzicht 
op vele Nederlandsche bedehuizen. Maar er is toch 

een opmerkelijk verschil waarneembaar, want terwijl de 
gralmonutnenten in ons vaderland hun beteekenis ont 
kenen aan cle faam van de overledenen, is het te 
\ enetië cle kunst, waardoor vele gestorvenen, die 
anders reeds lang vergelen zouden zijn, nog in onzen, 
tijd genoemd worden. De geheele wereld kent den 
naam van De Ruvter, en zou zich dien herinneren, 
ook al had Rombout Verhuist het graltccken in de 
Nieuwe Kerk te Amsterdam niet gemaakt. Maar de 
naam van Andrea Yendrainin zou geheel onbekend 
zijn, als Alessandro Leopardo hem niet door ecu mo
nument vereeuwigd had. 

Het gedenkteeken van den doge Vendramin is 
tegen den noordelijken muur van liet koor geplaatst, 
en kan dus niet op grooten afstand gezien worden, 
terwijl nok het hclil zeer hoog invalt, wat ongetwijfeld 
een nadeel is. Maar Leopardi heeft zich hierom blijk 
baar in het geheel niet bekommerd. De ordonnantie 
van bet werk, clat het jaartal 1471; draagt, is duide
lijk naar de Romeinse he triomfbogen gevolgd. De 
architectuur heeft le fijne details en cle sierlijke ara
besken, die hel kenmerk zijn der 15e eeuw. De talrijke 
bee li'en zijn even voortrein ik opgevat als uitgevoerd. 
I och heb ik ccn bedenking tegen het werk. De lig
gende figuur van den Doge schijnt mij te hoog ge
plaatst, zooelat zij niet goed te zien is. Ik gel of, dat 
het bij dit gedenkteeken was. dal Ruskin zich een 
ladder liet brengen, om den gestorvene beter te kun
nen zien ; hij bemerkte toen, dal de achterste helft cler 
figuur ruw was gebleven, omdat zij toch niet in het 
oog viel, en ergerde zich daaraan. Want 1 

In ttie eleler days of art 
Builden wrought with greatest earc 
1.! minute aixl ein-ccn pan, 
For the Lord see- everywhere. 

Ruskin betreurde het, dat in liet laatst der vijf-
I 1 uw die- dagen reeds eindigden. 

De kerk is vrijwel geheel met grafteckens gevuld 
eu liet zou mij te ver voeren, ook zelfs maar de 
belangwekkendste te bespreken. In het bijzonder de 
kunst der 14e en 15e eeuw is goed vertegenwo irehgd. 
Een prachtig werk van Pictro, Antonio en Tullio 
Lombardo is het monument voor den Doge Pielro 
Mocenigo, die 111 14,-11 overleed. In zijn ho fdvorm 
is het gelijk aan de Florenli jnsche graf teekencn van 
dien tijd. Het beeldhouwwerk is zeer goed uitge
voerd ; bij de reliefs is naar perspecticvisch effect 
gestreefd en doel zich cle smaak der Kie eeuw reeds 
gelden Maar cle lijn gedetailleerde architectuur is nog 
gein el ,,ls die der oudere meesters behandeld. Dil 
monument beslaat den muur zuidelijk van den hoofd
ingang ; aan dc andere zijde vindt men dat van 
Gio\;e.iai Mocenigo, die in 1485 stierf. Antonio en 
Tullio Lombardo hebben ook hier de tradities der 
kunst van Noord-ltaliö in eere gehouden 

D; • 'aier lo kunst achteruitging bewijst hel graf-
tccken vonr l.uigi Mo-enigo, boven den I felingang. 
Dit is een werk uit het laatst der lOe eeuw. 

Meer iiet moet erkend worden, dat ook de 17e eeuw 
grootsche werken wist voort te brengen, al hebben 
zij een ander karakter dan dc vroegere. In de kapel 
aan San Dcuninico gewijd, zagen wij zes bronzen re
liefs, :n 10711 geniaakl, die met hel volste recht mees
terstukken mogen hceten. Zij zijn in IÓ70 door Mazza 
gegoten cn overtreffen de meeste andere gelijktijdige 
werken door edele opvatting cn voortreflijke uft-
voering. 

Ook de Cappella del Rosario, noordelijk van het 
koor gelegen, was vroeger zeer bezienswaardig, maar 
zu > ".] 18107 geheel uitgebrand, zooelat van de mar
meren reliefs, door Alessandro Vittoria gemaakt, nog 
sloe'ës verkalkte fragmenten overbleven. Toen de 

brand uitbrak, was juist Tiziano's gro te schilderij 
San Pictro Martire naar de kapel overgebracht, om 
hersteld te worden. (Jok dit meesterwerk ging ver
loren. Nu is op het altaar in de kerk zelve, waar de 
schilderij placht te staan, een eopie aangebracht. Het 
moet ccn prachtig stuk geweest zijn. Tiziano toont 
hier zijn kunst als landschapsschilder. Petrus ligt ter 
aarde en strekt hulpeloos den arm naar zijn moorde
naar uit ; zijn begeleider neemt verschrikt de vlucht. 
Lon windvlaag doet de hoornen wuiven, en de' ge
waden fladderen. De stemming van het landschap is 
uitstekend weergegeven. 

Wij verlieten nu dc kerk, om ons naar Santa Maria 
Eormosa te begeven, een kerk die nu juist niet door 
haar bouwkundige- schoonheid uitmunt, maar die het 
beste schilderstuk van Jacop 1 Pahua Vecehi 1 bevat, 
de 11 Barbara. Vlak bij den ingang zagen wij de 
Heilige, het volmaakte type der eigenaardige Yenc 
tiaansche schoonheid. Als patrones cler artilleristen 
staat zij op een kanon, terwijl dc toren, die tot haar 
attributen bel rl, den achtergrond inneemt. Het stuk, 
ofschoon in geen besten staat, heeft toch nog veel 
van zijn oorspronkelijke kleuren-harmonie behouden. 
Maar het is, als zooveel andere kerkelijke werken, 
slecht verlicht 

Architectonisch interessant is tic kerk San Fantino, 
omstreeks 1500 begonnen Het plan vertoont één 
lange beuk, met kruisgewelven gedekl. Het door San
sovino gebouwde koor heeft een Koepel, en is bij
zonder elel van detail. Misschien de schoonste kerk 
uit die toe eeuw is San Salvatore, aan de Merceria, 
dc drukke, doch smalle weg die de Piazza met de 
Riallobrug verbindt, gelegen. Giorgio Spavento begon 
haar in 150b, doch zij werd pas na 15s'1 door Tullio 
Lombardo en Sansovino voltooid. Hier is cle basilikale 
aanleg behouden, doch met koepels in verbinding ge
bracht. Dc iniddcnbeuk heeft drie koepels met lan
taarns, die uit een tongewelf opstijgen. Kleinere koe
pels zijn 111 de zijbeuken aanwezig. Hel effevt van het 
interieur is treffend, en zeker uniek. Men denke zich 
drie Lombardische koepelkerken, zooals Bramante cn 
zijn leerlingen ze maakten, aan elkander, en men zal 
zich een voorstelling van de prachtige ruimte kunnen 
111,1 ken. Dc koepels spieken in de uitwendige archi
tectuur niet mede. Alleen hun lantaarns komen het 
dak tut. 

( Wordt vctvolgd.) 

BOUWKUNST AAX DL RIJKS ACADEMIE 
\ \ ij hadden niet gemeend, dat het met de bouw

kunst in hope aan de- Rijks-academie zulk een vaart 
zou loopen. Maar nu, behave Architectura ook de 
vereeniging Arti et Industrial' en het schilderkundig 
genootschap Pulchri Studio, om van minder vermaarde 
iirhamcn maar le zwijgen, met alle geweld de bouw
kunst aan gezegde academie willen onderwezen zien, 
tinei ele Munster van Binnenlanelsche Zaken het be
nauwd genoeg krijgen. Want vooral wanneer „schil-
elerkundigen" in gesloten gelederen optrekken is het 
veilig uit den weg te gaan. 

Alleen de Maatschappij van Bouwkunst wil van 
bouwkunst op de Stadhouderskade niets weten; zij 
meent waarschi jnli jk.elal dit artikel in de Marnixstraat 
reeds voldoende vertegenwoordigd is Delft heeft nog, 
als steeds sinds 1880, hare liefde; zij doet. een oogje 
dicht voor cle gebreken barer uilverkoorne en wacht 
hare „reorganisatie" geduldig af. 

Ook de schrijvers laten het onderwerp nog niet 
los. Al wat ten gunste van academisch onderwijs kan 
worden bijgebracht, wordt in kortere of langere arti
kelen aan de pers toevertrouwd. Wij, die met deze 
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dweperij viKir hel ;K;UItMiiismt1 irn loopje namen, ko
men er slecht af. Onze vaardigheid met de pen wordt 
gelaakt, omdat wij daardoor meer misleidden dan goed 
deden. Wat wij schrijven is ondoordacht, onze kunst
opvattingen deugen niet. Zoo althans oordeelt de heer 
van li. in het jongste ntnnmcr van „Architectura". 

Hel is ons ecu raadsel, hoe de wind van hel 
academisme thans waaien kan uit den hoek der neo-
gothiek. \'an menseiien als Cuypers, De Bazel. Lau
weriks hadden wij nimmer een verdediging van aca
demisch onderwijs verwacht. De middeleeuwen, wier 
„gemeenst hapskunst" zij zoo bewonderen, kenden 
; ven academiën. Zelfs de beginnende Renaissance 
dacht nog niet aan zulke instituten. 

De eerste academie van Beeldende Kunsten werd 
ni 15(11 door Giorgio Yasari te Florence gesticht 
Het onderwijs werd gegeven door Yasari en Fran
cesco Salviali, om maar alleen de beide mecstbcken-
den te vernielden. De beste leerlingen waren Jan van 
Straten, die zich op zijn Italiaanseh Giovanni Stra-
dano noemde, Jacopn Zucclii, en Giuseppe Porta. Men 
/al echter bij de hedendaagsche kimstgeschiedschrij-
vers deze namen, die bij de tijdgenooten zulk een 
goeden klank hadden, ter nauwernood vermeld vin
den. Had Yasari zijn boek over de kunstenaars der 
lOe eeuw niet geschreven, o o k hij zou vergeten zijn. 
Invloed o p de latere kunst heeft deze eerste academie 
niet gehad. 

In 1 <»4S stichtte Lodewiik XIY, of liever Charles 
I.e Brun, de academie, die op genoegzaam alle kunst, 
die in Frankrijk beoefend werd, haar stempel drukte. 
Het valt niet te 1 -ntkennen, dat Frankrijk sedert 
talenten bezeten heeft ; maar hoe veel schooner zou
den die zich niet ontwikkeld hebben, als de academie 
steeds niet belemmerend had gewerkt! Nog op het 
oogenblik is de Ecole des Beaux-Arts een zuiver 
Academische instelling. De jonge Fransche kunst 
wordt echter gemaal-V door hen, die van de Feole 
niets weten willen. In Duitschland en Oostenrijk is 
het niet anders. 

Men behoeft de tijdschriften, door de jongeren ge
redigeerd, slechts op te nemen, om aanstonds te be
merken, hoe zoowel Franschen als Duitschers en 
Oostenrijkers de academische opleiding als de oor
zaak van alle kwaad aanzien, hoe zij hel feit, dat in 
ingeland de nieuwe richting geboren werd. in ver
band brengen met de afwezigheid van academiën 
daar te lande. Daarom is het zoo zonderling, dat de 
Nederlandsche jongeren naar de academische oplei
ding verlangen. 

1 Iel schijnt, dat zij zich een soort van ideale 
s hooi voorstellen, een school,, vrij van de gebreken 
der buitenlandsehc. Maar onze Nederlandsche wet -
gevers hebben, als zij zich met het onderwijs bemoei
den, zoo weinig meesterlijks geleverd, dat het niet 
verwacht kan worden, dat zij nu zichzelf zouden 
overtreffen. 

Wij zijn er benieuwd naar. wie tic eerste hoogleeraar 
in de bouwkunst aan de Rijks-academie zal zijn. Wij 
durven wedden, dat de beginletter van zijn naam in 
den aanvang van het alfabet zal voorkomen. 

Of als alles eens bij het oude bleef? Dat 
komt in Nederland wel meer voor. De wet, waarop 
de Polytechnische Sein 10I berust, bleef sinds 1863 
ongewijzigd, dus heeft: de academie nog zeven jaar 
tegoed, verondersteld, dat Delft nu dadelijk gereorga
niseerd wordt. 

De menschen veranderen alle zeven jaren. Wie 
kan zeggen of er in io//> tmg wel iemand naar een 
leerstoel voor bouwkunst' verlangen zal? 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
79.f/r • . Ugtmeent I 'ergadt* ing. 

De Woensdag j l . in het Maatschappelijk gebouw gehouden 
algemeene vergadering werd geopend door den Voorzitter, die, 
na een hartelijk welkomstwoord, eene rede hield, waaraan wiï 
iict volgende ontlcencn: • 

Ken van de belungrykste gebeurtenissen is wel geweest de 
beweging om een „Bond" te stichten van Nederl. Bouwkundige 
Vereenigingen. voortvloeiende uit liet bekende adres van Haar/uylen, 
eene beweging, door den hool'dontwerper en zyne onmiddellijke 
omgeving zeil' gestuit. Veel is hierover geschreven en van ge
dachte gewisseld, en volledigheidshalve in '1 kort nog eens ver
meld in het verslag, hoewel ik voor myzell . — nu de mi mo
gelijkheid gebleken is om tot een gewenscht resultaat te komen , — 
liever niet meer die „open brieven"' eu beschouwingen van belang
stellenden, van mee- of tegenwerkers nasla. B V einde van al die 
beleefde brieven, complimentjes. raadgevingen, heuschc en on-
heusche opmerkingen is: dat in plaats van nader te komen, in 
plaats van eerlijk cn eikander vertrouwend „steun te geven" en 
voort te helpen, wij hoe langer hoe meer elkander wantrouwend 
beoordeelen en ons nog meer vervreemden, bij wijze van protest 
lidmaatschappen opzeggen enz. en/., en daarom zou ik zeggen, 
basta — genoeg. 

Men verwijt het Bestuur evenwel in deze zaak niet een 
l a a t s t e w o o r d gezegd te hebben, en meent dat bet Bestuur 
v e r p l i c h t is tegenover de leden rekenschap te geven van 
zijne handelingen in deze. zoo ook wat de oorzaak is geweest 
dat door toedoen van het Bcetuur het Oenootschap Architectura 
et Amicitia genoodzaakt was een nieuw contract te sluiten met 
den uitgever voor zijn weekblad en er van een samer smelting 
der organen geen sprake meer kon zijn. 

Moeten wij aan dion drang toegeven, dan doe ik dat noodc en 
uitsluitend in qunliteit nis woordvoerder van liet Bestuur der 
.Muutscliappjj. 

Ik wil beginnen met onze handelingen in zake het sumen-
smelten der organen van de Maatschappij en A et A. Alvorens 
het Bestuur van de hfaat»chappjj v<v r te stellen het initiatief te 
nemen om zich in verbinding met dat van A. et A. tc stellen, heb 
ik mij als oud-lid van A. et A. overtuigd door gesprekken met 
den Voorzitter. Bestuursleden oi' andere leden, dat een dergelijk 
samengaan niet onmiddellijk verworpen werd of een dergelijke 
combinatie onmogelijk zou geoordeeld worden en mocht ik by 
een ecrs'e conferentio met beide Besturen op 2 Dec. '97 consta
teeren, de eensgezinde wensch van allen, dat, wanneer de leden 
van beide Vcreinigingen, zonder hoogere contributie een uitge
breid» r en degelijker bind konden krijger, dit zeker in bun voor
deel en belang is. By samenwerking der Vereenigingen kan. zoo
wel qualitatief als qunntitatief belangrijker werk geleverd worden 
dan elk voor zich nu wekelijks doet verschijnen. 

Ik sprak verder den wensch uit, dat indien de besprekingen tot 
geen resultaat mochten leiden en de zaak dus bij 'tonde blijft, 
oi' wel. dat éen van beide gezelschappen op andere medewerking 
zint, dat zulks dan nimmer aanleiding moge zijn tot beschou
wingen, waarvan eene vervreemding of minder aangename ver
houding tusschen die Vereenigingen liet gevolg zou kunnen zijn. 
Kon de oplossing gevonden worden, zouden wij dat gaarne zien 
in 't belang der respectieve leden. Mochten overwegende redenen 
de zaak doen afstuiten, dat dan ieder vrij blijve eu elkanders 
werken en streven gadesla zonder rancune. 

l i t beide besturen is daarop een commissie benoemd, om de 
eventueele mogelijkheid eener samensmelting naderte overleggen, 
en werden successievelijk besproken: de onmiddellijke gevolgen 
eener combinatie; de extra-kosten voor beide vereenigingen door 
grootere oplage; winstderving van opbrengst der advertenties (die 
nu in 2 bladen verschijnen) meerdere en degelijke stol en hoe die 
to salarieeren , platen, illustraties, enz. Verder de belangen van de 
leden en de buiteuicden voor elke vereeniging op zichzelf be
schouwd ; het verband tusschen uitgever, medewerkers. loopende 
contracten enz., redactie, hoofdrelaetie, zetel van liet bureau, 
enz. enz. 

Do heer Van der Kloes, redacteur van het technisch gedeelte, 
was zoo welwillend over te komen eu onze vergadering van 3 
Kebr. bg te wonen. Om goed geprepareerd 0[> die bijeenkomst te 
ver«chyueu, deelde ZKd. te voren, 24 Jan. 98, zijn onpartijdige 
beschouwingen iu een rondschrijven mede aan aan a l de be
t r o k k e n e n , zooals / l i d . schreef. 

Tot zyn verwondering moesten wij op die bijeenkomst mede-
decl^u , dat die beschouwingen alleen bij A . et A. hadden ge
circuleerd en niet waren doorgezonden. 

Besluiten konden toen niet genomen worden, ook by ontstentenis 
van den Voorzitter, en maakten •- y intusscben kennis met do 
onzes inziens eigenaurdigen toestand, waarin zich A. et A. tegen
over de voor haar blad werk/amen bevindt. 

In een volgende bijeenkomst bracht de Voorzitter van A . e t A . 
berekeningen mede over de Knanciecle mogelijkheid van uitvoering 
en werd ons daarvan een schema toegezegd, terwijl wij inmid
dels met onzen uitgever beraadslaagden en ook een financieel 
plan opzetten. 

Allerlei omstandigheden en niet het minst mjjn langdurige 
ongesteldheid waren oorzaak , dat onzerzgds geen nieuwe bijeen
komst werd belegd , tot geheel onverwacht bet adres uit Ifaar-
zuijlen de gemoederen in beweging brncht. 
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Deur wy daarin ook lazen van een nieuw op te richten Bonds-
orgnau . een weekblad, officieel Orgaan der Vereenigingen enz., 
namen wij natuurlijk een afwachtende houding aan. totdat wij 
door het orgaan van A et A. kennis namen, dat dat Oenoot-
schnp een i ieuw «oi tract had afgesloten en dat bet blad in ge-
wijzigden vorm zou verschijnen. 

Wy zijn daar wel gevoelig over geweest. 
De bcsprekirgen, zoo alleraangenaamst en vol vertrouwen 

begonnen, zoo in eens zonder e e n i g e voorkennis van de baan 
geschoven! 

Het is zeker onnoodig mee te deelen. dat wij meenden, al* 
die heeren eenigszins mede wilden werken tot do verwezenlijking 
der oorspronkelijke plannen, al was het alleen maar, om — 
voor het oog ten minste ile vormen en beleefdheid in acht te 
nemen, nog wel eens hadden kunnen inlormeeren . ulorens 
nieuwe contracten af t« sluiten, of er onzerzijds aan gehecht 
werd de aangevangen onderhandelingen voort to zetten, of dot 
bet beter zoude zjjn dio maar te beëindigen. 

Kn zoo zijn wij van zelf het adres vnn Hnorzuylen genaderd, 
liet in druk gepubliceerde adres — lang verscheten voordat het 
officieel bezorgd was — wss hlijkleiur overhaast opgesteld: ik be
doel o. a. de irgewikkelde, hier en daar duistere redactie der 
grondslagen ,welke na nllo besprekingen op vergaderingen en in 
technische bladen nog niet geheel begrypboar zijn); de protesten 
over adheöie-hetuigingcn nan het „adres", zonder medeweten of 
tegen den wil van de persoon in questio alvast maar geplaatst; 
het onoverdachte, om zoo een belangrijk iets te laten uitmaken 
door alle bouwkundige vereenigingen in ois vaderlmid op een 
vergadering van excursionisten van do Maatschappij te Zutfen; — 
zoo kan ik beer.-n leden mcodeolen, dat wij in tegenstelling daar
van met de meeste nauwgezetheid de goede zaak waardig, als 
eerlijke mannen (eigen belangen of functie in gedachte reeds ter 
zydo gesteld hebbende) het adres hebben bestudeerd eu al het 
v ó ó r en tegen meermalen en langdurig besproken, gewikt en 
gewogen hebben om onderteekenaars een bevredigend antwoord 
te kunnen geven. 

Wat nu verder alle bijzonderheden betreft, zoo is het niet mijn 
bedoeling om u een uittreksel te geven van de notulen onzer 
vergaderingen, nnrh een résumé onzer besprekingen. Ons schrijven, 
dd. 22 November 1898 verzonden aan al de bouwkundige ver
eenigingen hier*te-lande, kan beschouwd worden als het resultaat 
van onze overleggingen 

Ik wenfeh er nog by te voegen dot bet Bestuur meende in 
zoo'n allerbelangrijkste zaak niet alleen eigenmachtig te mog n 
handelen, doch een besluit te moeten nemen in overleg niet en 
goedgekeurd dóór de Besturen der Aldeelingen van de Maat
schap! y, hetgeen geschied i . Het is op die bijeenkomst cok, dat 
ons primitief voorstel om door afgevaardigden vun clko Vi reeiiiging 
met ons Bestuur op een nader te bepalen vergadering to aten 
onderzoekeu. öf het mogelijk is, en boo of het mogelijk is om 
iu verband met de reeds bestaande V e r e e n i g i n g e n en 
C o r p o r a t i e s een „Bond" te nichten, verworpen is. 

liet heeft ons veel genoegen gedaan van zeer vele zijden ie 
mogen vernemen dat dit antwoord haast atlerwege veel instem
ming vond en goed beoordeeld is geworden. WIJ meenden dat 
bij de een of andere voor te stellen reorganisatie er twee gevallen 
mogelijk waren voor zoo verre o n z e vereenigirg (d. i . de Maat
schappy niet de Afdeelingen) betreft n.1 ; de Maatschappij ver-
d w y n t of wel: de Maatschappij blijft b e s t a a n . In dat geval 
hervormd als Bond van Nederlat dsche Bouwkunstige Vereenigingen 
met een ander Bellaar en met andere wetten of reglementen. 

Den naam. waaraan zóóveel tradities, zooveel relaties in binnen-
als buitenland verbonden zijn, dien zouden wy in geen geval 
hebben prijsgegeven, al was het alléén maar om de intrede tot 
dien nieuwen Bond zoo gemakkelijk en zoo geleidelijk mogelyk te 
doen plaats vinden, altijd uitgaande vau ons principe, dat waar 
men vereenvoudigen wil cn vereenigingen wil Uten samensmelten, 
het gemakkelijker gaat een b e s t a a n d e V e r e e n i g i n g 
welke reeds vele relaties naar binnen en buiten heeft als „Bond"1 

te beschouwen of wel te vervormen. 
Om onzen goeden wil te toonen zaten wij niet stil en deden 

na het verzenden van bedoeld schrijven, kort daarop een voorstel 
aan 4 plaatselijke Vereenigingen om, voor zoover Amsterdam 
betrof, alvast een begin te maken met ccn nuuwere aansluiting 
van beoefenaren der houwkunst aldaar, waarbij allen zouden kun
nen protiteeren, onnoodige en dubbele onkosten vermeden kouden 
worden en men in de gelegenheid zou /.yn elkander meer te ont 
moeten, te loeren kenuon en te waardeeren; wy boden A. et A. 
zelfs aan in ous gebouw eeu sociëteitslokaal vour haar in te 
richten. 

Juist du besprekingen om dat laatste onderdeel van ons plun 
te verwezenlijken kostto veel tyd en moeite, want waar een 
gezellig artistiek lokaaltje zoude ingericht moeten worden, zouden 
wy komeu te staan voor belangrijke uitgaven en deze mochten 
allerminst drukken op hoeren aandeelhouders vau het maatschap
pelijk gebouw en moesten personen dij het wèl met ons en de 
M a a t s c h a p p i j moenen, aangezocht worden een fonds bjj 
elkander to brengon. 

ln de ferme overtuiging dat dit voorstel met blydsehap zou 
worden aanvaard, denkende aan de zoo goed geslaagde gecom
bineerde vergadering by dc Beursvoordracht met de welwillende 
medewerking van den heer Berlage; denkende aan de v.-lo aange
name en vertrouwelijke gesprekken met bet Bestuur van A . e t A . 

I na uhoop van vergaderingen welke ik mocht bijwonen, en mij 
j herinnerende dat do Voorzitter van dat Oenootschap mij zelfs 
I toevoegde dat h|j bet zoo'n treurig verschijnsel vond. zoo tweo 

Vereenigingen in éen stad te zien vergaderen, gescheiden door 
maar een paar huizen iu plaats van onder éen dak enz. — 
wnren wij zeer teleurgesteld, in tegenstelling met de antwoorden 
van de Atdeeling Amsterdam der Maatschappy tot bevordering 
der Bouwkunst, den Aannemershond en de Technische Vakver
eeniging, van A. et A. een tamelijk uit de hoogte bescheid 
te ontvangen, nader toegelicht door de gepubliceerde discussies in 
dc gehouden Vergadering van het Oenootschap naar aanleiding 
van oi s voorstel. 

Het i i ons nu duidelyk dat men geen samenwerking met ons 
wensebt en nimmer gewenscht heeft. Sehyut het adres blykbaar 
haastig opgesteld, zoo is dit zeker het geval geweest met het 
besluit om dit aan ons te zenden en ons de leiding in handen 
te geven. 

Dankten wij destijds boeren onderteekenaars of eigenlijk den 
steller van het adres voor de onderscheiding, welke wy toe-
schrevon aan do erkenning als te zyn de oudste en de meest 
uitgebreide vereeniging op bouwkundig gebied in Nederland, nu 
verwijt men ons dat wij dien eerctitel gebruikten in oi s antwoord. 
De door ons voorgestelde samenwerking kan, volgens A. et A., 
in geenen deele bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking der 
gowenschte hervormingen, noch dienstig om aan dc moreele be
langen eener plaatselijke bouwknndige vereeniging tegemoet te 
komen, terwijl het hun allerminst wenschelyk voorkomt eene 
Inrichting te steunen aan welker organisatie zij hunne goed
k e u r i n g niet kunnen hechten. 

Vraagt men zich nu niet af hoe die heeren, alles te voren 
goed overwogen hebbende, zich destijds tot zulk een lichaam 
dan hebben kunnen wenden r Dc heer Voorzitter zegt, dat de 
hoofdgedachte van ons voorstel was, om den zetel van A. et A . 
te verleggen in het gebouw der Maatschappij, Hij keurde het 
voorstel van het Bestuur der Maatschappij niet goed, omdat door 
instemming daarmede het Oenootschap zedelijk verantwoordelijk 
werd aun de eigenaardige betrekking die er bestond tusschen het 
gebouw en het lichaam der .Maatschappij met hare Afdeelingen 
en de leden der Maatschappij. Afgescheiden van het teit. dat 
niemand hem attent heeft gemaakt, dat de hoofdgedachte van 
ons schrijven was „samenwerking ten bate van allen", begrepen 
wy het diepzinnig bezwaar niet. 

A. et A. zou der Maatschappij huur moeten betalen, doch. zooals 
uit de vroeger gevoerde gesprekken bekend was, belangrijk minder 
dan in Hotel American!, uit welke samenwerking bezuinigingen 
voor dat Oenootschap voortvloeien. Ken der heeren had bezwaar 
tegen het verhuizen van A. et A. naar het gebouw der Maat
schappij, om !ut er minst -ns eenige voordeden aan dat huis ver-
bondeu moeten zijn en bij die niet ziet. Niemand welke dien heer 
het hoveuhtaiunlo meedeelde, en ook niet wees op het vroeger 
toegezegd.- medegebruik onzer bibliotheek Weer ecu ander meende 
dat de My. eerst verbeteringen in eigen boezem dient in te voeren, 
en daarna eerst voorstellen tot samenwerking aan anderen kan doen. 
Ook ontbrak het niet aan ongevraagde „welwillende" adviezen, 
dat het gebouw als Maatschappelijk gebouw „aan de paal" moest 
worden geslagen en heelt men ..en ami" erop gedoeld dat het 
een handige zet was vun bet Bestuur om het gebouw wat meer 
productief te maken. Die een hond wil slaan vindt allicht een 
stok, eu namen wy' ons voor de zaok te laten rusten. 

Tot O O I leedwezen moeten wij constateeren dat de gemakkelijk 
te wederleggen bezwaren weerlegd hadden kunnen worden; dat 
uaur wi j schreven „de uitvoering van het plan on de vele detail-
zaken kunnen nader overlegd cu geregeld worden" men dit niet 
wenschte, en waar on/.erzyiU Dodere inlichtingen verstrekt konden 
worden, meu die niet heeft willen ontvangen. Daar alles wat van 
de zijde van A. et A. geschreven of gezegd is, zonder eenige 
toelichting bleef, is dc beantwoording cn wederlegging daarvan 
dan ook even bezwaarlyk als do waardebepaling der grieven 
onmogelijk. Ik hoop dat zij die ons gedwongen hebben „een 
l a a t s t e woord" te spreken nu voldaan zulleu zyn. Sympathiseer 
wèl of niet met het adres evoor zoover u alle punten duidelijk 
zijn), doch waardeer de pogingen vnu den steller om iets goods 
en degelijks tot stand te brengen. Laten wij voor ons zelf de 
overtuiging hebben goed gehandeld te hebben, eu worden onze 
pogingen miskend of verkeerd beoordeeld, nu dat is voor rekening 
van al die andere menschen, die zonder zich te willen laten voor
lichten, het i ' j er weten en daarnaar besluiten nemen. 

Nog eens,.... laat dit het laatste woord zyn over de beweging 
met goede bedoelingen op touw gezet, doch door gebrek aan 
samenwerking mislukt. 

Zooals I' uit hot verslag mocht blijken zyn wij ruim 40 leden 
rijker geworden. 

Het is altyd aangenaam voor ceu Bestuur van een vereeniging 
om te kunnen constateeren dat het aantal leden toeneemt, zonder 
evenwel daaruit te mogen otleiden, dat dit uitsluitend is toe te 
sehryven aan zyn eigen optreden, werkzaamheden cn leiding, 
doch is het ous byzonder aangenaam te kunnen mcédcelen dat 
ouder dc vclo nieuwe leden het bouwbedrijf en aanverwante vakken 
iu vele vormen vertegenwoordigd zijn. Wy hebben evenwel met 
leedwezeu kennis genomea vaa een uitdrukking voorkomende in 
een nasehritt, gevoegd bij het laatste verslag *) der Afdeeling ,Am-

•:) ln het Jio, tdif UetHltid. 
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sterdam'1, waar de voorzitter ilier AfdteliDg als zijn meer per
soonlijk gevoelen te kennen gaf, dat de Afdeeling liefst uit 
enkel „ a r c h i t e c t e n ' " zou moeten bestaan. 

Dit zeker persoonlijk gevoelen wordt niet door liet B« stuur der 
-Maatschappij gedeeld, hetgeen ook reeds duidelijk op Ie maken 
ia uit zijn schrijven in antwoord op bet adres ait HaHr/.uyler, 
dat het n.1. g e o n vereeniging wensoht van uitsluitend arehi-
tecten, maar een van a l l e n die met do bouwkunst in betrek* 
king Htaan en welke in een bouwkundige vereenigirg niet kunnen 
noen mogen gemist worden eo dat nog duidelijker blijkt oit de 
nitnoodlging gericht aan bet Bestuur van den Aannemetsbond om 
in het vervolg zyne bijeenkomsten ia liet maatschappelijk gebouw 
te bouden. 

Ontvielen ons betrekkelijk velen die den tol des levens moesten 
betalen, waaronder ook oe veelbelovende jeugdige Semiuelitik, 
zoo erkennen wij dankbaar bet voorrecht dut vele ouderen ge-
Hpaard bleven en berinneren nog eens aau den aingenamen onver-
getelQken dag, waarop wij onzen oud-Voorzitter, ons eerste arebi-
tect-eerelid de eeremedaille — de hoogste onderscheiding die de 
Maatschappij schenken kan — mochten nil reikt n en hem als be
langstellend lid weer in ons midaen mogen begroeten. 

Wat ons Bestuur aangaat, zoo kun ik mededeelen dat al wordt 
de organisatie der Mij. door een genootschap niet goedgekeurd, 
de geest onder bet Bestuur (en dat mag ik niet trots getuigen) 
uitmuntend is, en w | eendrachtelijk te samen arbeiden, en hoop 
ik dat de uitslag van dc verkiezingen tóó moge zijn dat de altre
dende doch herkiesbare leden weder met ons mogeu verder werken. 
Voor mijzelf dank ik voor aller medewerking en genoten ver
trouwen. 

Spreker eindigde ziju inleidend woord met de vaak gehoorde 
opmerking dut de Maatschappg geen groot gebouw noodig heelt, 
te bespreken. De vraag ot' men het gebouw zou verlaten ot' ge
deeltelijk van de band doen is ook door vorige bestaren der Maat
schappg dikwijls behandeld, maar ernstige overwegingen hebben 
geen genoegzaam voordeel kunnen aantoonen boten den bestanden 
toestand. 

De verschillende punten der agenda kwamen nu aun de orde; 
bet jaarverslag van den Secretaris en de rekeulng en verant
woording werden goedgekeurd en tot be-tuuoleden werden de 
aftredende leden J . A. Mnloek Houwer en V . A.Bosch opnieuw 
benoemd, waarn . de heer A. Salm (i.Itz uls Voorzitter herkozen 
werd. 

De begrooting voor 189!) word goedgekeurd en besloten do 
algemeene Septemberveryadering te Zwolle te houden. Voorts 
werd de voorgestelde wctiwijziging om buitengewone ledeu be
ueden de 2> jaren tot verminderde contributie toe te laten, aan
genomen. 

Oe Directeur tier publieke werken te Amsterdam, de heer O. 
IJ. M. I.iimbrechtsen vau Kitthem, sprak vervolgens een toelich
tend woord voor liet bezoek aan bet nieuwe entrepotdok en de 
havenwerken. 

Nu een een overzicht te hebben gegeven vai het ontstaan der 
haven te Amsterdam, met baar grooto werken, deed spr. eeo 
aantal mededeeliogen over het nieuwe entrepotdok, uan de hand 
vau tal van teekeningen cn platen, die aan de muren wuren 
opgt bunnen. 

In den namiddag werd per boot eeu bezoek gebracht aan dezo 
werken en later uan den graansilo, waarna de leden zich ami een 
gemeenschappelgken maahijd verenigden. 

TECHNISCHE VAKVKKKKNHÜMi. 
AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering van Woensdag 17 Mei 189!). 
In deze vergadering hield de heer N C. H. Verdam, ingenieur 

te Amsterdam, een voordracht over „Dc stoomturbine van Dr. 
De Laval en hare laatste verbeteringen''. In de eerste plaats ver
meldde spreker, dat roteerende stoommachines of turbines niet 
nieuw waren, ja de bekende Heron's hal van 120 jaren vüor Christus 
•was een stoomturbine; reeds in 162!» werd een Hehoeprqd door 
atoom bewogen, en gebruikt voor een stampwerk iu een apotheek. 

Spr. hield hierna een beschouwing overgewone Booinmachloes, 
diagrammen, expansie, omwvntelingssuelbeid, en zette duidelijk 
uiteen de vinding van Dr. De Laval, die bestaat ï> iet benutten 
van de snelheid van den stoom; door I ameljjk den stoom voor een 
zich verwijdende buis te laten stroomen, wordt een groote snelheid 
verkregen; deze bedraagt bij 10 atmaepheeren spanning van den 
stoom. 11% M. per seconde. De stoom stroomt uit een ot' meer 
van die buizen tegen de M-hoepen vun een turbinerad, en doet 
dit rad draaien met ecu snelheid tot 80.000 maal per minuut. 

Spr. toonde de groote voordeden van deze stoomturbine aan, 
als gering stoomverbruik, weinig beweegbare deelen eu hierdoor 
weinig slijtage; geen trilling, weinig geruisch en vooral de ge
ringe omvang. Ook gat' spr. een omschrijving van de verschillende 
onderdeelen. zoowel de oudere als de verbeterde, verduidelijkte 
deze door een groot aantal teekeningen en het ter bezichtiging 
stellen van eenige doelen. Na nog enkele toepassingen vau de 
turbine behandeld te hebben, noemde B| r. de machine van hoogen 
druk (216 atmosphearen), waarbij uren bet stoomverbruik tot op 
8 M 4 kilogr. per puardekracht en per uur hoopt te brengen 

Met belangstelling werd deze belangrijke en leerzame voordracht 
gevolgd en aan het slot gaven de aanwezigen met krachtig applaus 
bun dankbaarheid voor het gehoorde te kennen. 

Hierna eloot do Voorzitter de vergadering met een woord van 
dank aau den spreker. De vergadering werd door ongeveer 100 
personen bijgewoond. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
HAARLEM. Oe tentoonstelling op liet Museum van Kunstnijver

heid van de afgietsels der Uiudoenionuuieuten op Jata heeft zich 
in de laatste dagen aanzienlijk uitgebreid. Naast het kolossale 
poortgebouw van den lloro-lloedoer, dat een der belangrijkste 
stukken der tentoonstelling uitmaakt en waarvan voorheen reeds 
melding werd gemaakt, werd de verzameling met een zestal ba— 
reliefs aangevuld, zoodat het aantal tentoongesiolde friesen, thans 
24 bedraagt, terwijl eveneens nog enkele bouwkundige fragmenten 
in dc verzameling werden opgenomen. Ken groot deel dezer beeld
houwwerken zullen wordeu opgesteld in het monumentale gebouw, 
dat voor de N'cderlandsch-Indiscbe afdeeling der Wereldtentoon
stelling te Kargs in gereedheid wordt gebracht cn dat zal bestaan 
uit de nauwkeurige reproductie van een hoofdgebouw van een 
lloedahitiscb klooster, waarvan de bouwval, genaamd Tjandi-Sare 
gelegen is in do nabijheid vnn Kalassan aan den straatweg 
tusschen Djokjakarta en Soerukarta. 

belangstellenden kunnen zich dus thans reeds in het Museum 
te Haarlem eenigszins op de hoogte stellen van hetgeen dc Neder-
landsch-Indische afdeeling zal te aanschouwen geven. Het prachtige 
Indische gebouw, dat in het Trocadcropurk zal worden geplaatst, 
zal onder do vele monumenten, die door dc verschillende kolo
niale natiën worden opgericht, eene eervolle plaats innemen, en 
vooral door zijn oorspronkelijk karakter uitmunten, daar de plastische 
reproduction dezer decoratieve werken nog nooit in het Westen 
werden aanschouwd. 

Dc tentoonstelling is gedurende dc beide Pinksterdagen vun 
's morgens 10 tot 4 uur geopend 

ARNHEM. Gedeputeerde Staten van Gelderland stellen aan Provin
ciale Staten »oor bet door den beer M. A . van Idsinga, hoofd
ingenieur vin den provincialen waterstaat, om redenen van gezond
heid uaiiL'cwruagde out-Ug op de meest eervolle wijze te verleenen. 

God. Staten meeneu tsvens te moeten voorstellen eene wijziging 
van dc pensioensregeling van dc provinciale watersta.tsambte-
naren. In het besluit van 3 Mov. 18(14 no 14 is bepaald, dat bjj 
dertigjarigen dienst sn vjjfeniestigjarigen ouderdom dc helft van 
de jaarwedde, in het laatste dienstjaar genoten, aan de waterstaats-
ambtenaren ais pensioen zou worden toegekend. 

Ind eu de functionarissen door ziels- ot' lichaamsgebreken ge-
ponsionneenl worden bij minderen diensttijd, worjt het pensioen 
naar gelang der dienst jaren door l'rov. St. geregeld 

Het komt Ued. Staten in hooge mate billijk voor den scheidenden 
hoot'diiigoMr-ur het maximum-pensioen toe te kennen, waartegen 
de letterlijke opvatting van bovenstaand besluit zicb schjjnt te 
verzetten, aangezien de lieer Van Idsinga slet-bts ruim 20dienst 
jaren beeft 

Met verwijzing naur de ruime opvatting der peiiHiocnsregcliiig 
van wuterstaatsanibtenaren in andere provinciën, stellen tied. Staten 
voor, in bet bovenaangehaald besluit vsn 3 Nov. I8M No. 14, 
de woorden in de laatste alinea, „naur gelang der dienstjaren van 
de genoemde ambtenaren'' te doen vervullen, en hierop dc koninklijke 
goedkeuring te vragen. 

— Volgens berichten uit Nederlandseli West-Indiè', opgenomen 
in „Onze West", zijn vanwege het bouwdepartement in het klein 
proeven genomen met het bakken vau steenen. Het niet volkomen 
gelukken vun de eerste proef deed geen oogenblik twijfelen uan 
toekomstig succes en dat mea daarin gelijk Had. blijkt thans, nu 
opnieuw genomen proeven zeer bevredigende resultaten hebben 
opgeleverd. De qualiteit van de steenen laat niets te wenschen 
over, en vielen de tot dusver gebakken steenen wat klein uit. 
doordien men nog niet bekend was met de mate van inkrimping 
vau de klei I-ij het bakken, het is duidelijk, dat dit een gemakke
lijk te overkomen bezwaar is. Het lijdt dus geen twijfel of aun 
het voornemen om bij den bouw van de sluizen, nabij l'itkijk, 
eigen gebakken steenen te gebruiken, zal kunnen worden gevolg 
gegeven. Up een andere plaats in bet genoemde blad wordt een 
gesprek medegedeeld, met eeu ingenieur der werken bjj L'itkijk 
gehouden; daarin heet het: ,,ouze proef is gelakt, Suriname bezit 
een eigen steenbakkerij. Kwamen ons vroeger de steenen te s taan 
op ruim f 40 de duizend, thans kosten ze ongeveer 20 en later 
nog minder, als do noodige machines zijn uitgekomen " 

V E It 8 O N A l i l A. 
— By don Waterstaat in Nederl.-Indië Is: 
o v e r g e p l a a t s t naar de residentie Kediri, de opzichter 2e kl. 

C. J . Kvers; n»ar de residentie Hembang, de opzichter lie kl. A . 
J . A . Engelkamp; 

benoemd tot opzichter 2e kl., de ambtenaar op wachtgeld 
II vun der Sande; 

ter b e s c h i k k i n g ges t e ld van den directeur der burgerl. 
openbare werkcu, de ambtenaar op non-activiteit J. K. E. Triepart, 
laatstelijk ingenieur Ie kl . . en de ambtenaar op wachtgeld N, 
Ohristiaaos om dienst te doen als opzichter le k l . ; 

n'.i 

on theven op verzoek, eervol van zijne tijdelijke ter-beschik
kingstelling van den directeur der zoutverpakking uls bouwkundige 
L . L . C. II. Jonkergouw. 

— Bij den dienst van het grondpeilwezen overgeplaatst naar 
l'oerwakarta (Krawang), de tijdelijke boormeester bij dien dienst 
C. A . Vodegel. 

- Bij kon. besluit is de teekenaar 2e kl. bij 's Rijks werf te 
Willemsoord, K. Labour., bevorderd tot teekenaar le kl. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat zijn be
noemd tot buitengewoon opzichter: C Beukelman, te Zwartcwaal, 
bij het vernieuwen van paalregels aan de benedenhoofden van dc 
hluizcn nos. 4 en 8 der Zuid-Willemsvaart, en W. F. A. Hagetborn, 
te Middelburg, bij de werken voor het inrichten tot doorvaart van 
dc tweede opening van dc brug in den Postweg over het kanaal 
door Zuidbeveland. 

— De heeren H . van Berckel en F. van der Steen van Ommeren, 
aBpirant-adjunct-ingenicurs b(j den dienst Weg en Werken der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, zijn met ingang 
van 1 Juni benoemd tot adjunct-ingenieurs hij dien dienst. 

— Tot directeur der waterleiding te Bergen-opZoom is benoemd 
de heer C. Maenhout, te Vlieringen. 

— Burgemeester en Wethouders hebben benoemd tot udjunct-
dlreoteur der gemeentewerken te Rotterdam den heer A. t'. Burg-
dorder, le luit. der genie te l'trecht. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
A s s o c i é of t e e k e n a a r tegen vaiit salaris. Adres 

lett. N . M. Bureau dezes. (Zie advert, in dit no.) 
— O p z i c b t e r - t e c k e n a a r . Salaris /50 it ^00 per maand. 

Adres lett. A H 205, Memos v. d. Dag. 
Onderwi jze r in t i m m e r e n cn b o u w k u n d i g toe-

kenen aan de nutstcekensihool voor aankomende werklieden te 
Wageniugen. Salaris / 800. A^res v.ior 1 Juni aan den beer D. 
II. tc Wcchel, aldaar. 

L e e r a a r in het 1 jjnte ekencn aan de Ambachtsschool 
te Rotterdam, voor de morgenuren. Adres vuor '25 Mei aan den 
directeur. (Zie advert, in dit no.) 

— T e e k e n a a r - o n t w e r p e r en opz ich te r -1 eekenaar . 
Adres lett. IIS. Burenn dezes. (Zie advert, in dit no.) 

— Toekenaa r aan de machinefabriek te Oudewater, met 
eenige ervaring; ln inacliinoteekeiicn cn detailleeren van ijzer-
constructies. Adres niet toezending van kopie van getuigschriften. 

— Bekwame scheepsmach ine t eeken ia r s , tegen hoog 
salaris en voor vaste positie. Adres, met opgaat van werkkring, 
Bureau N. Kott Ct. onder n". 1U298. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
iNFOIlMATIErUHKAt: T E C H N I S C H E V A K V E R E E N I G I N G , 

VAN-IIER-HELSTSTHAAT 2 9 , AMSTERDAM. 
1. Bouwk. Opz-Teeken. leeft. 25 j . oog. sal. / 70 a 80 p 

A D V E R T E N T I Ë N . 

AMBACHTSSCHOOL. 
Aan de V i i i l . a r l i l s s v l i o o l t l ' 

R o t t e r d a m wordt G E V R A A G D : 

een Leeraar 
in het l i i J H t e e k e i i e i l . om gedu
rende de morgenuren onderwijs te 
geven. 

Bevoegdheid tot het geven van Mid
delbaar Onderwijs, acte M- voor recht
lijnig teekenen en perspectief strekt tot 
aanbeveling. 

Zij, die voor deze betrekking in 
aanmerking wenschen te komen, ver
voegen zich in persoon bij deu Directeur 
vi'ior den :'.~>sten Mi a » 

HET HESTUUR. 
B O T T E K D A M , 15 Mei 189'.». 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, ^ 
Mem. San. Inat. L O N D O N . 

Kantoor: 150 De Hnj terkade , A M S T E R D A M . Filfaaal: M BekfJS. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS * Co, to Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleeic Badinrichtingen. — Privaatinrichtingen* — 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porieleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, Itasthtafels, Urinoirs enz. — Ï E l W i B a l W e » T B » T I L A T M * \ 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prgasjas 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke itsjSÉ 

OPZICHTER. 
Bij een gevestigd Architect kan ge

plaatst worden een b e k w a a m 
T H K K I I X 4 A R O X T W K K F K R 
en een « I ' Z H ' H T I I K - Ï K H K I I -
N A A K . 

Voor den Teekenaar O itwerper be
staat, bij blijken van volkomen geschikt-
en bekwaamheid, de kans van associatie. 
Brieven, met opgave van Salaris, ontler 
lett. 11 S, Bureau dezer Courant 

Machinale Jalousiën Fabriek 
voor H U I Z E N en B L O E M E N 
K A S T E N . Concurreerende prijzer, 
ruimen voorraad. 

S. S&meftK, Ara».» 

Associé of Teekenaar. 
Een gehuwd Persoon, iu liet hezit 

van Kapitaal - geheel op <le hoogte van 
«le vervaardiging- van 

G l a s i i x L o o d , 
wenseht in onderhandeling *e treden 
met een daarvoor Bekwaam T E E K E . 
N A A R , om eventueel een assoeiatie 
aan te gaan of t>Ü steller dezer, tegen 
vast salaris, geplaatst te worden. Br. 
lett. IV 34, Bureau dezer Courant. 

BECKER &BUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A H 

W A T E R P A S - H O E K J K E B T . 
B N A N D E R B 

I N S T R U M E N T E N , 

voor INGENIEURS, ARCHITECTED, 

LANDMETERS, T E E K E N AARS, ea*. 

4 i i e ë n i a l l l e e r d e 

Peilschalen. 
WEEGWERKTUIGEN. 
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- i i i l i * Parketvloeren. 

AANBESTEDING. 
Op Wtaateetam 20 j » W /.«•»», 

te 3 oren, zal door de Directie Tan de 
„Nederlandsche Handel-Maatschappij" 
in bet Koffiehui! DEROODELEEUW, 
Vijgendam te Amsterdam, worden 
H\HVHTEVIe, 

H e t v e r b o u w e n v a n de 
Geve l s v a n het K a n t o o r 
gebouw a a n de H e e r e n -
gracht Kit> en Nlenwe 
Sp iege l s t raa t 1 — 3 te Am-
mterelam niet b i j k o m e n d e 
w e r k e n , met de l e v e r a n 
t ie v a n a l l e M a t e r i a l e n 
en A r b e i d a l o o n e n . 

Het bestek met lichtdrnkteekening 
is ad f 1 . 5 © per stel te verkrijgen 
bij den Heer P. KIJNJA, Reguliers-
gracht No. 134, van af 18 Hei 1899 

Inlichtingen geven de architecten 
A. L . V A K GENDT & ZONEN. 

H O U T E N 

CO 

W 5 S i r k g 8 
_ WJ e In* . 

•IJ 
at\ " * i a 

83 

ElciT!«i 
co 

03 
C M 

ES] 

C D 
r -3 

« E B R . V A N M A L S E N , 
« • • • M t l M e r f a h r t o k — D N B V A A S ? 

E P. DEN BOER. 
Wollenfoppenstraat 39. 

BOTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS 
t 

Bekroond met den hoogste» Prijs en 
Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
DAM 1894, en Gouden Medaille D O R 
D R E C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n -
d e n b a k v l o e r en D r a a i o v e n * . 

Hoofd-Vertegenwoordiger der 

JOSSON-CEMENT 
voor I D U U I D ea I S D l f i j r . 

UiUluitend: liteioort AND. TRAS 
(volgens de nieuwe A. V. met 71 

gloeiverlies). 
H a n d e l i n B o u w m a t e r i a l e n . 

De T E G E l i Z A A K is gevestigd 

Spuistraat 109, 
A M S T E R D A M . 

T, 

a t b * § * B 

r . . $ g l n*C\ 

agg - f l * ' 

la.0y.iiitet6^M.I 
! K G M M G ^ B I E i W A I T 1 
A — 1 ~ » * 

*TOGCr;A.X>lSC(? enCj^GTOLSCi/' 
or)o<2rnoel^eau T ü e f c c i l e T P 
b o u t n r o a L t e r l a L l e r ) , o e T f ' 
T D A c p i o e o U e r ) , e 5 3 . • . ^ s * | 

J l Illgg_j55l HRIEVEffioA/MRAZGÏ 
^ s * | 

J l 

V A N RIJN & Co, 
llO'l'il.ltlt II/ . 

I Kantoor en Magazijn Bloemkweeker 
^ stcaitt 04 fc./tt. Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
Gl asverzi lvering-

voor de aenolnle maten. 

CO 

u 

W*F~ Prijs per rol van IO Dl. op HO < Jl. fl 3.00. 
Levering franco door het geheele land. 

|f> NO> I»LXJS U L T R A , 
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 het l i n n e n . 

GEBRS KLOMPÉ, Arnhem & Deventer. 
E e n i g adres voor de 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 . 

n O N N T E R t * GRATIS en FRANCO. 

Ter drukksrjj dsr Naamlooze Vennootschap „Hst Vaderland". 

«e 'AAKGANG N". ?I Z A T E R D A G . 2; Mei 1899. 

REDACTEUR F. W. VAN GENDT R.z. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van Dl Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's-Gravenkag 

Abonnementsprijs per jaar b'.j vooruitbetaling voor het binnenland 
f 5.—; voor België f6.50 en voor d: overige landen der Post-unie, 
met inbegrip van Nederlandsch-IndiC en Transvaal, / 7.50. Afzonder
lijke nomnters bij vooruitbetaling me: plaat /0.25, zonder plaat ƒ0.15. 

Adveitentien van 1 ti>t 6 regels / 1.00, liet bewijsnummer daaronder 
begrepen; vcor eiken regel meer fa 15. Groote letters wordenberekend 
naar plaatsruimte. Annoaces van aanbestedingen worden bij opgave van 
d.ie plaatsingen, slechts tweemaal getekend. 

REISHERINNERINGEN. 
DOOR 

A W . WEISSMAN. 
[II. 

V e n e t i ë . 
(Vervolg van bladz. 157). 

D. .or tie Merceria, de voortlaamste winkelstraat van 
\cnciie, (Inch eigenlijk slechts ccn steeg, kwamen wij 
nu weder op de Piazza. 

\ ele kerken hadden wij nog niet gezien, doch W I J 
meenden nu van de geestelijke houwkunst afscheid 
te moeten nemen, want het bezoeken van al die ge
houwen wordt ten slotte toch wel wat vermoeiend, 
ook al bepaalt uien er zich loe, een indruk van een 
interieur te krijgen, cd' aan enkele belangwekkende 
kunstwerken zijn aandacht te geven. Maar één kerk 
moest tol) nog bezocht worden, San Zaccaria, ooste
lijk van de Piazza nabij de Riva degli Schiavoni ge
legen. 

Deze kerk is van 1457—I 515 naar plannen van 
Marti:m I .onibardu uitgevoerd. Haar plattegrond, die 
een veelhoekig knor mei trans vertoont, doet nog aan 
tie Golhiek denken. Doch tie detaillcering is reeds 
geheel in Renaissani e-geesl. Zeer eigenaardig is de 
wev.eiijke gevel, die mei pilasters en verschillend ge
kleurde marmeren platen werd versierd. Blijkbaar is 
deze gevel geen werk uit één stuk, want beneden is 
nog de 15e eeuw aan bet woord, terwijl boven, on
danks de naar den San Marco gevolgde frontons, 
toch reeds de strenge vormen der 16e eeuw worden 
waargenomen. Dc kerk bezit een prachtig altaarstuk 
van Giovanni Bellini, Maria met vier heiligen. Aller
hels; is vooral de engel, die, aan de voeten van Maria 
gezeten, de viool bespeelt. 

Den laatsten dag. dien wij te Venetië doorbrachten, 
Besteedden wij aan een gon leltocht langs het Canal 
Grande. Reeds hadden wij des avonds onder ons ven
ster de gondels, niet ..Venetiaansche" lantaarns ver
licht, zien drijven en de barcarolles gehoord, die de 
gondeliers met begeleiding van snarenspel zingen, 
niet om hun liefsten een genoegen te doen, maar ter 
wille van de lires, die vooral Kngelschen en Amerika
nen gaarne voor deze uitvoeringen overhebben 
Doch men moet het groote kanaal natuurlijk bij dag
licht zien, om er een oordeel over le kunnen vellen 

De vaart langs het groote kanaal, dat zich 111 den 
vorm van een S tloor Venetië slingert, wordt meestal 
aan dc Piazzetla begonnen. Maar het is beter, de 
omgekeerde richting te kiezen, om ccn gewenscht 
crescendo van indrukken te krijgen. 

Voor het station liggen altijd gondels klaar, zoo
dat men slechts heeft in te stappen. Wie een der 
weinig beschilderde kerk-interieurs van Venetië wil 
zien. kan eerst nog een kijkje in Santa Maria degli 
Scalzi nemen. Tiepolo heeft hier prachtige fresco's 
gemaakt. 

De vaart op het kanaal zal misschien niet geheel 
aan de verwachting beantwoorden. Wij althans had
den ons alles anders voorgesteld. De paleizen zijn tal
rijk genoeg, doch zij verkeeren grootendeels in zóó 
vervallen toestand, dat zij haast niet meer voor wo
ning geschikt schijnen. Ook is het kanaal, wegens 
hel. ontbreken van kaden en boomen, niet schilder
achtig. Vooral het gedeelte tusschen het station en 
het ('anareggio is weinig belangrijk. In dit laatste 
kanaal, dat een verbinding naar de Lagune van 
Mest re vormt, heelt men een aardig kijkje op de 
kerk San Gcremia en het Palazzo Labia, beiden zeer 

Coede werken uit het begin der 18e eeuw. Het stads-

file:///cnciie
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dat hel 
1883 stierf, 
maar < 
band met de 

gedeelte hiertegenover is het Ghetto, dc Jodenhoek 
van Venetië. 

Met de armelijke huizen der buurt vormt het 
Palazzo Vendramin-Calcrgi, het bekende werk van 
Pictro Lombardo, een eigenaardige tegenstelling. De 
gevel verdient wel den lof, dien de kunstgesehiedsehrij-
vers er voor over hebben. Maar toch kan ik niet zeg
gen, dat het gebouw, waar Wagner den 13n Februari 

mij geheel voldeed. Want dc gevel is 
11 paradestuk, en houdt geen het minste ver

overigens allcrpovcrste architectuur van 
het geheel vrijstaande paleis. Het is, alsof zooveel geld 
voor de waterzijde besteed werd, dat cr voor de rest 
niets meer kon overschieten. Was het palcis vroeger 
geheel ingebouwd? Men zou het haast vermoeden, 
ware het niet, dat de zijgevels van talrijke vensters 
voorzien zijn. 

Aan de overzijde trekt het Fondaeo dei Turchi, 
nu het Stedelijk Museum, de aandacht door zijn 
Byzantijnsch-Oosterschc architectuur. Daar dit ge
bouw echter geheel vernieuwd werd, wat nog zeer 
goed te zien is, kan het niet bijzonder interessant ge
noemd worden. 

De gevels van 
door Baldassare 

•o /.•ei-
van 

perse 11 mlijke 

degli 
in 1646 

het Palazzo Pcsaro zijn ontworpen 
Longhena, en iu lb;ej, elrie jaar 

vóór den dood nes meesters, voltooid. De architectuur 
is rijk, maar volstrekt niet barok. De beide beneden
verdiepingen, elie' door een sierlijk balkon worden ai-
gesloten, zijn van ruslickwcrk voorzien. De twee daar
boven gelegen verdiepingen verteninen het motief 
Sanse ivino's Bibliotheek, di 
wijze gevarieerd. 

Ik sprak 1 laarewen reeds over Santa Maria 
Scalzi. Ook dit is een werk van Longhena 
begonnen. De' plattegrond van den Redentore is hie-r 
gevolgd, doch ele kapellen naast den hoofdbeuk zijn 
ongelijk van grootte gemaakt en ele absielen van het 
keien- door vierkante ruimten vervangen. De gevel be
staat uil twee' verdiepingen en is met gekoppelde 
Korinthische halve zuilen, nissen enz. rijk versierd. 
Zoo zien wij in Longhena een l/e-ee-uwseh kunste
naar, die zoowel 111 ele kerkelijke als ele wereldlijke 
architectuur uitmuntte. Zijn beste werk zullen wij nog 
later kunnen bewonderen. 

Het Palazzo ('••nier elella Regina, in de iSe eeuw 
voor rle familie Corner of Cornaro gebouwd, is nu... 
ele Montr eli piëta, de lombard van Venetië'. Hei 
is daar drukke nering, doch dc klanten komen niet 
met gondels aan het statig bordes aanleggen. Zij gaan 
in door de steegjes, terzijde van het gebouw. Voor een 
ISe-eeuwsch werk is het paleis al zeer goed. 
uien Rossi, ele architect, heeft zich blijkbaar 
Palazzo Pcsaro geïnspireerd, eleieh eenvoudiger details 
gekozen De- strenge lijnen misstaan hier niet ; alleen 
de vensters, die ele groote kroonlijst doorsnijden, zou 
nie'ti weg wenschen. Hinderlijk zijn bij dit gebouw
en bij de andere paleizen de onooglijke elal 
die boven de lijst uitkomen. 

het Palazzo Grimani, nu het Gerechtshof, door zijn 
zeer ntonuinentalcn bouwtrant de aandacht. Sanmi-
eheli voltooide dit paleis in 1550; de Florentijnsche 
behandeling der details geeft aan den gevel ccn 011-
gcniecn cachet. Ook ele pilasters der beide benedenste 
verdiepingen vertoonen een afwijking van het meestal 
te Venetië toe-gepaste systeem. 

Nu volgt paleis aan paleis; alle stijlen, van de 
14e eeuw tot de 18e eeuw, zijn vertegenwoordigd. Ook 
aan historische herinneringen ontbreekt bet niet. Doch 
van den ouden luister is niets overgebleven. Hande
laars in antikiteitcn. glasfabrikanten cn andcie inelus-
trieelen hebben ele- verblijven van ele' vroegere e'ile'le-n 
in beslag genomen. 

liet Palazzo Rezzonico echter behoort nog aan ccn 
graaf, al is het dan ook geen Italiaan. Hier heeft 
Longhena zijn kunst weer getoond en het systeem 
van het Palazzo Pesaro op geestige wijze gevarieerd. 
De' rustieke kolommen beneden e-n de hooge' kroon
lijst zijn van een uitmuntend effect. Maar de zij
gevels vati het vrijstaand gebouw missen alle versie
ring cn maken daardoor een al te pover figuur. 

Wij komen nu aan de Academia delle Belle Arti, 
die in de voormalige Scuola dclla Carita gevestigd is. 
Op zijn Italiaansche reis raakte Göthc hier over de 

in verrukking. Ik kon met 
king niet deelen, doch mis-
verbouvving de \ r- 'C-e re 

Donie-
ip het 

ikv ensters. 

Aan ele overzijde 
schoonste Gotlusehe | 
kennen den schilc' 

verheft zich het Ca d'oro, het 
laleis van Venetië. Mijne lezers 

aerachtigen gevel, die. gelukkig, nog 
niet aan ccn restauratieproces onderworpen werd. 
Verscheidene kleinere paleizen hebben, ofschoon een-
voudigcr, een soortgelijke architectuur. 

Langs zeer ouele', vervallen gebouwen bereiken wij 
nu de RialtO-brug, waarover ik reeds sprak. Hier 
maakt het kanaal ccn bocht, en heeft het kaden, 

echter geen bijzonder belangwekkende ge-waaraan 
bouwen st 

Doch waar de kade aan de zuidzijde eindigt trekt 

architectuur van Palladio 
den besten wil die v crrtil 
seinen heeft een latere 
schoonheid \ erduisterd. 

Hei museum van Venetië is een bezoek ten ze'erste 
waard, al zijn de kunstwerken cr niet zeer gunstig 
lent igestelel. Van Giovanni Bellini vindt men cr 
een madonna, met nog vele herinneringen aan Man-
legna. Maar ook ren madonna met heiligen en drie 
allerliefste engelen, ccn zijner beste latere werken, 
boeit hier door het schitterend coloriet den beschou
wer, i 

Interessant z.ijn de latere- len uil het leven der II. 
Ursula, door Vittore Carpaccio. Dc schilder verplaatst 
de geschiedenis naar het Venetië van het laatst der 
15e eeuw. Carpaccio heeft nog niet de kleur, waardoor 
de latere Venetianen beroemd z.ijn. 

De verzameling bevat Tiziano's meesterwerk, de 
hemelvaart van Maria, vroeger het hoofdaltaarstuk 
der Frari. De schilder, die dit dock in 1518 voltooide, 
heeft zich, wat de compositie betreft, aan de bestaande 
traditiën gehouden, dexdi bij het behandelen der on-
derdeelen gaat hij zijn eigen weg. Maria zweeft om
hoog, omgeven eloor kinderfiguurtjes in dc meest ver
schillende houdingen. Goel de Vader breidt dc armen 
uil, 0111 ele' II. Maagd te ontvangen. Het benedendeel 
der compositie verloont de apostelen, die Maria na
staren. Misschien is de houding eler apostelen wat 
overdreven, en mist Maria de ootmoedige houding, 
die de overlevering haar toekent, maar toch is het 
stuk treffend, vooral 0111 het prachtig coloriet. 

In dezelfde zaal als deze „Assttnta" hangt (Kik de 
beroemde schilderij van Tintoretto, cle H. Marcus, 
die een slaaf van den marteldood redt. De compositie, 
de verdeeling van licht en bruin, ook de kleur is 
uitstekend. De verbazing der omstanders bij het vvon-
elcr is voortrcflijk uitgedrukt. In het bijzonder de 
vrouw met haar kind, die op een stoel klimt, om 
beter te kunnen zien, is een prachtige figuur. Slechts 
de H. Marcus, die ondersteboven uit den hemel kermt 
vallen, zou men anders wenschen. 

Van Veronese bezit de collectie den maaltijd bij 
Levi, ccn dier groote stukken, waardoor de schilder 
beroemd is. Doch de bruiloft te Cana in het Louvre 
eens in San Giorgio Maggiore, en in 1814 niet temg-
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gebracht omdat Keizer Frans het stuk niet mooi vond, 
en er een Lebrun voor in de plaats wou hebben, 
staat veel hooger. 

Ik zou nog over vele schilderijen wat willen zeggen, 
doch ik dien mij te beperken, cn neem afscheid van 
het museum, dat door een leelijke ijzeren brug met 
het oostelijk deel van Venetië verbonden is. 

In het Palazzo Corner della Ca grande zien wij 
fraai werk van Sansovino. Dc prefect van Venetië 
woont hier, en dit verklaart misschien dat het ge
bouw beter onderhouden wordt dan andere. 

En nu komt ten slotte Santa Maria dclla Salute, Lon-
ghena's meesterstuk. Het westelijk deel van dit ge
bouw is achtkant en bestaat uit een hoogen koepel, 
die door een lagcren beuk omgeven wordt. Aan de 
oostzijde bevindt zich een koor, door drie absiden 
omgeven, van een koepel voorzien en door twee 
slanke torens, geflankeerd. De groote koepel wordt 
door eigenaardige consoles, die den trommel steunen 
omgeven. Het silhouet van het gebouw is ongemeen 
rijk. Het interieur is wat kaal, ofschoon verscheidene 
goede' kunstwerken bevattend. 

Wij waren nu weder bij ons hotel aangekomen cn 
verlieten den volgenden dag de stad, overtuigd nog 
lang niet alles gezien te hebben, doch tevens onzen 
tijd goed te- hebben besteed 

DE ST. M A A R T E N S K E R K T E HARDERWIJK. 
De h e e r II. Portheinc Jr., elie in de Bijdragen en 

Meeledeelingen ele-r Vereeniging Gclre een belangwek
kende ' monografie gal ele-r Groote Kerk tc Harderwijk, 
/• '. dn gi-l>"im, \ • lie I Ie rvorming, .1.111 de 
II. Maagel was gewijd. Maar hij brengt, ofschoon 
diegenen, welke den patroon van Utrechts bisdom 
voor den juisten houdende, bestrijdend, geen bewij
zen van waarde voor zijn stelling bij. 

monumenten van Gelderland. Wij hopen, elal ele schrij
ver zieh opgewekt zal voelen ook andere gedenktee-
kenen zijner provincie op deze wijze le behandelen. 
Want er wordt in ems vaderland nog te weinig werk 
gemaakt van ele oudheidkunde, dan elat zulk een ar
beid niet uiterst welkom zou zijn. 

De kerk is, zooals zij zich thans vertoont, in hoofd-
zaak een voortbrengsel der 15e eeuw. Slechts het 
westelijk gedeelte is ouder ; de heer Portheinc brengt 
het lot dc uc eeuw, en hij heeft hiertoe ongetwijfeld 
recht, omdat de details een beslist Roniaansch karak
ter dragen. Maar wij zouden niet zoover durven gaan, 
eiin met den schrijver het gebouw als in de 10e of 
1 ie eeuw gesticht te beschouwen. De bewijsvoering 
voor zóó hoogen oudcrom is zwak. Want de gewel
ven, die de kerk in 15Ö2 kreeg, behoeven geenszins 

• . - u — : t ter vervanging van ren houten zoldering tul den 

Immers dc auteurs van de 17e eeuw ye n lieiu 11 
jke zaken geen geloof. Slechts Van Heussen 

i'ii Van Rijn kunnen betrouwbaar geacht worden en 
deze 1 Se'eeuwsi-lie schrijvers zeggen uitdrukkelijk, 
elal de kerk „op den naam van den H. Mart inus inge
wijd is". Dat ook de tegenwoordige R. K. kerk te 
Harderwijk dien heilige tot patroon heelt, bewijst wel, 
dat de' .schrijvers der „Kerkelijke Historie" niet dwaal-
ele'ii. Want ele- katholieken hebben de goede gewoonte 
gevolge!, om ele- nieuwe parochiekerken aan dezelfde 
patroons le wijden, die ele oude hadden. Slee hts daar, 
waar kloosterorden in deze eeuw de plaats der 16e-
e-e uw-ehe' pastoors hebben vervuld, ziet men de heili
gen dezer orden gekozen, met uitsluiting soms van 
de oude patroons. 

Van Heussen en Van Rijn zeggen, „elat ele Aller
heiligste Maagd Maria eveneens voor de patronesse 
dezer kerk gehouden werd"'. Maar zij hebben gelijk, 
elat de' kerk daarom nog geen „Vrouwekerk" genoemd 
mocht worden. Van ele- Nieuwe Kerk te Amsterdam 
vermelden zij: „deze was op den naam van de H. 
Ma; gel e-n Moeder Gods Maria en van ele II. Catharina 
ingevvijilt". Toch heeft zij steeds ele- St. ('atharinakerk 
gehee ten. De Oude Kerk dierzclfde stad „was de HI I. 
Joh,nines den Dooper en Nii'eilaus toegewijdt", en is 
altijd als de Si. Nieolaaskerk bekend geweest. Deze 
voorbeelden zouden niet vele andere vermeerderd kun
nen worden. 

Al heeft dus ele- heer II Portheinc Jr. de kerk 
niet haar juisten naam gegeven, dit belet niet, dat 
zijn opstel in vele opzichten hoogst belangrijk mag 
worden genoemd. Een viertal platen verduidelijken 
het medegedeelde, en stellen den lezer in slaat, zich 
een juist beeld le vormen van een der interessantste 

. — ö — o 
Romaansehen tijd gemaakt te zijn. Er is tegenwoor
dig een streven, om liet te doen voorkomen, alsof dc 
gebakken steen reeds vóór de 11e eeuw in ons vader
land toepassing vond. Maar tot dusverre zijn geen 
bewijzen bijgebracht voor deze stelling; de tufsteen 
was de bouwstof der oudste kerken. En daar het 
schip ele'r kerk te Harderwijk uit gebakken stee-n be
slaat, moet het onz.es inziens niet ouder z.ijn dan de 
12e eeuw. 

Dat in 1291 bij de stad reeds ccn steenbakkerij 
bestond gelooven wij gaarne, maar het is toch ge
waagd, 0111 uil dit feit, in verbanel met het bestaan 
van kerkfragnientiii uit gebakken steen te Kootwijk 
en le Garderen, welker ontstaan in lulo en 1050 al 
zeer twijfelachtig is, te willen afleiden, dat liet schip 
der Harderwijker kerk „neig een overblijfsel van een 
oud-Christelijke kerk kan zijn". 

Aan het Romaansche schip bouwde de 15e eeuw, 
als (•)> zooveel andere plaatsen van het Utrechtsclie 
bisdom, een koor met kruisbeuk, trans cn kapellen. 
Dc heer Portheinc steil den bouw van dit deel der kerk 
tussehen 141 5 en 145 l. Lvck van Ziiilicliem, die altijd 
nog onze beste schrijver over middeleeuwschen kerk
bouw is, geeft als zijn meening, dat het koor tot de 
toe eeuw behoort, l i l de teekeningen van elen heer 
Portheinc valt op te maken, elat ele zijbeuken, kapel
len en trans van hel koor inderdaad I 50-rcuwsch zijn. 
De bovenbouw moet evenwel uit de lüe eeuw afkom
stig zijn ; de oorspronkelijke bouwmeesters hebben 
ongetwijfeld dit deel van het gebouw hooger willen 
maken, en het van scliiaagbogen willen voorzien. 
Hunne opvolgers hebben echter de stergewelven reeds 
kort boven de kapitalen der koorzuilen doen begin
nen. Er bestaan meer voorbeelden van zulk een aan-
le'g; wij noemen slechts de St. Stevenskerk te Nij
megen, elie bet eehler met e. 11 gestucadoord plafond, 
111 plaats van de stergewelven moet stellen. 

Uil elen plattegrond der kerk is aanstonds te zien, 
dat het nieuwe koor rondom dat der oude Romaan
sche kerk gebouwd moet zijn. Dit werd in dc midden
eeuwen reeds gedaan, opdat de kerkdienst zoo min 
moge-lijk sloornis zou ondervinden. Het zou ons niet 
verwonderen, indien de fundamenten van het Ro-
maansche koor nog in den grond le vinden waren. 
Ook bij elen bouw eler St. Baveikerk te Haarlem beeft 
iets dergelijks paats gevonden. Te Harderwijk heeft 
men vermoedelijk het voornemen gehad, ook het Ro
maans, hc schip te vernieuwen ; ele Hervorming zal dit 
weak echter hebben belet. Dc onregelmatigheden, die 
de koorplutlcgrond vertoont, zijn zeker eloor het Ro
maansche koor veroorzaakt 

In het laatst der vijftiende eeuw zal bet Romaan
sche koor nog bestaan hebben, met den trans van het 
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nieuwe erom luvti. IX- brand van 1503 /al do houten 
kappen en liet houtwerk van den toren vernield 
hebben. Maar de gewelven moeten loon de kerk, als 
zooveel andere, voor algchccle verwoesting hebben 
behoed. Wij gelooven niet mis te tasten, als wij aan
nemen, dal na 1503 al de stergewelven der kerk, na 
slooping van het Romaansehe koor, gemaakt zijn 
Overal waar nog kruisgewelven gevonden worden 
moeten die van vóór den brand dagteekenen. De sier 
ol netgewelven zijn in ons vaderland pas in de iüe 
eeuw algemeen geworden. Die in de St. Bavokerl 
te Haarlem zijn, blijkens opschriften, van l im, 
153.2 en 1538. 

Voor sommige middeleeuwsehe kerken was het 
mogelijk, uit de bewaard gebleven doeimionten, de 
geschiedenis van den bouw met voldoende juistheic 
vast le stellen. Maar wie de stukken raadpleegt, moet 
dit met oordeel doen, zal hij niet tot geheel verkeerde 
gevolgtrekkingen komen. Veiliger is het meestal t< 
luisteren naar de taal, die de stcenen spreken ; het 
aantal van hen, die deze taal verstaan, is echter 
bedroevend gering. 

Dc heer l'orthe'ne deelt het een en ander mede 
omtrent de beschilderingen, thans onder witsel verbor 
gen, die de kerk bezit. Hij somt ook op de altaren 
en vicaricn, die aanwezig waren, vermeldt de lotge
vallen van het orgel en van de koperen kronen. Ook 
van den fraaien predikstoel, in 1(114 door Jan de 
Wael en zijn zoon vervaardigd, wordt een beschrij
ving gegeven. 

De kerk bezat voorheen een hoogen toren, die 
echter op .?S Januari 179," instortte en in zijn val 
drie traveeën van het schip vernielde. Het gedeelte 
van den toren, dal toen staan bleef, en dat groot 
gevaar opleverde, heeft men door beschieting met 
kanonnen naar beneden doen komen. 

De heer I'ortheine doet omtrent de klokken, die 
in dezen toren hingen, uit de stukken belangrijke 
ïiiededeehngen Dc grootste klok heette Salvalor, 
woog riid pond en had als toon l't. Meester Gerrit 
van Wou niet zijn „eanieract" Johannes Sehonenburg 
goten haar „des morgens omtrent ~ uur, op St. Boni-
faeius dag, zijnde Maandag 5 Juni, van het jaar 1520. 
De tweede klok heette Maria, woog 5300 pond en 
had als loon Re. / i j werd gegoten „Sacramentsdag-
avond, des Dinghsdags na sunte Bonifaeius, des mor
gens over ses uvr". De H. Sacramentsdag van 1520 
viel op Donderdag S Juni, zoodat, daar de „avond" 
van een heiligen dag in de middeleeuwen den vorigen 
dag beteekent, „des Dinghsdags" een vergissing moet 
zijn. liet „kerstenen" der klokken vond plaats op 
„Odolphi", den dag van Sl. Odulphus, en de kerk 
kreeg toen als „pillcgift" So gulden. 

Deze beide klokken waren niet afbeeldingen ver
sierd. De Salvalor mundi wordt hier genoemd : „een 
lieve Wouw met de werell in dc hand en een bis-
s< hoppelyeke muls op". , 

Er waren nog twee kleinere klokken, beiden „Jhe-
sus, Maria Johannes" geheeten en door Gerrit van 
Wou, uit Kampen, in 151*1 en 1503 gegoten. Deze 
beide klokken waren, toen de brand van 1503 plaats 
had, nog niet in den toren gehangen, en bleven zoo 
gespaard. 

Wij hopen, dal de schrijver tijd en lust zal vinden, 
om ook andere gedenkteekenen op deze wijze te 
behandelen. Hij kan bij voorbaat rekenen op de er
kentelijkheid van alle oudheidminnaars in ons vader
land. 

In langen 
de Maatschi 
der d 

zitler 

E E N VERBLIJDEND YKRSCHIJNSEL. 

tijd kwam ons geen stuk, uitgaande van 
>pij tol Bevordering der Bouwkunst, on-

oogen, dal wij met zooveel genoegen lazen 
ds de redevoering, waarmede de tegenwoordige voor

laatste algemeene vergadering opende. 
Cr spreekt uil het door den heer Salm in het mid

den gebrachte een bescheiden oprechtheid, die te aan
genamer treft na de banale geurmakerij, die onder 
het oude regime sinds 1880 in zwang was bij derge
lijke oraties. 

De redenaar had ditmaal een met gemakkelijk on
derwerp te behandelen. Wal tusschen het genoot
schap Architectura en de Maatschappij in het afge-
loopen jaar plaats vond, heelt lot zeer uitcenloopende 
oordeelvellingen aanleiding gegeven. De eenigszins 
gereserveerde houding, door de Maatschappij aange
nomen, is haar van vele zijden euvel geduid. Het 
scheen alsof Architectura de mooie rol in hel stuk 
had vervuld. 

Doch n.i het door den heer Salm gesprokene komt 
de zaak 111 een gansch ander licht. De Maatschappij 
heelt eerlijke samenwerking bedoeld, doch Architec
tura. heeft een dubbelzinnige houding aangenomen. 
Of waren cr in dat Genootschap twee slroomingen, 
die 0111 bcurte zich de sterkste toonden? Samenwer
king met de Maatschappij leek Architectura wel, zoo
lang er kans scheen te zijn, dat het de leiding zou 
krijgen; toen het bleek, dat die kans verkeken was, 
werd geen samenwerking meer noodig geacht. 

De heer Salm wees, en terecht, op dc vele duister
heden, die het I Iaarzuylen adres bevatte. Ook wij 
lebben indertijd die vaagheid bedenkelijk geacht. 

Op een zóó zwak fundament was geen blijvend ooiuv-
werk te stichten. De Maatschappij wilde vcrbctei'iig 
van dien grondslag, maar Architectura toonde zich 
laartoe niet genegen. Het is goed geweest, dat de 
ïecr Salm zoo oprecht alles heeft medegedeeld. Ook 
jetuigt hel van wijs beleid, dat hij zijn „laatste 

woord" niet sprak, toen de gemoederen in beweging 
waren, doch dat hij hel bewaarde tot de algemeene 
vergadering, nu weer overal kalmte terugkeerde. 

Wij mogen het een verblijdend verschijnsel noe
men, dat ons eerste bouwkundig lichaam een voor
zitter heeft als den heer Salm. Onder zijn bestuur kan 
iet een goede toekomst krijgen, mits de leden zich 
an zijn geest doordrongen tooncn. 

Reeds dadelijk hebben wij in wat Architectura 
ondernam een poging gezien, om door het venster 
weer binnen te brengen, wat door de deur naar 
buiten was geraakt. Wie met onze bouw kunst-toe
standen bekend is, moest wel al het „persoonlijke" 
zien, dat den achtergrond vulde. Het valt blijkbaar 
moeilijk, personen cn zaken gescheiden te houden. 
Maar personen-questies hebben nimmer ten bate der 
bouwkunst iets bijgebracht. Zij hebben slechts ver
bittering gewekt waar eerlijke samenwerking een 
eerst vereischte geweest ware. 

P R I J S V R A G E N 
I K R O T T E R D A M . L E V E N M V E K X K K E K I N C B A N K 

G e a c h t e R e d a c t i e ! 
Zou ik door uw Mad aan den beer Van Wijck, uitBokrjjver 

der prjjevraag voor de I.evensverzekeringbenk „Rotterdam", een 
vraag mogen atollen * Zoo ju, dan ia bet deze: 

Mag men vóór de directiekamer (le verdieping) een breeder 
balkon aanbrengen, or ia men aan de afmetingen in het pro
gramma genoemd, absoluut gebonden l 

Hoogachtend: 
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= 2.45 M. breedte bij 1.— M. uitstek; 

= 2.72 M. breedte bij 0.9 M. uitstek enz. 

De beer Van Wijk bericht ons daaromtrent tiet navolgende: 
Het g r o n d v l a k mag i " oppe rv l ak de aangegeven afmetin

gen tbeter: maat) niet overschrijden. Waar de achat! aangeeft 
lamiMaM 1 8.81 M breedte, bij maximum 1.(15 M. uitslek buiten 
den gevel, moet tlit zoo verslann worden, dat bet grondvlak niet 
grooter mag zijn dan 2.83 1.05 2.45 M en dat het uitstek 
buiten de rooiing niet meer mag bedragen dan I 05 M . doch dat 
bg vermindering van dat uitstek de breedte in gelijke mate grocitor 
kan worden. D P B : 

2.45̂  
1.— 
2 45 
0!) 

De bepaling „gemi dde 1de breedte" sluit bovendien in, dat 
bet grondvlak een trapezium, een cirkelsegnient, een elliptisch 
segment of wel een driehoek kan zyn, zoodat tegen dan gevel 
in zooverre elke breedte zoudo zijn aan te nemen, ware het niet 
dat bet programma verder bepaalt: „mits hun buitenste rand niet 
„nader aau de erfeeheieling koine dan 0.5 M . cn niet stckc door 
„het platte vlak dat. gaande door eene vertikale lün welke 0.5 M. 
„uit tie ertseheiding op liet naaste gevelvlak ligt, een bellingsboek 
„beeft van 3 op 1 voor den erker en van 2 op 1 voor het balkon." 

Wij achten dit antwoord belangrijk genoeg om de vakbladen 
tc verzoeken dit over te nemen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

De Maatschappij schrijft voor alle Nederlanders de volgende 
prijsvraag uit: 

1' l iIJSVRAAU I. 

ONTWERP VUOR EEN SANATORIUM VOOH LONGLIJDERS IN NI:I>I:IIL\NII. 
liet terrein voor het Sanatorium wordt verondersteld te zijn 

gelegen iu een voor borstlyders gezonde streek in Nederland, en 
is ongeveer 5 hectaren groot. 

liet Sanatorium zelf is gedacht voor de verpleging van een 
honderdtal patiënten, en de geheele inrichting bestaat uit de na
volgende gebouwen: 

A. Hoofdgebouw. 
II. Bijgebouw. 
i'. Woning van den Directeur.gcneesheer. 
D. Administratiegebouw. 
E. Wasschery, Ketelhuis en Machinehuis. 
!-'. Boerderij e n Melkerij. 
(i. Woningen voor het Personeel. 
H . Lijkenhuig. 
Do indeeling dezer gebouwen zal zijn uls volgt: 
A . Hoofdgebouw. Het hoofdgebouw (of bet eigenlijk verblijf 

voor de patiëiten). met deu hoofdgevel op bet zuiden, zal uit 
twee deelen bestaan, de éene helft voor vrouwolyke verpleegden, 
de andere bellt voor mannelijke verpleegden, verdeeld over drie 
verdiepingen. 

a. V e r d i e p i n g < i e lükv loe rB . 
I. Hoofdingang; 2. vestibule; 3. kamer voor den portier; 4. 

spreekkamer; 5, twee ontvangkamers, elk met aangrenzende bad
kamer; 6. twee kamers elk voor zes bedden, voor patiënten die 
gelijkvloers moeten blijven; 7. twee open gaanderijen (veranda's) 
voor rustbedden; B. twee dergelijke kleinere („loggia's") voor rust
stoelen; 9. twee kamers voor pleegzusters; 10. twee kamertjes 
voor bedienden; 11. een hoofdtrap tot aan de tweede verdieping, 
en voor den „dienst" in eiken vleugel ceu lilt en een diensttrap, 
de laatste tot aan de derde of zolderverdieping; 12. de noodige 
gangen, portalen, waterclosets, urinoirs, spoelplaatsen, bergruim
ten, enz. 

/>. Kers te v e r d i e p i n g en Tweede v e r d i e p i n g . 
I '.Ike verdieping zal bevatten: 
1. Vier slaapzalen, elk van tien bedden; 2. vier isoleerkamers; 

8. open doorgaande balkons, langs de zuidzijde der slaapzalen, 4. 
twee loggia's elk voor acht ruststoelen; 5 twee wasch- en toilet
kamers en twee badkamers; 0. twee gezelschapskamers; 7. twee 
wachtkamertjes voor de zusters; 8. inademlokaal; 9. twee cabi-
netten (laboratoria) voor de doctoren; 10. een woon-en een slaap
kamer voor den assistent-doctor. Verder de benoodigde ruimten 
voor den dienst, bediening, berging, waterclosets, enz. 

c. De rde of z o l d e r v e r d i e p i n g . 
Op deze verdieping bevinden zich de kamertjes voor de pleeg

zusters, een paar logeerkamers, div. bergruimten, waterclosets, eoz. 
In een souterrain (kelder) de plants aangeven voor de twee 

ketels der centrale verwarming met aangrenzende kolenbergplaat
sen, enz. Ken en ander met afzonderlijke toegangen vao buiten af. 

B. Bi jgebouw. Het bijgebouw, verbonden door een overdekte 
open gaanderij met bet hoofdgebouw, zal moeten bevatten: 

1. Twee eetzalen voor de patiënten, elk met veranda, kleed- en 
toiletkamer; 2. eetkamers voor de assistent-geneeshecren, voor 
de pleegzusters en voor het dienstpersoneel; 8. de noodige water
closets enz.; 4 keuken, met bijkeuken en open plaats; 5. provisie
kamers; 8. melkkamer; 7. poetskamer; 8. bergruimten, enz. 

In hat souterrain: provisiekelder, bergplaataen voor brand
stof, enz. 

Boven de keuken: slaapkamers voor het keukenpersoneal, met 
byhehoorende gemakken, enz. 

t'. W o n i n g voor den Di rec teu r -geneeshee r . Deze 
woning moet ontworpen worden als vrijstaande villa. 

a O e l y k v l o e r s . I. Vestibule: 2. spreekkamer; 3. salon; 4. 
eetkamer (deze beide kamers cn suiteI; 5. dessert-tevens provisie
kamertje ; (i. keuken; 7. bykoukon (waarbij dc toegang tot den 
kelder met afgesloten ruimten voor wijn, provisie, brandstof, enz.); 
8. tweo waterclosets (voor het gezin en de dienstboden), 

/'. Kers te ve rd i ep ing . 
1. Studeerkamer; 2. drie slaajikamers; 3. kinderkamer; 4. bad

kamer; 5. watercloset on verdere gemakken. 
c. Tweede of z o l d e r v e r d i e p i n g . 
I. Dienstbodenkaaaer; 2. bergruimten enz. 
I). A d m i n i s t r a t i e g e b o u w . Het administratiegebouw moet 

evenzoo als villa ontworpen worden en bestaat uit de navolgende 
vertrekken, zoo doelmatig mogelijk over twee verdiepingen ver
deeld : 

1 Spreekkamer; 2. kantoor; 3. kleine apotheek; 4. provisie
kamer en bijbehooreode bergplaats; 5. lokalen voor microscopie, 
bacteriologie en bistiologie; 6. verband- en instrumentkamer; 7. 
woonkamer en slaapkamer voor den administrateur, en vorder 
nog een paar vertrekken voor den dienst, bergruimten, water
closets eu verdere gemakken, zoomedo een kleinen kelder. 

E. W a s c h h u i s, K e t e l h u i s en M a e b i n e k a m 0 r. De vol
ledige kleine Btoomwasseherjj bestaat uit een groot waschlokaal, 
ONtsmettii'gsoven, berging voor vuilo en schoone wasch, mangel
en strjjkkamcr. naaikamer en berg|>laatsen. 

Ten dienste der stoomverwarming en electriscbe verlichtiug: een 
k e t e l h u i s voor 2 ketels, eu een m a c h i n e k a m e r voor hori
zontale stoommachine eu dynamo's, een vertrek voor een accu
m u l a t o r n-ba t ter y , afzónderlyke berging voor zwavelzuur, enz. 

In verhand hiermede een werkplaats voor oen machinist-bank
werker met bergruimte of magazijn, een werkplaats voor don 
timmerman en den stoffeerder, voor het herstellen van matrassen 
enz, werkplaatsen, privaten, onz. 

Op de verdieping een woning voor den machinist en een woning 
voor den stoker cn eenige slaapzalen voor het dienstdoend perso
neel met bijheuoorende gemakken, privaten, enz, 

(In verband met de nader te noemen situatie-tcekening dient 
de omachrfving van dezo inrichting alleen om ongeveerde hoofd
afmetingen te bepalen ) 

I'. I loerdery eu Melker i j . Ter bepaling der afmetingen van 
deze inrichting diene. dat bet gebouw stalling moet aaubieden: 
I. voor 80 koeien, eenig jong vee en 2 paarden; 2. vertrek met de 
toestellen voor de zuivelbereiding, waarbij koelkamer en kelder; 
3. bergruimte voor voeder, enz.: 4. woning voor den bedryfsboer 
en zijn gezin, met inwonenden knecht; 5. privaten, enz.;«. in een 
afge-loten ruimte ecu wagenschuur, hooiberg, konynenbokken, enz. 

U. W o n i n g e n voor bet personeel . Op het terrein ver
spreid, vier kleine woningen voor gehuwde bedienden, als: den 
timmerman, tuinman, enz. 

Klko woning bestaat uit één woon- en twee slaapvertrekken, 
waarvan minstens één op de verdieping (zolder). Een keukentje 
met wascbhok, bergzolder, kelder en schuurtje. 

II. L i jkenhu i» . Achter op het terrein een lijkenhuis metsny-
kamer, byzetkamer en berging. 

Het hoofdgebouw en de diverse bijgebouwen alle inden/elfden 
trunt cn iu eenvoudig landelijk karakter te ontwerpen. 

De mededingers zullen moeten leveren: 
1. Ken situatieteekening, schaal 1 a 1000, met aanwijzing der 

windrichting, en waarop a l l e gebouwen (in omtrek) moeten 
worden aangegeven, 

2. De plattegronden van alle verdiepingen van : 
A. Hoofdgebouw ; 
B. Bygebouw; 
C. Woning Directeur-geneesheer; 
D. Administratiegebouw: 
E. Kón der woningen voor het personeel; 

en van elk dar onderdeelen minstens één hoofdgevel en één 
doorsnede , alles op schaal van 1 a 200. 

3. De middenpartij van den zuidelijken gevel van het hoofd
gebouw . en een dwarsdoorsnede van dit gebouw over de hoofd
trap op een Behaal van I tt 50. 

Alle teekeningen moeten in lijnen worden uitgevoerd en ge
kleurd ter verduidelijking der aangewende bouwstoffen, an ver
gezeld gaan van eene korte omschrijving, ter nadere toelichting. 

Voor de tor bekroning waardig gekeurde ontwerpen worden 
uitgeloofd als: 

Kerste prys, de zilveren medaille der Maatschappy tot Bevor
dering dor Bouwkunst, benevens /150. 

Tweede prys, de bronzen medaille, benevens / 100. 

P R I J S V R A A G II. 
ONTW nu3 VOOR DE WOHUM VAN DEN DIRECT» I R - G K N E M U B I . 

in Prijsvraag n". I nader sub C. omschreven. 
Verlangd worden: 
1. De plattegronden van alle verdiepingen, met die van het dak. 
2. Twee gevels en een doorsnede. (Alles op een schaal van 1 

ad 100). 
8. Een detail van een onderdeel van dan voornaamsten geval 

en van een der wanden van de eetzaal, beide op aen schaal van 
1 ad 50. 

Alle teekeningen in lynon en gekleurd. 
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nader HU1> O. omacliTeveu. 

Voor bet best gekeurd ontwerp wordt uitgeloofd de bron/cn 
medaille der Maatschappij benevens fib.— 

P M J S V R A A G III. 
O-N rWERP VAN EEN DER 

in I 'rijBV raag ll". 
Verlangd worden: 
Pc plattegronden en de vier gevels op een acbaal van 1 ad 100. 
De ontwerper van bet best gekeurde ontwerp ontvangt ƒ25 .— 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 
Art. 1, Alle Btukkeu ter beantwoording van de/.e prijsvragen 

wordeu jóót ot op 1 Februari 1<»00. des namiddags te 2 uren, 
vrachtvrij ingewacht aan het bureau der Maatschappij, Marnix-
straat 402 te Amsterdam. 

Art. 2. De in te zenden stukken moeten gemerkt zyn met een 
motto, en met een herkenningsteeken aan de achterzijde; zjj 
moeten vergezeld zijn van: 1". een gesloten naam bric I. waarop 
aan de buitenzijde dat motto is hcthaald, en van binnen bevat
tende dc vermelding van naam, betrekking en woonplaats van 
den ÏDzender; 2". van een open brief, waarin een adres, om zoo 
noodig met den inzender te eorrespondeeren zonder den naam-
brief te openen. 

Art. 3. De teekeniniren mogen niet op houten ramen ingeleverd 
worden. 

Het schrift op de teekeningen moet van eene andere hand dan 
die des vervaardigers lijn. 

De ontwerper mag zijn naam niet bekend maken vóór de uit
spraak der Jury 

Worden de beide laatste bepalingen niet behoorlgk nagekomen 
dan blijft zijn ontwerp buiten mededinging. 

Art. 4. De ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld 
van eene commissie vun beoorleeling, bestaande uit de heeren: 
A. Salm G.Bzn, voorzitter, A . C Blcija en M. A. C. Hartman, 
leden van liet Bestuur van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst; H Lcguit nssistent-gemeentc-architect van Amster
dam; K. \Y, M. Poggenbeek, unbitect te Amsterdam. 

Art. 5. De Jurj heelt liet recht, wanneer geen antwoord ter 
bekroning kan worden voorgedragen, aan het hoofdbestuur voor 
te stellen eene andere onderscheiding toe te kennen aau zulke 
antwoorden . die zij meent dat daarop aanspraak hebben. 

Art. ti De bekroonde ontwerpen Mijven liet eigendom der 
Maatschappij! 

Art. 7. De uitslag der beoordeeling zal terstond na de uitspraak 
der jur\ worden bekend gemaakt, en de ingekomen plannen 
znllen worden tentoongesteld tgdens dc Algemeene Vergadering 
in Mei 11)00. waarin de bekroningen zullen wordeu uitgereikt. 

Art. ;ï. Alle ontwerpen worden tentoongesteld in die sleden, 
waar Afdeelingen der Maatschappij zyn gevestigd Do niet be
kroonde ontwerpen kimi en daarna in April 1!*01 wordon afgehaald 
aan bet bureau der Maatschappij te Amsterdam . op vertoon van 
het in art. 2 vermelde herkenningsteeken. De stukken der inzender», 
buiten AniBtctdum woonachtig, worden na genoemd tijdsbestek en 
tegen overlegging van het herkenningsteeken. ann een op te geven 
adres teruggezonden. 

In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van het Bestuur der 
Maatschappij, kunnen op uitdrukkelijk verlangen der inzenders, 
teekeningen binnen dit tydsbestek worden teruggegeven. 

Het Bes tuu r der M a a t s e hap p ij. 
A. SAJ.M U.Bzx., Voorzitter. 
C. T. J . Lol i> RIETIER, Secretaris. 

Amsterdam, Mei 1899. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTERDAM. De uitvoering der bovenbouwen voor den doorgang 

onder den spoorweg in de Zeeburgcrdjjk en de bruggen over het 
Looziiigskanaal cn rie nieuwe vanrt te Amsterdam, een en ander 
ten behoeve van dc aansluiting van het (•cmeentelyk Entrepot 
aldaar, is niet opgedragen aan den laagsteu inschrijver maar aan 
de Coustructiewerkplaatsen te Winschoten voor een bedrag van 
/' 80.350 

Aflevering 5 van De Natuur (uitgave van J . O. Broeso, te 
Utrecht) bevat: Zydefabrikanten onder de dieren, door Dr N. 
siria. — De optische Firma Carl Zeiss en de coustrnctie der 
Apochromaten. door Dr. R. Ü. I lijken-. — Dc oorzaak der zwarte 
vlekken op de bladeren van den eschdoorn. doorC. F„ Destrée.— 
De Anturetis, door A. D. Hagcdoorn. — Snelwerkende stoom-
ver brekers voor hooggespannen stroomen, door Dr- L Bleekrode. — 
Boekaankor diging. — Sterrekundige opgaven cn mededeelingen, 
door Ant. I'annekoek. — Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den Waterstaat in Nederl.-Indië is: 
geplaats t hg de directie, de ter beschikking gestelde amhto-

naar op non-activiteit J . K. K. Trielbart; 
on theven op verzoek, wegens ziekte, eervol van zijne ter be

schikking stelling van den directeur der burgerlijke openbare 
werken, ten einde dienst te doen als adspirant-iDgenieur, de ambte
naar op wachtgeld Jhr. R. R. \,. de Muralt, laatstelijk adspirant-
ingenieur; 

ove rgep laa t s t naar de residentio Lampongschc districten, 
de opzichter le kl. K. A. Berkhemer; naar de residentie Batavia, 
de opzichter 2c kl. Th. C. II. J . Vogelenzang. 

— By het mijnwezen i s : 
belas t met dc waarneming der betrekking van ingenieur le 

kl. W. G. Ribbius, vroeger die betrekkiog bekleed hebbende. 
— By den dienst van het grondpeilwezen Is: 
o v e r g e p l a a t s t naar Telok Betong, de boormeester le k 

Jhr. J . Th. Goldmann. 
— Aan den heer Dr. G. A . Oskamp, hoogleeraar titulair i i : 

de hoogere wiskunde en de werktuigkunde hy het Kon. Instituut 
der marine, zal op verzoek met 1 Sept. a. s. eervol ontslag wor
den verleend onder toekenning van pensioen. 

— Bij beschikking van den Minister van Binnen). Zaken is. 
met ingang van 1 Juni. aan P. A . Schroot, op zyn verzoek, eervol 
ontslag verleend bis assistent voor de burgerlyke bouwkunde aan 
de I'oh technische School te Delft. 

— By beschikking van den Minister van Waterstaat zyn be
noemd tot buitengewoon opzichter: I'. Mulder, te Zutfeii. hij 
de uitvoering van baggerwerk tot voortzetting der verbetering 
van den Ui-el beneden Deventer; J. de Keuning, te Dordrecht, 
bij het maken van werken tot verbetering van den Usel boven 
Deventer, cn \V. .1 Kagot J.Pz. by de uitvoering van baggerwerk 
tot verruiming der vaargeul aan den benedenmond van het Spui 
op de Bieningon. 

— Op ruim (!3-jarigen leeftijd is overleden de heer F. I. 
Mcrghuis. directeur der Ambachtsschool te Arnhem. 

VACANTE RMTREKKINGEX. 
— A s a o c i é of t e e k e n a a r tegen va«t 

lett. X M. Bureau desee, (Zte advert, in het vorig 
— L e e r a a r in het l y n t e e k e n e n aan de 

te Rotterdam, voor de morgenuren. Adres vóór 
directeur. {Zie advert, in dit no.) 

— T e e k c n a a r - o u t w e r p e r cn o p z i c h t e 
Adres lett. II S. Bureau dezes. (Zie advert, in het 

— Jong inensch , als teekenaar op L i | 
labriek. Dordrecht. (Zie advert, in dit no.) 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r -1 e e k e n a a r 
hoogte van uitvoering en zelfstandig kunnende 
met opgaaf van leeftijd enz., lett. L T H , Alu' 
Nijgh &. Van Ditmar, Rotterdam. 

salaris Adres 
' no.) 
Ambachtsschool 
81 Mei aan den 

r -1 eekenaar . 
vorig no.) 

s' Brandkasten-

I'. G . , op de 
werken. Adres. 
Advert, -bureau 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
ixFÜil-MATIITTHIlAi: TECHNISCHE VAKVEREENIGING, 

V.\x-n!;i,-Hi:i,sTSTH.\AT 2», AMSTERUAH. 
1. Bouwk. 0]i/.-Teeken. leeft. 25 j . oog. sal. / 70 H 80 p. m, 

GEBRs. HEINLE, Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, S u r i t a r y Engine 
39, Prinses-Mariestraat 39, 

•S-OËtA YEXHAVF.. 

GLAS IN LOOD. 
Oeëtst 
üesoliilclercl 
< j r « > l > l ' ï l l l < l U L I l l M i 

Specialiteit in het versieren 
met Opalescent-glae. 

Mem. San. Inat L O N D O N . 
Kantoor: ISO De K u j terkade, A M S T E R D A M . Fillaaal: M Realm. 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën Tin SHANKS 4 Co, te Barrhead 
Specialiteit voor de Levering Tan compleete Badinrichtingen. — Privaatinrichtingen. — 

Shanks Closets ign nog niet ovortroffen. — Porseleinen Badhuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, IVaschtafelt, Urinoirs enz. — T l l W l B l I I f i s i T I l T I L A t l K 

Belast zich met de plaatsing en inriohttng In geheel Nederland. Zeer ooncorrserends f 
Teekeningen en prjjsopgaven gratis. Weder? erkooperu genieten het gebruikelijks i 

Tan hemt en Tan « f a a s * , in ver»chilleade 
eonnlftevliën. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

i f . tt. et. scttotevm, 
Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTERDAM 

1 6 9 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTED ING . 
Op IHt.Êtlag tien 'int. Juni 

#899, des namiddags 1. n 2 ire tloknle 
tijd), aim het Centraalburean der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreehc Park te Utrecht, 
Tan: 

B E S T E K No. 766. 
H e t wijz igen v a n « p o r e n en 

» i « » c l s het m a k e n , u i t 
b r e i d e n , wijzig-en. ver
p laatsen en o p r u i m e n 
v a n ge* ouwen en Inr ich
t i n g e n met d a a r m e d e In 
v e r b a n d « t a a n d e w e r k e n 
op li * t s ta t ion Vijmegen. 

Begrooting f 1 3 8 . 0 O 0 . - . 
Dc besteding geschiedt volgens i 184 

Tan het bestek. 
Het bestek ligt Tan den 23n Mei 

1899 ter lezing aan het Centraalburean 
in het Moreelse Park, en aan het 
Bnreau van den Heer Sectie-Ingenieur 
D. MOLENAAR, te Zutphen, en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling Tan fi.lUr. 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst ran Weg en 
Werken) en door den Ingenieur voor
noemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 13n Jani 1899, ten 9 
ure 30 voormiddag (West Kuroptesehe 
tijd). 

U T R E C H T , den 17n Mei 18!»9. 

AANBESTEDING. 
Op W o e i i N d a g 3 1 M e i l H » » . 

des voormiddag» te e l f u r e n . zal 
namens zijn principaal door den archi
tect J . WOLBEBS, in „ C a f é Nenf", 
bij de Groote Houtpoort te HAARLEM 
w o r d e n a a n b e s t e e d : 

H e t boi ivreis v a n e e n e v i l l a 
e n Mtal m e t l . o t ' f s l m i s 
i n h e t v i l l a p a r k . . D u i n 
e n D a a l * * . g e m e e n t e 
B l o e n i e n d a a l . 

Aanwijs op het terrein V r i j d a g 
2 6 M e i en M a a n d a g 3 » .Wei 
des namiddags te vier nre. Bestek en 
teekeningen te verkrijgen tegen be
taling van f i bij de Firma RUIJO 
ROK en Co., boekdrukkers, Gedempte 
Onde Gracht te Haarlem. 

STOOMTIMMER-
H0ÜTW0L-FABRIEK 

DIJKERIAN A WIJXIRD. Breda 
SPECIALITEIT in verp laa t sbare 
H o u t e n w o o n h u i z e n , D irec t i e -
k e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n en 
T u i n k o e p e l * . 

BECKER &6UDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A K 

W A T E R P A S - H O E K H E B T * 
>N A N D E R B 

I X M T K I M E X T E M , 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T ! ! , 

LANDMETERS, T E E K E N A A M , sas. 

( • e ë m a i l l e e r d e 

JPeil s olialen. 
WEEQWERKTUIGEN. 

Ëxcelsiorplaten. 
G E B R . V I N D E R V I J G H , 

A M S T B H J J ^ I , 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafond-
platen volgens nienw Systeem. 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht
dicht, geluiilwerend. Verkrijgbaar in ver
schillende dikten. Steeds grooten voor
raad. Directe levering. Uitvoering op 't 
werk door onze eigene stellers. Voorge-

Geluidwerende tussckenvloercn. ondervloe- schreTen bij particuliere- en gemeente-
ren voor boutccmentdaken, brandvrije werken. Op aanvraag gratis toezending 

aeparatieën en plafonds. T a n Brochure, Monsters en Prijs. 

Wereldtentoonstel l ing A m s t e r d a m J 8 9 5 . G u n ^ ^ M e d a i l l e . 

P . K O O I J , HOUTCEMENT 
Mr. Steenhonwer en Harbrier, 

L O . B i t o m l 203, 
D E N H A A C . 

Atelier voor alle in den ruimsten zin 
.oorkoinemle H a r d s t e e n , Z a n d -
ai e e n , H a r m e r w e r k • n , d r a f -
merken en Schoors teenmante l s . 

Telephoon 79Q. 

W. VAN MERKESTEYN, 
Rijtuig- en Wapenschilder. 

FIJNSTE UITVOERING V A N 

Rijtaig- en Wapenschilderwerk, 

Billijke Prijsberekening. 
Vraag rrijsopgaaf en Monsters van Uitvoering. 

Uerttrl Mtottnltnetl te en tf. 
A M N T E K D A J I . 

B E D E K K I N G E N worden tol 
b i l l i j k e p r i j z e n en on.Ier g a r a n t i e 
geleverd door 

W. J. V A N ELDEN Hz. 
teoent- en MnHwerker, 

S i n g e l 2 2 9 bjd Paleisstraat, 
A H 8 T E B D A H . 

Vertegenwoordiger der sedert 1MOS ge
vestigde firma C A R X S C H M I D T Si 

Ca., te U1RSC11BEHG in Silezie. 
Materiaal ook aftonderlijk verkrijgbaar. 

J . VAN DER MOST, 
Steenhouwer en Metselaar, 

S C H I E D A M . 
l o l e n s t e e n e n , Slijpsteenen. 

R u w en bewerkt 

M A B 3 I E R . 



V R I . M t W . , U .!„• . . . 
M-Urarrnhage, te 1 uur, door bet min. 

van waterst. enz.: lo. de aanleg tan eene lijn 
met twej draden langs den spoorweg tusschen 
leiden en bodegraven.' Ham. f llfib. 

2o. het bijspaoueu van twee draden aan de 
palen der lijn tusschen Hodegraven en l'trecht 
Kam. f 1220. lui. bij den hoofding. der telegraphie 
te 'a-Grarenbage en den ing. te Amsterdam. 

Z A T K I I I » \<; I » .Inni 
Z w o l l e , te 1{ uren. door burg. en weth.: 

het maken tan een lol- en lailingplaata langt 
de Diezerkade eu het Bleekerswrgje en andere 
daarmede ia verband staande werken. lnl. bij 
dan geniecntearch. J. I,. van Ksseu. Aanw. 8 
Juni, te 2 uren. 

Op onbcpaalden datum. 
I l a i u w n l r r l i c m . door burg. en weth.: het 

vernieuwen van de vaste brug over de Aesgeweys-
vaart, in den grintweg te Nvbrandabnren. lal, 
bij den gcraeenteopz. I'. de Graaf te Irnsum. 
Aapw. 5 Jani, te 10 uren. 

MEI)KI>KKLI! t iUKX. 
Utrecht. De bouw der studentensociëteit, 

ouder beheer van den arch. A. H Zinaiueister 
te Amsterdam, /ie den vollediger) uitslag in het 
vorig nummer) ts gegund aan J. II. de Vos, te 
1 trecht, voor / «4 690. 

AMBACHTSSCHOOL 
Aan de A m l t a c l i l s s c h o o l iv 

K o t t t i i h i n i wordt G E V R A A G D : 

e e n L e e r a a r 
in het • . i j l i l i - t ' k c i i c i i . om gedu
rende de morgenuren onderwijl te 
geven. 

Bevoegdheid tot het geven van Mid
delbaar Onderwijl, acte M'-' voor recht
lijnig teekenen en perspectief strekt tot 
aanbeveling. 

Zij, die voor deze bettekking in 
aanmerking wemchen te komen, ver-
voegen zich in penoon bij den Directeur : 

vóór den -listen Mei a s 
HET HESTUUR. 

B O T T E R H A M , 15 Mei 1899. 

O p L I P S ' 

Brandkastenfabriek 
t o D o r d r e o l i t 

kan geplaatst worden een JOL\G-
MENSCH als 

Moet zelfstandig kunnen werken. 
M £ I J J Ê S & BOSCH. 

A ^ p l i . M It f ; i l , i ' i l , ; : t iit<-ii. W I J I I i : (Holland) 
• . * • „ . , < • > " H O I ' T C ! - : 11 K V I ' I » A K K . X . . I I A N T I K D A K K X . 

V S I I I v i T I I V I i l > , , v > l l l V I I V I . O I | { | Y . 
Petbei,-.-, re-en \ s I ' l l V I .TI» A K i » V I' 1 KR, H O I T C K M K X T , 

I S O L K K K f L A T K N , C A B B O L I N K I T H , en*. 
Directe levering. Prima referentiën Concurreerende prijzen Veeljariae garantie. 

WILH. TILLMANNS'SCHE WELLBLECH-
E A BRIK U. VERZIMEREI , REMSCHEID. 

O V E R K A P P I N G ? ! * 7 , L O O D S E N enz. van gegolfd plaatijzer 

ROLLUIKEN van Staal of Hout in verschillende construetiee. 

vertegenwoordiger: B J. HESSELINK, Keizersgracht 263, Amsterdam. 

A r n h e m . ^ 
* E N G E L S C H E * 

Stal- en Taigkamer-inrichtingei. 

— Catalogussen gratis. — 
— Teekeningen en llegrootitigea 

Kosteloos. — 

ST00MH0UTDRAAIERIJEN ZAGERIJ 
vnn hot Broederhuis fe Zeist. 

Iliedt zich beleefd nan tot het vervaardigen van alle 
H O U T D R A A I W E R K E N , 

I net en s i afgewerkt. I.aee prijzen, f i g u u r - cn Ornauientaasrerfl ; Vers ie 
r ingen voor V e r a n d a ' » , Tu inhuizen . KaluNtradcM, enz. enz. 

lijj grontcre parijen aanmerkelijke i ' i t i . i s v i i t v i i M i i ICIN<. 

W. J . WEISSENO, 
N i e n w e n d i j k 111, A m s t e r d a m . 

Fabriceer*. GEIJKTE DUIMSTOKKEN 
T w e e - e n V i j f Bleter lat teu . 

STALEN MEETKFTTIfiGES, 
B a i x o n a , J a l o n a , 

KOPEKEN E N STALEN 

Peillijnen, Peillooden, Peilstokken 
• a g i i x i j n v a n Passer-dooien. 

TEEKENBEHOEFTEN 
me Oulinvhe MntttrtMtnenten 
EO.1 E R K E S , l ' R I s n A ' S enz. 

A. P.8CHOTULCF". 
D O R D R K C H T . 

Stoommarmenagerij Steenhouwerij. 
Steea- en Warmerhandcl . 

H. P. DER BOER. 
Wollenfoppenstraat 37. 

KUTTEHUAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETRUCHT-BAKIMI.S 
Bekroond met den hooqsten Prijs en 

Gouden en Zilveren MtdatlU A M S T E R 
D A M 18i)4, en Gouden Medaille Doii-
DRiXllT 181)6. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
den h a k v l o e r en D r a a i o v e n * . 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

•4^ J A A R G A N G N . 22. Z A T E R D A G , 3 Juni 1899. 

RBDACTEI'RI F. W. VAX UKNDT jC.i. Adres voor Redactie en Administratie: Hureau van Dt Opmerker, 2 d e Schuytstraat 102, 's-Gravenkagt. 
Abonnementsprijs pei jaar b.j vooruitbetaling voor het binnenland I Advertentiën van 1 tot 6 regels / i . 0 0 , bet bewijsnummer daaronder 

f $.—; voor Mclgie ƒ 6 . 5 0 cn voor ds overige landen der I'ost-unie, ! begrepen; vcor eiken regel meer / 0 . 1 5 . Groote letters worden berekend 
met inbegrip van Xederlandsch-lndie cn Transvaal, / 7 5 0 . Afzonder- I naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
lijke Hommers bij vooruitbetaling met plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat ƒ 0 . 1 5 . I ( ' r ' e plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

N I E U W E K U N S T . 

-Men mag er van zeggen, wat men wil, doch de 
nieuwe kunst maakt vorderingen. Het /al misschien 
niet lang meer duren, ol' zij heeft de oude kunst geheel 
verdrongen. Zijt gij blind voor de teekencn der tijden, 
o verdwaasde, die niet zien wilt hoe de nieuwe kunst 
van de roodc daken der verzekeringsgebouwen en 
landhuizen, van de betegelde puien der winkelhuizen 
gepredikt wordt? Het publiek begint al aardig te bij
ten aan het aas, dat de Iooze hengelaars, die men ar
chitecten noemt, thans aan hun snoer hebben. 

Ook anderen zijn van de goede werking reeds 
overtuigd. Een behanger maakte onlangs een han
dige reclame voor niets meer of minder dan „behang
selpapier, genre libre aestlictique". Men lette hier wel 
op de ,,ae", die ongetwijfeld niet zonder bedoeling, 
als het ware om het gewicht der zaak beter te doen 
uitkomen, is geplaatst. Onze behanger, met zijn lii^ 
meegaande, zond een keurig uitgevoerd boekje de 
wijde wereld in, om liet publick omtrent dc „vrije 
schoonheidsleer", die verre nicht van de „vrije liefde", 
„vrije vrouwenvereeniging'' en dergelijke jongedoch-
ters, naar behooren op de hoogte te brengen. 

Het loont wel de moeite, den inhoud van het 
boekje aan een eenigszins uitvoerig onderzoek te 
onderwerpen. De schrijver begint jncn zou het bij 
een behanger niet zoeken) met een aanhaling uit 
Boileau: „Rten n'esl beau que le vrai". Ook dit is 
een teeken des tijds, want tot dusverre waren de 
behangers den schrijver van „l'Art poétique" niet 
zeer welgezind, omdat hij zoo tegen de „festons" en 
de „astragales" was te keer gegaan. 

De aanhaling dient maar als motto. Doch dan be
gint de behanger zelf. Hij zet zich in postuur als een 
nutsredenaar, kucht even én zegt: „Geliefde en vecl-
gewenschte hoorders" of neen, dit laat hij weg, 
maar het past toch wel 111 zijn kader Wij leven 

in een overgangstijdperk, waarin op elk gebied naar 
nieuwe vormen gezocht wordt, zoo ook op dat der 
decoratieve kunst." De hoorders knikken toestem
mend, als wilden zij zeggen: „precies ons idee". 

De redenaar vervolgt: „Voor de kunstenaars onder 
de Grieken, die leefden in een tijd 

„Toen 't schoone tooverkleed tier mythe 
„/.ich lictlijk om de waarheid wond'', 

loen overal hel. spoor van ccn god of godin werd 
gezien, dat aan de natuur ccn hoogeren adel gaf, 
was het niet moeilijk, telkens nieuwe vormen te ont
dekken en uit dc idee zelf verdere inspiratie te ont
vangen/' 

De hoorders vinden dit prachtig mooi gezegd, maar 
zij vatten niet, hoe de spreker hen van de „oude" Grie
ken naar het hedendaagsche behangselpapier zal 
brengen. Dc behanger echter loopt met zevenmijls
laarzen, cn „passons au délugc" behoeft hem niet eens 
te worden toegeroepen. 

„Toen in de vijftiende eeuw de renaissance werd 
geboren, hield men zich vooral in Italië niet altijd aan 
het zuiver herstellen der oude kunst, maar bezigde 
men nieuwe versiering, waarbij voorbeelden uit het 
plantenrijk dienst deden." 

Een kranig behanger, dat dient toch maar gezegd, 
die zoo goed in Italië thuis is. De man is zeker met 
Lissonc mee geweest. Zijn collega's zouden wel doen, 
ook op deze wijze hun gezichtsveld uit te breiden. 
Wat zag hij dadelijk, dal de in de vijftiende eeuw 
geboren wedergeboorte-stijl zich niet: hield aan het 
zuiver herstellen der oude kunst! Hij heeft bepaald 
Burkhard's Cicerone uit het hoofd geleerd, voor hij 
naar het Zuiden vertrok. e 

„De renaissance werd tijdelijk opgevolgd door den 
rococotijd, om, na het eerste keizerrijk, onder den 
invloed van nadere kennismaking met Helleensche 



kunstgewrochten, weer overal haar invloed te doen 
gelden." 

Nu roept Boileau den behanger toe: „ne forcons 
point nótre talent", maar deze hoort hem niet; zijn 
zevenmijlsdaarzen spelen hem parten en doen hem, 
met minachting voor al wat geschiedenis heet, over 
twee eeuwen tegelijk heenstappen en van de vijf
tiende eeuw in de achttiende belanden. Men kan zeer 
goed op de hoogte wezen van Italiaansche kunst, en 
toch de geschiedenis maar vaag in zijn hoofd hebben. 

Moest de sociale kwestie, thans aan de orde van 
den dag, onaangeroerd blijven? Dat mocht niet, wilde 
de behanger zijn doel bereiken. 

„Het sprak vanzelf, dat onze architecten, die jaren 
hing zon nederig hadden gezeten aan de voeten van 
V I O L L E T - L E - D U C , niet vrij konden blijven van 
dc sociale invloeden der veelbewogen laatste licift 
van deze eeuw, invloeden die hun ontstaan te danken 
hebben aan de reusachtige uitbreiding van het ma-
chinewez.cn, het gevolg van dc grootsche ontdekkin
gen op het gebied van stoom en electriciteit." 

Dit is de eenige passus, aan de sociale kwestie ge
wijd. Maar hij is veelzeggend. Met de architecten, die 
zoo nederig hadden gezeten aan de voeten van den 
grooten 1- ransehman, kunnen slechts 'de heer Cuypers 
en de Rijksbouwkundigen bedoeld zijn. Dc behanger 
ziet in, rial zti afgedaan hebben, wat vooral den heer 
Peters niet aangenaam moet stemmen. Hel wordt wel 
niet uitdrukkelijk medegedeeld, maar het is toch tus
sehen de regels te lezen, dat er een innig verband be
staat tussehen de nieuwe kunst, Marx, de Sociaal-de
mocratische arbeiderspartij, Edison en misschien ook 
Röntgen, niet die van de muziek, maar die van de 
X-stralen. 

Doch wij zijn er nog niet. 
De behanger vervolgt: „Men wilde breken niet cl-

antieken cn de renaissance, ten einde iets oorspronke
lijks te vinden, iets, dat in steen, ijzer en hout het 
zegel zou kunnen zetten op het merkwaardig stuk 
cultuurgeschiedenis, dat wij thans bezig z.ijn te ma
ken". Hier treft, de verrassende beeldspraak. Dal ze
gel in ijzer, steen en hout, gezet op een merkwaardig 
stuk, herinnert het niet aan dc douanen, de rei liter-
lijke macht; en dc apocalypse tegelijk? 

Nu wordt de schrijver bescheiden, al maakt hij ge
bruik van de pluralis majestatis. „Het staat niet aan 
ons te beoordeelen. of de moderne bouwkunst dit wer
kelijk doet, maar zeker is het, dat het in Amerika ge
geven voorbeeld prikkelend heeft gewerkt cn er ook 
onder onze Ilollandsche architecten kunstenaars wor
den gevonden, die trachten te geraken tot oorspron
kelijkheid." 

Aan de goede bedoeling van den behanger behoeft 
niet getwijfeld. Maar was het wel goed gezien, on 
Berlage en zijn volgers onder den neus te wrijven, dat 
zij hun voorbeelden uit Amerika haalden? Dat hoort 
niemand graag, en een behanger moet iedereen te 
vriend houden. 

lot dusverre heeft de schrijver zich met meer of 
minder geluk op terrein bewogen, dal bent vreemd 
was. Doch nu komt hij aan zijn eigenlijk vak. 

„Evenzeer als de architecten er eindelijk toe kwa
men om te ontdekken en te bekennen, dat men, maar 
altijd dc renaissance huldigende, er eindelijk toe zou 
geraken om elkander te copieeren, bleek het ook wel
dra, dal men hetzelfde deed bij de inwendige versie
ring en stoffeering van het huis dat zij gebouwd had
den. Steeds werden dezelfde vormen, dezelfde typen 
hefhaald, steeds volgde men denzelfden stijl en als er 
sprake was van wandbeklecding, dan mocht het ka
rakter der stof veranderen, motief, stijl en teckening 
bleven gelijk. Ook in Engeland beproefde men, en 

wel met vrij groot succes, bij de inwendige versiering 
van het huis ccn nieuw genre te scheppen, een nieuwe 
schoonheidsleer van het ornement cn dc kleur te hul
digen. Meer dan eens stonden we verbaasd over de 
architectuur der Engelsche huizen, over hun aarde
werk, hun werken van gesmeed ijzer en vooral over 
hun wandversiering. Kunstenaars, die de eischen der 
practijk kenden, zooals BURNE JONES cn WIL
LIAM^ MORRIS en last not least W A L T E R 
CRANE, hebben daartoe het beste gegeven wat hun 
talent, goede smaak en vaardige leekenpen konden 
leveren. Zij streefden er naar een decoratieven stijl 
te vormen, aanpassende aan de nieuwe architectuur 
der bouwmeesters van de moderne school." 

Die „nieuwe architectuur der bouwmeesters van de 
moderne school" herinnert misschien wat veel aan de 
bekende „vreemde drangers uit het buitenhuid", die 
eens door een courantenschrijver werden waargeno
men. Doch overigens is dit gedeelte er wel op bere
kend de lezers te treffen. Als nieuwe Columbussen 
ontdekten de architecten eindelijk, dat zij er toe zou
den geraken elkander te copieeren. Deze ontdekking 
vervulde hen met schrik cn afgrijzen. De „inwendige 
versierders", ook gezegd de behangers cn stoffeerders, 
keerden nu almede tot zichzelven in en begonnen er 
zich ongerust over te voelen, dat, hoeveel verschil van 
stof zij hunnen klanten ook konden toonen, toch de 
motieven, de stijl en de teckening steeds dezelfde ble
ven. Toen echter de nood op het hoogste was, kwam 
er hulp. Pleegt het, in den regel althans, in het oosten 
te dagen, nu daagde het in het westen, cn gilig de zon 
der nieuwe kunst in Engeland op. De behangers aan
baden het nieuwe licht en de priesters die zijn tempel 
bedienden. 

Maar ofschoon wij ook den schrijver veilig onder 
die aanbidders mogen rekenen, hij maakt toch ccnig 
voorbehoud. Hij vraagt zich af, of de Engelsche kun
stenaars wel altijd geslaagd zijn. Het antwoord op 
die vraag luidt ontkennend, doch verschoonend levens. 
..Het huldigen der zuivere schoonheidsleer in nieuwe 
vormen, d. w. z. het zooveel mogelijk nakomen van 
dc waarheid, die de natuur geeft, is zoo moeilijk en 
soms kwam het ons voor, dat, bij het ernstig willen 
naar ids oorspronkelijks, wel eens de goede smaak 
verloren ging." 

Hier is de gedachtengang zóó stout, dat, wist men 
hel niet, het haast moeilijk valt tc gelooven, dat. hier 
een behanger aan het woord is. Zuivere schoonheids
leer in nieuwe vormen = het zooveel mogelijk nabij
komen van de waarheid die de natuur geeft daar 
is in eens de formule, waarnaar reeds zoo lang wordt 
gezocht, gevonden. Een „eureka" moet aan dc lippen 
des schrijvers zijn ontsnapt, toen hij deze waarheid 
had ontdekt, en die, al was zij dan ook niet door de 
natuur gegeven, hem toch in al haar naaktheid voor 
den geest blcel staan. De bekende „waarheden als 
koeien" kunnen nu in de sloot verzinken, waaruit zij 
nooit gehaald luidden moeten worden. Ook de tegen
stelling tussehen oorspronkelijkheid en goeden smaak 
is treffend. 

Nu komen er nog eenige bcschouvyingen waarin 
„Kunstiers Erdenwallen" ter sprake wordt gebracht. 

„liet is een feit, dat het Fransche gezegde „1'art 
pour Tart" nergens moeilijker is in practijk te bren
gen dan in de kunstindustrie, in welker dienst de 
kunst zich trouwens in dc laatste jaren zoo blijmoedig 
heeft gesteld vermoedelijk omdat de ars p u r i s-
s i ma maar al le dikwerf slechts een stuk droog 
brood heeft." 

Dat is nu nog eens ccn rara avis, die behanger, 
latinist tevens. Of hij is om raad gaan vragen bij 
zijn buurman, den apotheker, en heeft deze hem ge

zegd, dat de doctoren, door water met den naam 
aqua purissima te bestempelen, deze doodeenvoudige 
vloeistof in een vocht herscheppen, dat de zieke, als 
hij het. recept gelezen heeft, met vol vertrouwen voor 
iets bijzonder heilzaams slikt? 

Toch vinden wij het niet. verstandig van den schrij
ver, dat hij, zij iiet dan onder bedekking van het 
Latijn, den kunstenaars verwijt, dat zij slechts een 
„stuk droog brood" verdienen, en dat zij, pecuniae 
causa, zich zoo „blijmoedig" in dienst der nijverheid 
hebben gesteld. Er zijn dingen, die iedereen weet, en 
die men toch beter doet niet te zeggen. 

Wij konden onlangs lezen, dat in de voorntune krin-
van van het buitenland het hypnotisccren bijzonder 
in de mode is. Zelfs de tafeldans wordt met vlijt be
oefend. Z o o mag het ons dan niet verbazen, dat 
onze behanger o o k over suggestie, als iets dat „up 
to date" is, zijn woordje wil zeggen, om bet te ver
binden met (en opmerking, den handel betreffende. 

„Men moet rekening houden met de afnemers der 
voorwerpen van kunstindustrie, met het publick dat 
koopt — gelukkig is de kunstenaar, wien het gege
ven is door de macht van zijn talent ook daarin het 
pubhek tc leiden en het door zijn kunst als 't ware 
te suggereeren." 

Een taalkenner zal op dezen laatsten zin aanmer
king maken ; de „afnemers" zullen hem een leclijk 
Germanisme lijken, en hij zal niet willen begrijpen, 
waarin het publiek moet geleid worden. De bedoeling 
zal wel zijn, flat de kunstenaar, als ccn tweede ratten
vanger van Hameln, al suggerecrend het publiek naai
den winkel van den behanger moet lokken. 

Deze kunstenaar heeft de schrijver gevonden. Het 
is een professor, en dus natuurlijk een Duitscher; 
zijn naam luidt Otto Eckmann. De zin, waarmede 
deze i i o o g k ' i raar bij ons publiek wordt ingeleid, is 
blijkbaar uit bet Duitsch vertaald. 

„Een dergelijke kunstenaar „von Gottcs Gnaden" 
vinden wij in professor Otto Eckmann ; zonder om
wegen cn volmondig wordt door de aanhangers der 
moderne richting erkend, dat deze revolutionnair in 
de kunst de schepper is van ccn nieuw genre, waar
mee hij, ook door zijn oorspronkelijke denkbeelden, 
het pubhek niet alleen overbluft, maar waardoor hij 
tevens toont niet te willen arbeiden voor de groote 
markt, maar slechts voor die bevoorrechten, die boven 
hun vijf zinnen nog ccn zesde hebben ontvangen, waar
aan wij geen naam kunnen geven, maar die zich tel
kens uit, wanneer zij staan voor de openbaringen van 
h e n , e d.»T de Grieken „de lievelingen der Goden" 
worden genoemd." 

Een zin van zulk een lengte kan slechts een Duit
scher schrijven. De professor is nog al wat — van 
Gods genade, een revolutionnair (wat anders zelden 
samengaat), de schepper van ccn nieuw genre, een 
man met oorspronkelijke denkbeelden, iemand die het 
publiek overd..., die niet voor de groote markt wil 
werken, maar die zich slechts wendt tot personen met 
zes zinnen, zooals men vermoedt, dat er op de pla
neet Mars beslaan. Het is dus een echte duizend
kunstenaar; jammer maar, dal zulk e e n man zich al 
leen met hét maken van behangselpapier bezighoudt. 

Ook de beschrijvingen der behangselpapieren zijn 
blijkbaar uil hel Duitsch vertaald. Maar ten slotte 
wordt de behanger weer zichzelf. 

„Het is mij een eer", zoo besluit hij, „een groot 
genoegen tevens, dat ik de wonderen van dit talent, 
neergelegd op het eenvoudige behangselpapier, bij 
mijn landgcnootcn mag introducceren. Te loochenen 
vak het niet, dat tot dusverre in onzen handel aan een 
waarlijk voortrcflijk genre gebrek was. Hoe vaak 
kwam het niet voor, dat schoone vrouwen, die haar 

interieur wilden aanpassen aan haar eigen persoonlijk
heid en aan de kunstzinnige m i l l e r i e n s, waarmede 
zij zich hebben welen tc omringen, tevergeefs zoch
ten naar een behangselpapier, dal harmonieerde met 
hel ideaal, dat zij zich stelden." 

Reeds zien wij, in onze verbeelding, de schoone 
vrouwen naar des behangers winkel stroomen. Deze 
gedachte stemt ook den schrijver ietwat dithyram
bisch. 

„Noch de Fransche, noch de Engelsche fabrieken 
bevredigden haar fijnen smaak. 

Kn daar weerklinkt het eensklaps: 't is gevonden, 
Ge zijt verwezenlijkt, mijn schoon>te droom.1 

Een kapper te Parijs verkocht een odeur, onder 
het opschrift: „le rève du parfumeur realise". De 
behanger heeft hem overtroffen, toen hij ditzelfde zei, 
doch in gebonden stijl; mogelijk gaf hij wel het 
fragment van een sonnet, dat vervolgt: 

Wie zal bedwingen mijner klanten itroom? 
Mijn concurrenten, door den nijd verslonden, 
Staan voor mijn winkelraam met open monden, 
Politietoezicht houdt hun wraak in toom. 

In onze jeugd hebben wij Judels als „de zangzieke 
behanger" triumfen zien vieren. De zangzieke behan
gers, men ziet het, zijn de wereld nog niet uit. 

En nu de peroratie. „Met alle traditie brekende, 
geheel zichzelf zijnde, zijn motieven ontlecnende aan 
de eenvoudige natuur, schiep Eckmann datgene, waar
naar ook wij jaren, jarenlang hebben uitgezien, die 
typische ideaal-versieringen onzer kamerwanden, waar
bij zich elke meubclstijl, mits men maar rekening 
houdt niet. vormen en kleuren, kan aanpassen. Ik heb 
daaromtrent niets meer te zeggen, hoewel ik geloof, 
noi' niet <reno0Lr gezegd te hebben. Trouwens van de 
meerdere of mindere waarde van Eckmann s voortret-
lijk werk kan een ieder zich in mijn magazijn komen 
overtuigen." 

Daar is iets aandoenlijks in dit „Zuster Anna, ziet 
gij nog niets komen?" Maar het leed is geleden, de 
strijd is gestreden, de zege is behaald. Eind goed, 
al goed. 

Er zijn misschien menschen, die met ons in mee
ning over de brochure verschillen. Maar zelfs hij, die 
den krans afkeurt, waarmede men in dit geval den 
wijn heeft mecnen te moeten behangen, zal toch toe
geven, dat die wijn, in deze de behangsels, goed is. 
Reeds de verkleinde reproducties maken een zeer 
behaaglijken indruk. En zoo mogen dan den behan
ger zijn stilistische bokkensprongen vergeven worden, 
omdat hij inderdaad fraaie dessins voor betrekkelijk 
geringen prijs beschikbaar heeft gesteld. 

D E L F T 
Voor het nicerendeel der Nederlanders is Delft niets 

anders dan ccn bij uitstek stille stad. Velen zijn haar 
voorbijgespoord, of hebben de stad verwenscht, als 
de trein er stilhield, waardoor de reis van den Haag 
naar Rotterdam langer werd, dan zij aangenaam acht
ten. Ja, er zullen er wel geweest zijn, die ons voor
geslacht dwaas hebben gevonden, omdat het zoo vlak 
bij den Haag een stad ging stichten, die, naar hun 
mecning, daar volstrekt niet noodig was. Dat hun 
wrevel zich niet tegen de grondvesters van Delft, 
maar tegen graaf Willem en zijn zoon Floris moest 
richten, die hun „Haag" zoo dicht bij de tweede der 
stemmende Ilollandsche steden aanlegden, verga-
u ' n " l 

l'it de vadcrlandsehe geschiedenis weten wij, dat 
prins Willem 1 te Delft vermoord werd. In onze 
jeugd, toen ook de wet op het middelbaar onderwijs 
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nog was ..gelijk een zuigling in de luren" en toch 
reeds deed „alsof in hare jeugdigsle uren De Geldcr 
haarhad beet gehad", in dien gulden tijd der „Hoo
gere" Burgerscholen hadden wij een lecraar in de 
Nederlandsche taal, die er zijn „fort" van maakte, om 
ons zinnen te dieteeren ter ontleding, een werkje, 
waarvan wij nu het nut nog niet inzien. De man, die 
reeds lang, als hij ten minste nog leeft, zijn „otium 
cum dignitate" geniet, dweepte met de geschiedenis 
des vaderlands en met nangkingsche pantalons. 
Hij begon op zekeren keer een zin als volgt: 
„Prins Willem de eerste stond versteld", en 
liet daar, tot niet geringe verbazing van zijn disci
pelen op volgen : „toen hij te Delft doodgeschoten 
werd". Nog herinneren wij ons de onbedaarlijke lach
buien, die op dezen lapsus calami volgden; nog zien 
wij het vaderlijk gezicht van den directeur, die op 
het rumoer kwam toeschieten, zijn toornige uitdruk
king verliezen en zich tot een maar half bedwongen 
lach plooien, toen de oorzaak der vroolijkheid werd 
medegedeeld . 

Kr zijn nu bij hel „Middelbaar" onderwijs, ofschoon 
het nog volgens dezelfde wet gegeven wordt, als toen, 
zulke leeraren, /elke directeuren niel meer. En ook 
de Polytechnische School, die „parel" in de kroon van 
gezegd onderwijs, is niet meer als in die gulden da
gen Ja. het ontbreekt thans niet aan neuswijzen, die 
beweren, dat het nooit een echte parel geweest is. 

-Maar toch zou Delft ons Polyteohnicum niet graag 
missen, want ele jongelingen, die daar door ele zuig-
fleseh ele'i' wetenschap verkwikt worden, brengen er 
heel wat vertier. Slechts aan de „spoorstudenten" heb
ben de Delftenaars, zooals begrijpelijk is, oon hekel. 
Misschien kan men ze, als meer dan negentig dagen 
in de grijze veste vertoevende, wel met ele- forensen-
wet te pakken nemen 

Doch, alle gekheid eip een stokje. Is er misschien, 
voor wie als vreemdeling floor Delft wandelt, in ele 
straten weinig leven te' bespeuren, elil neemt niet weg, 
dat aan hel openbaar leven (toor dc burgerij met 
prijzenswaardigen ijver wordt deelgenomen. 

Daar hebt gij bijvoorbeeld den heer M. J. Bruigom, 
die, ofschoon het zijn lot is, elit leven door te gaan 
onder een benaming, waarmede andere Nederlanders 
zich slechts twee of drie weken kunnen tooien, daar
door zijn opgewektheid niet heeft verloren, om aan-
daeht te schenken aan zaken, welke' voor hen, die e>p 
hel punt staan den beteckenisvollen gang naar liet 
raadhuis le ondernemen, meestal weinig aantrekke
lijks bezitten. 

Den t;n Mei dezes jaars ging ook ele heer Bruigom 
op ten staelliuize, maar niet, zooals misschien enkele 
zijner naamgenooteii om zich, aan de zijde zijner uit
verkorene, het huwelijksformulier door den burge
meester le doen voorlezen, en een plechtig „ja" uit 
te spreken. Het was geheel iets anders, dat hem naar 
burgemeesterskamer voerde. 

Als meester metselaar „ruim acht cn twintig jaar te 
Dellt bekend" ging hij aan het hoofd der gemeente 
de bezwaren mededeelen, die hij had tegen de in uit
voering zijnde openbare werken. Doch de burgervader, 
in een booze bui, bolctlo den bezwaarde „e>p zeer 
onaangenanien en zeer onbescheiden toon" te zeggen 
wat hij ejp het hart had. 

Het schijnt, dat de- meester metselaar toen ver-
si oord is heengegaan, zie-h voornemend, den Raad der 
gemeente met zijn grieven in kennis te stellen. En 
nu heeft hij, in een „openbare aanklacht", aan zijn 
voornemen gevolg gegeven. 

Allereerst geeft hij zijn meening omtrent den „Nieu
wen l.angenelijk'' cn de daar gemaakte riolen, die 
naar zijn oordeel te' hoog liggen, zoodal vele bewoners 

CT geen gebruik van kunnen maken. Dit is onge-
twijleld onaangenaam voor de Nieuwe Langendijkers, 
maar het komt fins voor, dat, wanneer zij de dien
sten van een bekwamen meester metselaar inroepen, 
deze hun ele gcwenschle afvoer wel zal kunnen ver
se haffen. Hel ware althans te beproeven. 

Erger is datgene, wat omtrent den „torenbouw" 
wordt opgemerkt. De argelooze lezer denkt hier aan 
t elfde hoofdstuk van Genesis, toen dc menschen „van 

eenerlei sprake en van eenerlei woorden" tot elkander 
zeiden : „Kom aan laat ons tichelen strijken en wèl 
doorbranden". Doch ge-en toren, als te Babel, wordt 
op het oogenblik te Delft opgericht. De burgers zijn 
slee hts bezig, den bekenden scheeven toren, die alleen 
te Pisa concurrentie heeft, te herstellen. De heer Brui
gom, gekomen „om te bezien de stad en den toren", 
heeft op de stcenen of tichelen niets te zeggen, zoo
dat wij schijnen te mogen aannemen, dat zij „wèl 
doorgebrand" zijn. Toch is, naar zijn meening, de 
torenbouw „een groot, ongeexirloofd stuk knoeiwerk, 
dal zoo spoedig mogelijk weer dient afgebroken'*. 

Waarom zulk een streng oordeel? Omdat geen „spe
cie voor torenbouw bestemd", bij het metselwerk is 
gebruikt. Van de' metselaars, elie aan den toren te 
Babel werkten, heel liet : „lijm was hun voor leem". 
De uitdrukking is niet duidelijk en de zucht, om een 
stafrijm te maken speelde den vertaler uit het He-
breeuwsch wis parten. Lijm noch leem werden te 
Delft gebruikt, ofschoon deze' speciën, roods in Ge
nesis vermeld, als voor „torenbouw" bestemd, toch 
zeker genoemd mogen worden. 

Do specie te Delft gebezigd bestaat „uil drie dee-
lln Maaszand, twee doelen schelpkalk en één doei tras". 
Hoe is hel mogelijk, vraagt men zich af, dat in de
zelfde stad, waar een lecraar aan do Polytechnische 
School nu al sinds jaren zijn anathema's tegen de tras 
slingert, elit vadcrlandseho produel, dat ongetwijfeld 
vele nadeelen heeft, nog zoo in de gunst kan zijn? 
Me-ii beweert wel eens, elat do kwaliteit der geloovigen 
afneemt naarmate zij dichter bij Rome wonen. In 
vele stoelen van ons vaderland heef', do heer Van der 
Kloes, door zijn ijverig prediken, ele tras roods doen 
afschaffen. 

Toch jraat de Delftsche geineenloarchiloe t hier niet 
" V I T één nacht ijs, want ele samenstelling der specie 
werd door ito commissie voor den torenbouw, ele hoe
ren N'ies. Molenaar, I". J. Nieuwenhuis, C . B. Posthu
mus Meijjes en den architect vastgesteld terwijl 
ook elo heer Van fier Kloes in * 68 van zijn algemeene 
voorschriften voor dergelijke werken specie, bestaande 
uit 2 schelpkalk, t tras on 5 a 4 zand aanbeveelt, 
maar elit neemt niet weg, elat tie Delftsche meester
metselaar een goed werk hee'fl gedaan, mol zijn bur 
genader ele' specie eens onder den neus tc houden. 
Dal eleze daarvan niet gediend was en den hoor 
Bruigom op minder aangename manier do deur wees, 
ja, daaraan hoeft noch de specie, noch elo burgervader 
schuld, maar schijnt geweten te moeten wordon aan 
dc omstandigheid, elat fle hoeren elkaar niet gooi be
grepen hebben. 

Er komt onder hot door elen hoor Bruigom opge
merkte nog wel het een en ander voor, dat der over
weging waard is. Is Haarlem fle kweekplaats eler 
N'oelerlandsehc bloembollen, Delft wordt door den 
adressant niel zonder oen zweem van burgertrots „de 
kweekplaats van Nederlands bouwkunst" genoemd. 
Hol woord geelt lo denken. Want wat de kweekerij 
aan architecten opleverde, werd tot dusverre door de 
markt nog niet z.tVi gewaardeerd, als wat door buiten-
laiiflscho of kleine inlandsche in don handel kwam. 

Daar zijn er, tlie het wijten aan do inrichting fier 
Delftsche kweekerij, anderen weer meenen, dat de 
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kweekers niet deugen, en zich te veel op het fokken 
van wiskundige variëteiten toeleggen. 

Delft is oon stille stad. De stilte is echter slechts 
schijnbaar. Een plaats, die nog meestér-metselaars 
onder haar ingezetenen tolt als ele hoor Bruigom, die 
zich nog of hel met recht is, blijve in hot midden 
- elo kweekplaats dor Nederlandsche bouwkunst kan 
noemen, die plaats licefl lenen, al is hot dan ook niet 
aan ele oppervlakte zichtbaar. Geen onvriendelijk bur
gemeester, geen voor torenbouw tras gebruikend ge
meente are hitcct kan de faam van zulk een stad deren. 

TKCHNI8CHE V A K V l ' R K K X I G I X G . 

APHEKI.INI; AMSTERDAM. 

Vergadering van Wotntdag 81 Mei 18911. 
In deze vergadering werd het bestuursvoorstel, liet toetreden 

van de Afdeeling als lid tot de Zuiderzce-vereeniging, goedge
keurd, en besloten aan het hoofdbestuur te verzoeken een adres 
aan de Regeering te richten tot bespoodigirg van de oplossing 
der Zuiderzcc-questie. 

Hierna werden langdurige besprekingen gehouden over een reeda 
vekir largen tjjd in den boezem dor Vereeniging opgowornen zaak, 
namelijk het samenstellen van honorarium- of loontabellen voor 
opzichters, teekenaars en opzichter-teekenaars, waarby een schema 
voor zoodanige tabel, rekening houdend met den leeftijd, werd 
behandeld Besloten werd, onder overlegging van tlit Bchema, bij 
het hoofdbestuur op een spoedige behandeling van eleze zaak aan 
te dringen 

Na bet uitbrengen van eeu verslag van de onlangs gehouelen 
vergadering der Verzekerings commissie, door den heer Hngedorn, 
werd de vergadering gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAQE. In eene vergadering van „Arti et Industriae" 

is bet gewijzigde reglement aangenomen. Dientengevolge zal de 
categorie der gewone leden eene groote uitbreiding ondergaan, 
daar" het bestuur ia gemachtigd, van do bestaande kunstlievende 
leden degenen, die liet daartoe geschikt acht, ouder de categorie 
der gewone te rangschikken, terwijl voortaan als kunstlievende 
leden ook zullen kunnen toetreden zij, die niet de kunstnijverheid 
als vak beoefenen. Ken nieuwe rubriek van aspirant leden is in
gesteld voor jongelieden van 18—23 jaar, die slechts de helft van 
de contributie behoeven te betalen. 

Op de laatste vergadering werden nog tentoongesteld een door 
ele tinna A. A. Knuyver voor een vereeniging te Pretoria ver
vaardigd vaandel, een door de tinna Logher ontworpen en zeer 
fraai uitgevoerd gedreven zilveren kelk en verschillende heraldieke 
wapenen, door den calligraaf I. M. Lion getcekend. 

Besloten werd in de tweede helft van Juli een zomertocht te 
maken naar Kdam, Monnikendam en Marken. 

— Op 5 Juni en volgendo dagen wordt te 's-üravenhngc het 
examen gehouden voor landmeter van het kadaster. 

— Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs vergadert Dinsdag 
13 Juni in bot lokaal „Diligentia", des voormiddags te lüf uren. 
Na beraadslaging cn stemming over de notulen der vergadering 
van 11 April 189II, wordt het verslag van de werkzaamheden in 
het Instituutsjaar 18HS-1899 aan de orde gosteld, de rekening eu 
verantwoording der inkomsten en uitgaven over dat jaar aange
boden cn opgavo gedaan van ontvangen giften, enz. 

Onder de mededeelingen van elen Raad van Bestuur komen voor : 
cu Ken schrijven namens Hare Majesteit de Koningin, inhou-

donde gunstige beschikking op bet verzoek, als Beschermvrouwe 
van het Instituut op te treden; 

li. Koninklijk besluit, inhoudende de goedkeuring van bet Regle
ment, zooals het is vastgesteld in de buitengewone Instituuts
vergadering van den Sa Juli 18H8; 

c. Altreden van den penningmeester l i . M. Oratnina en zijne 
vervanging door het raadslid J . Th. (ierlings. 

J. Mededeeling van liet technische gedeelte van een rapport 
van Hr. Ms. zaakgelastigde cn consul generaal in Argentinië, deu 
hoer I. van Riet, nan Z. Exc. den .Minister van Buitciilandse.be 
Zakon, betredende de door de heeren Dirks, Dates en Van 
Hattem uitgevoerde en in uitvoering zjjnele werken ten behoeve 
van den bouw eener oorlogshaven to Puerto Belgrano. Het lid 
P. J . Dirks en do hoer L . van Riet hebben zich welwillend bereid 
verklaard desgevraagd in de vergadering inlichtingen te geven. 

Xa modedeoling van ingekomen stukken hebben voordrachten 
plaats in zake: 

a. Het vervaardigen van riolen en andere werken uit portland-
cement-beton, door het lid J . van Stolk. 

b. ExplosieBtoll'en cn eenigo van haro toepassingen op militair 
gebied, door bet lid J . Z. Stuten. 

AMSTERDAM. In plaats van den beer 0. B. Posthumus Mojjjes , 
die bedankt had, is als Voorzitter van elo Afd. Amsterdam der 

Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst in ele vergadering 
van 25 Mei' gekozen de heer Kei. Cuypers, Vice-voorzitter. Als 
bestuurslid werd gekozen do beer W. A E. van (icuns. 

— ROTTERDAM. De iaarljjkscho algemeene vergadering der Ver
eeniging van OaBfabrikanten in Nederland zal bier-ter-stede worden 
gehouden op 27 en 28 Juni a. s. 

Voordrachten zullen worden gehouden over watergas door 
den heer M. SiBsingh, onder-directeur v»n de fabrieken voor gas 
en electriciteit te Rotterdam cn over het ve rwyderon van 
g r a p h i e t uit de re to r t en door den heer J . Welvaert Ver-
bruggen, directeur der gasfabriek te Lokeren. Verder zullen worden 
behandeld een 20-tal vraagpunten, allen op de gasinduatrie be
trekking hebbende. 

Het heelt den heer J . II. Xeiszen bij het nederleggen van 
zijne betrekking als adjunct-directeur der gemeentewerken, niet 
aan bewijzen van belangstelling ontbroken. Dinsdagavond ver-
eenigden zich 72 ambtenaren van bet technisch iiersoneel in de 
teekenzaal van het stndstimmerhuiB om hun chef een afscheids
groet te brengen, waarbij do hoofdopzichter T. E van Erkel 
het woord voerde en een geschenk aanbood, bestaande nit Brock-
haus' Konversationalexikon cn eene portefeuille met etsen van 
ouil-Holianelscbe meesters. Dit geeehook ging vergezeld van eene 
oorkonde, door elen beer C N. van Goor, oud bouwkundige bij 
de gemeentewerken, op perkument ontworpen en bevattende de 
handteckeDingen van dc 72 deelnemers aan doze hulde. 

in eene vergadering, den laatsten d»g der Meimaand gehouden, 
kwam de commissie voor do plaatselijke werken met don direc
teur en den secretaris bijeen om afscheid te nemen van den 
heer Neiszen Hij werd door den president der commissie, den 
wethouder do Moncbv, toegesproken. Met waardeering van de 
grooto moeite, den ijver en do zorg, voortdurend bij de behar
tiging van de gemeentezaken aan den dag gelegd, nam spreker 
met dc meest hartelijke bewoordingen namens de commissie 
afscheid, onder aanbieding van een souvenir. dat bleek te bestaan 
uit oen plateel van Rozenburg, voorstellende een interieur van 
een kerkgebouw, naar eene schilderij van Bosboom. 

De heer Neiszen betuigde zijnerzijds erkentelijkheid voor de 
medewerking, die hjj steeds van de commissie ondervond, en 
nam nu ook afscheid van den directeur en den secretariB. 

Van weerskanten gaf deze samenkomst blijk van hartelijkheid 
cn waardeering. 

Xog een ander blijk van waardeering ijjner verdiensten mocht 
elen heer Xeiszen ten detl vallen De heer Da Jongh, directeur 
van de gemeentewerken, de heer Tavenraat, secretaris der ge
meente, do heer van I JsseUeyn, adjunct-directeur van de ge
meentewerken, en de heer Lnmaison van Heenvlict, hoofdambte
naar by de plontielyke werken, boden hem iu hunne kwaliteit 
een marmeren beeld aan, voorstellende Rebecca uit de lïijbol-
scho geschiedenis. 

Dienzelfden dag bood eene commissie uit bouwkundigen te 
dezer stede den heer Neiszen, bij het nederleggen van zijn ambt 
een bewijs van waareleeriug en sympathie aan , bijstaande uiteen 
bronzen beeldengroep, Gloire du Travail, vergezeld van oen 
kunstig bewerkt album, met een artistiek geteekende opdracht 
en de liandteekeningcn der deelnemer» Bij ele annbieding zeide 
dc heer H . Cramer, oudste der commissieleden, deu lieer Xeis
zen hartelijk dank voor de humane wijze, waarop hij ben steeds 
behulpzaam was geweest, vorklaardo dat zij hem met leedwezen 
zagen vertrekken, sprak do beste wenschen voor zijne toekomst 
uit. en verzocht hem bet geschenk te willen aanvaarden als 
blijk van aller waardeering. 

Moge bet zoo eindigde hij — steeds een herinnering zjjn 
aan den tyd, dat ge in Rotterdam zyt werkzaam geweest'en aan 
hen, die 11 in uwen werkkring hebben leeren kennen en hoog
schatten. 

Do beer Xeiszen, zi 'ér getroffen door dit bewijs van waardee
ring, dankte in hnrtelijken toon de commissieleden en verzocht 
zyn diepgevoeldeu dank aan alle deelnemers to willen overbrengen. 

HAARLEM. De tentoonstelling der afgietsels van de Hiudoe-
momimenteu, op het Museum van Kunstnijverheid gehouden, zal 
wegens do groote belangstelling, die deze tentoonstelling opwekt 
en het talrijke bezoek dat dagelijks plaats vindt, nog gedurende 
eenigen tyd geopend blijven. Het plan bestaat haar met andere 
elementen vau Oostersche kunstuiting, die oveneenB op de wereld
tentoonstelling te Parijs zullen worden geëxposeerd, aanzienlijk 
uit te breiden 

Zondag 4 Juni zullen He gedelegoerden van bet Vrceles-Congres 
de tentoonstelling een bezoek breogen, en zal het Museum van 
Kunstnijverheid des namiddags van al' éen uur gesloten zyn. 

Xi.iMi:ia:x. Kenige hecren hier-ter-i-tedo hebben pogingen aan
gewend tot liet stichten vnn een nieuwen schouwburg naar de 
plannen van do architecten A . W. Weissman en P. II. van Niftrik. 

De nieuwe schouwburg zal lOtiei personen kunnen bevatten, 
waarvan ruim do helft in parquet, baignoires en loges. De overigen 
vinden plaats op ecu amphitheater recht tegenovor het tooneel, 

liet tooneel verkrijgt oen diepte van 16 en een breedte van 18 M.; 
stukken, die in de schouwburgen van Amsterdam en Rotterdam 
worden vertoond, zullen dan ook te Xymegen geheel naar den 
eincb kunnen worden ton toonccle gebracht. 

Het orkest wordt verdiept, waardoor het opvoeren van enkele 
opera's van Wagner mogelyk is. Dit zouden model-uitvoeringen 
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kunnen wezen, die zeker uict minder publiek zullen trekken dan 
nu dio te Amsterdam, 

Bij bet iiu.ii,-id zijn zestien kleedkumers, twee artistenlbvors, 
kleedkamers voor koorpersoneel, kortom alles wat de tegen
woordige inrichting eisebt. 

Ken ruime foyer is voor de bezoekers der benedenste rangen 
bestemd Voor dc hoogere rangen zjjn twee knfllokamers aanwezig. 

Bijzondere zorg wordt besteed aan dc veiligheid der bezoekers. 
>Met minder dan acht brandvrije en geheel ommctsolde trappen 
zijn aangebracht. Iedere rang beeft zijn eigen trappen, zoadat 
liet opdringen van vluchtenden uit lagore verdicpingon. wat steeds 
/oo noodlottig bleek, niet kan voorkomen, ln het algemeen is 
tegen gedrang zooveel mogelijk gewaakt door oen vernuftige 
toepassing van gebogen lijnen in den plattegrond. 

Vt ie onverhoopt de trappen niet moor zouden kuuuen bereiken, 
kunnen door openslaande deuren op ruime terrassen komen, waar 
zg in de vrgc lucht en dus buiten gevaar zijn. 

Het is de bodoeling den schouwburg electrisch te verlichten 
on voor eeu uitstekende ventilatie tc zorgen. 

De gevels van bet geheel vrijstaande geboaw z[jn eenvoudig, 
doch waardig. Hier en daar is een rgkero ornamentatie aunge-
bracht, opdat het gebouw, al word bet vooral met het oog op 
practische bruikbaarheid ontworpen, ook door zgn uitwendig voor
komen een sieraad voor Ngmegon zou zgn. 

Voor de uitvoering dor plannen zal geon beroep behoevon te 
worden gedaan op de Xgmecgsche burgorjj. De gemeente zal 
slechts enkele niet zeer bezwarende voorwaarden behoeven te 
aanvaarden, om Nijmegen binnen korten tijd een schouwburg tc 
verschatten, die door zgn voortreffelijke inrichting velen naur die 
stad zal lokken, dio nu elders gaan. 

Naar men verneemt, hebbeu de ontwerpers van dit plan zich 
in verbinding gesteld uiet becron bestuurderen der „AU. Kunst-
vereeniging" alhier, van wie de oproeping uitging, en zal in do 
weldra tc houden vergadering van belangstellonrion bet plan 
erustig in overweging worden genomen. 

DELFT. De aanklacht, door den nir. metselaar Bruigom hg den 
Raad ingebracht tegen de wgzo, waarop werken der gemeente 
wordon uitgevoerd, schgnt veler verontwaardiging te hebben op
gewekt Zoo komt in dc „NicuweKottordamselie Courant" een in
gezonden stuk voor van den heer Ö. Knuttel, te Delft, waarin 
o. a. het volgende gezegd wordt: 

„De toon van het adres is zoo beneden peil, het mist zóózeer 
alle argumentatie, dat men ten onzent, den heer Bruigom ken
nende, niet veel waarde aun liet adres hecht. 

„Buiten Dellt echter is men natuurlijk minder op do hoogto en 
moet men wel den indruk krggen dnt er tc Delft wcrkelgk iets 
gaande is, wat op zijn zachtst uitgedrukt, af keurenswaardig moet 
worden genoemd. 

„Door eeuige personen werdeu in een ingezonden stuk in de 
„Delftsehe Courant" den heer Bruigom vragen gesteld, uit welker 
beantwoording zou kunnen blijken of werkelijk de heor Bruigom 
eenige waarde hebbende argumenten voor zgne beweringen zoa 
kunnon aanvoeren. 

„De hoer Bruigom blijft intusschen wijselijk het antwoord schul
dig, waardoor niet uan bet licht komt dat „de man vau de prac
tijk" zelfs het begin van wetenschappelijke kennis van het bouw
vak mist. 

.,Ken feit is, dat bij den torenbouw wordt gebezigd een specie 
volgens het voorschrilt van drie erkende deskundigen op bet ge
bied van torenbouw, de heeren architecten Molenaar, Nietivven-
liui- cn l'osthiimuH .Meüjcs. 

„N'u is het zeker een metselaar niet euvel te duiden dnt hjj in 
wetenschappclijkcn zin geen oordeel kan vellen over metselspecie 
en niet op tie hoogte is van de wijzigingen. die dc wetenschap 
ook op dit gebied heelt gebracht, maar wel kan niet sterk genoeg 
worden afgekeurd het aanmatigend uitspreken van een oordcel 
over het werk vau een erustig cn consciëntieus man als dc ge
meente-architect te Delft." 

P E R S O N A L I A . 
— Bg den Waterstaat in Ned.-lndië is: 

t toegevoegd aan don chef der 2e waterBtaatsald. voor do 
werken eu opnemingen ter verbetering der bcvlooiing en van den 
waterafvoer ln het noordelijke gedeelte der resid. Tegal, de opz. 
2e kl . C. van /.eventer; 

o v e r g e p l a a t s t naar het gouv. Sumatra's Westkust, do opz 
2o kl. 11. K. Mceng; naar de ros. Banka, de opz. 2c kl. W. C. 

van der Spek; naar de resid. I'alembang, de opz. 2e kl. E. J . 
Mat heron; naar Kcmbang, de opz. 3e kl. O. llollestclle. 

— By kon. besluit van 25 Mei is, met ingang van 1 Juni 1899, 
benoemd tot ingenieur der telegraphic ('. L. van der Bilt, thans 
adspirant-ingenieur der telegraphie. 

— Bg beschikking van den Minister van Watorstnat zijn be
noemd tot buitengewoon opzicbtcr: X . Xieuwdorp Wz. te Xeder-
woert. bij bet vernieuwen van don scliutkolkmuiir vun sluis n". 14 
dor Zuid-Willemsvaart, benevens bet maken van pualregol-
werk langs den linkcrboord der Zuid-Willemsvaart in de gemeente 
Weert, en H. O. Hagenaar te Blittcrswijk, bij de werken tot ver
betering vnn do Maas onder Broekhuizen en Arcon en Velden. 

— Tot opzichter der stedelijke gasfabriek te Gouda is benoemd 
de heer J . Gonda Jr. 

— Te l'trecht is, in den ouderdom van 55 jaren, plotseling 
overleden de iieer D. Et. van Cuylenburgh, opzichter ovor het 
bouwen en sloopcu in dienst van genoomdo gemeente. 

— Den ln Juli a. s. zal bet 40 jaren goledon zijn, dat dc heer 
A. Breunissen Troost, directeur der gasfabriek tc Sneok, als zoo
danig werd benoemd. 

— Tot fabrieklandmetor bg het Groot-Waterschap van Woerden 
is benoemd do heer A. Kok Wz., tc Ammerstol. 

V A C A X 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 - t e e k o n a a r l ' . (1., zolfst. 

kunnende werken. Adres lett J 481 aan l'rakke's Advert.-bur. te 
Xijmegon (Zie advert, in dit na.) 

— B e k w a a m b o u w k u n d i g t eekenaar , terstond. Adres 
no. 1432!) Bureau .V. Kott. Ct. 

— A s p i r a n t - i n g e n i e u r voor hot s too inwezon . Adros 
op zegel, met opgaaf van naam en woonplaats en toezending der 
geboorte-acte, vóór 4 Juli aau den Minister vuu Waterstaat, 
Handel en Nijverheid. 

— Jongmensen , als t eekenaar op Lips' Brandkasten-
Fabriek, Dordrecht. (Zie advert, in het vorig no.) 

— B o u w k u n d i g e . Aanmelding hij de firma \V. A. Scholtcn, 
te Groningen. (Zit advert, in dit no.) 

— T e e k e n a a r voor 4 maanden, /HO per maand. Adres den 
heer Chris Wegeril', Apeldoorn. (Zie advert, in dit no.) 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r bij het bouwen eener kerk met 
toren. Adres den heer .1. Polderman, te 8t.-Annaland (Zeel I vóór 
10 Juni. 

B e k w a a m t e c h n o l o o g , voor do ondernemingen der 
Dordtscbe Petroleum maatschappij, zoo mogelijk met kennis van 
het machinevak. Adres den heer I'. Stoop, to Dordrecht. 

— T e e k e n a a r , uitstekend op de hoogto van het detailleeren 
van ijzerwerken, speciaal bruggen cn kappen. Bouwk kennis 
strekt tot aanbeveling. Sal. r 80 's maande, Adres met bewijzen 
van kennis en goed gedrag, lett. (J V, bockhandel II L . Smit, 
Hengelo (O.). 

— T e e k e n a a r , bekend met macbinetcekenen ijongmcnscbi. 
Persoonl. auuineld. met opgaaf van refer. Nederl. Metaalwaren-
fabriek, Plantage Kerklaan, Amsterdam, tusschen 9 eu 10 v. m. 

— B o u w k u n d i g t c e k e n a a r , op een architectenbureau tc 
's-Gravenhage. Salaris naar bekwaamheid. Adres lett. b G, Bureau 
dezes. [Zit aavtrt. in dit no.) 

— M a c li i n e - t e c k e n a a r s. Zij, die op de hoogte zyn van 
schee psmachiiies, hebben dc voorkeur. Adres lett. K. E 990, 
Xicin. s r. d. Dag. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaantiiedingen in beknopttn vorm voorden ten gerieve van 

heeren gcabonneeraen tweemaal per /aar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zieh met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Bouwkundig opzichtcr-tcekcnaar, 20 jaren, pract. en tbeor. 
ontwikkeld, zag zich gaarne als zoodanig geplaatst. Do besto 
Information zyn te bekomen. Adres n". (iO, Bureau dozes. (1) 

INFORMATIEBUREAU TECHNISCHE VAKVKHKKXIGING , 
VA.\'-|)KK-11I:I.STSTH,\AT 29, AMSTKHIIAM. 

1. Bouwk. Opz-Tcekenaar, leeft. 25 j. ong. sul. / 70 ii 80 p. m. 

ADVERTENTIËN. 
STOOM Tl MM ER -

HOUTWOL-FABRIEK 
DIJK.ERKAN è BÜIJZERD, Breda. 

SPECIALITEIT in verp laa t sbare 
Hotsten w o o n h u i z e n , D irec t i e -
b e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n en 
T a i n k o e p e l * . 

Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, S a n i t a r y H o g i i M r 
Mem. San. Inst L O N D O N . 

Kantoor: 150 De Rujterkade, A H T I B D A H . Fillaaal: M Rakla. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANES A Oo, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleite Badinrichtingen. — Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks Glosets zgn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badhuipen, IJuten Badkuipen. -
Closets, Waschtaftti, Urinoirs enz. — T I I W A I I I I 8 ea V E I t T I L l T I l 

Belast zieh met de plaatsing en i nricht ing ln geheel Nederland. Zeer concurreerende | 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke 

Oud Spoorwegmaterieel 
T E H O O P aerraagd, geschikt 
voor eene Spooraansluiting met eene 
STEENFABRIEK ter lengte van onge
veer l t tOO Meter. 

Prijsaanbiedingen met opgaaf van ge
wicht der Spoorstaven enz. te zenden 
vóór 15 Juni as . aan: De Berkeleche 
Steen fabrik. 

SWAGEMAKERS & Co., 
te Merkel, bij Tilbury. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op Bintdag den # » d e n Juni 

/ « » » . ties namiddags ten t ure (lo
kale tijd,), aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
utrecht, van : 

BESTEK No. 769. 
H e t m a k e n v a n e e n e D B A I -

X K K B I N « * a n een gedeelte 
v n n het Htationaemplnce-
iiient L E E I W A B W E S . 
K e g i-ootlug f8740 .—. 

De besteding geschiedt volgent. $28 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 27sten Mei 
1899 ter lezing aan het Centraalbu
reau in het Moreelse Park en aan het 
bureau vau den Heer Sectie-Ingenieur 
Jhr. H . H SAUDBEBG V A N BOE
LENS te Groningen, en is op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) tc bekomen, tegen betaling 
van f t. 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den Oden Juni 1899 ten 11 
ure voormiddag (West Europeesche 
tijd). 

U T R E C H T , den 23sten Mei 189'.!. 

AANBESTEDING. 
De G E M E E N T E B E S T U R E N van 

FRANEKER, FRANEKERADEEL 
en WONSERADEEL, denken op 
Z a t e r d a g 17 J a n i e. k., 'sv.m. 
halftwaalf uur. in de respective ge
meentehuizen ieder voor zooveel zija 
gemeente betreft (dus in 3 perceelen) 
aan te besteden : 

H e t b a g g e r e n v a n de A r n -
m e r — F r a n e k e r v a a r t , i n 
't gehee l l a n g ± 7 4 0 © 
meter . 

Bestekken zijn aan de gemeente-
«ecretariën vetkrijgbaar. 

Aanwijzing geschiedt Dinsdag 6 
Juni, samenkomst 's morgens 10 uur, 
in 't stationskoftiehuia te Franeker. 

Maatschappij totExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
Op Binadag eten « . t i e n Juni 

# 8 » » , des namiddags ten 'A n r e 
(lokale tijd), aan het Centraalbureau 
der Mam schappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in het Moreelse 
Park te Utrecht, van : 

B E S T E K No. 770. 
l i e t o p h o o g en v a n l iet Ier -

r e i n « I e r H o n t b e r e i -
<l i i i".s i i ir icht i n e lanj-s 
« le M | » o o r » « ' g l i a v e i i t e 
IMMCIIIt 14 II I m e t b i j 
k o m e n d e w e r k e n . 

B e g r o o t i n g f I I O O O . - . 
De besteding geschiedt volgens 

i 20 van het bestek. 

Het bestek ligt vun den 29iten 
Mei 1899 ter lezing aan het Centraal-
bureau in het Moreclie Park en aan 
het bureau van den lieer SeClie-
Ingenieur A . J . BUIS Ie Rotterdam 
en is op franco aanvraag (per brief» 
aan genoemd Centraalbureau iDiensi 
van Weg eu Werken) te bekomen, 
tegen betaling van f l . O O . 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 6den Juni 1899 ten 10 
ure voormiddag (West Europeesche 
tijd). 

U T R E C H T , den 23«ten Mei 1899. 

AANBESTEDING. 
Levering SCHOOLBANKEN. 

BUBGEMEESTER en W E T H O U 
DERS van Vlissingen zijn voornemeDS 
op Wriittag den ttt Juni l a » » , 
des Damiddaas ten t w e e ure ten 
RAADBUIZE dier Gemeente in bet 
openbaar aan te besteden: 

De levering van 298 stuks 
SCHOOLBANKEN. 

Bestek met teekening zijn tegen be
taling van /"O.JÏ.ï te bekomen bij den 
Gemeente-Bouwmeester, bij wien tevens 
de noodige inlichtingen te verkrijgen 
zijn. 

AANBESTEDING. 
HET BESTUUR der Waterkeering 

van het Calamiteuze W a t e r s c h a p 
K I . L K W O r i > . H I » I . J K en den 
Calamiteuzen P o l d e r B O K S E L E , 
zal op 

Z a t e r d a g den 2 4 J a n i 1899, 
des namiddags te 2 uren, in de Directie
keet te B O B S E L E , volgens § 1 
der A. B . , 

aanbesteden: 
H e t berstte], de v e r n i e u w i n g 

en het o n d e r h o n d der 
A a r d e - . K r a m - , B i j s - en 
Nteenglool i n g werken , be-
neven* v a n Nteenliestor-
t lng , g e r a a m d op /"S41,287. 

Het bestek zal van 7 Juni ter lezing 
tiggen in voormelde keet en ten kan-

wore van den Secretaris-Ontvanger, 
aar het dan tevens verkrijgbaar zal 

zijn voor 55 cent. 
Aanwijzing door het Bestuur op 

Donderdag den 15 Juni 1899, des 
namiddags van 2'/> tot 4'/i uur; sa
menkomst te Edewoudsdijk bij de 
Haven, en op Maandag den 19 Juni 
1899, des namiddags van 2 tot 4 uren; 
samenkomst bij de Directiekeet te 
Borsele. 

Buitendien geschiedt geene aanwij
zing. 

B O R S E L E , 26 Mei 1899. 

Het Bestuur voornoemd, 
G. MINDERHOUD, 

Voorzitter. 
J . BEENHAKKER, 

Secretaris-Ontvanger. 

GEBR. VAN DER VLIET 
Uzerhandelaars te Amsterdam. 

j Staal-, Plaat-, Band-, Hoek en T-I.)zer enz. 
suilen Halken in verschillende profielen 

en lengten. 
Vij len en gegoten tstaal uit de fabriek 

van Gebr. BÖIH.KP. & Co. to Weenen, alsmede 
CHRISTIANA STER Hoefnagels. 

\ . P. SCHOTEL O™ I 
D O B D B E C H T . 

Stoommarmenagerij Steenhouwerij. 
•teen- ea Harsnerhandel. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
« E B B . T A N M A I . S E Ï Y , 

vtoeastimsaerfabrlek — D B H H A A S 

, , « U U U A U U & l l l f A , 

2e S C H 1 Y T S T B A A T I O * , 

s-Hravenhage. 
Het Advertentie-bureau van 

,DE OPMERKER" beveelt 

?ich aan voor de plaatsing van 

advertent iën in alle B innen- en 

Buitenlandsche Dag- en Week-

bladen 
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Op een Architecten-Bureau te 
'n-Oravenhage, wordt t e r s t o n d 
gevraagd een 

lljlj I V IVMIUUI, 
zelfstandig kunnende detailloeran. Sa
laris naar bekwaamheid. Uneven lett. 
B G, Bureau van dit blad. 

TEEKENAAR 
G E V R A A G I> TOOT ongeveer 4 
maanden, om dadelijk in dienit te 
komen. Salarii 6 0 g a l d e n per maand. 

CHBI8 WEGERIF. Apeldoorn 

BOUWKUNDIGE. 
Zij. die praotiiche kennis in het 

b o n w v a k in Duitschland hebben 
opgedaan door als O p z i c h t e r of 
op andere wijle aldaar werkzaam 
te zijn geweest, en van betrekking 
wenschen te Teranderen, worden ver-
zoeht zioh bij ons aan te mdden. 

G x o n X S n , 30 Hei 1K99. 
I ' irnia W . A . S C U O L T E H f . 

Bouwkundig 

0PZIGUTEK-TEEKËN4AR 
gevraagd, om direct voor tijdelijk 
in dienst te treden. P. Q. Zelfstandig 
kunnende werken. Brieven fr. lett. J 
481, met opgaaf van leeftijd enz , aan 
PRAKKE's Adv -Bureau XjjmegeH 

BECKER & BUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE F A B R I E K 
V A M 

W A T E R P A S - H Ö E K J L E E T -
BTH A N D K R B 

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

voor INGENIEURS, A B C H I T E C T I I , 

LANDMETERS, TEEKENAAB8, soa. 

G e ë m a i l l e e r d e 

Peilschalen. 
WEEGWERKTUIGEN. 

VAN RIJN & Co., 
BOTTEMDAM. 

| Kantoor en Magazijn Bhcmkweeke, 
straolJH b.jd. Nieuwe Binnenweg 

SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
f x l n s v e r z i l v e r i n < r 

voor de r/ioolnte m a t e n . 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S , enz. enz. 

Ia Ril KIN K K - & LANOERICHER 
W a s s e r o d e r I I y d r a u l l s t e t a e i i 
l i A E K . hefert waggonweise 

F. H O L L W E G . 
BIIEIXEajd. EMS. 

W. J .WEISSENO 
N l e u w e n d l j k 111, A m s t e r d a m . 

Fabriceer*. GEIJKTE DUIMSTOKKEN, 
T w e e - en V i j f M e t e r l a t t e n , 

STALEN MBETKETTINGEN, 
B a l x . o n a , J a l o n a , 

K O P E R E N E N S T A L E N 

Peillijnen, Peillooden, Peilstokken, 
' fEtM.BCMAM.mN «mm. 

M a g a z i j n v a n P a s s e r d o o z e a , 

TEEKENBEHOEFTEN 
• n Ontiache innlru inenten. 
E Q . U E B B E 8 . F R I S M A ' S ena. 

HOUTCEMENT 

H 
I K O N M G e i E M F A I T i 

'weclycwiscï? «.ctbeTOÜcF ffl 
owosrioe^BauTDefcale-D i l i 
o o u o r o a t e r i a j l e T o ^ e T ^ 

|;TOa.cpLDeoUep, «3. f 

ll^lEVMopAfflymvjTO • ! 

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 en onder g a r a n t i e 
geleverd door 

W. J. V A N ELDEN Hz. 
Mood- et* 'Minkzeerker, 

S i n g e l 2 2 9 b|d Paleisstraat, 
A M S T E R D A M . 

Vertegenwoordiger der sedert I M S ge-
Testigdo firma « A K I , MCHM1DT * 

C»., te 1IIKSCHBEKG in Siiezie. 
•ateriaal ook aftonderlijk verkrijgbaar. 

Prijs per rol van IO UI. op 11© cN. fl 3.00. 
Levering franco door het geheele land. 

T \ O i > I » L X J S X J L T D R , ^ . 
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 . 

GEBHS. KLOMPÉ, Arnhem & Deventer. 
E e n i g adres voor de E l c l i t t l r n k . D e t a i l - en C a l q u e e r p a p i e r e n . 

M O M W T E B S GRATIS ^n FRANCO. 

GEBRs. HEINLE, 
39, Priii8es-Mariestraat 39, 

'S-tJRA1 EXHAOE. 

GLAS IN LOOD 
Oeëtst 
Gesoliilclercl 
Gebrand 

Specialiteit in het versieren 

met Opalescent-ffla*. 

H. P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 39. 

i t o n i s i t i » t > i . 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS, 
Bekroond met den hoogtten Prijs en 

(louden en Zilveren Medaille A M S T K R -
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R 
D R E C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
d e n b a k v l o e r en D r a a i o v e n * . 

Ter drukkerij der Nasmlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

54** FAAKGANG N " . 23 Z A T E R D A G , 10 Juni 1899. 

'BOUWKUNDIG WEEKBLAD 

s ^ 

KEI». F. W. V A X GKXDT Jüz. Adres voor Redactie en Administratie; Bureau van De Opmerker,2de Schuytstraat 102, ' } s-Gravenhage. 
Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling vuur het binnenhuid 

^5*—• voor lïelgiü ƒ 6 . 5 0 en voor d ï overige Iandt-n der l'ost-unic, 
met inbegrip van Xederlandsch-Indie cn Transvaal, / 7 .50. Afzonder
lijke nummers bij vooruitbetaling mei plaat ƒ 0 . 2 5 , zonder plaat fo.i$. 

Adveitentiön van 1 tot t> regelt f i.oo, het bewijBnummer daaronder 
begrepen; Vwor eiken regel meer / 0 . 1 5 . Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingenj slechts tweemaal gerekend. 

I . R N S I' I G. 
Wij hebben, toen de „Aanneniersbond" werd opge

richt, het met de redactie van de bondscourant ge
ducht aan den Mok gehad. Wij vreesden, dat die 
bond, onder den schijn van zedelijke verheffing der 
aannemers, inderdaad als ccn „Irust tot behcersching 
van de markt zou werken. 

Nu haast twee jaar geleden slaakten wij het debat, 
omdat onze tegenpartij het op minder parlementaire 
wijze voort zette. Men rechtsgeding, tegen een Amster-
danisch aannemer gevoerd, heeft thans evenwel zon
neklaar bewezen, dat onze vrees niet ongegrond was. 

Wij zullen dit rechtsgeding over valschheid in ge-
sehrifte hier niet uitvoerig bespreken. Wij willen zelfs 
aanstonds zeggen, dat, wat één aannemer doet, geens
zins den gehcclen stand in miscrediet behoeft te 
brei gen. 

Maar ernstig zi|n dc bijzonderheden, die omtrent de 
werkuig van den bond aan den dag kwamen, en die 
door hel Openbaar Ministerie terecht gebrandmerkt 
werden. 

Het „Handelsblad" zegt het volgende van deze 
zaak. na dc praetijken, die bij de onlangs door de 
gemeente Amsterdam gehouden aanbesteding voor 
een groot werk zijn toegepast, te hebben wereldkun
dig gemaakt : 

..Er heeft tot. hel bevorderen van dergelijke prae
tijken een club bestaan, die ter terechtzitting,door 
verschillende personen werd genoemd. Zijn wij goed 
ingelicht, dan bestaat deze club niet meer, hetgeen 
nict wegneemt, dat de bovenomschreven wijze van 
handelen nog herhaaldelijk wordt gevolgd door groe
pen van aannemers, die vóór de aanbesteding van een 
werk bij elkaar komen en hun inschrijvingssommen 
vaststellen. De verschillende bekende vereenigingen 

hebben als zoodanig gein aandeel in deze afspraken, 
doch de leden zijn natuurlijk vrij, zich onderling te 
verstaan." 

Tot zoover het „Handelsblad". liet was ons niet 
bekend, dat cr ccn „club" had bestaan tol het be-
v<.nieren van geknoei bij aanbestedingen. .Maar, /egt 
onze bron, „Het was een georganiseerde vereeniging, 
welker reglement voorschreef, dat de „opzet" —- d. i. 
de som gelds, welke op de aanbestedingssom gelegd 
werd —• in de kas moest gestort worden, ter verdce-
ling onder de leden." 

Het zou belangrijk zijn le weten, of deze „club", 
toen zij nog bestond, de goedkeuring der Regcering 
op haar statuten had verkregen. Men mag zich over 
niets meer verbazen, sinds men gezien heeft, hoe 
llaarlenische aannemers voor een dergelijk doel wel 
een notarieel contract durfden sluiten, en niet aar
zelden, zich van dit stuk te bedienen, toen dit in 
rechten moest geschieden. Gelukkig hadden zij bij 
den rechter geen succes. 

Hij de meeste bestedingen van eenig aanbelang 
heeft vooraf een bijeenkomst der gegadigden plaats. 
In de groote steden stellen dc „bekende vereenigin
gen" hare lokalen voor dergelijke bijeenkomsten open, 
en zij hebbei k dikwijls „aandeel" in deze afspra
ken, in het bijzonder bij onderhandsche bestedingen, 
waarbij voor vreemde eenden in de bijl geen vrees 
behoeft te bestaan. 

Hel „Handelsblad" gaat na, welke de oorzaken 
zijn van dit „misbruik". 

„Het stelsel van aanbesteding brengt hét als van
zelf mede. Door hel concurrceren in den blinde, dat 
het gevolg is van het indienen eener kostenberekening 
volgens een min of meer uitvoerig bestek, worden de 
aanbestedingssonmien voortdurend lager, terwijl zij. 

http://fEtM.BCMAM.mN
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aan wie het werk niet wordt gegund, herhaaldelijk 
kosten moeten maken en moeite moeten doen zonder 
resultaat." 

Op dezen grond zal men ook door aannemers het 
misbruik hooren goedpraten. Doelt wie even nadenkt 
bespeurt, dat deze verschooning een drogreden is. 
Want er is wel geen bedrijf van handel of nijverheid, 
waarbij dergelijke onkosten niet voorkomen. Hoeveel 
handelaars in onze groote steden maken niet icderen 
dag kosten, die zij nooit vergoed krijgen, maar die 
het spierinkje vormen, waarmede dc kabeljauw wordt, 
gevangen! Daarenboven zijn die kosten voor aanne
mers niet hoog. De enkele guldens, die men voor 
bestek en teckening heeft uit te geven, de kleine 
afstanden, die in ons land doorreisd kunnen worden 
voor een luttel bedrag, zijn geen verklaring voor de 
duizenden, waaruit de „opzetten" bestaan. 

„De gegadigden voor zekere werken", vervolgt het 
meergenoemde dagblad, „werden hierdoor ertoe ge
bracht, met elkander af tc spreken, dat niet onder ccn 
zeker minimum zou worden ingeschreven. Het onder
ling overleg bracht weer mede, dat een bepaald per
soon werd aangewezen, u m de minste inschrijver te 
zijn cn dat deze voor dit voorrecht iets moest over
hebben. De anderen moesten voor den afstand van 
hun rechten vergoeding ontvangen en tevens schade
loos gesteld worden voor hun moeite en hunne kos
ten. Het werd dus mettertijd een opbieden, wie het 
meeste voor dit doel zou geven. Natuurlijk moest dit 
bedrag worden bestreden uit de op het werk te 
maken winst en dus worden „gezet" op de aanbeste
dingssom. Vandaar hel w -d „opzet". Het kon niet. 
uitblijven, dat dit systeem aanleiding gaf tot misbrui
ken, gelijk het reeds zelf een misbruik is tegenover 
den bouwheer, die meer moet betalen dan hij rechtens 
bij een gewone vrije aanbesteding zou te betalen 
hebben. Het „opzet"-stelsel bracht mede. dat er aan
nemers gevonden worden, die uitsluitend van „opzetten" 
leven, menschen die voor de leus inschrijven cn reeds 
daardoor hun aandeel krijgen in den „opzet". Ter 
wille van dien „opzet" werden en worden ook niet 
zelden inschrijvingen belangrijk hooger dan noodig 
is gesteld. Men rekende clan wel eens buiten den 
waard : een inschrijver die niet niet de combinatie 
meedeed en daardoor veel lager kon inschrijven." 

Dit alles was ieder architect bekend ; het is echter 
goed, dat een dagblad het ook eens onder de aan
dacht van het groote publick heeft gebracht. 

Wij zijn nu in den tijd, dat onze rozenboomen 
hunne eerste bloemen openen. Maar tegelijkertijd be
ginnen ook tal van insecten daar hun vernielend werk. 
(jij moogt alle middelen aanwenden, die ge wilt, om 
cle vernielers te stuiten, het baal u niet. Zoolang er 
rozen geweest zijn, waren er insecten, die haar schade 
deden. Het stelsel van aanbesteding, een plant van 
vreemden bodem, pas in het laatst der vorige eeuw 
bij ons inheemsch geworden, bracht, als insecten, de 
misbruiken mede, waarop nu cle aandacht gevestigd 
werd. Ook tegen deze insecten bestaat geen afdoend 
middel; hel uitroeien van de plant alleen zou 
beierse hap brengen. 

De „aannemer", zooals wij dien kennen, bestond 
in den tijd der gilden niet. Pas de opheffing dier in
stellingen, .nu ruim honderd jaar geleden, maakte het 
hem mogelijk zich als tusschenpersoon in te schuiven 
op een plaats, die hem vroeger niet werd gegund. De 
gemakzucht en dc verminderende practische be
kwaamheid van architecten en ingenieurs hielpen hem, 
zich op elie plaats le handhaven, ja brachten hem ten 

slotte in den waan, dat hij de spil was, waar alles 
om draaide. En geen vrees meer koesterend, dat hij 
uit zijn geüsurpeerde positie zou worden verdreven, 
werd hij overmoedig en gaf hij zich over aan de 
pract ijken, die nu zoo gelaakt worden. 

Langzamerhand is het aannemersvak ook door en 
door ongezond geworden. Er is wel een tijd geweest, 
dat cr ook in dit vak van het behalen van winst 
sprake was, doch die tijd is reeds lang voorbij. Het 
meerendeel der aannemers kan het er behoorlijk van 
nemen, en toch" behalen zij geen eigenlijk gezegde 
winst, het komt zelfs veel voor, dat er verlies ge
leden wordt. De concurrentie is groot, en wie een 
werk wil hebben moet voor het „voorrecht om minste 
inschrijver te z.ijn" den collega's belangrijke sommen 
uitkeeren. Zijn er nu einder die collega's personen, die 
zich tevreden stellen, met wat die uitkeeringen op
leveren, ieder werk vindt toch ook ccn aannemer, die 
zich lot dc uitvoering verplicht. Op gezette tijden 
ontvangt deze laatste zijn termijnen, bestrijdt daaruit 
in de eerste plaats, wat hij voor eigen gebruik en zijn 
werklieden behoeft en staat het overige, voor zoover 
het strekt, aan de leveranciers af. Wat er aan dit 
bedrag mocht ontbreken, wordt bestreden uit hetgeen 
een later werk oplevert. 

Aannemers, die inderdaad aannemen, moeten dus 
voortdurend werk houden. Om dit te kunnen berei
ken, zijn bun geen offers tc- groot. Wel wordt de toe
stand steeds slechter, maar een failissemcnl blijft toch 
lang uit, omdat de crediteuren er belang bij hebben, 
dat de aannemer werk houdt. Het geval heeft zich dan 
ook dikwijls voorgedaan, dat dc schuldcisehers, om 
erger te voorkomen, hun schuldenaar op de been 
hielden. 

Dat dit ccn ongezonde toestand is, wie die het ont
kent ? Maar hoe daaruit te geraken? Wij gelooven 
niet, rlat men daartoe komen zal, zoolang het systeem 
van aannemen beslaan blijft. 

Alleen het wederinvoeren van 't stelsel van „eigen 
beheer", dat nimmer verlaten had moeten worden, kan 
betere toestanden brengen. Aannemers zouden onnoo-
dig zijn, als de leidende technici niet, door onmacht 
gedwongen, tot uitbanden geven genoodzaakt waren. 
Want tegenover een „nemer" staat in dit geval een 
„gever". En het is zonderling, dat wezenlijk bekwame 
aannemers al even zeldzaam zijn als goede leidende 
technici. Het komt zelfs vaak voor, dat de eigenlijke 
aannemer alle vakkennis mist. of clat die zich bepaalt 
tol wat door het arbeider zijn in één enkel vak te 
leeren valt. In zulk een geval is de „onderbaas" of 
„uitvoerder" het factotum. 

Er bestaan in verschillende steden van ons vader
land nog personen, die niet slechts het ontwerpen, 
maar ook het uitvoeren van werken op zich nemen. 
Onder hen bevinden zich mannen, die zich in een 
zeer goede cn welverdiende reputatie verheugen. Er 
zijn evenwel ook anderen, die hun positie misbruiken, 
en die, geen zedelijk bewustzijn hebbende, geld ma
ken waar zij kunnen. 

Deze verbinding van ontwerper cn uitvoerder is 
nog een overblijfsel uil. een vroeger tijdperk ; het is 
jammer, dat zij meer en meer zeldzaam gaat worden. 
Want. in lie-t beginsel, waaraan zij haar bestaan dankt; 
schuilt zooveel goeds, dat wij zeker gelooven, dat dit 
het systeem der toekomst zal zijn. 

Die toekomst ligt nog wel in een ver verschiet, 
en oppervlakkig zou men zeggen, clat geen morgen
rood haar nog aankondigt. Mar wie goed ziet, kan 
toch het ttchtendkricken reeds waarnemen. 

iSr 

De belangstelling in het handwerk begint te ont
waken in kringen, die zich tot dusverre daar in het 
geheel niet mede bemoeiden. Men denke slechts aan 
onze jonge kunstnijverheid, die als vanzelf een zich 
verdiepen in het ambacht medebrengt, aan het slojd-
onderriebt, dat thans veel kinderen ontvangen, aan de 
waarde, die uit een gezondheidsoogpunt door docto
ral aan handenarbeid wordt gehecht. Bij dit alles 
speelt de mode ongetwijfeld haar rol, maar het kan 
toch niet uitblijven, of grootere belangstelling in het 
handwerk moet daarvan het gevolg rijn. 

Een der eigenaardigheden van onzen tijd is ook, dat 
tusschenpersonen, voorheen onmisbaar geacht, langza
merhand verdwijnen. De aannemer is ook zulk een 
persoon, en derhalve is hij tot uitsterven gedoemd. 
Hoe meer de architect tot het besef komt, dat zijn titel 
van „opperste der werklieden" ccn ecretitel is, dien 
hij zich moet waardig maken, hoe sneller het aan-
neemsystccm met al zijn demoraliseerende gebreken 
zal verdwijnen 

Wanneer iemand bij een onzer hedendaagsche ar
chitecten komt, met de vraag ccn huis te willen leve
ren, dan vat de architect die vraag zóó op, alsof be
doeld wordt bestek en teckening le maken, aan te 
besteden en toezicht op de uitvoering tc houden. 
Maar als de vrager er op aandringt, dat het huis 
zelf geleverd moet worden, dan is de architect genood
zaakt te zeggen, dat hij zoodanige levering niet kan 
doen. 

Wie zich wel eens heeft bezig gehouden met het 
snuffelen in oude documenten, weet, dat tot het laatst 
der l8e eeuw toe andere toestanden bestonden. Bij 
werken, voor openbare lichamen uitgevoerd, werden 
de materialen door die lichamen zelf aangekocht; zij 
betaalden ook de werkloonen en bezoldigden den 
bouwmeester en zijn ondergeschikten. Het zou wen
schelijk zijn, indien deze manier van handelen weder 
werd ingevoerd. Wij willen niet ontkennen, dat de 
wijze, waarop onze aanstaande bouwmeesters en inge
nieurs voor hun toekomstige taak worden opgeleid, 
dan geheel en ai zou dienen te worden gewijzigd, 
doch wij kunnen dit geenszins als ccn overwegend 
bezwaar beschouwen. Met de uitsluitend theoretische 
examendressuur is nu reeds zoolang een proef ge
nomen, en die proef heeft tot zulke treurige resultaten 
geleid, dat ccn andere wijze van opleiden vrijwel alge
meen als een eisch des tijds wordt beschouwd. 

Een „academische" opleiding, waarvoor thans nogal 
geijverd wordt, zou de bezwaren die worden onder
vonden, niet verminderen. Ja, wij durven zelfs be
weren, dat de academische vorming, in vele opzichten 
verantwoordelijk moet gesteld worden voor de onge
zonde toestanden, die in dc technische vakken hcer-
sclien. i j 

Laten wij de puntjes eens op de i's plaatsen. In de 
middeleeuwen wist men nog niet van ccn scheiding 
tussehen theorie en practijk. De meesters, die bv. de 
Fransche kathedralen ontwierpen en uitvoerden, ken
den hun handwerk tot in cle kleinste onderdeden. 
Ook in de. iue eeuw was het in Frankrijk niet anders. 
Philibert de 1'Orme, om maar iemand uit dien tijd 
te nemen, verstond het timmervak uitmuntend. Zijn 
naam leeft altijd nog in de Philibcrt-kappen voort. 

Dat zelfs de Fransche bouwmeesters der 17e en 18e 
eeuw nog soms bekwame practici waren, mag als 
bekend worden verondersteld. Wij noemen de namen 
van de beide Mansarts, Blondel en Soufflot, als voor
beelden van architecten, voor wie de bouwpractijk 
geen geheimen had. Toch zien wij in de 18e eeuw, 

onder den invloed van de academische vorming, reeds 
meesters optreden, die hun arbeidsveld meer op bet 
papier, dan op bet bouwterrein zoeken cn vinden. 

Na de Fransche revolutie blijft het academisme 
niet alleen bestaan, doch het komt tot ongekenden 
luister. De architecten worden meer en meer tceke-
naars en ga^n alles wat met het handwerk in verband 
staat, als iets, dat nauwelijks hun aandacht waard is, 
beschouwen. De practijk wordt voor ccn noodzakelijk 
kwaad a'.ngezien ; wie kan, onttrekt er zich aan, 01a 
zich alleen aan „ideale" projecten te wijden. De Na
poleontische bureaucratie werkt de „entreprise géné
rale" als vanzelf in de hand, en de „aannemers van 
publieke werken" doen hun intrede in de wereld 

Het systeem verbreidt zich, hier en daar naar 
plaatselijke behoeften wat gewijzigd, over het geheele 
vasteland, en het zal ccn eeuw moeten gewerkt heb
ben, eer, althans bij enkelen, de oogen opengaan voor 
cle groote schaduwzijden, die het heeft. 

Wij hebben hierboven door het „Handelsblad" 
eenige dier schaduwzijden hooren opsommen. Het 
grootse nadeel, de algeheele verwijdering van de 
leidende technici uit de practijk, kwam in die optel
ling niet voor. Niet alleen die leidende technici heb
ben daardoor schade ondervonden, maar, wat nog 
veel erger is, het ambacht, nog slechts door onder
geschikten eenige aandacht waardig gekeurd, geraakte 
in zulk ccn treurig verval, dat men nu pogingen doen 
moet, het te „veredelen". 

De architect en de ingenieur hebben tegenwoordig 
een groot besef hunner waardigheid Zij voelen zich 
hoog verheven boven alles, wat tot het ambacht in 
betrekking staat. In den „aannemer" zien zij ccn wel
kome tusschenpersoon, die hen van veel lastige be
moeienis afhelpt. Dat op deze wijze de werkman 
groote schade lijdt, kan hun niet schelen. Zelfs als zij 
teekeningen geven, zoo onpractisch, clat uitvoering 
haast onmogelijk is, dan nemen zij bet den man 
kwalijk, die daarop aanmerking maakt. 

Wij gelooven, dat de eigenaardige sociale stroomin
gen, die thans worden waargenomen, ten gevolge zul
len hebben, dat uitvoering in eigen beheer weer als 
vroeger regel gaat worden. Want men moge de zaak 
bezien zooals men wil, de noexlzakelijkhcid van een 
„aannemer" als tuschenpersoon kan niet worden a;ui-
getoond. Zelfs in den gezonden tijd der „aannemerij", 
toen nog winst gemaakt werd, moest het moeilijk 
vallen, het gerechtvaardigde van die winst aan te wij
zen, immers die winst was slechts de premie, die be
taald werd, omdat de leidende technicus het gemak
kelijker vond, een deel van zijn taak uitbanden te 
geven. 

Het zal natuurlijk moeilijk genoeg vallen, met het 
stelsel van aanbesteding, zooals dit nu een eeuw hier 
te lande bestaan heeft, te breken. Maar, om den over
gang geleidelijker te maken, zou men kunnen begin
nen, met zich rechtstreeks in verbinding te stellen 
met de personen, nu als „onder-aannemers" bekend. 
Het bezwaar wordt dikwijls gemaakt, dat dan de 
regeling der werkzaamheden voor de directie zooveel 
lastiger zal worden; aan de gemakzucht behoeven 
echter geen concession te worden gedaan, te minder 
omdat in het buitenland een dergelijke wijze van aan
besteding uitmuntende resultaten oplevert, ai reeds 
sedert onheuglijke lijden in toepassing kwam. En wat 
buiten onze grenzen mogelijk is, kan ook daarbinnen 
verwezenlijkt worden. 

Al zou het der aannemers lot zijn, binnen korteren 
of langeren tijd, als de gilden, uit de maatschappij 
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te moeten verdwijnen, het kan hun toch niet onver
st lullig zijn, op welke wijze dit geschiedt. Willen zij 
hun leven beteren, willen zij de slechte manieren, die 
zij er nu nog op na blijken te houden, aflecren, dan 
zal hun verdwijnen, zonder nu juist betreurd te wor
den, toch op eervolle wijze kunnen plaats vinden. 
Maar bekeeren zij zich niet, dan zal het nageslacht 
in „den laatsten der aannemers" alleen ccn herinnering 
zien aan een instelling, die men met vreugde en een 
zucht van verlichting in het niet ziet terugkeeren, 
waaruit zij nimmer te voorschijn had moeten komen. 

E E N NIEUW H O O G L E E R A A R . 

In de bladen doet het bericht de ronde, dat de 
regcering voornemens zou zijn te Delft een nieuwe 
leerstoel te vestigen, welke zou worden bezet door 
iemand „uit de school van Cuypers", die tot taak zou 
hebben, de middeneeuwsche bouwkunst te onderwij-
zon. 

Onwaarschijnlijk komt ons dit bericht niet voor. De 
afdeeling Kunsten en Wetenschappen zal het zeker 
aangenaam vinden, wanneer de wijsbegeerte van Viol
let-le-Duc gedoceerd wordt, zoogoed als die van Tho
mas Aquinas te Amsterdam. 

Wij zijn er benieuwd naar, op wien de keus zal 
vallen, en hoe de benoemde zijn onderwijs in het 
kader van wat door de overige heeren gegeven wordt, 
zal weten te doen passen. 

Slechts meenen wij, dat men zich op een ietwat 
gevaarlijken weg gaat Ix-geven, door een hoogleeraar 
aan ccn bepaalde periode uit de geschiedenis der 
bouwkunst te binden. Want als men eenmaal een 
middeneeuwschen professor heeft, dan kan men, wil 
men den schijn van partijdigheid en dogmatisme niel 
op zich laden, het niet meer buiten een professor voor 
de oudheid en een voor de renaissance stellen. En 
dan is de kans groot, dat de lecringen dezer hecren 
vrijwel tegen elkaar zullen indruischen. 

Ondertussehcn, wij zouden er niets op tegen heb
ben, dat de drie hoogleeraren hun licht te Delft lieten 
schijnen, indien hun benoeming ten gevolge had, dat 
de architecten in hope niet meer zoo met de voor hen 
vrij overbodige wiskunde geplaagd werden. Het zou 
voor hen vrij wat nuttiger zijn, veel over de geschie
denis van hun eigenlijk vak te hooren, dan zich in de 
geheimen der hoogere algebra of mathesis te verdie
pen, want allicht bleef er van het eene meer hangen, 
dan van het andere. 

Dat Delftsche studenten, al behooren zij niet tot 
het „Hooger Onderwijs" zeer studentikoos kunnen 
doen, konden wij onlangs in de nieuwsbladen lezen. 
Het geeft echter geen besten dunk van den ernst 
onzer toekomstige technici, als men verneemt, waarin 
dit „studentikooze" bestaat. Wij zijn allen jong ge
weest en veel behoort dus vergeven te worden. 

Maar wij meenen toch den wensch tc mogen uiten, 
dat de nieuwe lecraar zijn discipelen zooveel ernst zal 
weten hij te brengen, dat althans de toekomstige ar
chitecten zich niet aan buitensporigheden, als die nu 
gewraakt worden, bezondigen. 

G E O R G E E. WARING. 

De voor eenigen tijd van wege het Koninklijk Insti
tuut van Ingenieurs uitgegeven Notulen der Instituuts
vergadering van 14 Eebruari 1809 zijn in meer dan 
één opzicht van belangrijken aard. 

In de eerste plaats ontlecnen wij daaraan het hier 
volgend levensbericht van den ook hier te lande zeer 

hoog geschatten ingenieur Waring, in zijn leven ho
norair lid van het Instituut, naar wij vernemen ge
schreven door den honorair secretaris J. Tideman. 

..I it de Amerikaansche tijdschriften vernamen wij 
het overlijden te New-York, op 29 October jl., van 
ons honorair lid George E. Waring, kolonel in dienst 
van de Verccnigde Staten, in welken rang hij aan de 
expeditie naar Cuba had deelgenomen. 

„Hij was een hoogst bekwaam man en bezat een 
groote populariteit, zoowel te New-York als buiten 
zijne woonplaats, welke door zijne bemoeiingen eene 
geheele verandering onderging, zoo wat het uiterlijk 
aanzien betreft als uit een hygiënisch oogpunt. Onver
moeid en met groot succes was hij werkzaam op het 
gebied van den gezondheids-ingenieur, wat aan armen 
cn rijken ten goede kwam. Zijne werkzaamheden als 
ontwerper en administratief beheerder van het „Street-
Claining-Department" zijn van zoo uitnemend be
lang, dat zij zijne overige groote verdiensten op het 
gebied van het rioolwez.cn bijna in de schaduw stellen. 

„Hij werd geboren tc Poundridgc (New-York) den 
4den Juli '833 en beoefende de ingenieurs-weten
schappen, den landbouw en de landbouw-si heikunde. 
In 1857 werd hij reeds aangesteld tot ingenieur bij 
werken van drainccring en maakte zich op dit gebied 
door zijne goed uitgedachte ontwerpen en als ge
zondheids-ingenieur, alsmede door zijn liehccr van 
de model-hoeve „the Ogden Farm" bij Newport 
(1867- 1877) zoo beroemd, dat, toen in 1878 de gele 
koorts te Memphis uitbrak, zijne voorlichting werd 
ingeroepen tot het invoeren van een beter afvoerstel-
sel, van welke taak hij zich met zulk een goed gevolg 
kweet, dat Memphis eerlang van de ongezondste on
der de steden van het Zuiden tot de betrekkelijk 
meest gezonde mocht worden gerekend. 

„De toestand te Memphis bood eene zeldzame ge
legenheid aan voor hygiënische werken. Dc volstrekte 
noodzakelijkheid van verbetering was onbetwistbaar 
en het gemeentebestuur stond voor het feit, dat het 
met de stad „er op was of er onder". Het gevolg is 
geweest, dat eene gemeente, buitensporig gedrukt 
door belastingen, doodarm en inderdaad door ccn 
vorig slecht bestuur cr bijna toe gekomen zich failliet 
le verklaren, een advies heeft gevolgd, waarschijnlijk 
radicaler dan cr ooit één in ernst werd gegeven, het 
geld voor dc gevorderde werken heeft bijeengebracht 
en hare huishouding in een toestand heeft gebracht, 
nader bij dc volmaaktheid dan die van eenige stad 
van het land (•). 

„In ccn aantal andere steden vond het te Memphis 
gevolgde stelsel (t) toepassing, waarbij de afscheiding 
van het huishoud- en fabriekswater op den voorgrond 
treedt Na tot lid van den „Board of Health" te zijn 
benoemd, trad Waring in 1895 te New-York als 
„Street-Claining-Commissioner" op en was als zooda
nig gedurende drie jaren met zeer gunstigen uitslag 
werkzaam. Den 28n October jl. stond hij aan het 
hoofd van de commissie voor het aanwijzen van de 
plaatsing der kampementen op Cuba en het beramen 
van gezondheidsmaatregelen aldaar. 

„Meer bepaald legde hij zich toe op de verbetering 
van de toestanden te Havana en van regeeringswege 
werd de toepassing van de door hem voorgestelde 
maatregelen voorgeschreven. 

„Waring was een zeer aangenaam en vruchtbaar 

(*) VgL „Tijdschrift K.'Inst. I." Verhandelingen 1 8 8 3 — 18S4, blz. 2 . 

(f) Dit stelsel is in een aantal geschriften uiteengezet, die voor een 
groot deel in dc boekerij van bet Instituut voorhanden zijn, 

schrijver. Sedert zijne benoeming tot honorair lid zond 
hij geregeld zijne geschriften aan het Instituut ten 
geschenke, en dat dit aantal niet gering is kan uit 
den catalogus der boekerij blijken, waarin men ruim 
veertig werken van zijn hand vermeld kan vinden 

.Reeds het overzicht van de daar opgegeven titels is 
op zichzelf voldoende om een denkbeeld te geven van 
zijne uitgebreide kennis en praktische werkzaamheid 
op verschillend gebied. 

„Waring was een van de Amerikaansche leden 
van den jury voor het bouwkundig en ingenieurs-vak 
op de tentoonstcling te Philadelphia in 1876. Veel is 
men aan zijne medewerking verschuldigd voor de 
juiste waardeering van de tentoongestelde Nederland
sche bouwwerken. In het tijdschrift „The Nation" van 
187O gaf hij, in verband daarmede, eene beschrijving 
van de openbare werken in Nederland, waarvan een 
exemplaar in de boekerij van het Instituut voorhan
den is. Een en ander gaf aanleiding, dat hij in de 
Instituutsvergadering van 4 Juli 187(1, derhalve op juist 
drie-en-vcortig-jarigen leeftijd, op voorstel van den 
Raad van Bestuur tot honorair lid van het Instituut 
werd benoemd. 

„In de werken van die instelling zijn eenige mede-
dcelingen van zijne hand vertaald opgenomen. Daar
onder verdient meer bepaald vermelding de vertaling 
van een door hem ter plaatsing in het Tijdschrift 
aangeboden opstel over het rioolstelsel te Memphis, 
opgenomen in den boven aangehaalden jaargang 
1883 18S4, blz. 1 en volgende. 

„In het weekblad „Harpers Weekly" van 12 Nov em
ber 1898 vindt men ccn uitstekend portret van dezen 
verdienstelijken man." 

DE RIOLEERING E N W A T E R V E R V E R -
SCHING T E A M S T E R D A M . 

In dezelfde aflevering van de Instituuts-Notulen, 
waarvan boven is gewaagd, vindt men eene zeer uit
voerige en belangrijke voordracht van het Instituuts
lid C. L. M. Lambrechtsen van Ritthem, directeur 
der gemeentewerken te Amsterdam, door een aantal 
afbeeldingen toegelicht en waarin ook op waardceren-
de wijze Waring, met wien de heer Lambrechtsen 
in briefwisseling stond, en zijn stelsel worden ter 
sprake gebracht. Spreker behandelt het gewichtig en 
veelomvattend vraagstuk, in het opschrift vermeld. 
Amsterdam ziet zich voor de noodzakelijkheid ge
plaatst, althans wat de riolcering aangaat, ccn belang 
rijk besluit te nemen, terwijl de vragen, welke Amster
dam te beantwoorden heeft, zij het plaatselijk onder 
gewijzigde omstandigheden, eveneens antwoord vra-
gecn in meerdere zuster-gemcenten, gelijk Amsterdam 
gelegen in hel polderland, binnen de grenzen van ccn 
waterschapsboczem, ver verwijderd van stroomend 
water. 

Reeds deze eenvoudige en duidelijke vingerwijzing, 
door den spreker in den aanhef zijner rede gegeven, 
doet helder uitkomen, dat wij hier met een gewichtig 
vraagstuk te doen hebben, dat niet alleen voor Am
sterdam op den voorgrond treedt. 

Allereerst behandelt hij de quaestie der r i o l c e 
r i n g en de talrijke bezwaren, die zich daarbij voor
doen. In een historisch-technisch overzicht bespreekt 
hij de volgende punten: 

Welk stelsel van riolcering moet voor Amsterdam 
gekozen worden? 

De bestemming van het Amsterdamsche rioolvocht. 
De werken, welke thans in de eerste plaats te ver

richten vallen. 

En hij besluit zijn overzicht met de volgende be
langrijke conclusion: 

Op grond van het hiervoren betoogde zal tc bepa
len zijn: 

10. dat geen uitbreiding zal worden gegeven aan 
het bestaande Liernur-stelsel te Amsterdam; 

20. dat voor het vervolg als beginsel der riolcering 
gelden zal geen faecaliën, geen huis- of afvalwater in 
het kanalen- of graehtennet der gemeente Amster
dam ; 

30. dat bij het rioleeren naar dit beginsel in de be
staande stadswijken, waar binnen de perceelen geen 
scheiding van huis- en hemelwater heeft plaats ge
had, zal toegepast worden het gecombineerde stelsel, 
te weten hemelwater, huis- en afvalwater, faecaliën in 
één noleering ; 

40. dat bij aanbouw in de nieuw te stichten wijken 
binnen de perceelen scheiding tusschen huis- en he
melwater zal gevorderd worden, opdat de vrijheid 
behouden blijve desverlangd te zijner tijd toe te pas
sen een gescheiden stelsel (Waring's „separate sys
tem"), te weten hemelwater naar het gewone straat
riool, huis- en afvalwater samen met de faecaliën naar 
eene afzonderlijke daartoe bestemde riolcering; 

50. dat het riolennet, zoowel dat bedoeld onder 
1,0. als dat onder 40., met uitzondering van een even
tueel hemelwater riolennet, gescheiden van de open
bare wateren zal worden bemalen met wegpersing 
van de opgemalen stoffen buiten de kom der ge
meente ; 

60. dat deze wegpersing zal geschieden naar Noord
zee of Zuiderzee, terwijl met afvoer op de Zuiderzee 
aanvankelijk wordt aangevangen; 

70. dat in de eerste plaats zullen worden ter hand 
genomen de riolcering van het Oosterpark-kwartier, 
te weten de stadswijk bezuiden de Mauritskade en 
beoosten den Amstel en die van buurt IJ IJ, inbe
grepen de polderbcbouwing onder het voormalig ge
bied van Nieuwer-Amstel, te weten de stadswijk be
zuiden de Stadhouderskade en bewesten den Amstel 
tot aan dc Boerenwetering; 

80. dat voor het genoemde sub 70.. inbegrepen de 
eerste uitbreidingen, zal worden beschikbaar gesteld 
een crediet van ƒ I ( X X ) 000. 

Het niet minder gewichtige onderwerp, dat met 
het eerste in zeer nauw verband staat, de water-
v e r vers c h i n g van Amsterdam, werd in de twee
de plaats door den spreker tot onderwerp zijner be
schouwingen gemaakt. 

De hoofdpunten, door hem ter sprake gebracht, 
waren : 

De bestaande toestand. 
Welke resultaten worden door deze verversching 

v erkregen ? 
Welke maatregelen zijn ter verbetering te nemen? 
De kosten zijn aanzienlijk. 
Uitvoerig heeft de spreker achtereenvolgens de 

middelen besproken, die zijns inziens zouden moeten 
worden aangewend om in den bestaanden toestand 
deugdelijke verbetering te brengen, inaar, hoe nuttig 
hem de uitvoering van het werk ook toeschijne, zoo 
mag niet verheeld worden, dat de ongunstige toe
standen bij den mond van het Westerkanaal en be
paaldelijk in de Houthaven, bij versterking van 
waterversching, weinig verbeteren zullen, dat verster
king der vvaterverversching daarin geen afdoende ver
betering b r e n g e n kan. 

Op deze cn andere gronden, waarbij onder anderen 
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gewezen wordt op de vloek, die rust op het onzalig 
bedrijf, het vervuilen van grachten, komt de spreker 
tot de volgende slotsom i 

Het kwaad kan afdoende slechts met den wortel 
worden uitgerukt. Welke kosten men aan de water-
verversching moge besteden, welke verbeteringen 
daarin aangebracht worden, een deel der stad zal den 
last moeten dragen. 

Bij de vele lasten, welke thans reeds op Amsterdam 
drukken, wordt door spreker in overweging gegeven 
in de eerste plaats het noodige te verrichten tot rio
leering buiten gemeenschap met de openbare wate
ren in de nieuwe stadskwartieren beoosten den Amstel 
en tusschen Amstel en Boerenwetering gelegen. 

De uitvoering van de in zijne voordracht behan
delde rioleeringswerken zal een zeer gunstigen invloed 
hebben op den Buiten-Amstel en op de Singelgracht 
langs de Maurits- en Stadhouderskade beoosten de 
Boerenwetering. 

Spreker acht het raadzaam, alvorens over te gaan 
tot den aanleg van de werken ter verbetering van de 
waterverversching, af te wachten den invloed der 
aangegeven nieuwe rioleeringswerken, welke zoo 
urgent zijn, dat deze toch geen uitstel kunnen lijden. 

Dit afwachten is ook uit een financieel oogpunt 
wenschelijk en van technisch hygiënisch standpunt 
verdedigbaar. 

De werken tot demping van die grachten of grachts
gedeelten, waarvan de toestanden door gewijzigde 
waterverversching niet te verbeteren zijn, behoeven 
op niets te wachten. 

Naar gelang de omstandigheden tot die demping 
nopen cn de gelden kunnen worden beschikbaar ge
steld kan tot de uitvoering geleidelijk worden over
gegaan. 

Voorts kan krachtiger uitbaggering van de grachten 
eenige verbetering geven, iets, waaraan, naar sprekers 
meening, te weinig de aandacht wordt geschonken. 
De bodem der grachten is bedekt met eene dikke 
laag ongerechtigheden, organische stoffen, die slechts 
wachten op een zekere temperatuur om duchtig aan 
het gisten te geraken. 

Het zijn deze modderlagen, die bij het invallen van 
de warmte in voorjaar en zomer den toestand van 
het water in de grachten zoo ongunstig maken ; zij 
dragen in die tijden daartoe meer bij dan het ver
vuilde water zelf, dat des zomers en des winters, be
houdens bijzondere oorzaken, weinig in gehalte zal 
uiteenloopen. 

Met klem drong spreker aan op het beschikbaar 
stellen van het aangevraagde bedrag van ƒ i ooo ooo, 
ten behoeve van de rioleering; het zwaartepunt van 
waterverversching ligt in eene rationccie rioleering. 

Bij de o]) deze voordracht gevolgde discussie met 
de leden J. M. Tclders, E . H. Stieltjes, G. J. De 
Jongh, H. A. van Ysselsleyn cn I. A. Lindo, die tot 
zeer belangrijke opmerkingen aanleiding gaf, werd 
zoowel door eerstgemeld lid als ten slotte door den 
president J. F. W. Conrad hulde gebracht aan den 
spreker, die een zoo weinig smakelijk onderwerp op 
een zoo smakelijke wijze heeft weten op te disschen 
en die in zijn voordracht het bewijs heeft geleverd, 
dat hij het moeielijke vraagstuk betreffende de rio
leering van Amsterdam grondig heeft bestudeerd cn 
van alle kanten zorgvuldig heeft onderzocht. 

T. 

TRAS OF C E M E N I 
{/'igerjondcn.) 

W e l e d e l e heer R e d a c t e u r ! 
Sta mij toe, naar aanleiding van het artikel „Delft" 

in uw laatste nummer, het ccn cn ander in het midden 
te brengen. De lezing van uw stuk heeft mij wiet" 
eenige aangename oogenblikken verschaft, doch om
trent de vraag, of het al dan niet wenschelijk is, bij 
het metselen van torens en torenspitsen trasspecie te 
gebruiken, vond ik geen voldoende inlichting. U zoudt 
mij en zeker ook vele anderen verplichten, indien U 
hierover eens duidelijk uw meening wilde mededeelen. 

Hoogachtend, 
1'., 7 Jum go, E e n g e t r o u w lezer. 

Wij willen den geachten inzender ccn antwoord 
niet onthouden. Naar onze meening, die zeker door 
vele technici gedeeld wordt, verdient trasspecie alleen 
daar aanbeveling, waar waterdicht werk gemaakt moet 
worden, dus bij kelders en dergelijken 

Doch voor bovengrondsch werk zouden wij aan ccn 
slappe cenient-mortel de voorkeur geven, omdat het 
nut van tras in de specie ons daarbij twijfelachtig 
schijnt, waartegenover staat, dat er vele en ernstige 
nadeden aan verbonden zijn. Voor torenbouw, in het 
bijzonder voor spitsen, die zeer aan weer en wind 
blootgesteld zijn, zouden wij trasspecie onvoorwaar
delijk afkeuren. 

Het is waar, dat in de Algemeene Voorschriften 
van den heer Van der Kloes een trasspecie, overeen
komende niet de te Delft gebezigde, wordt genoemd. 
Maar of die specie door dezen heer nu juist wel met 
het oog op torenbouw is aangegeven, schijnt ons twij
felachtig. Wij zagen er altijd een concessie in aan 
hen, die nog tegenwoordig voorstanders van tras in 
opgaand werk zijn. 

De heer Van der Kloes, die zich door zijn strijd 
tegen veel bij bouwkundigen bestaande dwaalbegrip
pen zoo verdienstelijk gemaakt heeft, zal ook zeker 
in dit geval zijn meening onbewimpeld willen zeggen, 
tenzij hij daarvan, nu het een Delftsch werk geldt, 
door een zeker gevoel van kieschheid mocht weerhou
den worden. 

Red. 

Prof. A. H l ' E T . 

De heer A. Huet, hooglceraar in de werktuigbouw
kunde aan de Polytechnische School te Delft, over
leed Maandag jongstleden, na eene kortstondige ziek
te. De afgestorvene werd den 1511 April 1836 te Am
sterdam geboren, behaalde in 1859 het diploma als 
civiel-ingenieur, werd in 1864 benoemd tot leeraar aan 
dc Polytechnische School en in 1890 tot hooglceraar 
aan die inrichting. 

Verschillende werken over dc drooglegging van pol
ders, het behoud van een vrije zee voor Amsterdam, 
en meerdere belangrijke onderwerpen, geven ccn beeld 
van dc veelzijdige kunde van Huet. 

Donderdag, den 811 Juni, werd het stoffelijk over
schot van den hooglceraar uit diens woning aan den 
Spoorsingel op de begraafplaats Jaffa ter aarde be
steld. Tal van bloemstukken cn kransen, van familie, 
vrienden cn leerlingen dekte de lijkkist. Voor de ge
heel gesloten Polytechnische School hield de stoet een 
oogenblik stil, en sloten de hooglceraren, leeraren, 
assistenten en tal van studenten met het korpsvaandel 
in rouw zich daarbij aan. 

Nadat de kist ter bestemder plaatse was gekomen, 
werd het woord gevoerd door prof. leiders, directeur 
der P. S. Spreker herdacht in korte trekken den le
vensloop van den overledene, en stond stil bij het 
vele, dat hij voor de afdeeling werktuigbouwkunde 
had gedaan. Vervolgens sprak de heer J. van der 
Waarden, president van het Studentencorps, F. van 
Iterson, president van I.eeghwater, ('. J. van Vliet, 
president van den Studentenhom!, welke allen Huet 
eerden als leeraar, mensch en vriend. De heer J. H. 
L. van Deinse. inspecteur van den arbeid te Amster
dam, oud leerling van Huet, bracht hulde aan zijne 
nagedachtenis en sprak als zijne overtuiging uit, dat 
de geest van Huet zal blijven leven. 

De heer Blooker, van Amsterdam, bracht namens 
de Ncd. Octrooivcrccniging hulde aan Huet voor het
geen deze als voorzitter der vereeniging had verricht. 
Dc heer I. F. K. Kiene herdacht in den overledene 
den oprichter der weerbaarheidsvereeniging „Frederik 
Hendrik". Ten slotte nam de heer G. Knuttel het 
woord om diep geroerd een laatst voorwei toe tc 
roepen aan den onvcrgetelijken vriend. Een der fami
lieleden dankte voor de bewezen ccr. R. N. C. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N. 
DELFT. B. en W. btbben den Gemeenteraad in zake de bezwaren 

van den heer Bruigom tegen den bouw der (hide Kerktorenspitsen 
het volgende medegedeeld: 

De heer M. J . Bruigom, metselaar te Delft, heelt zich geroepen 
gevoeld tot uwe vergadering het adres te richten, dat*u hierbij 
wordt aangeliodan. 

Het adres ia een beswaarschrift tegen de wijze, waarop do 
rioleering wordt aangebracht, bjjv. de demping van dan Kieuwen 
Eangendijk en tegen dc samenstelling van de specie aangewend 
by deu opbouw van de Oude-kerktorcnspitsen. 

Wat hot eerste punt betreft, kan worden gezegd, dat de riolee
ring wordt gelegd volgens de voorschriften en bepalingen vsn 
Delfland, en wat het tweede punt betreft, dat w at de specie 
voor de torenspitsen aangaat, men meent te kunnen volstaan door 
te verwijzen naar hot rapport der door den Kaad benoemde des
kundigen. Dc samenstelling is in dnt rapport aangegeven juist ZOOBIB 
thans bij de uitvoering gebruikt wordt; het rapport is door den 
Kaad aangonomen. It. on W. vermeenen den ndressant tc moeteu 
doen weten: 1". dat de rioleering van den Xieuwen l.angendijk 
naar meening van den Raad op oordeelbundige wijze geschiedt en 
2". dat in liet door hem auugehauldc omtrent den torenbouw voor 
den Kaad geen redcu is gelegen om een nieuw onderzoek van 
deskundigen tc verlangen. 

— Volgons ingewonnen berichten heeft tengevolge van bet 
voordurend slechte weer in de maand Mei, de steenfahrikagc met 
grooten tegenspoed tc kampen gehad. Eene matige berekening 
geeft tot resultaat, dat er op 1 Juni, vergeleken bij andere jaren 
op dit tijdstip, ± 125 millioen steen minder gemaakt is in Neder
land. (De Turf- eu Steen-Industrie^ 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den Waterstaat in Xederl.-Indié" is: 
benoemd tot opzichter 3c kl., dc ambtenaar op wachtgeld L . 

I'. van Kekhout; 
toegevoogd aan don rbef der tweede waterstaatsafdceliug 

voor opnemingen en werken in de residentio Tegal, do opzichter 
le kl . H . la !'mitaine; 

een j a a r v e r l o f v e r l e e n d aan den opzichter 2e klasse Th. 
Hegman; 

ee rvo l o n t s l a g e n op verzoek, de opzichter le kl. W. J . M . 
Lethc. 

— Bjj de Staatsspoorwegen op Java is: 
belas t met het verrichten eener terrein-opneming voor liet 

voorontwerp vun een spoorweg Cheribou—Kadipsttcn. da ter be
schikking gestelde ambtenaar op non-activiteit J . I!. Iluhenet. 
laatst ingenieur lo kl. j 

toegevoogd aan deu ingenieur .1. B. Hubenet vil., de tjjdc-
lijke ondoropzichter 2c kl. J . C. D. Ilsmngarten. 

— Bij don aanleg der Staatsspoorwegen op Java zijn: 
ove rgep laa t s t van de lijn Tarik—Soerubaja naar de lijn 

Kalisat—Banjoowangi en belast met het boboer van de 2e sectie 
der laatstgeuoomdc lijn. met Goemilir als standplauts, de ingenieur 
lo kl. \V. do Jongh Dz.; de tijdelijke opzichter 3o kl W. L . 
Ilarnisen, eu de tijdelijke onderop/ichter lo kl A . Donckamp. 

— Bjj de exploitatie dor staatsspoorwegen op Java ! B : 
benoemd tot onderopzichter 2c kl. de onderopziehter 3e kl. 

J . P. A Robijn en R. Ch. N'ejjndorll'; 
ove rgep laa t s t van dc Ooster- naar de Westcrljjnen, dc onder-

opzichter Ie k l . A. E. Gcrrmanu. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat zijn be
noemd tot buitengewoon opzichter: A . J . van Wrijn-bergen, te 
Breskens, bij de boordvoorziening van het kanaal van Terneuzen, 
en D. A. v. d. Straaten, bij het baggerwerk in bet Aardappelengat. 

— P o l y t e c h n i s c h e S c h o o l . Voor de deelneming aan de 
overgangsexamens hadden zich aangemeld 343 candidaten en wel 
voor het eerste gedeelte 175, voor het tweede gedeelte 119 en 
voor bet geheele examen 49. Van deze candidaten trokken zich 
vóór of geduronde bet examen 62 geheel of gedeeltelijk torug. 

Voldoende examen in het eerste gedeelto (B 1) is afgelegd 
door de heeren: 

Art. 61, 62, 64. T. J . R. Bakker. F. M Beunke, L. F. Botter, 
E. 0. van Dam, 11. van Eek, H. M. Engelhard, E. C. Pb, Gallas, 
J . M. Gasille, J . H. L. C. (iusdorf, W. C. Hein, J . Klopper, A . 
H. E. Eabaye, C. E. de Eeau, 0. C. A. van l.ith de Jende, J . F. 
Ligtenbcrg, P. N Max, 11. Meelhuysen, J . W. E. H . Meertens, 
W. A. van der Meniën. 0. Redeker, X . ds Ronde Brasser, W. F. 
11. van Rjjckevorsel. A. C. S. Schweers, W. A. Slinkers, G. C. 
J l . Smits, D. C. W. Snell, A. W. G. Stigter, M. E. II. Tjaden Jr., 
W. Vcchosen, II. L. Vernhout, J . Q. Wattjcs, T. van der Weiden, 
D. F. Wouda, II. vsn Woudenberg Hamstra. 

Art. 63, 64. A . vsn Driel, D. Kos, R. G. Eeegstra, P. 0. Zujder-
hout. 

Art. 64. A. E. Albers, L. F. Alberts, E. V. Arnold, C. K. H . 
Arntzenius. ('. BlokhuÏB, 31. J . de Bosch Kemper, II. H. R. Burg
mans, G. M. Drooglever, A. Dros, J . B. Drossaers, F. Feith, IE 
C. Ghjjsen, Th. B. Granpré Molière, H . S. Hallo, W. I. Hartjens, 
J . A . Heringa, B. J H . Hcrweyor, G. ton Hoepen, W. Hupkcs, 
I. .laeobson, 11. F. de Jong, G. D. Jordeos, A. E. Jurriaanso, A , 
de Kanter, E. Koetsc, J . dc Eangc, J . 0. Eepper, H. Maarschalk, 
F. Muller van Brakel, G. C. op ten N'oort, B. S. van der Ploeg, 
J . II. I'oppiuk, I). Postma, P. J . van Rees, Th. RoBskopf, W. H. 
van Schouwenburg, A. da Silfa, A. II. Sirks, F. J . Sirks, C Spruit Jr., 
0. G. van der Steen, A. S. 0. Stoop, R. van Vloten, J . F. van 
Weelderen, H. Wirix. 

Art. 64, 65 P. F. Kliek, J . G. Itijdendijk, S. van Dorsser, E. 
A. Douglas. A. .1. Oouka, .1. 0. B. vnn Heek, E. Hupkes. AV. H. 
D. de Jongh Dz., W. A. Knol, G. Kuvpers, C. Moerman, J . A . 
Monod de l'roideville, (.'. L . van Xes, F. P. C. S. van der Ploeg, 
B. F. P. Rümer, .1. de Vries, Th. C. van Wijngaarden. 

— De heer A. Huet, boogleeranr aan de Polytechnische School 
te Delft, is den Bden dezer overleden. 

— De prjjs uit bet Thiemcfonds is dit jaar door dc Maatscbappjj 
van Nijverheid toegekend aan A. Sluvser, leerling-beeldhouwer te 
Haarlem. 

— De lieer l i . Hartmane, buitengewoon opzichter van 's-Rjjks 
waterstaat te Hcllevoetslu's. is uit 36 sollicitanten benoemd tot 
opzichter van den prov. waterstaat in Zuid-Holland, 

— Do heer Van Eeden beeft ontslag gevraagd als Becrctaris-
pennlngnsoester van de „Nederl. Mastscbappij tot bevordering van 
Njjverbeid" en is hem dit door directeureu verleend met ingang 
van 15 Juli. De heer Van Eeden bljjft directeur van dc beide 
museums op liet Paviljoen te Haarlem. 

— De fortilicatie-opzichter I. van Bel te Groningen is bevorderd 
tot hoofdopzichter der genie. 

VACANTE B E T R E K K I N G E N . 
— B o u w k u n d i g o pz i e h te r -1 e ek enaar P. G. , zelfst. 

kunnende werken. Adres lett. J 481 aan Prakke's Advcrt.-bur. te 
Nijmegen (Zie differ/, in het vorig no.) 

— B o u w k u n d i g e . Aanmelding bij de tinna W. A. Scholten 
te Groningen. (Zie advert, in dit no.) 

— Teekenaa r voor 4 maanden, /DO per maand. Adres don 
heer Chris Wegerif, Apeldoorn. (Zie advert, in het vorig no.) 

— B o u w k u n d i g t e e k e n a a r , op een architectenbureau te 
VGravsnhage. Salaris naar bekwaamheid. Adres lett. B G, Bureau 
dezes. (Zie aavert. in het vorig no.) 

— B e k w a a m uiae hi n e tc e kenaar nan de t'trechtBche 
machinefabriek l.ouis Smulders & Co., l'treeht. 

— O p z i c h t e r uan de gemeentel, gasfabriek te Leeuwarden, 
Jaarwedde f '100. Alleen zjj, die in het gaavak workzaam zjjn, 
komen in aanmerking. Adres op zegel vóór 18 Juni aan Burg. 
en Weth. 

— W e r k t u i g k u n d i g e ann do Zeister Machinefabriek te Zeist., 

DIENSTAANBIEDING EX. 
(Dienstaanbiedingen in beknotten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneeraen tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Bouwkundig opziebter-tcekenaar, 20 jaren, pract. en thsor. 
ontwikkeld, zag zich gaarne nis zoodanig geplaatst. Do beste 
Information zijn te bekomen. Adres n°. 60, Bureau dezes. (2) 

lXFOtUfATIEBUREATJ TECHNISCHE VAKVEHKENICING , 
VAX-IIKH-IIKLSTSTIIAAT 29, AMSTERUAM. 

1. Bouwk. Opz-Teekenaar, leeft. 25 j , ong. Bal. f10 k 80 p. m. 
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ADYERTENTIEN. 

BOUWKUNDIGE. 
Zij, die praetische kennis in het 

b o u w v a k in Duitschland hebben 
opgedaan door als O p z i c h t e r of 
op andere wijte aldaar werkzaam 
te zijn geweest, en van betrekking 
wenschen te veranderen, worden ver
zocht zieb bij ons aan te melden. 

G R O N I N G E N , 30 Hei 1899. 

F i r m a W . A . S t H O L T E X . 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, E ^ * , 
Mem. San. Inat L O N D O N . 

Kantoor: I N D e R u y t e r k a d e , A M S T E R D A M . FUIaaal: aa R . k l . . 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS * Co, ts Barrhaal 
Specialiteit voor da Levering van compteete Badinrichtingen. — Privaat-Inrichtingen. -

Shanks Closets lijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badhuipen, IJveren Badkuipen. -
Closets, Waschtaftls, Urinoirs S U . — V I l W A B I l I f i « s T Ï K T I I A T I » 

Belast z.ich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concur > oe rende pro. i e * 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke raam» 

MaatschujipijlolExploitatievai 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op D i n s d a g den SJOn . Inni 

1899, des namiddags ten 8 nre tloh ' 
lijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
van: 

H e t v e r n i e u w e n v a n de T e l e 
g r a a f l i j n tussehen L . E E 1 -
W A K 1 I E M en N I E U W E -
s t ' H A S S . u i t v o e r i n g t a n 
v e r d e r e onderhoudswer
k e n , a lemede het leggen 
v a n b u i a e n e n k a b e l s d o o r 
de t j i r i jpskerkerva i i r t en 
het H o o r n s c h e H i e p . 

K e g r o o t i n g f 1780.—. 

De besteding geschiedt volgens §17 
van het bestek. 

Het beitek ligt van den 6n Juni 
1899 ter lezing aan het Centraalbnrean 
in het Moreelse Park en i i op franco 
aanvraag (per brielj aan genoemd Cen
traalbureau (Dienst van Weg cn Werken j 
te bekomen, tegen betaling van ft MO. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau t ü t c n t t van Weg en 
Werken) te Utrecht. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 12n Juni 1899, ten 2 are 
namiddag (West Eueopccschc tijd). 

U T R E C H T , den 5n Juni 1899. 

VAN RIJN & Co , SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
MO TT Kit OA .ft. 

Kantuur cn Magazijn Bloemkweekei 
straat 64 6./d. Nieuwe llinncnweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

Glasverzilvering | 
voor de aroettute maten. 

B. HOLSBOER. 
Arnhem. 

Leverancier van Z. M . den Kon ing . 
I ithiivl; en Vtitfti-.ijn ran Instrumenten roor 

II•MiTKXSl'H.-tfPEMelJH tiEUHVIH. 
B K K R O O X I t voor W A T E R P A N - , H O E K H K E T - en andere I X H T R l ' M K \ Ï E \ 

met Z i l v e r i s o s , i s s l . 1HS:I (Internat. Tentoonst.) 
Hoogs te o n d e r a c h e l d i n g 1879. 

EQUERRE8, M E E T K E T T f X G E N , BRIEF- en P A K K E T B A L A X S E X enz. enz. 
B a k e n s , Rotat ie- en Inductie toont ellen . Telegraar- Appara ten , en», enr.. 

AANBESTEDING. 
Ltverln iCHOBLBAMEI. 

BURGEMEESTER en W E T H O U 
DERS van Vlissingen zijn voornemens 
op trijittit, eten /« Juni IS»», 
des namiddags ten t w e e arc ten 
HAADÜ Ul'/.E dier Gemeente in het 
openbaar aan te besteden: 

De levering van stuks 
SCHOOLBANKEN. 

Bestek met teekening zijn tegen be
taling van ƒ 0 , 2 5 te bekomen bij den 
Gemeente-Bouwmeester, bij wien tevens 
de noodige inlichtingen te verkrijgen 
zijn. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van 7. zul.en op Z a t e r 
d a g 17 J u n i 1899, 's-namiddaga 
l'/> uur, ten GEMEENTEHUIZE 

aanbesteden: 
H e t v e r b o u w e n der O p e n 

bare L a g e r e S c h o o l a a n 
lie t ' / .nar-Peterstraat tot 
eene Si-bool v o o r 6 0 0 
l e e r l i n g e n . 

Bestekken (met 2 teekeningen) zijn 
ii f9.— per stel verk r i j gb aar ter 
Gemeente-Secretarie. 

Inlichtingen geeft de Gemeente-
Architect. 

Z A A N D A M , 1 Juni 1899. 

Burgemeester cn Wethouders 
voornoemd, 

H . J . C. V A N TIENEN. 
Dc Secretaris, 

Z A A L B E R G . 

BURGEMEESTER en W E T H O U 
DERS van 't-BOSGH, zullen op * * 
Juni IH»». v. m. 10 are in het 
openbaar 

AANBESTEDEN: 
A f g r a v e n v a n het B a a t i o n 

.Tl A K I A en onder prof le i 
b r e n g e n v a n de r i v i e r de 
Dommel. 

Bestek en teekeningen ter inzage op 
het Gemeentehuis en ft ƒ 2 . 3 5 ver
krijgbaar bij den Ingenieur-Architect, 
die tevens nadere inlichtingen geeft. 
Aanwijzing in loco op 16 Juni e. k., 
n. m. 2 ure. (Bijeenkomst Slo.tionsbrttg.) 

H. P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 39, 

BOTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS, 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T K R -
IIAM 1891, en Gouden Medaille D O R 
D R E C H T 1896. 

Bonwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
den b a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

Ter drukkerij der Xaamlooze Vennootschap 
„Hot Vaderland". 

J4*» J A A R G A N G N " . 24 Z A T E R D A G , 17 Juni 1895. 
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drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

T E R BEANTWOORDING. 

Wij ontvingen vau verschillende zijden opmerkin
gen naar aanleiding van wat wij in ons laatste nummer 
over de hedendaagsehe aaniienierij in liet midden 
braehten. 

In ele eerste plaats werd onze aandacht gevestigd 
op de zesde afdeeling van den zevenden titel van het 
derde ' -i-U onzer burgerlijke Wetten, waar tic „aan 
neming" van werk aan vaste regelen onderworpen is. 
Men meende, dat liet bezwaarlijk zal zijn, eene in
stelling, op deze wijze gesanctionneerd, te doen ver
dwijnen. 

Wij kenden arti. 10411 tot en met 1053 van liet 
Jl. W. liet bestaan dezer artikelen, die, onder koning 
Willem I door niet bijster knappe vertalers uit het 
Fransch in liet Nederlandsen werden overgebracht, 
schijnt ons echter geen zoo overwegend bezwaar toe, 
als de geachte inzender wel meent. Want deze „zesde 
afdeeling" is wel een der minst bruikbare plaatsen 
van liet Wetboek. Konden wij ooit zoover komen, 
dat herziening plaats vond, dan zonden deze artikelen 
zeker zóó veranderd worden, dat er niet heel veel 
van hel origineel overbleef. 

De Fransche wetgevers, wier werk door de Neder
landers eenvoudig vertaald werd, hebben blijkbaar 
nog .naar een /.eer vaag begrip van aanneming gehad, 
wat ons niet verwonderen kan, omdat het systeem der 
„entreprise'' nog pas zoo kort bestond. 

In artikel 1G40 wordt niet, zooals men verwachten 
zou, een duidelijke omschrijving gegeven van wat 
onder ..aannemer'' wordt verstaan, doch valt men als 
voigt met de deur in huis: „Bij het laten maken van 
werk kan men overeenkomen dat de werkman alleen 
zijnen arbeid of zijne nijverheid of wel dat hij ook 
de stof leveren zal". Over dien werkman, zijn arbeid 

en de stof wordt ook in de vier volgende artikelen 
nog gehandeld. 

Pas in art. 1(145 / ' 0 1 1 W 'J * ' c n „aannemer" optreden. 
„Indien een gebouw, voor cenen bepaalden prijs aan
genomen en gemaakt, geheel of gedeeltelijk vergaat 
door een gebrek 111 de zamenstelling, of zelfs uit 
hoofde van de ongeschiktheid van den grond, zijn 
de bouwmeesters en aannemers daarvoor, gedurende 
tien jaren, aansprakelijk . Bouwmeesters en aanne
mers worden hier als 111 één adem genoemd, maar 
blijkbaar niet als controleurs en gecontrolcerden, doch 
eenvoudig als twee vrijwel gelijksoortige grootheden. 
Het schijnt, dat aanvankelijk alleen de bouwmeester, 
dus hij die zoowel plannen maakt als ook in eigen 
beheer uitvoert, bedoeld is, en dat pas later de aan
nemer daarbij werd gevoegd. 

Van ccn „architect", zooals wij dien kennen, is blijk
baar geen sprake geweest, en wij gelooven dan ook 
niet, dat het artikel tegen hem zou kunnen worden 
ingen •epen. Want in art. 1(1411 heel het : „Indien een 
bouwmeester of aannemer op zich genomen heeft om 
m i gebouw bij aanneming te maken, volgens een 
bestek, met den eigenaar van den grond beraamd en 
vastgesteld, kan hij geen vermeerdering van den prijs 
vorderen, noch onder voorwendsel van vermeerdering 
van dagloonen of bouwstoffen, noch onder dat van 
gemaakte veranderingen ol bijvoegselen, die niet in 
het bestek begrepen zijn, indien die veranderingen 
of vergrootingen niet schriftelijk zijn ingewilligd, en 
over derzelver prijs met den eigenaar gcene overeen
komst is getroffen." 

Er zou over dit artikel heel wat te zeggen zijn. 
Maar voor ons doel is het genoeg op te merken, hoe 
hier van „bouwmeester of aannemer" gesproken 
wordt, zoodat personen van een zelfde soort op zich 
nemen „om een gebouw bij aanneming te maken". 



Ui- wetgevers hebben zich dien „bouwmeester" zóó 
gedacht, als liij, tot op hun tijd toe, was, namelijk als 
„opperste der werklieden". Dat deze soort zou ont
aarden in een al of niet geëxamineerde, zich alleen 
met teekenen, schrijven, rekenen en toezien bezig
houdende variëteit, daarvan hadden zij geen flauw 
vermoeden. 

Er is in de afdi cling van het li. \V., die ons thans 
bezighoudt, weinig systeem. Want in art. 1647 heeft 
de „aannemer" het rijk alleen, terwijl art. 1(148 van 
„werkman, bouwmeester of aannemer" spreekt. Hier 
moeten wij aan synoniemen denken. 

In art. 1(149 wordt weder alleen dc „aannemer"' 
genoemd. In art. 1(150 wordt zelfs een beeld, al is 
het dan ook geen bijzonder scherp beeld, gegeven van 
wal dc wetgever onder „aannemer" verstaal. „Metse
laars, timmerlieden, smids en andere ambachtslieden, 
welke tot het zetten van ccn gebouw of het maken 
van eenig ander aangenomen werk gebezigd zijn, 
heblien geene regtsvordering tegen dengene tc wiens 
behoeve de werken gemaakt zijn. dan ten beloope 
van hetgeen deze aan den aannemer schuldig is op 
het oogenblik waarop zij limine regtsvordering aan
leggen." 

Terwijl al de vorige artikelen alleen het oog heb
ben op „een gebouw", wordt hier althans „of ccnig 
ander aangenomen werk" toegevoegd. Doch dc aan 
nemer is blijkbaar niets anders dan een baas met 
knechts. Betaalt hij ze niet, dan wordt vastgesteld, 
wat zij op den klant kunnen verhalen. 

In artikel 1(151 worden „metselaars, timmerlieden, 
smids en andere ambachtslieden", zelfs „als zij zeiven 
onmiddellijk en voor cenen bepaalden prijs een werk 
op zich nemen", verklaard tol „aannemers in het vak 
waarin zij werkzaam zijn". 

In dezen gedachtengang worden dan nog in art. 
I(>s2 enkele regelen aan die ambachtslieden gewijd, 
en volgt in art. 1O53 ten slotte'de me ledeeling, tlat 
„de region on verpligtingen van voerlieden en schip
pers in hot Wetboek van Koophandel zijn vastge
steld". Daarmede is het uit en gaat de wetgever tot 
den Achtsten Titel „Van het regt van beklemming" 
over. 

Wij weten niet, of dc geachte inzender, die ons 
naar het Burgerlijk Wetboek verwees, de artikelen 
wier overweging hij ons aanbeval wel eens met ccn 
critisel g heeft beschouwd. Daar hij ze als ccn 
omschrijving en regeling van hel tegenwoordig aan-
neenisysteem aanziet, zouden wij haast geneigd zijn 
aan den ernst, althans aan de grondigheid zijner cri
tiek le twijfelen. 

Immers, zelfs een oppervlakkige beschouwing doet 
zien, dat men zich in het begin dezer ccuvv bouw
meester en aannemer in één persoon vereenigd dacht. 
De bouwmeester verplichtte zich „een gebouw" te 
lev eren. Was van te voren bepaald, voor welk bedrag, 
dan werd de bouwmeester „aannemer". Zelfs van 
cenigen afstand tusschen ambachtsman en bouwmees
ter is nergens iets te bespeuren. 

De genoemde artikelen, hoe weinig waarde zij met 
het orig op de tegenwoordige toestanden ook hebben, 
verdienen toch de aandacht als document, waaruit de 
staat van zaken in den Napoleontischen tijd valt af 
te leiden. 

Xa het bovenstaande zal het wel duidelijk zijn, 
dat dc bepalingen van het B. W. niet als „sanctie" 
van de op het oogenblik bestaande wijze van aan
nemen kunnen worden aangemerkt. Zij zijn veeleer 
met het oog op de vroeger in zwang zijnde manier 

van werken, die naar ons oordeel ook in de toekomst 
weer zal worden gevolgd, gemaakt cn dus met het 
tegenwoordig systeem in flagranten strijd. 

Een tweede inzender was van mecning, dat alleen 
bij werken van betrekkelijk kleinen omvang het sys
teem van eigen beheer zal kunnen worden toegepast, 
maar dat men bij de reusachtige werken, die thans 
zoo vaak tot uitvoering komen, dc hulp van een aan
nemer niet zal kunnen missen. Hij wees cr op, hoe 
het bv. voor een architect, met veel werken tegelijk 
belast, onmogelijk zal wezen, overal persoonlijk zich 
met de /aken le bemoeien. 

I )ii bezwaar schijnt v.ui ernstigen aard Maar hel 
legt niet zooveel gewicht in dc schaal als men be
denkt, dat wij ons in dc lockomst een geheel andere 
wijze van werken gedacht hebben, dan de thans ge
volgde. 

Dc hedendaagsche technicus, die als leider optreedt, 
is wel genoodzaakt veel werk tegelijk onderhanden 
le nemen, omdat ieder werk hem slechts een betrek
kelijk geringe som opbrengt. Daarbij komt dan nog 
in vele gevallen de hebzucht, cn het gevolg is, dat, 
terwijl cr toch werk en brood genoeg zou zijn voor 
allen, enkele architecten en ingenieurs tnct werk over
laden zijn, terwijl andere 111 kommervolle omstandig
heden verkecren. 

Werd nu van een architect of ingenieur verlangd, 
dal hij zelf steeds op het werk tegenwoordig moest 
zijn, dat hij moest doen, wat tegenwoordig des aan
nemers is, dan zou het hem onmogelijk zijn zooveel 
hooi op zijn vork te nemen, als thans somtijds ge
schiedt. En dit zou niet alleen het peil der technici 
verhoogen, doch tevens een billijke verdceling van 
den arl K id ten gev 1 ilgc hei >l icn. 

In den goeden ouden tijd had een bouwmeester 
nooit moer dan één werk van belcekenis tegelijk 
onderhanden. Maar hij gaf dan ook zijn persoon 
geheel aan dit werk, en besteedde zijn vlijt en zijn 
zorg tol aan dc geringste onderdeden. 

En nu nog het bezwaar van dc „reusachtige wer
ken". Kan één aannemer die uitvoeren, zouden wij 
zeggen, dan kan ook één architect of één ingenieur 
dit, mils hij maar over de 11 nodige bekwaamheden 
beschikt, die hem nu ten (-enenmale ontbreken. 

Laat ons eens aannemen bijvoorbeeld, dal in het 
laatst der twintigste eeuw de toestanden, zooals wij 
die ons denken, veranderd zijn cn dat de gemeente 
.Amsterdam, in arrenmoede het beursgebouw op het 
Damrak afgebroken hebbende, ccn nieuwe beurs op 
een door onteigening verkregen terrein wil stichten. 

Zij onderhandelt dan eerst met een bouwmeester 
over het maken van een ontwerp. Is dit gereed, dan 
belast zij hem met de uitvoering. Een staat wordt 
door hem opgemaakt van dc vercisehte materialen, 
die, al naai- zij 1 lig zijn, door de gemeente worden 
aangeschaft en betaald. Dan worden de werklieden 
aangenomen, die, onder persoonlijk toezicht van den 
bouwmeester, deze materialen zullen bewerken en op 
hun plaats brengen. De leider van het werk, zelf in 
alle te pas komende techniek doorkneed, weet de 
bekwaamheid der ambachtslieden te beoordcelen en 
hij heeft een keurbende onder zijn bevelen, die in 
alle opzichten voorlreflijk werk levert Wederzijdsche 
achting, vriendschappelijke omgang bestaat tusschen 
leider en ondergeschikten. Ieder is zeker van zijn 
loon, niemand heeft het gevoel, dat de een leeft op 
kosten van den ander. Ieder heeft meer hart voor 
hetgeen hij doet, ieder is er trotseh op, naar de mate 
zijner krachten mede te werken aan de stichting van 
het gedenkteeken. 

De leider is geen jongmensen, zoo kersversch van 
een polv technicum of academie gekomen. Hij heeft 
zulk een inrichting niel eens kunnen bezoeken, want 
zij waren, vóór zijn leertijd kwam, reeds als nutteloos 
opgeheven. Lange jaren heeft hij velerlei practijk 
beoefend, eer hij het ondernam, een klein gebouw 111 
eigen In-lieer tot stand te brengen. Langzamerhand 
waagde hij zich aan grooter werk en en nu besluit 
hij, als man van gevorderden leeftijd, zijn eervolle 
loopbaan met het stichten van een monument, dat 
zijn naam bij het nageslacht zal doen leven. 

Men haast hem niet, men gunt hem allen tijd, om 
zijn werk te voleindigen, men weet, dat zijn kennis 
waarborg is, dat hij het voor het gebouw vastgestelde 
bedrag niet zal overschrijden. Van alle uitgaven wordt 
behoorlijk verantwoording gedaan. 

Het tafereel, dat wij hier ophangen, zal menigeen 
als een utopie toeschijnen. Wat staal echter de ver
wezenlijking van dit ideaal 111 den weg? Wij geloo
ven niet veel. 

Zeker, de wijze waarop technici worden opgeleid, zal 
moeten worden veranderd. Dc practijk zal de plaats 
dienen 111 te nemen, die nu in zoo ruime mate aan dc 
theorie wordt geschonken. Wij willen niet zoover 
gaan als Ruskin, die den tijd, door een aanstaand 
technicus aan lezen, schrijven en rekenen besteed, als 
verloren beschouwt, maar wij gelooven toch, dat de 
„algemeene" ontwikkeling niet zoo groot behoeft te 
zijn als thans wordt noodig geacht. Want wat heeft 
men aan al die halve kennis, die op Hoogere Burger-
sol 1 of 1'olytcclinicum wordt vergaard? Het is 
beter wanneer men begint mot weinig, maar goed te 
loeren, dan overal in don tuin der kennisse rond tc 
fladderen, cn aan do bloemen dor wetenschap slechts 
zooveel stofniecl te ontkenen als voor hot verkrijgen 
van oen diploma vereischt wordt. .Algemeene konnis 
is eigenlijk dichter bij volslagen onwetendheid, dan 
men denkt. 

Techniek en handwerk zijn woorden van één zin. 
En hoe kan nu iemand zich technicus noemen, die 
eigenlijk van handwerk niet het minste begrip heeft? 
En zelfs als men het hedendaagsch architect- of inge
nieur zijn als een handwerk wil beschouwen, hoevelcn 
zijn er dan, die dit in don grond verstaan? Als men 
ziel. welk een verantwoordelijkheid er in zoogoed als 
alle bestekken op den aannemer geschoven wordt, dan 
moet dit getal wel bijster gering wezen. 

Een derde opmerking, die ons werd gemaakt, betrof 
do tin.mciccle zijde van het vraagstuk. Men achtte 
liet ongewonsoht, dal de leidende technicus zich met 
zaken van koophandel zou inlaten. Betreurd werd, 
dat or op hot oogenblik roods zoovelen zijn, die zich 
niet ontzien naar koopmansmanier door kortingen, 
n mmissiën of hoe dergelijke fooien hceten, hun beurs 
te spekken. 

Het bezwaar, dat hier genoemd wordt, weegt in 
.zooverre, als het met de moraliteit te zamen hangt. 
Zonder eerlijkheid cn nauwgezetheid kan geen enkel 
systeem de gewenschte resultaten opleveren. Wie oen 
aard heeft zóó, dat hij onder de tegenwoordige toe
standen zich op ongeoorloofde wijze meent te mogen 
verrijken, zal dien aard behouden, al kwam er ook 
nog zooveel verandering. 

Doch wij meenen, dat, werd het systeem van eigen 
beheer ingevoerd, de misbruiken allicht minder zou
den zijn dan thans. De knoeierijen bij aanbestedin
gen zouden met die aanbestedingen vanzelf konion 
•te vervallen. Bedrog met materialen zou, zoo al niet 
onmogelijk, dan toch veel minder gemakkelijk we

zen, omdat do werklieden, het bewerkende, hun bouw
meester zouden verklappen, en daardoor hem het be
staan onmogelijk maken. 

Vooropstellende, cial eerlijkheid een hoofddeugd 
van den bouwmeester moet zijn, gelooven wij, dat het 
eigen beheer in de toekomst zoowel als in het ver-
ledene tot het maken van uitmuntend werk zal lei lea 

Een vierde inzender laakt hel in ons, dat wij, '.Af 
het bespreken van de questie, geen woord over de 
kunst hebben gezegd. Hij geeft als zijn mecning lo 
kennen, dat, wanneer de architect zich ook mol al 
de onderdoden der bouwpractijk zou moeten be
moeien, het met de kunst weldra gedaan zou zijn. 

Wij deelen deze vrees volstrekt niet. Want het is 
van algemeene bekendheid, dat 111 de ecuwen, toen 
de bouwmeesters niet beter wisten, of hel sprak van
zelf dal zij deden, zooals wij thans van hen verlangen, 
kunstwerken van groote waarde ontstonden. Daaren
tegen is, zoolang de aannemer den architect terzijde 
staal, nog geen enkel kunstwerk van beteekenis ge
schapen, ja heeft men hot nog niet eens gebracht tot 
ccn stijl, die als de uitdrukking van het denken der 
19e eeuw kan golden. 

Men heeft tegenwoordig denkbeelden over knust, 
dio vrij zonderling genoemd mogen worden. Een ar
chitect wordt in ile eerste plaats beoordeeld naar zijn 
teekenwerk. Wat hij bouwt schijnt er minder op aan 
te komen. Vroeger was dit anders, want wanneer uien 
de teekeningen beschouwt van de beroemdste archi
tecten der 16e eeuw, dan ziet men werk, waarvoor 
thans de leerling eener avond-teekenscho .1 don neus 
op zou halen. 

De architect zit nu rustig op zijn bureau, te midden 
van platen, waaruit hij do gebouwen van alle tijden 
tot 111 bijzonderheden kan loeren kennen, als hij dit 
wenscht. .Als hij z.iiii nog verwaardigt iets tc teeke
non want do n.ccsten hebben daar hun menschen 
voor dan gebruikt hij al le middelen, die een 
kunstschilder zou aanwenden. Lacht het bureau hem 
mot langer toe, dan wandelt of fietsl hij eens zijn 
werken in uitvoering langs, maakt hier een praatje, 
daar oen standje en is blij, wanneer eindelijk het 
uur, waarop men zich niet schik aan dc gezellig
heid kan wijden, slaat. Zoo zou geen bouwmeester 
van vroeger zijn dagen hebben gesleten. Van den 
vroegen ochtend tot den laten avond op het werk, 
dal was loon een noodzakelijkheid. Overal toeziend, 
overal raad gevend, slechts de tijden van regen voor 
liet maken van uitslagen benuttend, was de architect 
van vroeger bouwmeester, opzichter en onderbaas in 
één persoon. Maar dit belette hem niet om kunst te 
makon, die nog bewonderd zal worden als hetgeen 
zijn gestudeerde, elegante opvolgers hebben tot stand 
gebracht, voor zoover het nog bestaat, als jammerlijke 
pastiche zal gelden. 

Eigenlijk behoeven wij bij deze questie van kunst 
niet eens lang stil te staan. De kunst zou vanzelf 
hare rechten wel hernemen, als ccn zich verdiepen in 
de bouwpractijk haar tijdelijk wellicht wat op zij zou 
doen zotten. 

De toestanden, in do hedendaagsche bouwkunst 
heorseliendo, zijn ongezond. Ontkennen baat niet 
Zachte heelmeesters kunnen geon genezing brengen. 
Er dient Hink ingegrepen tc worden, en hoe eer dit 
geschiedt hoe beter. Want de techniek moet weer 
als van ouds ccn vak van practijk worden. De grijze 
theorie hooft nu al lang genoeg haar onmacht be
wezen. 
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D E TIJD V A N GAAN. 
Dc iicrr De Sitters lir.lt liet werr haul te veranl-

c...riU'ii, omdat de lieer Bredius ten tweeden male 
uit het Mauritshuis dreigt we;,' te gaan. Het getal 
aanvallers is in de dagbladpers grinder dan ooit; 
slechts ren enkel orgaan waagt ren schuchtere poging 
lot verdediging. 

Kr is misschien wel eenige overdrijving in liet mis
baar, dat thans gemaakt wordt. Personenquesties zijn, 
\ o o r wie buiten staat, niet gemakkelijk te begrijpen 
i d te bcoordeelcn. 

Wij spraken, een maand o f drie geleden, met den 
beheerder van een onzer openbare verzamelingen, ccn 
man, die den referendaris volstrekt niet slecht gezind 
is, wal indertijd uit zijn ondertcckenen van 't bekende 
adres van sympathie bleek. Toch meende onze zegs
man, dat de lieer De Stuers goed zou doen, met, na 
vijf en twintig jaren zijn krachten gewijd tc hebben 
aan zijn vaderland, zijn ambt neder le leggen. 

Deze opmerking, uit zulk ccn mond, verbaasde ons 
natuurlijk, en wij vroegen om verklaring, die ons be
reidwillig werd gegeven. Wij zullen haar in korte 
trekken ook onzen lezers mededeelen. 

Daar is ccn lijd geweest, zoo heette het, dat de 
heer De Stuers ccn kracht ten goede was. In dien 
tijd heeft hij, misschien door overmaat van ijver, wel 
eens dingen gedaan, die beter nagelalen waren, doch 
als men de rekening van die zaken opmaakt, dan 
sluit zij met een belangrijk winstsaldo ten bate onzer 
kunst. 

Maar, zooals het dikwijls gaat, de heer De Si tiers, 
die in 1S74 zijn lijd vooruit was, kwam langzamer
hand, door dat hij. gelijk zoovelen, op het eenmaal 
ingenomen standpunt bleef, achteraan. Thans, na vijf 
en twintig jaar, is hij verouderd. Natuurlijk slaat dit 
niet op den referendaris als archeoloog, doch op zijn 
werkzaamheid in liet belang van onze hcdendaagsclie 
kunst 

Vroeger werd een verwoede kamp tusschen de 
voor- cn tegenstanders der leer van Viollet-le-Duc. 
gestreden. Die kamp is geëindigd, zonder dat een 
der strijdende partijen eenig belangrijk voordeel heeft 
behaald. De heer De Stuers had zich met zijn mede
standers zoo geducht in den middeleeuwschen burcht 
verschanst, hij beschikte over zóó scherpe pijlen, over 
z o o krachtige blijden, daarbij had zijn invloed zulke 
breede grachten om liet kasteel gegraven, dat de 
tegenstanders hel ten slotte op moesten geven hem 
uit zijn versterking le drijven. 

Hel beleg heeft vele jaren geduurd; wat zag men 
echter ten slotte gebeuren? De tielcgeraars, die het 
nuttelooze hunner pogingen inzagen, lieten den mid
deleeuwschen burcht links liggen, zij trokken welge
moed verder op den weg, die naar de moderne kunst 
leidt, en zij zijn op dien weg reeds een heel eind 
gevorderd. 

En ntt is het zonderlinge, dat de burchtzaten, al 
is er van dc tinnen nergens meer een vijand te zien, 
nog altijd binnen de dikke muren blijven zitten en 
niets belets weten tc doen dan af en toe argelooze 
wandelaars, als de heer Bredius, die het hoofd niet 
onthlooten wanneer zij het kasteel voorbijgaan, met 
keisteentjes le gooien. 

Een dergelijke toestand, meende onze zegsman, 
kon voor den heer Dc Stuers niet aangenaam zijn. 
Vandaar zijn raad aan den bevelhebber der veste, om 
de sterkte thans le verlaten, nu toch geen krijgsmans-
dood meer te sterven viel. 

Er is ongetwijfeld in de boven medegedeelde cp-
nicrkingen veel waars. Een vijftien jaar geleden, bij-
voorbeeld, / " i i hel heengaan van den heer De Kruyff 
uit zijn betrekking aan de Kunstnijverheidsschool als 
ccn groote overwinning van den heer De Slncrs zijn 
aangemerkt. Xtt evenwel zal niemand zulk ccn ge
volgtrekking maken. 1-ti al zou dc heer Cuypers Jr., 
zooals onlangs voorspeld werd, zijn vader zoover over
treffen als de professorale toga boven den doctors
hoed hangt, dan nog zal geen enkel denkend mensch 
daarin den triomf der alleenzaligmakende kunsllcer 
zien. 

Zoo veranderen de lijden. Wie beproeft legen den 
stroom op te roeien moet, al beschikt hij over reuzen
kracht, liet ten slotte opgeven. De roeiers in de 
middeleeuwsche schuil verkceren haast in dat geval. 
Er blijft dan voor den heer De Stuers slechts één 
keus zich laten drijven of aan wal gaan. Wij 
meenen hem zooveel karakter te mogen toekennen, 
dat hij dit laatste kiezen zal. 

( >< iK NIKT GOEDKOOP. 
Dezer dagen werd bericht, dal het Gemeentebestuur 

van 's-Gravenhage den bouw van ccn nieuw Gemeente
museum niet durft ondernemen, omdat daarmede, als 
een gebouw van 2 verdiepingen en souterrein ter 
grootte van IÜXXJ M2. gesticht zou worden, ccn half 
millioen gemoeid zou zijn. 

Hel schijnt, dat men te Amsterdam veel goedkooper 
kan bouwen. Want het Stedelijk Museum aldaar, dat 
ook 2 verdiepingen en souterrein bevat, en dat ook 
ccn half miiliocn gekost heeft, bezit een oppervlak 
van 3600 M2. 

Het zou aanbeveling verdienen, indien de gemeen
teraad, alvorens een besluit te nemen, deed onder
zoeken waarom men te 's-Gravenhage drie en een half 
maal zooveel voor ccn zelfde zaak moet betalen als 
te Amsterdam. 

KOXLNKLIJK INSTITUUT V A N INGENIEURS. 
De jaarvergadering van het Instituut, op 13 Juni jl. 

111 hel lokaal Diligentia te 's Gravenhage gehouden, 
was vrij wat belangrijker dan gewoonlijk hel geval is. 

Zij werd ten elt uur door den president J. F. W. 
(onrad geopend, die wederom den treurigen plicht had 
te vervullen het overlijden van een drietal leden te her
denken. In de eerste plaats bracht hij een zeer waar-
dccrend woord van hulde aan den reeds in ons vorig 
verslag vermelden mede-oprichter van het Instituut 
Pieter Johannes Mouthaan, den Sn April te Vrijenban 
bij Delft overleden. Deze degelijke ingenieur, die bij 
buitengewone promotie van 20 April 1847 tot civiel-
ingenieur werd benoemd en in talrijke betrekkingen is 
werkzaam geweest, was geiuimen tijd onze stadgenoot, 
daar hij als hoofdingenieur bij de Ilollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij is werkzaam geweest. 

Xiet lang geleden ontviel aan het Instituut het bui
tengewoon lid jhr. \ \ . E. B. Godin de Pesters, pas 
onlangs in Ie Instituutsvergadering van 14 Februari jl. 
als zoodanig aangenomen 

Een verlies van betcckenis leed het Instituut door 
het zeer onlangs overlijden van het lid Adrien Huet, 
die te midden van zijn werkzaamheden als lid der 
commissie voor het eindexamen te Delft werd weg
genomen. Men overzicht te geven van de werkzaamheid 
van dezen veelzijdig begaafden man, die aan een groote 
werkkracht een volhardend streven paarde, zou voor 
dit verslag te veel ruimte vereischen. Vermelden wij 
slechts, dat hij in het Instituut van Ingenieurs een zeer 
betcekenende plaats innam, die den moed zijner over-

lyl 

tuiging in hooge mate bezat, belangrijke bijdragen in 
dc werken heeft geleverd en als leeraar en hooglceraar 
aan de Polytechnische School ccn uitstekend leermees
ter is geweest voor zijne talrijke leerlingen, die hem 
wederkcerig hoogachtten en liefhadden. 

De notulen der vorige Instituutsvergadering waren 
gedrukt aan de leden toegezonden. Niemand wenschte 
daarover het woord te voeren en zij werden voor goed 
vastgesteld. 

Insgelijks was aan de leden verzonden het Algemeen 
Verslag tier werkzaamheden van liet Instituut gedu
rende het Instituutsjaar 1898- -1899, bevattende te
vens de verantwoording van het beheer tier ontvang
sten en uitgaven van den penningmeester. De daar
toe betrekkelijke bescheiden lagen ter tafel ter inzage-
voor de leden. 

Vanwege den Raad van Bestuur deelde de president 
mede, dat het Hare Majesteit de Koningin, op het 
daartoe aan Haar gericht verzoek, had behaagd als 
Beschermvrouw van het Instituut op te treden. Van 
de daartoe betrekkelijke correspondentie werd dooi
den secretaris voorlezing gedaan. 

Voorts werd mededeeling gedaan van het Konink
lijk besluit houdende goedkeuring van hel Reglement 
van liet Instituut, zooals dit nader is vastgesteld in 
de buitengewone Instituutsvergadering van 1; Juli 
1898. 

De president vestigde de aandacht op dc aanwezig
heid in de vergadering van den heer L. van Riet, 
zaakgelastigde van Hare Majesteit de Koningin en 
consul-generaal in Argentinië, die onlangs met het 
mede aanwezige lid I'. J. Dirks uit die verre streken 
hier te lande was aangekomen tot het doen van be
stellingen ten behoeve van de door de firma Dirks, 
Dates en Van Hallein uitgevoerde en in uitvoering 
zijnde werken voor den bouw eener oorlogshaven te 
Puerto llelgrano, omtrent welke aangelegenheid de 
heer Van Riet een rapport aan onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken had ingediend. Mei toestem
ming van den Minister werd een uittreksel van dat 
belangrijke stuk door den secretaris voorgelezen, 
waarna zoowel door den heer Van Riet als door het 
lid Dirks medcdeelingen werden gedaan omtrent dc 
werkzaamheden op technisch gebied in Argentinië, 
waarbij voor verreweg bet grootste deel Nederland
sche ingenieurs en werklieden betrokken zijn, terwijl 
de vaderlandsche nijverheid door bestellingen voor 
die werkzaamheden krachtig wordt gesteund. 

Hierna werd het woord verleend aan hel lid J. van 
Stolk, die in bijzonderheden besprak het vervaardigen 
van riolen en andere werken uit portlandcement-beton, 
waarbij de aandacht werd gevestigd op den bodem, 
de meerdere of mindere uitgebreidheid en den stand 
van de riolen, de betonmenging enz. 

Over deze voordracht werd door den spreker van 
gedachten gewisseld met de leden P. J. van Voorst 
Vader, G. van Diesen, H. Wortman, J. M. Telders, 
S. C. J. van Musschenbroek, P. J. Dirks en den 
president. 

Gedurende de hierop gevolgde pauze had de stem
ming plaats: 

10. over de nieuw voorgestelde leden, die allen als 
zoodanig werden aangenomen ; 

20. ter vervulling van de vacaturen, ontslaan in den 
Raad van Pestuur door het aftreden van de leden 
J. F. W. Conrad, W. F. Leemans en E. H. Stieltjes, 
waarvan alleen de eerste, als tusschentijds benoemd, 
weder herkiesbaar was. De uitslag was, dat nevens 
dezen tot leden van den Raad werden benoemd de 

leden A. E. R. CoUette, lid van de Vereeniging voor 
electrotechniek, en E . de Gelder, lid van de Ver
eeniging van werktuig- cn scheepsbouwkundigen. 

Na de pauze werd het woord verleend aan het lid 
|. Z. Stuten, die een voordracht hield over explosie-
stoffen cn eenige van hare toepassingen op militair 
gebied. Deze doorwrochte mededeeling, door keurig 
bewerkte (rekeningen toegelicht, hield de leden ruim 
twee uren bezig. Een eenigszins duidelijk overzicht 
le geven van deze zaakrijke, in vele détails tredende 
voordracht zou te veel plaats vereischen. De spreker 
vestigde de aandacht op de mechanische en de che
mische invloeden, die zich hier doen gelden, op de 
vaste en vloeibare stoffen, die worden gebezigd, op 
de chemische stabiliteit, op de vervaardiging van de 
ontplof lings stoffen in het groot en binnen de bereik-
bare kosten. Voorts hecfl men le lellen op den tijd, 
met de ontploffing gemoeid, op de ontploffingstempe-
ratuur, op dc hoeveelheid der gassen. Achtereenvol
gens werden besproken de fulniinaten, de nilro-cellu-
lose, de nitro-glycerine, de gelatine, de nitraten, de 
phenol, dc cretol, de picrine, hel melinict, hel creni-
liet. Voorts de middelen om de ontsteking op het 
gewenschte punt en binnen den gewenschten tijd tot 
stand te brengen, vooral waar het ontploffingen geldt, 
die gelijktijdig moeten geschieden en die verschillend 
zijn naarmate het hier geldt hout, metselwerk of ijzer-
construct icn le vernielen. De aandacht werd hierbij ge
vestigd op de verschillende soorten van vuurkoord, 
voor de/.e ontploffingen 111 gebruik, waarbij men vaak 
niet zonder eenig gevaar is, en op de electriciteit, die 
in dat'opzicht de voorkeur zou verdienen. 

In den loop zijner mededeeling besprak hij ook de 
vernieling van de hoofden van ccn eventueele zee
haven le Si heveningen, waarvan in eene vorige ver
gadering sprake is geweest, en rekende voor. dat daar
voor noodig zou zijn ccne hoeveelheid van mirtstens 
-'5<HI KG. picrinezuur, wat nog gering mag worden 
genoemd, daar bij berekening volgens de Oostenrijk
sche formule 3<xx) KG. noodig zou zijn. Wat den tijd 
betreft, voor het plaatsen van de lading benoodigd, 
rekende hij op ongeveer 10 uren, wanneer dit overdag 
geschied!, want 's nachts zou het niet wel mogelijk 
zijn. Ten aanzien van de kracht der vernieling deelde 
hij mede, dal brokstukken van ccn steenen muur een 
kilometer ver (d. i. tot in de Keizerstraat te Scheve-
ningen) zouden terecht komen. 

Deze voordracht gaf aan dc leden Van Voorst Va
der en J. Schroeder van der Kolk aanleiding tot het 
doen van eenige vragen, welke door den spreker 
grondig werden beantwoord, die ten slotte met een 
warm applaus werd beloond. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-Oi;VHMIA..I:. De Minister van financiën maakt bekend dat 

in de maand October e. k. een examen tal worden gehouden 
voor de betrekking van adspirant-landmeter bjj het kadaster, waar
voor ten hoogste 15 plaatsen kunnen vervuld worden, liet pro
gramma voor dat e MI men en de eischen van toelating zjjn vast
gesteld bjj koninklijk besluit, dd. 4 April 1891 n". 15, en opge
nomen in de „Staatscourant" van 22 April 18111 11". 98. De be
langhebbenden kunnen zich by request en met overlegging der 
vereischte stukken, voor 1 Sept. e. k. tot den .Minister wenden. 

Vermoedelijk in de laatste helft van het volgende jaar zal 
wederom een examen voor de genoemde betrekking worden ge-

I gehouden. 
— Volgens het Centrum is de beer Joseph Cuypers, civiel-

ingenieur-architect te Amsterdam, aangezocht om als hoogleeraar 
in de middeleeuwsche houwkunst aan de Polytechnische School 

I op te treden. 
BOTTERDAM, 'Het bestuur van „Bouwkunst en Vriendschap" alhier 

heeft, naar Atehiteetttm bericht, in een adres aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken instemming betuigd met het adres van 
Architectura et Amicitia, waarin verzocht is de bouwkunst op te 
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nemen ouder de vakken, die werden onderwezen a.in de Rijks-
Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. 

DEI.IT. Iu de j l . Woensdag gehouden zitting van den Gemeen
teraad wns 0. a. het bezwaarschrift van don beer M . J Bruigom 
aan de orde. 

De nestor der loden dionde een motie in, 0111 het adres, wegens 
vorm en inhoud belcedigend voor de commissie van tabrikage 
en den gemeente-architect, in wien de Kaad bet volste ver
trouwen stelt, voor kennisgeving aau te nemen. 

Andere leden waren hit daarmede niet eens en wilden er wel 
eens over praten. 

Zy . die zich daartoe bevoegd hebben geacht, waren de heeren 
Den Hoed en Meyers, de eerste aannemer eu opzichter en de 
andere metselaarsbaaB, die zich op een praktijk van 3D jaar laat 
voorstaan, alsmede de architect Schelling, terwyl ook iiu hoofd
ingenieur Witte aan de discussio deelnam. 

Het lid Deu Hoed is zoer kort; hij heeft bezwaar tegen de 
hooge plaatsing der riolen en zou die liever 20 it 30 c M. lager 
willen lui .ben; hij vond de materialen, voor den torenbouw ge
bezigd, onpractiscb. 

Het lid Mevers. willende spreken over oen door hem gedaan 
onderzoek, brengt de Voorzitter onder het oog, dat mot dit onder
zoek doch het adres van Bruigom in behandeling is; de heer M. 
zegt, op grond van dertigjarige practyk als metselaar, dat slappe 
basterd-specie, zooals uu voor den torenbouw gebruikt wordt, niet 
goed is. Hij wil den Kaad doen terugkomen op zijn besluit vau Sept. 
j l . , en de uitvoering van het wera opdragen aan den gemeente-
architect, volgens z y n bostek waaiin ccmentspccie werd aungc-
geven. en voor z y n verantwoordelijkheid, lig sprejkt verder den 
wensch uit dat de gemeente zicb iu 't vervolg zal laten voorlichten 
door belastingbetalend)! deskundigen, en niet door zoogenaamde 
groote mannen van buiten. 

Dit voorstel werd niet ondersteund cn kwam dus niet in be
handeling. 

De heer Schelling wijdt een kort woord aan de questie der 
riolen, naar aanleiding van het door den beer Deu Hoed ge
sprokene, beweert, dat de riolen oordeclkuuuig zijn gelegd eu 
legt daaromtrent zgne zicnswgze blout Hy voud eebter de 
questie der metselspecie, voor deu torenbouw gebruikt, be
langrijker en begon met te coustateeren , dut oe haad , iu weer
wil vuu de minder aangename uitingen iu het adres, zich k,an felici-
teeren met ecu gemeente-architect, die een buitengewoon knap 
man kan worden genoemd. Ken vun de redenen, die de commissie 
geleid hadden trasspecie te gebruiken , was z. i. omdat het oude 
werk iu trassptcie ,was uitgevoerd. Wellicht beeft zij ook reke
ning gehouden met de verschillende uitzettings-eoëMicieuteu der 
speciesoorteu. 

Spreker las bouwkundige geschriften uit de vorige eeuw voor 
en gaf tal van voorbeelden eu meeningen uit de „Ambachtsman", 
ten gunste vau de bij den torenbouw gebruikte specie. L'it de 
redevueriug vun spreker bleek, dat hij veel studie vun de zaaa 
gemaakt had; spr kwam tot de slotsom, dat men over de ge
bruikte specie voimaukt gerust kan zyu. 

De heer Schelling besloot ziju belangrijke rede met te zeggen, 
dat de Kaad heelt te steunen op menschen, die na rijp beraad 
daarvoor gekozen ziju eu die ons de eer (leden zicu met het 
geveu van advies te belasten. Spr. geelt daarna nog een op
somming van de werken, welke door de Icdcu der Commissie 
iu hun praktijk zijn uitgevoerd. 

Nadat do heer Witte nog als zyu mecning bud medegedeeld 
dat de gemeente-architect geheet batten do zauk staat, bet 
ouwuarscuijnlijk ucht dat de Commissie advies zou hebben ge-
geveu goedkoope specie te gebruiken wanneet duurdere heter 
was. eu meent dut de zaak uoor aeu heer Schelliug zeer juist 
is voorgesteld, zoodot men gerust kun zijn, —wordt het prucaitvio* 
vun Burg. eu Weth. met op twee na algemeene stemmen, die 
van de heeren Den Hoed en Mevers, aaugenomen, namelijk 0111 
adressant te doen weten: 

lo. dat oe rioleeriug van den nieuwen I.augendijk op oordeel
kundige wyze gescbieat; 

•Ju. dat 111 het door hem aangevoerde omtrent den torenbouw 
geen reden gelogen is 0111 een nieuw onderzoek van deskundigen 
te verlangen, 

MIDDELBURG. Bij het instellen van een onderzoek naur dc lunda-
nieuteu van verschillende gebouwen ln de Abay te .Middelburg 
zyn belangrijke ureheologischo vondsten gedaan, aio omtrent den 
oudsten toestand van enkele godeelten licht verspreiden. Tevens 
kwamen bij die gelegenheid fragmenten tc voorschijn van een 
fruaicn vloer uit de X l l l e eeuw, bestaande uit driehoekige en 
vierkante verglaasde steentjes vuu geringe afmetingen, die tot 
geometrische tigureii samen zyu gevoega. Tegelvloeren uit dien 
tyd ziju /.eer zeldzaam eu wordeu 0 . u. in L'trecht eu op enkele 
plaatsen in Limburg gevonden. 

P E R S O N A L I A . 
— lig den waterstaat eu 's lauds B. O. W. iu .Nederl.-ludié is: 
b e n o e m d : tot architect 2e kl . en geplaatst iu du residentie 

Sumatrn's Oostkust, de ambtenaar op nonaetiviteit C. J . Schotel; 
tot opzichter le k l , de ambtenaar op wachtgeld J . Kranendonk; 

o v e r g e p l a a t s t : van deu gewestelgken naar den algemec-
nen dicust in de res. Semarung en ter beschikking gesteld van 
den chef der 8de waterstaatsaldeeling in het belang der verbete

ring van den waterafvoer in de kotta Semarang, dc ingenieur 
Be kl. J . II. Thai Larescn. 

— Voor de examens der Polvteehuische school zyn geslaagd : 
Examen B. 189». Art. 61, «2, bi : L . A. M. Ankcrsmit, P. Bink
horst, J . W. Biruie, J . Blackstone. II. J . Boetje, P. H . V. Bon-
gaerts, G. J . van den Broek, W. C. t l 11. Broekman, P .1. W. 
J . van der Burgh, A . Byl, J . J . Canter Cremers, 0. 11. Cramer, 
J . E . de Crane, O. W. ten Dam, J . C. Deking Dura, EL W . 
Dohna, .1. van Dorp. C. H . J Driessen, J . H . de Granada, J . 
Oratama, J . H . A . Haarman, W. Iliebendaal, W. van Houten, 
F. s'Jacob Jr.. W. J . Kalis, I. .1. P. Kleyn, W. C. Kohier, .1. 
C. G. Krugers, E. J . Kuiper, C. Leemans, Gr. Leigoes Bakhoven. 
C. M. Lugten, D. Meyer, W. Meyer Timmerman Thy'ssen. E. .1. 
C. Mcyll, W. J . Niermeyer, J . O, Numaos, F. W. Th. van (lordt, 
J . C. van Heekmn Jr., i ' . A . Koelof» J . Tb. van Rosse, J . C. 
F. van Sandick, J . A. van Santwyk, V. L . Schlingeinann, A . 
Schotel, F. Schutz, 8. Snuvr Jr., A . Streiff', EL F. Streih", F.. H. 
M. LTjée, L . Valk, L. W." C. C. P. J . Velu, W. van Warmelo. 
F. O. Wegener Sleeswjjk, H. C. Weeseling on W. F. de Wilde. 

Examen B. 1899. Art. «4: J . W. Albarda, C. B. Barto, H . B. 
Beaufort, A . E. J . Beukers, F. M . Beukers, R. Bloemendal. J . 
II. C. do Brev, J . H. O. Bunge, P. F. Bunge, J . E van der 
Barg, M. l i . Crans, F. J . J . Driesens, R. J . II ijk huis. P. I.. Du-
bourcq, W. A. de Graad', G. E. 1 .ravenhorst, C. A . Golt'roy. M . 
van der Horst, R. Klein, J . P. Koerts, N. Koomans, A . Korving, 
E. A. Kruysse, W. E. Kruytbosch, P. I.abrijn. F. J . Lamp, P. 
Lohr, W. G. van der Meer, J . K Mercv, H . 11. Kieuwenhuis. A. 
Pot, P. von Pritzelwitz v. d. Horst, F. .1. Ravcnek, K. Robbers, 
J . Rodenburg, J . Köeli, J . Schuly Jr., W. I'. Staargaard, J . 
Strumphler, II P. G. den Tcx. 0. J . van Vliet, E . L . A . van 
VoorBt tot Voorst, G. J . de Vos van Nederveen ('appel. E. de 
Vries, I'. de Vries, E. Waller cn J . J . Wefers Bctiina. 

Art. t)t. 05: W. A. Both, C. A . vun Goudoever de Jongh, K. 
J . van Ityckevorsel en J . Sooneveld. 

Art. 65: .1. van Braam llouckgeest, II. Cool, G . van Dusseldorp. 
F. Z. Ermerins, B. von Fuller. J . A . Gruttcriuk, J . Koster en C. 
W. Visser. 

Examen II. 181*9. Alsnog geslaagd voor het eerste gedeelte . 
Art. 61, 62, 64: C. G . van Bncrle, W. A. de Graaf. II. de Groot. 
A J . A . do Gruvter, A. Keppler, E. do Vries en F . W. E. Wol-
terbeek Muller. 

Art 64; M. D. Charlouis, E. A. Hamburger, II. O. J . Houben 
Whitney, A . M. Sollewyn Gelpke, I'. Westendorp en F'. E. Wyn-
malen. 

Art. 63, 64 : A . Ksppard 
Art. 64, 65: Z. 8. beyl, P. X . Iregens en P. Tesch. 
— Bg' koninklijk besluit is, met ingang van 1 September 1S9-*. 

aan J . II. de Kruyrt'. op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als 
directeur by de school voor do kunstnijverheid en als leeraar hg 
de normaalschool voor teekeuonderwyzers. 

— Bg' beschikking van deu Minister van Waterstaat zyu be
uoemd tot buitengewoon opzichter: P. Krook, te Weesp. bij het 
maken van liet gebouw voor een centraalstation tot voortbrenging 
vun electrische stroomen hg de nieuwe schutsluis te lJmuiden; 
C. Vecncnbos, to Briclle, bij den uunleg van een haven te NuiiiauB-
dorp; J . A. blok. hy' bet onderhouden van de werken voor scheep
vaart, afwateriug eu gemeenschap langs het riviervak Heleind— 
Dongcmoud, eu J . Wind Cl . , tc Groningen, bij bet herstellen van 
do vaste steenen brug „De Steeutil". 

— Bij dc Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
ziju met ingang van I Juli c. k. bevorderd tot ingenieur de 
heeren D. Verhoop, aüjunct-iugcuieur le kl. by deu dieust van 
tractie en materieel eu Jhr. W. A. 0, de Jonge, adjunct-ingeoieiir 
le kl. bij den d.enst vun weg en vvorkeu, heiden te l'trecht. 

V AC A X T10 B KTHE K K1N'GEN. 
— B o u w k u n d i g op l ich te r - teekenaar te Groningen. 

Salaris / 80 a / Du per maand. Adres M 25, Erven I!. van der 
Kamp, Groningen. (Zie advert, in ait no.) 

— B e k w a a m bouwk. o p z i c h t e r , goed bekend met detail
leeren. Adres lelt. \ , Bureau Tvjentsch Zondagsblad, Almelo. 

— B e k w a m e sc he eps 111 ac h i n c-t e ok c naars . Salaris 
ƒ1500 ii / 1800. Adres lott. M W 321, Nieuws v. d. Dag. 

— Oplichter, ervaren in weg-, rioleerings- en grondwerken. 
Salaris /' 70 ii / 80 por maand. Adres vóór 1 Juli den ing.-arch, 
der gemeente 's-lieriogenboseh. (Zie advert, in dit no.) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaaniieaingen in betnoflen vorm -.oorden ten gerieve van 

heeren geabonnecraen tweemaal per raar tzoeeachtereenvolgende main 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met ae toe.enatnj 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een bouwk. opzichter-teekenaar. goed op de hoogte mot 
waterleidingwerken eu fabrieksbouw, zoekt plaatsing. Adres lett. 
B D, Bureau dezes. [Zie advert, in ail no.) (I) 

iNroiumiKrUREAi.' TECHNISCHE VAKVKRHEMGIXG , 
VAX-1)I:B-HKI.SISTIIAAT 2», AMSILRUAM. 

1. Bouwk. Opz.-Teekenaar, leeft. 25 j . oug. sul. / Ï0 a 30 p. 
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V e r v o l g der Aankondig ingen . 

noMtl.ltllA*-. J u n i . 
t . rui l ingen, te 121 uren, door burg. en 

weth : het bouwen van een teekenlokaal boven 
de verdiepiag van het westelijk gebouw der 
hoogere burgerschool in de Violenstraat, lol. aan 
hel bureau der gemeentewerken. Bilj. ioz. uiterl. 
21 Juni, vóór 4'r ureo. 

I.i-nn ingen, te 12; uren, door burg. cn 
WSla.: het leveren, plaatsen en aanbrengen van 
twee vulkachels roet toebchooren in de hoogere 
burgerschool iu de Violenstraat, lui. aan het 
bureau der gemeentewerken. Mi Ij. ioz uiterl. 21 
Juni, vóór 41 uren, ten raadhuize. 

Hol lu iu , door den arch. H. A Zondag: bet 
verswaren en verhoogen van I 400 M ' kaaidijk 
achter de plaats „de Raken". Aanw. 20 Juni, 
te 10^ uren. 

Z VTKItIIA<-, *4 J u n i . 
Haa r l em, door de arch. Koog eo Vau den 

Ban, in „Café Neuf", Groote Houtstraat: het 
bouwen vaa een villa met knechtswoning .101 den 
rijksstraatweg, hoek Van-Merleliau te Heemstede. 

MAA\I»A<. , SS J u n i . 
\ i r i i u l iuii ien. te 11 uren, door de coin* 

missie van beheer vaa de sluis in hel Zolder 
hoofddiep, bij mej.de Wed. l.nder: het afdammen 
droogmaken en drooghouden van geu. slui«, het 
leveren en plaatsen van 4 nieuwe deuren en 
bijkomende werken. Aanw. 20 eo 21 Jani, van 
10—12 uren. Bilj. ii.z. 24 Juni bij H. Meaning 
aldaar. 

OI\«l>A<», 2? J u n i . 
s Hei 'hi tcntnisi ' l i . te 8 uren, door A. 

Menco, in „Café Parlement" : het bouwen ran 
een woon- en pakhuis np het terrein genaamd 
„Siberië*. Iul. bij deu arch. V. H. J. Pastoor 
aldaar. Aanw. 21 Juni, te 11 ureo. 

« » I ; S M » \ ( . . ti J u l i . 
* s-ruvenhage. te II uren, door het miu. 

van watersl.: het uitvoeren van werken aan lands-
gebouwen te 's-Graveuhage. ABLW. 5 Juli, te 9 
ureo. Ii,i. bij den rijksbouwm. in het 2e district 
te 's-Gravenhage. Kam. / 4950. (Zie advert, in 
co. 24). 

Vervo lg der ui ts lagen. 

's-siraveishage, 15 Juni: het bouweu van 
een brug over, gruiidduiker onder, en kaaimunr 
langs dc Loosduinsche Vaart bij de Kegeutesse-
laau; ingek. 21 bilj.. als: C. de Wijs, Alkmaar, 
f43,400; A Michael, Aalburg, f42,800; W. 
Lammen, Helder, f41,226; H. Bomert, 's-Graven
hage, f39,998; J . Blok, Y Gravendeel, f 38,470; 
G. Keij, Rotterdam, f88,300; F. I'. v. d. Dussen, 
Hillegersberg f 36,000; M. v. Ommeren, Haarlem, 
f36,943; A. Korteweg, 's-Gravenhage, f35,:!50; 
J . J . Hornstra, Bergen-op-Zoooi, f35,175; G. 
v. d. Elshool, Scheveuingen, f34,975; H. V. 
Smelting en L. J. M. Knaap, YGravcohage, 
f 34,960; J. v. d. Has, Hardinksveld, f34,800; 
J . J. 1'. Schijf, 's Gravenhagc, f34,780; A. de 
Waerd en J . C Diercks, idem, f34,640; S 
Schoooboom, Voorburg, f34,470; C. v. Stuijveu-
berg, Loosduinen, f34,360; A. v. d. Meijden Azn., 
Hardinksveld, f 33,480; 1. v d. Klshout, Scheve
uingen, (33,133; G. Vlot C/v , Hardiulisveld, 
f32,700; A. de Haan, Rotterdam, f32,249. 

Veeiienilaal , 15 Jnni: bet bouwen van 
eene fabriek voor de Naamlooze Vennootschap 
Rhenensche cravatteo en coufectiefabiek te Rhe
nen, onder beheer van den arch. D. Hoiting te 
Rhenen; iugek. 10 bilj.. als: B. van Kreel, 
Veeneudaal, f65,500; Brouwer en Bijlsma, 
Leeuwarden, f 63,980; 8. Geurts, ludoornik, 
f65,640; Alb. Haar, Wageoingeo, f54,985; II. 
de Herder, Beetaterzwaag, f f :I,4()U; Jac. van 
Groeneudaal, Hilversum, f49,135; W. J . G. 
Gribnsa, Arnhem, 47,450; W M. Weijen, Til
burg, f47,277; J. Bossmann, Arnhem, f47,240; 
J . Keken, Tilburg, f45,443. 

Velp, 15 Joni: het IJ uwen vao een dubbel 
bargerwooohuis aan de Beakelasn te Velp; iugek 
8 bilj., als: B. Kleinstarink Gzn. 13166, K. W. 
Vis f2939, J . Kspel f2885, It Eibers f2875, 
E. J. Muis f2830. E. J. X. Steentjes f2686, G 
J. Keiudeis, Arnhem, f2630; B. Wsssink f 2460. 
De overigeu te Velp. 

A l k m a a r . 15 Juui: bet houwen van een 
winkelhuis s,.l. Laat te Alkmaar voor rekening 
van den heer h. K. Sütlgé, onder beheer vau 
den arch. K. B.kker 11/; ingek. 13 bilj, al«: 
J. A. Groen ƒ4062, E. P v. d Waal / 4050, 
K. van Dijk ƒ3650, C. Grootegoed /3838, N. 
v. d. Voort / 3790, A. dc Munk / 377a, J . 
Hoibers f3740, J. Durregetst f3708, J. v. d 
Idsert /3680, H. Louw 13674, M. Zoudtrhuis 
f3606, A. Vos f3599, P. Meijer f3588, Firma 
Spruit cn Wilsf 3580. Gegund. 

Allen te Alkmaar. 
Amersfoort , 15 Juni: het bouwen vau ten 

schoolgebouw vour de congre.alie van O. L. 
Vrouw aldaar, onder beheer van den arch. Herin. 
Kroes; iugek. 17 bilj., als: Ta. Jaisseu, Itumpt, 
175,91,0; G. v. Kassei, 1 trecht, / 64.912; L. 
Ruitenberg, Amersfoort, f64.900; Gebrs. v. d. 
Meer, Harlingen, f64,850; C P. W. Dessing, 
Gouda, / 64,349; Kresen en VYassiok. Arnhem, 
/ 62,830; F. H, .Noorman, Zwolle, >62 7 i0; A. 
H. Noorman idem, f 61,680; J . Bossuiaun, Arn
hem, f60,800; W. Westerhof, Weesp, / 59,80.; 
N. G. Treep, Zwolle, / 59,750; H. van Laar, 
idem, / 69,100; J. Koeken, Tilburg, '58,700; 
1'. Kingmakers. Amsterdam, f 57,900; T Lijbera, 
Apeldoorn, / 52,900; W. v. d. Koog, Amersfoort, 
/ 52,790; A. J . I iterwijk en Zu., Zulten, / 61,400 
Gegund. 

Zwol le , 16 J U M : het vernieuwen cn ver
straten van eenige vakken klinkerbeatrating op 
de groote rijkswegen in de provincie Onerysel; 
ingek. 6 bilj, als: T. W. Bonte, Amersfoort, 
f12,070; G. Peteri Ca., Deventer. 111,690, W. 
Arntz, Miiliagta, f 11,640; P. Boks, Amenfoorl, 
f 10 999; K. Bus As., Overveen, f 10,950; J . 
Versteegh, Groningen, f 10,643. Kam. f 10,950. 

Leeuwarden, 16 Juui: het maken van 
eej reuiiuingswerk bij de draaibrug le Oadt-
sshoaw, in dm rijksweg van Leeuwarden naar 
de OverijseUche grens, uaoij Akkrum. Minste 
insclir. P Bijker, Buitenpost, f3185. 

» liv.~ing.-si. 16 Juni, voor rek. der ge
meente: u. de lerbouwing van school K. aan de 

Wagenaarstraat; ingek. 6 bilj., als: J. J . krijger 
/ 4:100 P. L van Miert, Middelburg, /4280; 
P. L. Bogaard ' 4030, C. van Beers P/./8889, J. 
Loois r"3ti89, F. N. de Kooij ,'3626. 

b. de levering vao 888 stuks schoolbanken; 
ingek. 8 bilj., als: G. I'ildenbogaard, Maassluis, 
/4608; J. ('. Nederveen, Rotterdam, /4-'i50; 1'ey 
en Stroo / 4120, F N. de Roov /4070, Gebra. 
de Plaa Z'3999. H. J. Ganderheyden f 3900, Van 
Wijngaarden en Co.. Weesp, ƒ3710, P. Kennis en 
Zn, Tilburg, f2 7P3. De uverigen te Vlissingen. 

Vtj ïravenhag*. , 16 Jnni, door bet depart, 
van waterstaat: lo. het herstellen en verbetereu 
van de lijn langs den Staatsspoorweg tusschen 
Meppel en Zwolle, alsmede vuur het bijspanoen 
vau vier draden aan de palen van die lijn. Minste 
insehr. J . J. Suwijn D*n , Leeuwardeu, f 1925. 
Kam. f2185. 

2o. het bijspannen van draden aan de palen 
der liju langs den lijsterspoorweg tusschen I trecht 
en Hilversum. .Minste insehr. C f). Dekker, 
Sleeuwijk f 594. Kam. f610. 

80. de aanleg van eeu lijn tusschen Kozen-
daal en Vlissingen. Miuste insehr. C. J. Tierollf, 
Kozendaal, 13150. Ram f3390 

4u. de aanleg vnn een lijn tusscheu Venlo en 
Maastricht Minste iuschr. ('. J. Tierollf f 1974. 
Ram. f2390. 

VHertogenhoNCli , 16 Juui: het onder
houden van de schipbrug over de rivier de Maas 
tussenen Heilel en F.inpel eu bijbeboorende wer
ken, van 1 Juli 1899 tot 30 Juni 1900; ingek. 
8 bilj, als: I . J Met z, Zalt-Bommel, f 5346; 
A. F. v. lieuckeloin, idem, f 6i:83; lirma Gebn. 
Kaasjager, ideas, f 5Z65; P. ft*, .an llattnm, idem, 
f5 155; A. Jansen, Hnl.1, t'5046; M. Butts, 
Blerik, f4950; A. Slagmoten, Rossum. 14888; 
A Blokland en B. A. Taselaar, Werkendam, 
f4676. Ram. f4925. 

.VI ifldelburg, 16 Juni: het verrichten vau 
eenige buitengewone bestratingen op den rijks 

' grooten weg der le klasse 110. 3 op Walcheren. 
.Minste feseer. J. Dekker, Middelburg, f767. 
Ram. f800. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, mun ^ 
Mem. San. Xnat L O N D O N . 

Kantoor: 150 De Boyterkade , A H 8 T K B D A M . Fillaaal: SS B a k l a . 
Hoofdagent voor Nederland, BelgiS en Koloniën van SHANKS * Co, te Barrhesst 
Specialiteit voor de Levering vao etmpleete Badinrichtingen — Privaat-Inriehtingen. — 

Shanks Closets zyn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJieren Badkuipen — 
Closets. IVaschtafeti, Urinoirs enz. — V I l W A t l l M« en V E M T I IJ A T I Bk 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende pigiea 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijks rsèsA 

V A N RIJN & Co., 
BOTTERDAM. 

Kantuur en Mat/azijn Ilhii'nikweekri' 
straat 04 b./d. Xieuwc Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
Glasverzilvering 

voor de // #• 00 I s I e inestet: 

BECKER & BUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
van 

W A T E R P A S - HOEKJaJEH». 
B H ANDER» 

I H S T B U J B K S T E M , 
voor INGENIEURS, A R C H I T E C T ! ! , 

LANDMETERS, T E E K E N A ABS, SBC. 

G e ë m a i l l e e r d e 

Peilschalen. 
WEEQWERKTUIGEN. 
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B o i i M K t t i i < l i y f 

- T E E K E N A A R , 
Voor dadelijk G E Vil A .1 G 1>. een 

K i M i n k . O P Z 14 II I K i t . 
'I' i : i : U I! \ A A H . te Groningen. 
Salaris / S O : ' i fiHt per maand. 

Franco brieven onder M 25, bureau 
Erven B. v. d. KAMP, Groningen. 

in Wordt j/errtiajiit, om dadelijk 
dienst te treden, een 

OPZICHTER, 
e r v a r e n in Weg-, Rioleerings- en 
Grondwerken, n i e t voor het llnreau. 

Salaris ftüt a ƒ NO per maand. 
Aanbiedingen franco, met uitvoerige 

toelichtingen, aan den I n g e n i e u r -
A r c h i t e c t der gemeente 'x-Hriiagen• 
losch, vóór 1 Juli a. s. 

Een Bouwkundig 

O P Z I C H T E R - T E E K F J M R 
zoekt, wegens afloop der werkzaam
heden, p l a a t s i n g . Goed op de! 
hoogte uiet Wau neidingwtrken en j 
Fabrieksbouw; ook geschikt om als 
Chef de Bureau op te treden. Brieven 
lett. B D, Bureau van dit Blad. 

Maatschappij totExplortatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTED ING . 
Op Binmelag eten SStt Juni 

IS»», des namiddags ten ti ure (lokale 
tijd), aas bet Centrsalbureau dor Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te threcht, 
van: 

B E S T I K No. 772. 
H e t v<-H «-ii gr II en w i j z igen 

der »'f r r m i » v a n de S t o p 
plaatsen der l i j n A K K -
H K J I K I ' T I ' H K N . 

B e g r o o t i n g / ' 3000.—. 

De besteding geschiedt volgens § 25 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 12n Juni 
1890 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park, en aan bet 
Bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
D. MOLENAAR, te Zutphen, en is op 
franco aanvraag tper brieft aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van / ' O . ö O . 

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

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 20n Jani 1899, ten 10 
ure voormiddag ( West Europeesche lijd) 
te beginnen aan de stopplaats Platten-
burg. 

A U T R E C H T , den 12n Juni 18H9. 

AANBESTEDING. 
H E T BESTUUR der Waterkeering 

van het Calamiti'uze W a t e r s c h a p 
K l i l . K W O r U S I I I J K en den 
Cal ami leuzen P o l d e r B O K S K I . E . 
zal op 

Z a t e r d a g den 8 Joli 1899, 
des namiddags te 2 uren, in de Directie
keet te B O R S E L E , volgens $ 1 
der A. B., 

aanbesteden: 
H e t u i tvoeren v a n Nteen-

bes tor t lngen tor u i t b r e i 
d i n g en v e r s t e r k i n g v a n 
( levei w e i k te H O U S E L E . 

( R a m i n g f M M S , — . ) 
Het bestek zal van-1 Juni ter lezing 

liggen in voormelde Directiekamer en 
ten Kantore van dm Secretaris Ont
vanger, waar het dan tevens verkrijg
baar zal zijn voor 55 cent. 

Aanwijzing door net Bestuur op 30 
Juni en 3 Juli 1899, telkens des namid
dags van 2 tot 4 uren. 

Samenkotnit bij de Directiekeet tc 
Borsek. 

Buitendien geschiedt geene aanwij
zing. 

BoKSËLK, 7 Juni 1899. 
Het Bestuur voort.oe.md, 

G. MINDERHOUT, 
Voorzitter. 

J B E E N H A K K E R , 
Secretarts-Ontvanger. 

AAHBESTEDING. 
De Industrieele Maatschappij „ T R O M -

I'ENIJURG", te Amsleeilam, is voornemens 
om op D o n d e r d a g 'i'A . l i m i a . * . 
aan te besteden tn het CAFE DE 
WA TEUT OII ES, te Amsterdam, aan 
den Ainstelaijk : 

Het bouwen van twee werk
plaatsen, een aanlegsteiger 
en diverse werken. 

Bestek en teeket ingen zullen ter 
inzage liggen aan genoemd Café, van 
af Maandag 19 dezer Inlichtingen bij 
de Bouwdirectie, op „ T B Ü M I E X I H R u " 
aan den Amsteldijk. 

H. P. DEU BOER, 
\Y olleufoppenstraat 37. 

K O T T K B W A i U . 
Specialiteit tn het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS, 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R 
D R E C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
den b a k v l o e r en D r a a i o v e n * . 

Ministerie van Waterstaat, 
Handel en Ny verheid. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Uaettmian Ê't Juli IS»», 

des voormiddags ten 11 nre, zal. onder 
nadere goedkeuring van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
aan het gebouw van het Ministerie van 
Waterstaat, Haodel en Nijverheid, wor
den aanbesteed: 

Het uitvoeren van werken aan 
Landsgebonwen te 's-Graven-

(Raming f4950.) 
Het bestek No. 54 hgt na 28 Jani 

ter lezing aan het Ministerie van Water
staat, Handel en Nijverheid; aan het 
bureel van den Rijksbouwmeester in 
het 2de district, Fluweelen Burgwal 
No. 16 te 's Gravenhage; aan dat van 
hetProvinciaal Bestuur van Zuidholland; 
en is voorts op franco aanvrage, tegen 
betaling der kosten, te bekomen bij 
de boekhandelaars GEBROEDERS V A N 
C L E E F , Spui No. 28 a te 's Graven
hage, en, door hunne tusschenkomst, 
in de voornaamste gemeenten des Rijks. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij voor
noemden Rijksbouwmeester en bij den 
Opzichter voor de Landsgebouwen H. E . 
VAN DE W A T E R Binnenhof. 

Aanwijzing zal worden gedaan op 
Woensdag 5 Juli 1899, des voormid
dags ten 9 ure. 

's-Gravenhage, 7 Juni 1899. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van Zaandam zullen op Z a t e r 
d a g 'i I J u n i e. k.. 's-namiddags 
l»/» uur, ten GEMEESTEHl'IZE 

aanbesteden: 
H e t l e v e r e n v a n N C H O O L -

.ME1' I t E I . E N l n de S c h o o l 
a a n de t'zaar~M*eter-
B Ir a at. 

Bestekken zijn a /"O.iïO verkrijg
baar ter Gemeente-Secretarie. 

Inlichtingen geeft de Gemeente-
Architect. 

Z A A N D A M , 14 Juni 1899. 

Burgemeesler en Wethouders 
voornoemd, 

H. J . C. V A N TIENEN. 
De Secretaris, 

Z A A L B E R G . 

Ter drukkerij der Xaiunloozo Vennootschap 
„Hot Vaderland". 

*,4*e
 J A A R G A N G N * . 2 5 . Z A T E R D A G , 24 Juni 1899. 

REDACTEUR: F. W. V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: liureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 
Advertentiën van I tot 6 rebels Al.oo, het bewijsnummer daaronder 

begrepen; v.or eiken regel meer A0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsirgcn, slechts tweemaal gerekend. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
ƒ5'—» voor Jlclgiö /'6.50 en voor de overige landen der I'ost-unie, 
met inbegrip van Xederlandsch-Indie en Transvaal, / 7.50. Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaat /0.25, zonder plaat /'0.15. 

A N D E R M A A L D E L F T . 

D e Prinsenstad g ing in den laatsten t i jd al weder 
over de tong. D e vroede vaderen hie lden zich in 
hunne vergader ing bezig niet den torenbouw en de 
bezwaren, door den heer B r u i g o m daartegen geopperd. 

E e n deel der vergadering achtte b l i jkbaar het op
treden des heeren B r u i g o m z ó ó ongepast, dat z i jn 
adres geen bespreking waard gekeurd werd. W a t ver
beeldt zulk ccn ï n e t s e l a a r s b a a s zich we l ! D e nestor 
der leden diende een motie in, o m het stuk eenvoudig 
voor kennisgev ing aan te nemen. 

M a a r twee andere leden, D e n H o e d , aannemer, e n 
Meyers , ï n e t s e l a a r s b a a s , sprongen den heer B r u i g o m 
bij , en keurden niet hem de gebezigde slappe basterd-
trasspecie voor torenbouw af. 

M e n zou denken, dat, wanneer drie bij uitstek prae-
tische mannen zulk een oordeel uitspreken, dit op een 
vergader ing van leeken in het bouwvak wel indruk 
moet maken . D i t was echter niet het geval . T o e n de 
heer M e y e r s z i jn onderzoekingen in deze zaak g e d a a n 
ter sprake wi lde brengen, riep de burgemeester, die 
b l i jkbaar van metselspecie zijn bekomst heeft, d e n 
spreker tot de orde. 

E v e n w e l , wat de heer M e y e r s mededeelde, was toch 
be langr i jk genoeg, o m er even bij stil te staan. E r 
b leek uit, dat de gemeente-architect oorspronkel i jk 
portland-cementspecie had wil len gebruiken, maar dat 
op advies van „ z o o g e n a a m d e groote mannen van b u i 
ten" de tras voor het cement in de plaats was ge
treden. 

D e z e mededce l ing wierp ccn e igenaardig licht op 
het geval. W e l k een zonderl inge positie neemt een 
gemeente-architect in, die zelfs de samenstel l ing v a n 
een mortel niet m a g bepalen, ofschoon men „ in h e m 
het volste vertrouwen stelt"! W a s het een questie v a n 

geld? M a a r met zeer magere port land-cement-mortels 
worden tegenwoordig zulke prachtige resultaten be
reikt, dat de financieele zijde van het vraagstuk v a n 
geen overwegend be lang kan zijn. 

T r a s heeft, in specie voor opbouw gebruikt , nadee-
len, die ieder deskundige kent. D a t de „ g r o o t e m a n 
nen van buiten" die nadoelen licht geteld hebben, ver
baast ons. E n , o wonder, ook de heer V a n der K l o e s 
kiest hunne zijde. H i j doet, in het weekblad „ D e A m 
bachtsman" zijn best, o m de voordcelen van tras i n 
het gunstigste licht te plaatsen. 

T r a s m o r t e l laat zich „ g e m a k k e l i j k e r " verwerken d a n 
port land-cementmorte l ! E e n fraai argument, dat zeker 
voor een eigenbouwer groot gewicht in de schaal zal 
leggen. D o c h als de gemeente Del f t een harer m o n u 
menten laat herstellen, d a n m a g het „ g e m a k " , dat de 
metselaars kunnen ondervinden, toch wel op den ach
tergrond blijven. O p het deugdzaamste, niet op het 
gemakkel i jkste uit te voeren werk komt het voor haar 
aan. D e heer V a n der K l o e s weet dit ook wel. 

Z i j n tweede argument is al van hetzelfde allooi. 
„ T r a s m o r t e l " , zegt hij, „ i s minder aan bederf onder
hevig als hij niet spoedig verwerkt wordt, omdat hij 
gerust c c n etmaal kan bl i jven overstaan, terwijl port-
land-cemcnt-morte l in e lk geval onmiddel l i jk behoort 
te worden verwerkt en het in den regel reeds beden
kel i jk is h e m van het eene schoft tot het andere te 
laten staan". 

A l s men dit leest moet men wel gaan denken, dat 
het bij de openbare werken van D e l f t met het toezicht 
treurig gesteld is. W a n t wat heeft dit te beteekenen, 
als het niet eens beletten kan, dat mortel , die te o u d 
is, toch n o g gebruikt wordt? W i j weten echter v a n 
nabij , dat de toestanden beter zijn, dan de heer V a n 
der K l o e s ons w i l doen gelooven, en dat de gemeente
architect, h a d m e n h e m den door h e m gewenschten 
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pnrtland-cenientmortel laten gebruiken, wel zou heb
ben gezorgd, dat die mortel op ieder oogenbl ik aan 
de strengste eischen voldeed. 

A l s derde argument doet de heer Kloes gelden, „ d a t 
trasmortel veel goedkooper is". W a n n e e r hier bet 
woord „ v e e l " werd weggelaten, dan zouden wij den 
schrijver kunnen bijvallen. D o c h wij zouden tevens de 
vraag willen stellen, of een gemeente, die verplicht 
is hel ileugdelijkste werk Ie eischen, mag toelaten dat 
de zuinigheid de wijsheid bedriegt? H i j zal die vraag 
ontkennend moeten beantwoorden. 

D e heer V a n der Kloes zeg! ten slotte, „ d a t tras
mortel zich, zoo niet vaster, dan toch op zijn minst 
even vast aan de steenen hecht als portland-cement-
mortel". K r mankeerde nog maar aan, dat de geachte 
schrijver ons wil doen gelooven, dat tras b e t e r 
bindt dan cement! H i j weet echter, zoo goed als wij, 
dat de kracht der verbinding hier slechts een zeer 
ondergeschikte rol heeft. A n d e r e eigenschappen der 
niortels geven bij hel metselen van torenspitsen den 
doorslag. O v e r die eigenschappen zwijgt de heer V a n 
der Kloes echter wijselijk. H i j is al tevreden met zijn 
talrijke „ p r o e v e n op aanhechting" en zijn „ h o o g s t e c i j 
fer na vier weken, 3.18 K G . per c M 2 . " 

W a a r komt een man, vergrijsd in dc practijk, al 
nict: toe, als hij hel kromme recht wil praten) O f zou 
de Del l tsche lucht den leeraar reeds zoo te p a k k e n 
hebben, dat hij laboratoriumproeven met practijk 
meent te mogen gelijkstellen? 

Het is een veeg teeken, dat hij den heer B r u i g o m 
„ o p de schoolbanken, onder zijn gehoor in dc Po ly 
technische School" wil hebben, omdat daaruit blijkt, 
dat de schoolmeester voor den vroegeren practicus in 
de plaats is getreden. E n dat „ T o y n b e c - w e r k " , met 
zijn „ w i n t e r c u r s u s in metsel- en stucadoorsmaterialen" 
riekt al mede erg naar de lamp. D c leeraar voelt reeds 
dc waardigheid van ccn hooglceraar in zich. H i j blijft 
op den areopagus cn denkt er niet over in het forum 
te dalen. „In allen ootmoed'', misschien wel bloots
voets en alleen in een hemd gekleed, wil deze G r e -

•gori t i s -Yan der Kloes zijn H e n d r i k I Y - B r u i g o n i naar 
het Canossa, dat de Polytechnische School heet, zien 
opgaan. 

W a l heeft de heer B r u i g o m gedaan, o m zoo verne
derend een straf te verdienen ? W i j achten hem o n 
schuldig, omdat hij, door de voordeelen van cement 
boven tras in het licht te stellen, zijn vaderstad geen 
kwaad berokkende. 111 j gaf zelfs gelegenheid o m waar 
men ten hcele bleek te dwalen, ten halve nog tc kee-

ren. D o c h hij pleegde majesteitsschennis jegens 
de Delftsche overheid, dc door haar benoemde cn der
halve onfeilbare deskundigen en jegens de weten
schap, zooals zij bel ichaamd is in den heer V a n der 
Kloes . E n voor zulk een drieledig vergrijp kan geen 
straf te zwaar zijn. M e t de groote heeren is het altijd 
nog kwaad kersen eten. 

W i j hadden ons van den heer V a n der K l o e s c c n 
andere voorstell ing gemaakt. W i j hadden hem aange
zien voor een oase in de woestijn van dorre examen-
wetenschap der Polytechnische School. D o c h de oase, 
zoo zij al bestaan heeft, is door het woestijnzand ten 
langen leste bedolven. 

W i j hadden gedacht, dat in een geval als dit de 
hoer V a n der K l o e s den heer B r u i g o m eens was gaan 
opzoeken, en dat de twee practici door over en weer 
praten het eens geworden zouden zijn. W a n t wie acht-
cn-twintig jaar gemetseld heeft, bezit zulk ccn schat 
van ervaring, dat zelfs ccn leeraar bij het middelbaar 
onderwijs winst daarmede doen kan. 

K o n cr een treffender bewijs geleverd worden voor 

de stelling, dat dc tegenwoordige ople iding onzer tech
nici kant noch wal raakt? 

E n toch dc heer V a n der Kloes voelt misschien 
wel, wat er aan de ople id ing ontbreekt. W i j lazen ten 
minste met vo lkomen instemming, wat hij in hetzelfde 
nummer van zijn b lad , dat zijn vrijwel mislukte ver
ded ig ing bevatte, uit een Dui t sch b lad vertaalde. „ D a t 
111 vraagstukken der techniek dc wiskundigen in het 
bijzonder bevoegd zouden zijn o m mede te spreken, is 
c c n oud vooroordeel. D e ingenieur kan c n m a g g e e r » 
geleerde zijn in den gebru ikc l i jken zin van het woord. 
V a n de geleerden onderst heidt zich de ingenieur in 

beginsel, doordat zijn taak niet neerkomt op weten
schappelijk navorschen, maar op het practisch aan
wenden der uitkomsten van het wetenschappelijk o n 
derzoek.'" 

D i t is een bij uitstek waar woord, maar het zal velen 
vreemd in de ooren kl inken. Delft niet langer de 
kweekplaats van zuivere wetenschap, de wiskunde van 
haar troon, het is z ó ó iets ongehoords, dat men er 
van schrikt. 

D o c h het wordt n o g erger. „ D c geestelijke krachten 
van den ingenieur zouden die van een normaal mensch 
verre te boven moeten gaan, als hij de wiskundige 
hulpmiddelen z ó ó zeer in zijn macht moest hebben 
als ccn wiskundige van beroep ; als men van h e m 
mocht verlangen, dat hij door zelfstandigen arbeid als 
natuurkundige de wetenschap zou uitbreiden en bo
vendien een degelijk ingenieur zou zijn, met c c n werk
zaamheid z ó ó veelzijdig als wellicht in geen ander 
beroep voorkomt." 

D a t staat er. M e n verlangt van een Delf tsch student, 
dat hij dc wiskunde z ó ó zeer in zijn macht heeft, als 
hierboven bedoeld wordt. G a a n nu de geestelijke 
krachten der ingenieurs, die Del f t aflevert, die van 
normale menschen verre te boven? W i j hopen het, 
doch zijn er vooralsnog niet van overtuigd. E n als die 
„ Ü b e r m e n s c h e n " eens nict aanwezig mochten zijn. d a n 
volgt de deductie, dat de eigenlijke ingenieursvakken 
het loodje moeten leggen, als v a n zelf. 

„ S o m m i g e n krijgen reeds op de hoogeschool een 
zoodanigen afkeer van dc practijk, dat zij na het ver
strijken van hun studietijd aan de school b l i jven 
kleven, c n assistent of privaat-docent worden, de 
meest verkeerde weg voor een leeraar der ingenieurs-
kunst." 

Deze opmerking slaat natuurlijk in de eerste plaats 
op de Duitsche toestanden. H i e r tc lande is voor as
sistent of privaat-docent-worden maar weinig gelegen
heid. E v e n w e l , wij kennen zc allen, de menschen die 
door Del f t voor iedere practijk ongeschikt zijn ge
worden, cn die in leeraars- of andere baantjes terecht 
kwamen. 

„ H o e kan een professor bij zijn leerlingen zin en 
liefde voor c c n beroep opwekken , tot het uitoefenen 
waarvan hij zelf geen lust en geen geschiktheid bezit? 
H o e kan zulk een man zijn leerlingen tot een strijd 
voorbereiden, tot het aanbinden waarvan hem zelf de 
moed ontbrak? V a n het onderwijs van zulke profes
soren geldt dan het woord van Goethe r „ D i e M e n 
schen, da sie zum N o l h w e n d i g e n nicht hinreichen, 
b e m ü h e n sich ums l'nniitze". 

Deze woorden zijn z ó ó waar, dat men hun overwe
g ing zou willen aanbevelen aan ieder, die met techniek 
wat heeft te maken. 

E r is echter n o g wat. Z a l het wel aan eenige school 
ooit ge lukken, zulke onderwijzers te krijgen, als 
eigenlijk noodig zouden zijn? W i j gelooven het niet. 
O m niet persoonlijk te worden, zullen wij het N e d e r 
landsche polytechnicum buiten bespreking laten. 
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Slechts over de Duicsche inrichtingen, die dc model 
len zijn geweest, waarnaar ele onze werd gevormd, een 
enkel woord. 

W i e wordt in Dui t sch land hooglceraar aan c c n P o 
lytechnische Schoo l? D e eigenlijke practicus doet het 
niet, ten eerste omdat de practijk beter betaalt en 
ten tweede omdat het docccren hem weinig toelacht. 
Z o o bl ijven slechts de meer theoretisch aangelegde 
technici over, waarbij dan nog komen enkele beroemd
heden, voor wie de professorstitel ccn in het titel-
l ievende Dui t sch land we lkom epitheton ornans vormt, 
maar die aan eigenlijk les geven niet veel doen. Z o o 
is het begrijpel i jk, dat meer en meer de zuivere theo
rie een groote plaats gaat innemen, dat d c practijk ge
heel op den achtergrond raakt. „ E e n groot deel der 
behandelde en door den toch reeds zoo sterk inge
spannen leerling niet verteerde leerstof is voor d e n 
lateren ingenieur ballast", zegt de Dui tsche schrijver, 
en hij heeft daarin vo lkomen gelijk. 

E r is niet veel kans, dat in de eerste jaren de wet 
op het M i d d e l b a a r onderwijs veranderd zal worden. 
D e onlangs vergaderde leeraren aan H o o g e r e Burger
scholen althans waren van die meening. M o c h t het, 
wie wect wanneer, eens zoover komen, d a n zal de zui
vere wetenschap geheel op den achtergrond haar plaats 
moeten krijgen, en zal in het bijzonder op de eischen 
die het werkelijk leven stelt, gelet moeten worden. 

D e tegenwoordige beweging, die beoogt, een hoog
leeraar in de bouwkunst aan het personeel der R i j k s 
academie te A m s t e r d a m te doen toevoegen, heeft onze 
sympathie geenszins. W a n t ook hier zal de practijk 
noodzakel i jk buiten de deur moeten blijven, en zullen 
jongel ingen aan het ontwerpen van echte lucht kitstee
ë n worden gezet, ofschoon het A . B . C . van hun vak 
n o g in het minst niet machtig. 

Slechts dan kan onze bouwkunst weer wat gaan 
beteekenen, indien zij zich baseert op het handwerk. 
O o k de hervorming van Delf t zal, als zij ooit ge
schiedt, slechts tot resultaten leiden, wanneer aan de 
practijk dc eerste plaats wordt gegeven. 

E E X E V E R B O L ' W I N G S G E S C H 1 E D E N I S . 

H e t hieronder medegedeelde omvat in korte trek
k e n wal omtrent het verbouwingsvraagsUik van het 
Gemeentehuis te A r n h e m is voorgeval len en in den 
Gemeenteraad behandeld. 

D o o r de gestadige uitbreiding van de bevo lk ing der 
gemeente A r n h e m werden de verschillende takken van 
dienst en daarmede de ambtenaren, alsmede het getal 
der raadsleden geleidel ijk vermeerderd, zoodal de 
meeste bureaux en de raadszaal in het bestaande G e 
meentehuis te klein werden, zoodat de verbouwing v a n 
het Gemeentehuis dan ook sedert 1870 meermalen 
een punt v a n onderzoek uitmaakte, evenwel alt ijd 
op zeer bescheiden schaal. 

T o e n op de tentoonstelling, in 1879 te A r n h e m ge
houden, c c n plan van een geheel nieuw Gemeentehuis , 
ontworpen door den toenmaligcn gemeente-architect 
( A . van C u y l e n b u r g h Jr.) werd g e ë x p o s e e r d , meende 
men algemeen, d a l dit p lan wel spoedig zou worden 
uitgevoerd, omdat het heette, dat bedoe ld plan den 
architect was opgedragen door c c n schatrijk inwoner 
met de bedoel ing het daarnaar te stichten gebouw de 
gemeente te schenken ; dit gerucht werd echter n i m 
mer bewaarheid. 

Intusschen werd er aan het bestaande Gemeentehuis 
weinig ten koste gelegd, zoodat de voorgevel in zeer 
slechte conditie k w a m en het bestuur der A f d . A r n 
hem van de M i j . tot bevorder ing der Bouwkunst h ier in 

aanle iding vond o m dd. 10 N o v e m b e r 1883 een adres 
aan den Gemeenteraad te zenden, waarin werd aan
gedrongen 0111 door erkend bevoegde deskundigen een 
onderzoek te doen instellen, o m den gevel van het 

Raadhuis zooveel mogelijk in zijn oorspronkel i jke 
vormen en aanzien te doen herstellen. 

Dit adres werd behandeld in de Raadsz i t t ing van 
22 Maart 1S84 en na langdurige besprekingen, waarin 
zoowel het nut als noodelooze van een onderzoek werd 
bepleit, besloten o m thans nict tot het gevraagde o n 
derzoek over le gaan, doch bij eene eventucele ver
bouwing van het Gemeentehuis, hel adres in nadere 
overweging te nemen. 

In de raadszitting van 22 Juni 1885 k w a m een voor
stel van B. en W . ter tafel o m hun op te dragen plan
nen met begroot ing van kosten te doen ontwerpen 
voor eene verbouwing van het tegenwoordige G e m e e n 
tehuis en voor dit doel een crediet te verleenen 
van ƒ 1000 voor de bezoldig ing van c c n tijdelijk op
zichter, aan welke speciaal zou worden opgedragen 
mede te werken tot het ontwerpen van bovenbedoelde 
plannen 

N a uitvoerige discussion over het voorstel en over 
de vraag of hel bestaande Gemeentehuis zou kunnen 
verbouwd worden of wel ccn nieuw gebouw op de
zelfde plaats zou worden gesticht, werd het voorstel 
verworpen. 

D o o r het bestuur der A f d . A r n h e m van de M i j . L 
bev. d. houwkunst werd bij schrijven dd . 13 Ju l i 1885 
wederom aangedrongen op ccn onderzoek door erkend 
bevoegde deskundigen. 

In dc raadszitting van 1 Augustus 1885 werd be
sloten dit adres in handen te stellen van B. en W . , 
ten einde bij het ontwerpen van plannen voor de 
verbouwing, daarop acht te slaan. 

D o o r den heer G . van Berkum werd dd. 17 Septem
ber 1885 een adres aan den gemeenteraad ingediend, 
betreffende den bouw van een nieuw Gemeentehuis , 
waarvoor door adressant werd aanbevolen het geheel 
vrijstaande gebouw te plaatsen op het Eusebiusple in , 
tegenover de Sabelspoort, met het hoofdfront naar d e 
Groote M a r k t . 

In de raadsvergadering van JO Sept. 1885 werd be
sloten dit adres met bij lagen te renvoiccren aan B . 
en W . , ten einde bij het maken van plannen voor een 
nieuw Gemeentehuis nader in overweging te nemen. 

D o o r B. on W . was in F e b r u a r i van het jaar 1888 
aan den toenmaligcn Directeur der Gemeentewerken 
J . A . L i n d o , eene opdracht gegeven oni te onderzoe
k e n of het bestaande Gemeentehuis al dan niet vat
baar zal zijn voor eene verbouwing, die het geschikt 
maakt VIHM- het doel. 

Bij de behande l ing van de begroot ing voor het jaar 
1889 werd door B. en W . c c n post ui tgetrokken v a n 
ƒ IOOO voor het maken van plannen voor het ver
bouwen van het bestaande en voor het stichten v a n 
een nieuw Gemeentehuis. 

In deze raadszitting werd er met nadruk op ge
wezen, dat dit werk nict behoorde opgedragen te 
worden aan het bureau van openbare werken, omdat 
het bouwen van ccn raadhuis meer behoort op het 
geb ied der schoone bouwkunst, terwijl de taak en de 
ople id ing van den directeur der gemeentewerken meer 
van technisch wetenschappelijken aard is. O o k w e r d 
ernstig in overweging gegeven of het verkiesl i jker was 
en beter resultaat zou hebben, indien er eene prijs
vraag werd uitgeschreven voor het verbouwen v a n 
het bestaande en voor het oprichten van een nieuw 
Genieentehuis. 
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Nadat ccn voorstel om een post uit te nekken voor 
het maiken van ccn plan van herbouw en een plan 
voor het stichten van ccn nieuw Gemeentehuis was 
verworpen, werd besloten den directeur der gemeente
werken, volgens het voorstel van B. en W., de noodige 
opdracht te geven. 

In de raadszitting van I Maart 1890 deelde de 
voorzitter mede, dat aan de leden zal worden toege
zonden het rapport niet de daarbij behoorende tee
keningen van den directeur der gemeentewerken 
Lindo, betreffende het verbouwen van het tegenwoor
dige of het bouwen van een nieuw Gemeentehuis. 

Dit rapport bevatte eene wijdloopigc beschrijving 
van zeven verschillende plannen van verbouw en aan
bouw van het tegenwoordige, van nieuwe gebouwen 
op de tegenwoordige plaats, met uitbreiding aan de 
Walburgslraat, en van een plan voor het stichten van 
een nieuw Gemeentehuis. 

Bij de meeste plannen voor verbouwing was aan
genomen de Walburgstraat, die thans eene breedte 
heeft van + 5.50 M., te verruimen tot eene straat 
van 18 M. breedte, met het oog op het toenemend 
verkeer van het Z. Oostelijk deel der gemeente met 
de binnenstad en de Groote Markt. 

De kosten van deze verschillende plannen waren 
begroot als volgt: 

Verbouwing van het bestaande Gemeentehuis: 
Plan I, IV, V en VI resp. op / 97 ixxo, ƒ 90.000, 

ƒ 110.000 en ƒ 80.000. 
Verbouwing van idem z o n d e r de huizen aan de 

Walburgstraat: 
Plan II op ƒ 40400. 
Verbouwing van idem met de huizen aan dc Wal

burgstraat : 
Plan III op ƒ 51 900. 
Geheel nieuw gebouw op de tegenwoordige plaats 

met de huizen aan de Walburgstraai: 
Plan VII op ƒ 70000. 
Geheel nieuw gebouwd op een gedeelte van het 

Willemsplein: 
Plan VIII op / 530.000. 
Bij plan III en VII zouden nog de kosten zijn te 

stellen van aankoop of onteigening van de huizen, 
gelegen aan de N.zijde van de Walburgstraat en van 
de verbrceding dier straat 

Bij plan VII zou het bestaande Gemeentehuis (het 
oude Maarten van Rossumhuis) geheel worden ge
sloopt . 

Bij plan VIII was onder de kosten begrepen een 
bedrag voor centrale verwarming en voor gas- en 
waterleiding. 

De conclusie van den directeur kwam in hoofdzaak 
op het volgende neer: 

Wordt geen nieuw Gemeentehuis gebouwd, dan 
komt plan I het meest in aanmerking, omdat dit het 
eenvoudigste en goedkoopste is en hierbij gelegen
heid blijft bestaan tot uitbreiding. 

Indien eene verbouwing volgens plan I niet vol
doende in de behoefte van een lange reeks jaren 
voorziet, zou de bouw van een nieuw Gemeentehuis 
verre de voorkeur verdienen boven eene verbouwing 
van het bestaande; hij meende daarvoor geen ge
schikter plaats te kunnen aanwijzen dan een gedeelte 
van het Willemsplein voor de Hoogere Burgerschool. 

Bij besluit van B. en W. dd. 25 Maart 1890 werd 
den directeur der gemeentewerken nog opgedragen 
een plan te ontwerpen van een Gemeentehuis, ge
bouwd vóór de Hoogere Burgerschool, waarbij deze 
laatste levens is ingericht tot het opnemen van ver

schillende bureaux, en het bouwen van een nieuwe 
II. Burgerschool op aan le koopen terrein. 

Bij brief van 25 April 1890 werd dit plan ingediend 
en de kosten hiervan begroot op ƒ 455.000. 

Naar aanleiding van deze plannen werd door het 
raadslid en lid van de Commissie van Bijstand, de 
heer G. T. Cocrs, den 3n Januari 1891 aan B. en W. 
een plan ingediend om ccn nieuw Gemeentehuis te 
stichten op een gedeelte van het Willcmsplcin, waar
van de bestaande H. Burgerschool een onderdeel zou 
uitmaken, en het bouwen van ccn geheel nieuwe H. 
Burgerschool op een vrij terrein. De kosten hiervan 
werden geraamd op ± ƒ 375.000. 

In Januari 1891 werd door B. en W. aan den tegen-
woordigen directeur der gemeentewerken, J. W. C. 
Tcllcgen, opdracht gegeven te dienen van bericht 
aangaande: 

I. het plan van het raadslid Coers, en 
• 2. zijne denkbeelden over de Raadhuisquestie in 
het algemeen. 

Hieraan werd door genoemden directeur bij rap
port van 23 Februari 1893 gevolg gegeven, waarin hij 
de uitvoering ontried van dc plannen I—VIII van den 
heer Lindo, als ook van het plan van het raadslid 
Coers, en in hoofdzaak het volgende advies gaf: 

10. Bouw ccn Gemeentehuis op den hoek van Vel-
perplein en Roggestraat en schrijf daarvoor een prijs
vraag uit. 

20. Onafhankelijk daarvan aankoop van het huis 
grenzende aan de N. zijde van het Gemeentehuis. 

30. Is opvolging van het advies no. 1 vooralsnog 
niet mogelijk, voer dan uit verbouwingsplan L, gewij
zigd in verband met het aan te koopen huis. 

Bij dit rapport werden overgelegd verschillende 
plannen voor de verbouwing van het bestaande Ge
meentehuis, welke verbouwingsplannen echter tallooze 
malen werden gewijzigd, waarop niet weinig van in
vloed was de aankoop van het meergenoemd aan
grenzend perceel. 

In de raadszitting van 25 Februari 1893 werd met 
bijna algemeene stemmen ccn voorstel van B. en W. 
aangenomen, om in verband met de voorgenomen 
verbouwing van het Gemeentehuis, het huis en erf 
groot 1330 A., grenzende aan de noordzijde van het 
Gemeentehuis, voor ccne som van ƒ 45 000 aan te 
koopen. 

In de raadszitting van 9 Juni 1894 werd met bijna 
algemeene stemmen besloten tot verbouwing van het 
Gemeentehuis, overeenkomstig plan L van den direc
teur der gemeentewerken, en omvattende een gedeelte 
verbouwing van het bestaande Gemeentehuis en het 
aangekochte huis aan de noordzijde, het bouwen van 
een nieuwe raadszaal en het inrichten van het zooge
naamde achtergebouw voor verschillende bureaux en 
brandvrij archief; hieronder was echter niet begrepen 
het restaurecren van den voorgevel. 

Hiervoor werd beschikbaar gesteld eene som van 
ƒ 70000. 

Kort daarna, reeds in de raadszitting van 14 Juli 
d. a. v., werd een voorstel van B. en W. aangeno
men tot verlaging van het peil van den vloer in de 
vestibule, waardoor het mogelijk werd de stoep, die 
voor het Gemeentehuis was gelegen, weg te breken. 
Deze stoep was bij het inrichten van het gebouw tot 
Gemeentehuis in 1830 aangebracht. De kosten zouden 
bedragen ƒ 7000. 

In de raadszitting van 27 Juni 1896 werd besloten 
het huis en erf, groot 382 c. A., gelegen aan de 
zuidzijde van het Gemeentehuis, op den hoek van 
de Walburgstraat, aan te koopen voor eene som van 
ƒ 24 000, in verband met de voorgenomen verbouwing 
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van het Gemeentehuis en ccne eventuecle uitbreiding 
van de Walburgstraat 

Er werd nu met kracht aan de verbouwing volgens 
het door den Raad goedgekeurde plan gewerkt, zoodat 
in de raadszitting van 21 November 189Ü een voorstel 
door B. en W. kon worden ingediend voor de decora
tie van de raadszaal enz., ontworpen door den deco
rateur-schilder C. H. Roskam te Arnhem 

Na algemeene afkeuring van deze plannen werd op 
voorstel van het raadslid V. G. A. Bosch besloten B. 
en W. op te dragen over de betimmering van de 
Raadszaal enz. ccn bekwaam architect te raadplegen. 

Ten gevolge van dit besluit werd de verdere ver
bouwing gestaakt. 

In de raadsvergadering van 1 Juni 1897 stelden B. 
en W. voor, over te gaan tot de uitvoering der over
gelegde plannen van den architect C. Muysken te 
Baarn, betreffende de in- cn uitwendige herstelling 
van het Gemeentehuis, waaronder was begrepen het 
restaurceren van den voorgevel van het Gemeentehuis, 
het bouwen van nieuwe gevels van het aan de noord
zijde gelegen huis en het wegbreken van het huis op 
den hoek van de Walburgstraat cn hiervoor beschik
baar te stellen ccn bedrag van ƒ 113 OOO, makende 
alzoo met de reeds toegestane som van ƒ 77 000 ccn 
totaal bedrag van ƒ 190.000. 

Dit voorstel werd met bijna algemeene stemmen 
aangenomen. 

Door uitvoering van deze plannen moesten vele 
reeds gemaakte binnenwerken worden gewijzigd, doch 
overigens had de afwerking geregeld plaats, zoodat 
het hoofdgebouw met den voorgevel thans zoover ge
reed is, dat het vermoedelijk in het begin van Juli 
a. s. voor den dienst in gebruik zal kunnen worden 
genomen. 

Hiermede is echter het verbouwingsplan nog niet 
geheel gereed, want nog moeten de reeds verbouwde 
gevels van het aan de noordzijde gelegen huis op
nieuw worden verbouwd, meer in overeenstemming 
met den voorgevel van het hoofdgebouw en zal ccne 
afsluiting worden geplaatst in de nieuwe rooilijn van 
de verbrcede Walburgstraat 

Hoewel de gemeente reeds door openbaren en on-
derhandschen aankoop eigenares is van de perceelen 
aan de noordzijde van de Walburgstraat, uitgezonderd 
een perceel, waarvoor het schijnt dat gecne minnelijke 
schikking kans van slagen heeft en daarom door de 
gemeente ccne onteigeningswet is aangevraagd, kon 
dit wel eens oorzaak zijn, dat de verbrecding van 
deze straat nog langer op zich zal laten wachten, dan 
aanvankelijk werd vermoed. 

Juni '99. H. U. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur! 
Op reis zijnde, kreeg ik bjj toeval kennis van het ingezonden 

stnk in uw blad (wellicht ook in andere bladen) geplaatst door 
den heer 6. Knuttel te Delft, pardon Hof van Delft (*) 

Eerstens vindt ik het u n f a i r , wellicht ook beneden peil iemand 
op d e r g e l i j k e wjjze aan te vallen zonder hem, 't zij door toe
zending van een exemplaar of op andere wijze in kennis daarmede 
to stellen. De Delftsche gemeente-architect, boe consciëntieus ook 
volgens K., zal wel mogen uitroepen: Heer behoed mij voor znlke 
vrienden. 

Mocht mijn adres argumentatie missen? de heer K. zal mij 
ten goede honden, dat ik te vergeefsch de zijne in zijn schrijvon 
heb gezocht, ten minste steekhoudende. De handschoen in derge
lijk geval voor een vriend opnemende (al heet men ook technicus), 
moet men weten dat dit ieta andera is dan de loonen van een 
fabrieksperaoneel adminiatreeren. 

(*) De inzender vergist zich. In ons blad is geen ingezonden stuk 
van den heer O. Knuttel geplaatst; het door hem (inzender) be
doelde atukje werd door ons uit de A. Rett. Ct. overgenomen. [Red.\ 

Wat de gesteldo vragen in do Delftsche Courant betreft, be
antwoording zou mjjns inziens do moriaan geschuurd zijn. Dat wil 
ik oebtor opmerken; het 'B oen zegen geweest voor de midden
eeuwsche bouwmoosters, dat zy, zelf con oordeel missende, niet 
hebben kunnen profiteeron van voorlichting van don heor Van der 
Kloes c. s. Hoe menig schoon bouwgewrocht, waarvan men heden 
goniet, zou dan reeds lang verloren zijn geweest. 

Mocht de specie 3 zand, 2 kalk, 1 tras, zoomede do steen, 
overeenkuinende met zacht bardgrauw, volgens voorschrift zyn 
van de hecren Molenaar, Niouvvenbuis en I'oBtbumus Mejj.jos, wat 
ik in tegenstelling met Knuttel niet gaarne als een feit zou 
erkennen, dan moet ik veronderstellen dat zy te veel aan zekere 
inrichting hier-ter-stede hebben gedacht 

Uit de melange in bunne bestekken blijkt mij echter dat zij. 
evenals Van der Kloes, heldorder oogonblijïken gehad hebben. 

Wiiür iB, dat ik geen kennis heb van de hoogo wetenschap over 
metselspecie uit het laboratorium der P. S., doch bij dergelijke 
resultaten, zal ik mij maar geluk wenschen en houden aan de 
wetenschap in een byna dertigjarige practijk opgedaan. Do natuur, 
hier vooral do vorst, was mijn loermoes ter , van daar dan ook, 
dat het bestek der torens van 1897, waarin was voorgeschreven 
cementspecie en klinkers, my beter voldeed. Tot den heor Knuttel 
zou ik willen zeggen schoenmaker bigt' bij je leest, en hier
mede basta. 

Ulid. d'.o. dien., 
M. J . BRCIUOM. 

A a n den heer R e d a c t e u r van het W e e k b l a d 
De Opmerker. 

Beleefd verzoek ik UEd., naar aanleiding van een schrijven 
van den WelEd. heer Knuttel, onlangs voorkomende in de jV. 
Rett. Ct., bygaand antwoord te willen plaatsen. 

Volgens genoemden heor Knuttel is het een metselaar niet 
euvel te duiden, dat hy in wetenschappelyken zin geen oordeel 
kan vellen over metselspecie, enz. enz. 

Het zy my vergund, na dertig jaren ondorvinding, don heor 
Knuttel te beweren, dat mjjn inziens bet ook don wetenschappelijk 
gevormde ingenieur en architect niet euvel te duiden is, dat hij 
in practische n zin geen oordeel kan vellen over metselspecie. 

De wyze immers, waarop èn ingenieur èn architect nog steeds 
worden opgeleid en het diploma als zoodanig op jengdigen leef
tijd wordt uitgereikt, geeft den practicus, die weet welke veel
omvattende kennis er wordt vereischt zich in elk vak te bekwamen 
stof tot verschillende beschouwingen. 

Beziet vele stationsgebouwen. Katholieke kerken cn torens als 
ook vele scholen, die ongeveer een dozijn jaren tellen en men 
komt tot de Blotaom, dat vele voeglooze muren alsook een legio 
mnurvlakten bestreken zyn met bet alleen zaligmakende cement 
om het doorregenen tegen tc gaan. 

Hoe dikwijls moet de practicus zich niot onderwerpen, tegon 
beter weten in, aan de voorgeschreven wijze van speciebereiding 
on constructies in de metselwerken door sommige boeren archi
tecten, waarvan het product beneden de verwachting bleef. 

En leert het de ondervioding ook niet, dat de architect nog al 
eens wordt behandeld als de arts, die geroepen eene zioke hulp 
te verleenen en zonder zyn medeweten den patient ziot genezen 
door eon anderen arta, waar do geneesmiddelen van den eereten 
worden verworpen. Het is en blijft een feit, dat om specie te 
kunnen voorschrijven of bereiden, die bruikbaar is voor den met
selaar en voldoende vorsteonings-vermogen blijkt te bezitten, men 
de practijk beter vertrouwen kan dan de theorie. 

Dan zal men tot de wetenschap komen dat portland cement-
specie, door bekwame werklieden naar den eisch bewerkt voor 
de meeste werken alsook voor waterdichte werken, verre de voor
keur verdient. 

Bij voorbaat mjjnen dank, mynheer de Redacteur. 
Hoogachtend, Uw dw., 

Boskoop, 21 Juni 1899. L. Moim. 

Behalve de bovenstaande, ontvingen wy betredende dezo zaak 
nog een paar ingezonden stukken, die wij echter niet opnemen, 
eensdeels omdat ze op hetzelfde neerkomen, maar ook omdat ze 
te veel in allerlei nevenzaken en personenquesties verloopen; ons 
blad is daarvoor niet de plaats. \Rcd.] 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'-Gil vvKNii.vtiE. Alhier overleed de heraldicus J . M. Lion, wapon-

schildor by den Hoogen Raad van Adel. Hy behoorde, zegt de 
heer C. W . H . Verater in het .Vieu-t/s v. d. Dag, tot de wakkere 

Êildebroeders, die, na het opwekkend woord, indertijd door den 
eer J . A . Koopmans, heraldicus te Lent, gesproken, niot meer 

wilde blijven voortknoeion op den ouden weg, doch, het oog ge
richt houdend naar onze Duitsche naburen, — bjj wie de heral
dieke kunst herleefde, — ook hier te lande ernstig gingen be-

Eroeven de wapenkunde en wapenkonst uit het verval op te 
effen, waarin deze sedert tal van jaren verkeerden. 
Behalve verschillende werken op heraldisch gebied, gaf hij in 

1894 zyn „Heraldieke Modellen" uit, een uitmuntenden arbeid, 
die er veel toe medegewerkt heeft, een beter inzicht te ver
spreiden omtrent de eischen, waaraan goede en juist-gestileerde 
blazoenen moeten voldoen. 
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Verscheidene fraaie oorkonden, talrijke goede wapenteekenin-
gen en diploma'» met heraldische emblemata werden door Lion 
vervaardigd, terwijl zgn voordrachten en lezingen over wapen
kunst er veel toe hebben bijgedragen, om meer liefde voor deze 
belangwekkende, te lang verwaarloosde hulpwetenschap der ge
schiedenis hier te lande te wekken. 

JUisschien zal een meer bevoegde een vollediger artikel aan den in 
de kracht des levens gestorvene wjjden. Immers, èn door zjjn streven, 
èn door zijn hulpvaardigheid, waarop nimmer tevergeefs een be
roep werd gedaan, beeft hjj aanspraak op een woord van dank 
voor al hetgeen hjj heeft verricht. 

Evenals wijlen J. B Rietstap, zal Lion hij de heraldici en 
wapenteekenaars in Nederland in dankbare herinnering bljjven 
voortleven. 

BOTTERHAM. Zaterdag 17 Juni hield de Sociëteit U . X. I., welke 
zich ten doel stelt den vriendschappelijken omgang tussehen leer
lingen en oud-leerlingen der Academie van II. K. en T. W. le 
Rotterdam te bevorderen en hunne vakbelangen te behartigen, 
haar vierde jaarvergadering. 

Nadat den bekroonden in de schets-prijsvraag voor een gesmeed 
ijzeren vulling in een buitendeur, den heer J. F . Buchel als 
eerste, en den heer D. J. Cramer Dz. als tweede, de behaalde 
onderscheidingen waren uitgereikt, werd door den Becretaris het 
jaarverslag uitgebracht, waaruit bleek dat de toestand der Sociëteit 
zeer bevredigend, en het lodental sterk toegenomen is. Ook de 
financieele toestand bleek zeer gunstig, de rekening van het uf-
geloopen jaar sloot toch met een ruim gunstig saldo. 

Hierna werd overgegaan tot het voorzien van vacatures in het 
bestuur. Oekozen werden heeren Joh. Hoogenboom, YV. Bruvnzeel 
en J. T . Brand. 

Nadat nog besloten was dit jaar de excursie te houden naar 
's-llertogenbosch en Hceswjjk en een prijsvraag uit te schrijven 
voor een lie wijs van lidmaatschap, kwam in behandeling een vraag 
uit de vragenbus betreffende de fundeering van de Alexander III 
brug te l'arjja, welke ter oplossing in banden gesteld werd van 
een commissie. Hierna wer.i de vergadering gesloten. 

UTRECHT. De bekende „Nederlandsche /inkpletterij" van den 
heer A . D . Hamburger alhier heeft eene belangrijke uitbreiding 
ondergaan, bestaande in een geheel nieuwen bijbouw met smelt
oven en volledig samenstel machinerieën. De heer Hamburger is 
er thans in geslaagd eene inrichting tot stand te brengen, waar
door het hein mogelijk is bladzink te fabriceeren ter lengte van 
S M. by 1 25 M. breedte. Bladzink van deze afmetingen was tot 
heden slechts in bet buitenland verkrijgbaar. 

DELFT . Naar wij vernemen heeft de heer II. J. Bruigom zich 
per adres tot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gswend 
met verzoek om het bekende raadsbesluit van 14 Juni jl. te 
vernietigen, het werk aan de hoektorens der Oudekerk te staken 
en zoodanige maatregelen te nemen als in het belang van dit 
werk zullen noodig zyn. 

— Aflevering 6 van De Natuur (uitgave van J. G. Broese, te 
l treehti, bevat: Herstellingsvermogen en zelf-emputatie onder 
de dieren, door Dr. R. Sioia. — De optische Firma Carl Zeiss 
en de constructie der Apochromaten, door Dr. R. G. Rykens. — 
Berekening van het aantal beelden in hoekspiegels, door A. Pelt. — 
De verdedigingsmiddelen der planten tegen slakken, door C. K . 
Destreé — Snelwerkende stoomverbrekers voor hooggespannen 
stroomen, door Dr. L , Bleekrode. — De vorderingen der Ether-
telcgratie, door Dr. L , Bleekrode. — Boekaankondiging. — Een 
zelfwerkende brandvcrklikker, door 11. — Sterrenkundige opgaven 
en mededeelingeo. De planeet Eros, door Ant. Pannekoes. — 
Correspondentie. — Korte mededeelingen. 

P E R S O N A L I A . 
— By den waterstaat en 's lands B. O. V . in Ned.-Indië zyn: 
b e n o e m d : tot opzichter 2e kl. bjj den waterstaat en 's lands 

B. O. W. de opzichters Se kl. A . Mioulet, E . G. B ten Brink 
en A . Meyboom, voor den tweede met bepaling, dat hij bij zyn 
korps ii la suite gevoerd blijft: 

a a n g e w e z e n : als chef der 2e waterstaatsafdeeling, de 
ingenieur 2e klasse F, R. Scharlos; 

g e d e t a c h e e r d : hij den aanleg van den staatsspoorweg 
Kalisat—Banjoewangi, de adspirant-ingenieur E. J. C. van 
Zujjlen; 

o v e r g e p l a a t s t : van de residentie Soerabaja naar de 
residentie Madoera. om op te treden als eerstaanwezend water-
staatsambtenaar, de architect 2e klasse J . P. T . Rhemrev. 

Voorts U v e r l e e n d : wegens ziekte, een tweejarig verlof 
aan den architect 2e klasse C. Vreedenburgh; een jaar verlof' 
aan den hoofdingenieur 2e klasse G . Oosting; wegens ziekte, 
een jaar verlof aan den architect 2e klasse E . Roelofsen. 

— By koninkly'k besluit is, met ingang van 1 Sept. a. s., aan 
den hoofdingenieur der marine J . W. ('alten, hoofd van het vak 
van scheepsbouw bij 's Rijkswerf te Hellevoetaluis, op zyn ver
zoek, eervol ontslag uit 's Ryks dienst verleend. Toorts is be
vorderd tot hoofdingenieur der marine, de ingenieur der marine 
der le kl. F. 8. C. I I . Wjjs, en aan hem opgedragen de betrek
king van hoofd van het vak van scheepsbouw by 'B Rijkswerf te 
Hellevoetsluis; tot ingenieur der marine der le kl., de ingenieur 
der marine der 2e kl. Jhr. H . Rappard, en tot ingenieur der 
marine der 2e kl., de adspirant-ingenieur dsr marine Jhr. H . 
Rappard. 

— By koninklijk besluit is benoemd tot ridder in de orde van 
den Nederl. Leeuw J . A. Schuurman, hoofdingenieur by den dienst 
van het mynwezen in Nederl.-Indië. 

— By koninkljjk besluit is eene commissie ingesteld tot hst 
afnemen van bet bij de artt. 49 en 50 van het koninklijk besluit 
van 19 October 1896 (Siautsblaa n°. 16.1) bedoelde examen aan 
hen, die voor eene benoeming tot adspirant-ingenieur voor het 
stoomwezen in aanmerking wenschen te komen; en zjjo benoemd 
tot lid en voorzitter dier commissie, de heer W. A. M. Piepers, 
hoofdingenieur voor liet stoomwezen te Arnhem; tot leden de 
heeren: J . Arendsen de Wolff, inspecteur van den arbeid te Rotter
dam; J . N. Kooy, ingenieur der le kl. voor het stoomwezen te 
Rotterdam; 11. A. Ravenek, koogleeraar aan de Polytechnische 
School te Delft; Dr. C A. Scheltema, hoo^leeraar aan de Poly
technische School te Delft; Dr. G. Schouten, leeraar aan de 
Polytechnische School te Delft; J . A. Snijders C.Jz., boogleeraar 
san de Polytechnische School te Delft, en tot lid en secretaris 
de heer Mr. J . B. I'evrot, commies aan het Depsrtoment van 
Waterstaat. Handel en Nijverheid, te 's-Gravenhage. 

— By de genie zyn bevorderd: tot hoofdopzichter de fortificatie-
opzichter P. 'I'. van de Wetering, te Vlissiogen; tot fortificatie-
opzichter le kl. de opzichter 2e kl. A. Govers, te Amsterdam, 
en tot idem 2e kl. de opzichter Se kl. J. It. Beyers, te 's-llerto
genbosch. 

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 - t e e k e n a a r te Groningen. 
Salaris /80 a I'M per maand Adres M 25, Erven lt. van der 
Kamp, Groningen. (Zie advert, in dit no.) 

— O p z i c h t e r , ervaren in weg-, rioleerings- en grondwerken. 
Salaris /' 70 a f HO per maand Adres vóór 1 Juli den ing.-arch. 
der gemeente 's-Heriogenbosch. (Zie advert, in liet vorig no.) 

— O p x i c h t e r - t c e k e n a a r b j j e e n particulier architect. Adres 
lstt. B B , boekh. A . Vernout, Haarlem. 

— T w e e o p z i c h t e r s of i n s p e c t e u r s voor dsn dienst der 
gemeentegasfabrieken te Amsterdam Minimum-jaarwedde f900 
en ƒ 1200. Kisch: practische kennis van aanleg van gasleidingen 
voor buiten- en binnenshuis, verkregen aan gasfabrieken. Adres 
vóór 1 Juli aan bet hoofdkantoor, Keizersgracht 446, 

— B o u w k u n d i g e op het bureau van een arch, te 's-Graven
hage Adres lett. C H, Bureau dezes. (Zie advert, in dit no.) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

(Dienstaanbiedingen in beknoplen vorm worden ten gerieve van 
heeren geabonneeraen tweemaal fer ;aar twee achtereenvolgende maten 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een bouwk. opzichter-teekenaar, goed op de hoogte met 
waterleidingwerken en fabriekshouw, zoekt plaatsing. Adres lett. 
B D, Bureau dezes. (Zie aavert. in het vorig no.) (2) 

Een assistent opzichter-teekenaar zoekt plaatsing. Verlangd 
salaris /40 a /56 per maand. Adres n". 61, Bureau deies. (1) 

INFORMATIEBUREAU TECHNISCHE YAKVEREESIGING , 
VAN-HER-HELSTSTRAAT 2 9 , AMSTERDAM. 

1. Bouwk Opz -Teekenaar, leeft. 25 j . ong. sal. /70 a 80 p. m. 
2. Onderbaas-opzichter, „ 45 „ „ f"20 per week. 

A D V E R T E N T I E N . 
STOOM TIM MER-

HOÜTWOL-FABRIEK 
D U I H I A I A BÜIJZERD, Breda 

SPECIALITEIT in v e r p l a a t s b a r » 
• • a 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 ea 
T n l n k o e p e l s . 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, m m 
L O H D O I f . 

Kantoor: 1 M Do nayterkaaa. 
Hoofdagent voor Nederland, Belg» ea van SHANKS « Oo, te 
SpecialTtei. voor da Levering vaa tamfUtm BaafmritUnutn. - Premat hjsMhas, -

Bhanks Closets sno nog niet overtroffen. — ParmUuun Badkuip*, IJuten BtdtmUm. -
Cle," Wasdaatlt. Urinoir, a i . - V I B W i l l I MTV» T • • T H A * ! » 

Belast sioh m.t d . puuUlng ea inrichUng In ransel Nsdsrland. ZeerMoearrsersadafste 
Teekeningen ea prijsopgaven gratis. Wsderverkoopers ganietaa hal gebraikelika B M 

Een ARCHITECT te « V r a r e s s -
/ittf/e, vraagt een b e k w a a m 

B O U W K U N D I G E 
voor zijn Bureau. Brieven lett. 0 H, 
Bureau van dit blad. 

Bouwk u ii d i 

O P Z I C H T E R T E E K E X A 4 R , 
Voor dadelijk GEVRAAGD, een 

B o u w k . O VI. I < II T F. I t -
T K K k K V l . l It. te Groningen. 
Salaris /"SO ;'t f'.tit per maand. 

Franco brieven onder M 25, burean 
Erven B v. d. KAMP, Groningen. 

Te koop aangeboden. 
8 Horizonta l t - S T O O M -

M A C H I N E S met veranderlijke 
Expansie en Condensatie, ± 25 Kit'. 
P. K. Middellijn Cilinder 480, Krnkslag 
480, Middellijn Luchtpomp 266 m M 

2 C K N T R I F I I 6 A A L -
l ' O B F K X , Middellijn 70 c.M.. 
Wateropbrengst bij 90 omwentelingen 
per in i n u ii • + 45 M-. 

Een C O R N W A L L S T O O M 
K E T E L . Lang 5 85, Middellijn 1 85, 
Middellijn Yourganir 0 90 M. waarin 
4 Waterbuizen, Middellijn Stoomkast 
0.80, Hoogte 0 85 M Verwarmend 
Oppervlak 34 M-'., Stoomdruk 5 Atm. 

Alles gebruikt, doch in uitmuntend 
goeden staat; de Ketel wordt geleverd 
op Rijkskenr 

Te bevragen bij CORNs E I C K E L -
BF.RO, iVakelaar in Machi'crtën, 
H e e r en m a r kt 7, Amulertlant. 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van Haarlemmermeer, zullen op 
D o n d e r d a g den 1 » J u l i 1 * » » , 
des voormul.lags ten E l f uur, ten 
JIAADHVI/E te Hoofddorp. 

AR»l>e&tecleii: 
lo . H e t a a n - en v e r b o u w e n 

v a n N C I I O O I X o . 1 a a n 
d e H o o f d v a a r t , l i o e k 
S p a a r n w o u d e r w e g . 

2o. H e t a a n - e n v e r b o u w e n 
v a n S c h o o i N o . ~ a a n 
d e n A a l N m e e r d e r w e g 
h i j d e n V i j f l m l z e r w e g . 

De bestekken en teekeningen zijn, 
tegen betaling van E e n g u l d e n 
voor ieder bestek met teekenmg, ver
krijgbaar ter Secretarie, alwaar zij ook 
ter lezing liggen; terwijl aanwijzing in 
loco zal gegeven worden op M a a n 
d a g den I O J u l i 1 8 9 9 , voor school 
No. 1 ten l l ' / » uur, en voor school 
No. 2 ten 2 nor. 

Haarlem mermen; 22 Juni 1899. 

LANTZENDORFFER, Burg. 
D. EOGINK, Secret. 

A A N B E S T E D I N G . 
HET BESTUUR der Waterkeering 

van het Calamiteuze W a t e r s c h a p 
E L I . E W O r i t S D I . I K en den 
Calamiteuzen P o l d e r B O R S E L E , 
zal op 

Z a t e r d a g den 8 Jul i 1899, 
des namiddags te 2 uren, in de Directie
keet te B O R S E L E , volgens $ 1 
der A. B., 

aanbesteden: 
H e t u i tvoeren v a n S t e e n -

beMtortingen tot n i t b r e i -
dinjr en v e r s t e r k i n g v a n 
O e v e r w e r k te B O R S E L E . 

( R a m i n g / ' S 8 5 " * , — . ) 

Het beitek zal van 21 Juni ter lezing 
liggen in voormelde Directiekamer en 
ten Kantore van den Secretaris-Ont
vanger, waar h»t dan tevens verkrijg
baar zal ziju voor 55 cent. 

Aanwijzing door het Bestuur op 30 
Juni en 3 Juli ) 899, telkens des namid
dags van 2 tot 4 uren. 

Samenkomst bij de DireCLiekeet te 
Borsele. 

Buitendien geschiedt geene aanwij
zing. 

BORSELE, 7 Ju"i 1899. 
Het Bestuur vuortiOemd, 

O. MINDERHOUT, 

Voorzitter. 

3 B E E N H A K K E R , 
Secretaris-Ontvanger. 

AANBESTEDING. 
De Industrieele Maatschappij „ T R O M 

P E N B U R G " , te Amsterdam, is voornemens 
op D o n d e r d a g 3 D J u n i a . 
des voormiddag! te 12 nor. aan te 
besteden in het CAFE DE WATER-
Tol!ES aan den Amsteldijk: 

Het bouwen van 2 werk
p l a a t s e n , aanlegsteigers 
en diverse werken. 

Bestek en teeker ineen liggen ter 
inzage in genoemd Café van af Maan
dag 19 dezer, en zijn verkrijgbaar 
tegen betaling van / ' ! • — ten kantore 
der fabriek Stadhouderskade 114. 

Inlichtingen alle werkdagen bij de 
Bouwdirectie op „ T R O M P E N H I - R O " aan 
den Amsteldijk. Aanwijzing op 23 en 
27 Juni 

Rietplanken. 
F L U A T E N . 
tegpn verweering van alle S T E E N » 
« O O R T E N en M O R T E L S . 

Corns. GrlPS Cornszoon, Dordrecht 
C R E O S O T E E R E N 
B l I B N E T T E E K E N 
K Y A N I S E E R E N 
G E D E E L T E L I J K E C R E O S O T E E R I N G . 

at ren gs te k e n r . 

IIO l T H A \I>KI. — IIWAIIMLIOOERfi . 

Excelsiorplaten. 
6 E B R . V A N D E R V I J G H , 

AMSTERDAM, 
Fabriek van vnnrvaste Wind- en Plafond

platen volgens nieuw Systeem. 
Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht

dicht, geluidwercnd. Verkrijgbaar in ver
schillende dikten. Steeds grooten voor
raad. Directe levering. Uitvoering op't 
werk door onze eigene stellers. Voorge
schreven bij particuliere- en gemeente
werken. Op aanvraag gratis toezending 
van Brochure, Monsters en Prijs. 

Wereldtentoonstel l iog A m s t e r d a m 1895. Goaden Medaille. 

C O R N * . i ï c ï i ï i ï M i 
voorheen A . J . J O E K E S . 

Geluidwerende tusschenvloeren, ondervloe-
ren voor houtcementdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

Machinerieën. Machinekamerbehoeiten, S t o o m a p p e n d a g e s , 
Gasmotor-olie, M a c h i n e - en Cilinderoliën enz. 

. . . . i.-ïlV,. 1 
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GEBRs. HEINLE, 
39, Prinses-Mariestraat 39, 

'S-GRAVENHAGE. 

GLAS IiN LOOD 
G-eëtst 
Oeseliil<lei»<l 
Gebrand 

Specialiteit in liet versieren 
met Opalesceiit-irla». 

W. J.WEISSEIMO, 
H l e a w e n d l j k 111, A m a t e r d a m , 

Fabriceer*. GEIJKTE DUIMSTOKKEN, 
T w e e - e s V i j f H e t e r l a t t e n , 

STALEN HEETEETTINbEN, 
B a l x o n s , J a l o n n , 

KOPEREN E N S T A L E N 

Peilliinen, Peillooden, Peilstokken 
Pi'.Ë I.SVIt A V El¥ et»». 

M a g a z i j n v a n Passer i looEen. 

TEEKENBEHOEFTEN 
rnn Otiliavho tmifritmeitfrn 

K<|1 Ult ltKS. l > K l s n A'S ene. 

KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
LEIDEN. 

Machine-. Stoomketel- on Constructiefabriek. Schoepshouwwsrf mot Dwarshelling, lang SOM. 
Stoombooten- Bagger- en 8poorwegmateriaal. IJzer- en Kopergieterij. Zware en Lichte Smee 
werken. Ankers, IJzeren cn Stalen Kettingen mot cortificaat van Lloyd's en Bureau Veritas. 

H P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 37. 

ROTTEBPAW. 
Specialiteit in het vervaardigen Tas 

HEETE-LUCHT-8AK0VENS 
i 

Bekroond met den hoogsten Prijs en 
Gouden en Zilveien Medaille A M S T K B -
D A M 1894, en Gouden Medaille D O B -
D B K C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
slen b a k v l o e r en D r a a i o v e n » . 

WILH. TIUMNNS'SÜHE WELLBLECfl-
EABRIK ü. 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 . UESSELINK, Keizersgracht263. Amsterdam. 

BECKER & BUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - H O E K H E B T * 
• H A N D E R S 

I N S T R U M E N T E N , 

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

LANDMETERS, T E E K E N AARS, aau 

G e ë m a i l l e e r d e 

P e i l s c h a l e n . 
W E E Q W E R K T U I G E N 

V A N BIJN & Co., SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
Kantoor en J o J a ^ f i o f f L . ^ C r l a s v e r z i l v e r i n g 
straat Mb.ld. Nieuwe Binnenweg.

 T 0 0 r d e Oroettsite maten. 
Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

Machinale Houtdraaierij en Zagerij. 
Speciaal adres voor g r o o t w e r k voor HH. Timmerlieden en Aannemen. 
Bülijkst adres voor T r a p b u l n i t e r s , B a l k o n b n l n s t e r s en H o o f d -

b a l a s t e n , H o u t e n Schoors teenmante l s en verder a l l e k o n t e n 
d r a a i - en bee ldhouwwerk . 

S. JT3E B O E R , Apeldoorn. 

P . K O O I J , 
Mr. Steenhouwer en Mar brier, 

Z.-0. BoitensiDgel 203, 
D E N H A A C . 

Atelier voor alle in den ruimsten zin 
voorkomende H a r d s t e e n , Z a n d 
z e e n , H a r m e r w e r k < - n , G r a f 
z e r k e n en Schoorsteen mante l s . 

Teleplioon T O O . 

J. VAN DER MOST, 
Steenhouwer en Metselaar, 

SCHIEDAM. 
•olensteenen, Slijpsteenen. 

R u w en bewerkt 

M A R M E R . 

ISluNMANÏlS 
Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

*4 s l e
 J A A R G A N G N * . 26 Z A T E R D A G , 1 Juli 1899. 

REDACTEUR: F . W . V A N GENDT JGs. A d r e s v o o r R e d a c t i e en A d m i n i 

A b o n n e m e n t s p r i j s per jaar bi j v o o r u i t b e t a l i n g v u o r het b i n n e n l a n d 

' 5 - — ; v o o r Be lg ië / 6 . 5 0 en voor d s o v e r i g e l a n d e n der l ' o s t - u n i e , 

met i n b e g r i p van X e d e r l a n d s c h - I u d i ë c n T r a n s v a a l , / 7.50. A f z o n d e r 

l i j k e n o m n i e r s bij v o o r u i t b e t a l i n g met p laat ƒ 0 . 2 5 , z o n d e r plaat fo.i$. 

tralie: Bureau van De Opmerker, 2deSchuytstraat 102, ys-Gravenkage. 

Advertent ien van 1 tot 6 regels f 1.00, het bewijsnummer daarunder 
begrepen; v.or eiken regel meer / 0 . 1 5 . Groote letters worden berekend 
naar plaat-ruimte. Annooces van aanbestedingen worden bij opgave van 
tlrie plaal-drgen, slechts tweemaal gerekend. 

VERBLIJDEND. 
In de laatste nummers van ,,De Aannemer" worden 

on/e artikelen onder het opschrift „Hrnstig" hespro-
ken. 

Het opstel begint met eenige beschouwingen over 
de vraag, of de Aanemersbond al dan niet aansprake
lijk gesteld kan worden voor wat door zijn leden bij 
aanbestedingen wordt verricht. Wij /uilen die beschou
wingen laten voor wat zij zijn. Slechts dezen zin willen 
wij, als iets zeer verblijdends, onder de aandacht 
onzer lezers brengen : „Wij hebben ons niet opgewor
pen als absolute verdedigers van de zoogenaamde op
zetjes en zullen dit nog niet doen". Het doet ons 
vivl genoegen, dat het aannemers-orgaan de misbrui
ken niet wil verdedigen; de tijd kan nu niet ver 
meer zijn. dat het die. als wij, gaat bestrijden. 

Nog verblijdender schijnt ons, wat de redactie van 
,.De Aannemer" naar aanleiding van onze denkbeel
den over de hervormingen .die de technische practijk 
dient te ondergaan, in hel midden brengt. Want wij 
lezen, tusschen de regels door, dat ook de aannemers, 
die in deze ongetwijfeld tot oordeelen bevoegd zijn, 
de tegenwoordige toestanden afkeuren. 

Om misverstand te voorkomen, volge hier reeds aan
stonds de mededeeling, dat wij, toen wij van het ver
dwijnen van den aanncmersstand spraken, geenszins 
bedoeld hebben, dat later ieder aannemer een vak, 
niet de techniek in geen verband staande, zou moeten 
kiezen. Wij meenen sleclits, dat de toestanden gelei
delijk zóó moeten veranderen, dat leidend technicus 
en aannemer in één persoon zullen vereenigd zijn. 
Komt het eenmaal zoover, dan staan onzes inziens de 
kansen van den bekwamen aannemer beter dan die 
van den gediplomeerden ingenieur of architect. Im
mers dan is de eenige vraag „wat kunt gij f" en wordt 

daardoor al het overige op den achtergrond gedron
gen. 

Denken wij ons reeds thans twee personen, beiden 
van vijf en twintig jaar. De eene heeft zijn diploma 
te Delft gehaald, de andere is de zoon eens aanne
mers, en heeft zich steeds in de practijk bewogen. 
Stellen wij nu. lat van die beiden verlangd wordt 
dat zij, zonder tusschenkomst of hulp van wien cok, 
een heerenhuis van een bepaalden prijs in ccn be
paalden tijd ontwerpen, uitvoeren en ter bewoning ge
reed opleveren. 

De eerste zal zijn taak niet kunnen voibrengen, 
want hij is niet gewend met werkvolk om tc gaan, 
weet niet waar hij de materialen moet koopen, kortom 
heeft geen enkele van die practische kundigheden, 
zonder welke men het in geen enkel vak stellen kan. 
De tweede heeft groote kans, dat hij wat van hem 
verlangd wordt. 111 den bepaalden lijd tot stand 
brengt. 

Tolstoï noemt bullen en diploma's „brevetten om 
lui te mogen zijn". In deze uiting van den Russischen 
wijsgeer ligt een grond van waarheid, in zooverre als 
die documenten hun bezitter het recht geven op baan
tjes, die, al mogen zij dan niet bijzonder winstgevend 
zijn, ook niet veel hoofdbreken vereischen. Nu zal 
men zeggen, dat wie ccn diploma bezit, daarvoor in 
zijn tijd toch heeft moeten werken. 

Dit kan gereedelijk worden toegegeven. Doch in 
den regel is de gediplomeerde tevreden met dien ar
beid, en komt het niet in hem op te denken, dat zijn 
leer- en werktijd pas begint, als hem het diploma is 
uitgereikt. Het is met diploma's als met ridderorden; 
men heeft ééns ccn heldendaad verricht, en wordt nu, 
zoolang als men leeft als held beschouwd. 

De aannemer, in het algemeen de man, die wezen-
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lijk practisch bouwkundige is, moet voortdurend zijn 
krachten inspannen, om den strijd om het bestaan vol 
te kunnen houden. De bureauman daarentegen kan 
het op zijn slofjes af. De eenige beslommering van 
particuliere technici is, aan werk te komen. In zooverre 
staan zij bij hunne collega's, voor wie een ambtelijke 
loopbaan geopend werd, achter. 

Werd nu het werken in eigen beheer weer regel, 
dan zou een groote verandering ten goede daarvan 
het gevolg zijn. De redactie van „De Aannemer" is 
bevreesd, dat liet eigen beheer meer geld zal gaan 
kosten. Als voorbeeld geeft zij het volgende i 

„De gemeente Amsterdam vervaardigde vroeger de 
honderden benoodigde schoolbanken in eigen beheer. 
Deze kwamen echter wat duur uit. Toen men eindelijk 
tot aanbesteding overging bleek het, dat bijna 50 per
cent onder den vroeger kostenden prijs werd inge
schreven en bij oplevering het werk even goed, zoo 
niet beter bleek te zijn." 

Toevallig konden wij omtrent dit voorbeeld nadere 
inlichtingen verkrijgen. Het bleek ons, dat het eigen 
beheer, waarop hier gedoeld wordt, nog een overblijf
sel was uit de vorige eeuw, en dat het dus allerminst 
op modernen leest geschoeid mocht heeten. Dat op 
deze wijze niet goedkoop kon worden gewerkt, sprak 
vanzelf ; maar de vergelijking is ten ccnenmale on
zuiver. Of meent men, dat een trekschuit de concurren
tie kan volhouden tegen ccn hedendaagsch motor
vaartuig ? 

Bovendien mag de geldqucstic, hoe belangrijk ook, 
in ccn zaak als deze toch niet den doorslag geven. 
Wanneer een aannemer zéér laag aanneemt, dus ge
acht wordt bijzonder goedkoop te werken, dan is hij 
daarom nog geen toovenaar. Hij moet öf slechte ma
terialen gebruiken, óf zijn werklieden lage loonen be
talen, óf geld op de zaak toeleggen. Anders kan het 
niet, daar alle waar naar haar geld is. Nu profiteert 
de bouwheer, doch is dit. billijk? 

De redactie van „Dc Aannemer" vraagt, en terecht: 
„Aangenomen eens, dat men in het geheele land het 
stelsel van aanbesteding liet varen, dat rijk, gemeen
ten en particulieren in eigen beheer gingen uitvo.ren, 
vanwaar zouden dc leidende technici dan de kennis 
halen van dat deel van hun taak, dat zij nu uit han
den hebben gegeven, dat zij z o o schromelijk, om welke 
reden dan o o k , hebben verwaarloosd en waarv.n hun 
weten dus zeer gebrekkig moet zijn?" 

Wij moeten op deze vraag het antwoord schuldig 
blijven. Het „eigen beheer" zou de onbekwaamheid 
der bedoelde personen op treffende wijze doen blijken. 
Doch het zou tevens doen zien, dat de tegenwoordige 
examen-dressuur een onding is ; cn dat de Romeinen 
gelijk hadden, toen zij zeiden „fabricando fabri fimus". 
Slechts al timmerende kan uien een timmerman w o r 
den. 

Het is dwaas dat, wie zoo groen als gras uit Delft 
komt, uit de hoogte neerziet op aannemers, opzichters, 
onderbazen en werklieden. Ieder dezer menschen kan 
iets, doch waarin bestaat het kunnen van den gedi
plomeerde? Zijn „kennis" kan misschien groot zijn, 
doch die is grootendecls ballast voor hem, en zal dit 
blijven tot aan zijn einde. Hij zal steeds gedwongen 
zijn tot het spelen van een rol, daar hij zich meet 
voordoen als iemand, die verstand heeft van dingen 
waarvan hij eigenlijk niets weet, omdat hij ze nooit 
heeft kunnen lecren. Groote woorden, vertoon, kortom 
allerlei uiterlijkheden, zullen dc leegte van het inwen
dige moeten bemantelen. 

Wij gelooven met de redactie van het blad, welks 
artikel wij hier bespreken, dat, werd eigen beheer 
regel: „het resultaat zal wezen, dat de (tegenwoor
dige) aannemers vooral bij particuliere werken, èn als 
ontwerpers èn als uitvoerders zullen optreden cn dat 
zij zich zullen omringen door ccn staf van technici, 
waaronder den (tegenwoordigen) architect ccn ccre-
plaats zal gegund worden. Vele kleine aannemers zou
den dan als zoodanig verdwijnen, maar dit zou aan 
het vak geen schade doen, want zij zouden als practi
sche mannen tegen een goed salaris wel ergens een 
plaats vinden, terwijl zij zich nu aan al de wissel
valligheden der aannemerij moeten blootstellen, af
hankelijk zijn van allerlei geldschieters, van de luimen 
der directies cn vaak van den cenen dag in den an
deren moeten leven." 

De toestanden zouden op deze wijze veel zuiverder 
worden. Het bouwkundig onderwijs zou een algehccle 
verandering ondergaan, als het onderscheid tusschen 
ingenieur, architect en aannemer niet nicer bestond, 
als alleen de in zijn vak bekwaamste de hoogste in 
rang zou geacht worden. 

De redactie van „De Aannemer", ofschoon dezen 
toestand een „paradijs" der toekomst achtend, vreest 
toch, dat, werd zij werkelijkheid, „het geheel der ge
meenschap daarbij financieel zou verliezen". Want 
„bouwwerken in eigen beheer zijn duur, omdat bij 
den uitvoerder de machtige drijfveer ontbreekt, ter 
wille van eigen beurs zuinig te zijn". 

Dit argument is er ccn uit den tijd der „Manchester 
school", die tegenwoordig vrijwel heeft afgedaan. 
Want een zuinigheid, als waarvan hier gesproken 
wordt, heeft alle kans de wijsheid ten slotte te bedrie
gen. Stellen wij eens, dat ccn zeker werk door een 
bekwaam man, die van alles goed op de hoogte is, op 
een bepaald bedrag is geraamd. Wordt het dan in 
eigen beheer door hem uitgevoerd, dan zal hij met 
de som uitkomen. Nemen wij evenwel nu ook eens aan, 
dat aanbesteding plaats heeft, en dat de aanncemsom 
aanzienlijk lager is dan dc raming. Hoe kan de aan
nemer, onder nauwlettend toezicht werkende, nu be
zuinigen cn nog winst maken bovendien? Wij zullen 
gaarne de oplossing van dit vraagstuk vernemen. 

„Een gemeente als Amsterdam", heet het verder, 
„aan welker hoofd verlichte mannen staan, zou reeds 
lang tot uitvoering in eigen beheer zijn overgegaan, 
indien het gemeentebestuur meende, dat het daarmede 
de gemeentelijke schatkist kon bevoordeclcn en der
halve de zwaar belaste burgerij ontlasten." 

Er is ccn tijd geweest, dat de „verlichte mannen", 
waarvan hier sprake is, werkelijk in de richting van 
het eigen beheer wilden sturen, maar teen zij dien 
koers aangaven, bleek het technisch personeel zoo wei
nig met het vaarwater bekend, dat men, om erger te 
voorkomen, het roer maar weer omlci, ten einde in 
de oude richting tc blijven. Voor „eigen beheer", zal 
het tot bevredigende resultaten leiden, kan men slechts 
menschen gebruiken, die daarin hun sporen verdiend 
hebben. Beproeft men het met anderen, dan zal het 
altijd tot tegenvallers aanleiding geven. Daarom be
wijst het voorbeeld van het Amsterdamsche bagger-
werk niets. Met onwillige honden vangt men geen 
hazen. 

Nu zal men misschien zeggen, dat wij overdrijven, 
wanneer wij beweren, dat de tegenwoordige Polytech
nische opleiding al heel weinig voorbereidt tot de 
wezenlijke practijk. Immers juist dezer dagen kwam 
weer, als ieder jaar, een officieel bericht in de dag-
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bladen voor 1 „Dc navolgende studenten der Poly
technische School zijn, tot hunne practische vorming, 
gedurende de zomermaanden, door den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid als buitengewoon 
opzichter aangesteld, te weten:" en dan volgen de 
namen dezer inderdaad buitengewone opzichters, mits
gaders de werken, waarop zij, om in drie maanden 
hun practische vorming beet te krijgen, toezicht zul
len moeten uitoefenen. Het zal natuurlijk mee dit toe
zien niet ernstig gemeend zijn ; de Minister zal ver
moedelijk al tevreden wezen, wanneer de „present-
kaasjes", waarmede hij de werkelijke opzichters der 
bedoelde werken gedurende drie maanden verblijdt, 
hun oogen goed den kost geven, en niet al te zeer 
in den weg loopen. 

Negen maanden theorie, drie maanden practijk, zie
daar de verhouding van het mengsel, dat men den 
aanstaanden technici te slikken geeft. Deze verhou
ding geeft tevens aan de vvaardccring, die men aan 
de beide onderdeden meent te moeten schenken. Dat 
de theorie grijs en slechts de gouden levensboom 
groen is, daarvan weet men tc Delft niets. 

Het schijnt, dat onze aanstaande architecten reeds 
inzien, dat Delft niet de rechte plaats voor hun vor
ming is. Immers van de zeven en negentig candidatcn, 
die zich dit jaar hadden aangemeld ter verkrijging 
van een diploma, en waarvan er zich zeven terugtrok
ken, verlangden vijf en veertig dat van civiel-inge-
nieur, zes cn dertig dat van werktuigkundig ingenieur, 
dertien dat van technoloog, één dat van scheepsbouw
kundig ingenieur en ook slechts één dat van bouw
kundig ingenieur .Deze cijfers zijn almede verblijdend, 
in zooverre als daaruit blijkt, dat onze architecten in 
hope althans ccn andere vorming dan de Delftsche 
verkiezen. Hiermede willen wij niets zeggen ten na-
deele van hem, aan wien dit jaar het diploma van 
bouwkundig ingenieur werd uitgereikt. Hij heeft reeds 
bewezen, dat het hem met zijn vak ernst is, en wij 
mogen veel van hem verwachten. Maar wanneer hij 
zijn intrede in de practijk doet, zal hij, als zoovelen 
vóór hem, meer en meer inzien, hoeveel cr aan het 
Delftsche systeem van opleiden ontbreekt. 

Er zal nog heel wat water door de Maas loopen, 
eer men het in Nederland tot een behoorlijke opleiding-
van aanstaande technici gebracht heeft. Men komt in 
ons lieve vaderland meest met de nachtschuit, cn zal 
zich vooral in dit geval niet haasten, omdat ook Frank
rijk en Duitschland steeds met het oude systeem door
gaan. En men kijkt hier graag naar het buitenland. 

Het is echter roods oen reden van verheuging, dat 
in verschillende kringen de oogen opengaan voor de 
gebroken, die aan don bestaanden toestand kloven. 

E E N N I E U W E B E W E E G K R A C H T . 

Het is aan Charles Tripier te Nevv-Vork gelukt ccn 
werktuig te maken, dal alleen door lucht wordt ge
dreven. Maar die lucht is vloeibaar gemaakt en zij 
werkt dus als kokend water, doch met veel meer 
kracht. 

Bij oen stoomwerktuig moot water d o o r de warmte 
Van kolen tot damp gemaakt worden, die, zich uitzet
tend, do kracht voortbrengt. Maar lucht wordt pas 
vloeibaar bij een temporatuur van 31 j graden onder 
nul. Wordt de temperatuur hooger, dan kookt zij: 
komt zij derhalve plotseling in dc buitenlucht, dan 
heeft cr een verhitting plaats van ongeveer 380 gra
den, zonder dat eonige brandstof noodig is. Waren 
er menschen, die bij 312 graden onder nul konden 

leven, dan zouden zij, op onze temperatuur gebracht, 
het gevoel hebben alsof zij gebakken werden. Zoo 
is het ook met de vloeibare lucht gesteld. 

De uitvinder maakt eerst: vloeibare lucht door 
middel van ccn gewone stoommachine. Wanneer een 
gas wordt samengeperst, dan geeft het warmte af. 
Doet men de drukking plotseling ophouden, dan neemt 
het gas weer warmte op, en veroorzaakt dus koude in 
zijn onmiddellijke omgeving. Men perst nu stikstof 
en ethyleen sterk samen, doet de druk plotseling op
houden, en verkrijgt ccn koude, waarbij lucht aan
stonds vloeibaar wordt. Deze methode is echter uiterst 
kostbaar, cn daarom bedacht Tripier, om lucht samen 
to persen met hetzelfde doel. Die samengeperste lucht 
gaat eerst in buizen door stroomend water, geeft daar 
haar warmte af, en stroomt dan om andere buizen, 
met lucht gevuld, waaraan zij de warmte ontneemt. 
Uit ccn kraan, onder aan dit buizennet aangebracht, 
kan men de vloeibare lucht als water tappen. Het 
persen geschiedt door oon werktuig, dat door vloeibare 
Iu, lit. vvi irdt gedreven. 

De vloeibare lucht heeft eigenaardige eigenschap
pen. Zij is ongeveer zoo zwaar als water en even hel
der, althans zoolang zij zich in ccn gesloten vat be
vindt. Maar in een open vat is zij door wolken van 
damp omgeven. De vloeistof is zóó koud, dat men 
zich daarvan geen voorstelling kan maken. Toch kan 
men, mits zéér kort, er zijn hand in steken; blijft 
er een druppeltje hangen, dan heeft het dezelfde wer
king als witgloeiend ijzer. Toch voelt men geen bran
dende pijn. Van deze eigenschap zal in de heelkunde 
oon uitgebreid gebruik gemaakt kunnen worden. 
Reeds hebben New-Yorksche geneeshecren er kanker
gezwellen mede weggenomen, zonder dat de patient 
eenige pijn voelde. 

Plaatst men ccn ketel met vloeibare lucht op oen 
stuk ijs, dan kookt de vloeistof, juist als water. Maar 
zet men den ketel boven oen Bunsenschen brander, dan 
is het koken niet veel harder, en ziet men ccn dikke 
laag ijs tegen den bodem van den ketel, juist boven 
de vlam, wier waterdamp door de hevige koude ge
condenseerd wordt. 

Alcohol zoowel als kwikzilver worden vast, zoodra 
zij mot vloeibare lucht in aanraking komen. Men kan 
niet het kwikzilver, dadelijk nadat het uit de vloei
bare lucht is genomen, als men er een houten steel in 
heeft laten bevriezen, als niet ccn hamer een spijker 
in hout slaan. 

Vloeibare lucht maakt ijzer en andere metalen zoo 
broos als glas. Een tinnen kroes, die gedurende ccn 
paar minuten met vloeibare lucht gevuld is geweest, 
breekt als men haar op don grond laat vallen in on
telbare stukjes. Koper cn do edele metalen worden 
echter zoo week, dat men ze zeer gemakkelijk kan 
buigen. 

Dc weinig kostbare wijze, waarop men thans, door 
dampkringslucht, dampkringslucht vloeibaar kan ma
ken, moot in de 20e eeuw tot veranderingen aanleiding 
geven, waarbij sloom en electriciteit in al hare toe
passingen slechts kinderspel zullen sehijnen. 

Het maken van ijs is door middel van vloeibare 
lucht zóó gemakkelijk, dat de animoniak-werktuigon, 
die nu nog overal in gebruik zijn, weldra zullen ver
drongen worden. Het verkoelen van dc temperatuur 
in vertrekken is eveneens mogelijk, en dat wel op de
zelfde wijze als men thans de temperatuur des winters 
verhoogt. 

Vloeibare lucht zal ook in gasthuizen uitstekende 
diensten kunnen bewijzen. Zij is volstrekt zuiver, 
want haar koude is doodelijk voor alle ziektekiemen. 
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Daarenboven is zij rijk aan ozon, en heult zij, vluchtig 
wordend, op de patiënten een nog betere uitwerking 
dan zee- of berglucht. 

De vloeibare lucht zal ook de scheepvaart geheel 
doen veranderen. Oorlogsschepen en handelsvaartui
gen zullen geen kolen meer noodig hebben. De lucht, 
die overal aanwezig is, wordt eenvoudig vloeibaar ge
maakt. Haar verdamping, zelfs bij de strengste koude, 
levert de noodige beweegkracht. 

De krachl, die de verdamping van een zekere hoe
veelheid vloeibare lucht ontwikkelt, is honderdmaal 
grooter dan die van een zelfde hoeveelheid kokend 
water. Men heeft dus slechts een kleinen ketel noodig, 
als men vloeibare lucht gebruikt, en kan het geheel 
linten kolen en water stellen. Daarenbc .ven doel vloei

bare lucht hare werking onmiddellijk, ook bij de 
strengste koude, terwijl men geen stoom van water 
kan hebben, eer het tot 212 graden verhit is. 

De vloeibare lucht kan vooral groote diensten be
wijzen aan hen, die zich bezig houden met dc oplos
sing vim het vraagstuk, hoe luchtballons te besturen? 
Dc werktuigen zullen klein kunnen zijn, niet veel we
gen en toch een groote kracht kunnen ontwikkelen, 
zonder dat vuur noodig is. 

In 1S7; gelukte hei Raoul Pieter, om zuurstof vloei
baar tc maken. Vijftien jaar later wist Olzewski ook 
stikstof lo l een vloeistof te bereiden. Kort daarna be
reidde Dewar vloeibare dampkringslucht. Zij wasechter 
zoó duur, dat 20 gram ƒ 8000 kostten. Het was reeds 
een groote stap voorwaarts, toen 5 liter voor ƒ 750 
konden bereid worden. Maar Tripier kon, tot groote 
verbazing van Pictet, de vloeistof maken tegen een 
prijs van ƒ o.IO per liter. De uitvinder wil echter be
proeven dien prijs nog te verlagen. 

Er blijven ongetwijfeld nog vele moeilijkheden te 
overwinnen, maar de reeds verkregen resultaten zijn 
zóó schitterend, dat de algemcene toepassing van 
vloeibare lucht als beweegkracht slechts een questie 
van tijd kan zijn. 

De uitvinder wijst op het eigenaardig verschijnsel, 
dat de samengeperste lucht, die de warmte van de 
vloeibaar te maken lucht inneemt, bij haar uittreden 
uit het toestel volstrekt niet warm is. Er moet dus 
verlies van warmte zijn. Dit komt overeen met de 
theorie, die leert, dat het behoud van arbeidsvermo
gen hier op aarde niet steeds plaats vindt, zooals vroe
ger gedacht werd. De aarde koelt geleidelijk af, en 
die afkoeling gaat gepaard met verlies van arbeids
vermogen. 

1 oen de aarde pas bestond, had zij een tempera
tuur van IO.OOO graden Fahrenheit. Nu is die tot on
geveer 60 graden gedaald, wat dus een vermindering 
van 0,940 graden aangeeft. Men neemt aan, dat de 
temperatuur van het heelal ongeveer 460 graden onder 
nul is. De aarde heeft dus slechts 521 graden te ver
liezen, om een even dood lichaam te worden, als nu 
bv. de maan reeds is. Na eenige billioenen jaren zal 
de toestand zoo wezen. 

Eer het zoo ver is, zal de lucht vloeibaar worden, 
en als regen op het aardoppervlak neerkomen, om daar 
ten slolte te bevriezen tot een mineraal, niet ongelijk 
aan kwarts. Dan is nog slechts waterstof en helium 
vloeibaar; eindelijk bevriezen ook deze, en is de aarde 
een geheel vaste massa, die zonder dampkring haar 
weg door het heelal vervolgt 

Tripier is er nu reeds in geslaagd, vloeibare lucht 
te maken door middel van vloeibare lucht, die in een 
werktuig, niet ongelijk aan een stoommachine, wordt 
gebruikt. Er wordt meer vloeibare lucht verkregen 
dan er noodig is voor het werktuig. Men zou dus 

meenen, dat het perpetuum mobile, zoo lang gezocht, 
nu eindelijk gevonden was. 

Toch is dit niet het geval. Want de zonnewarmte, 
die onze atmosfeer op haar tegenwoordige temperatuur 
houdt, verricht de arbeid, die noodig is. Ook de stoom
machine ontleent haar arbeidsvermogen aan de zon, 
doch niet onmiddellijk. Toch was het dc zon, die de 
planten deed groeien, wier overblijfselen, als steen
kool, nu tot het verrichten van arbeid worden gebruikt. 

Hel perpetuum mobile bestaal dus ook thans niet. 

RESIDENTIENIEUWS. 
Onder bovenstaand opschrift wijdt het „Dagblad 

van Zuid-Holland en 's-Gravenhage" eenige regelen 
aan ons artikel „De tijd van gaan", om te doen zien 
„op welke wijze de heer Dc Stuers aangevallen wordt". 

Men herinnert zich, dat wij in bedoeld artikel de 
meening weergaven van „den beheerder van een onzer 
openbare verzamelingen". Wij deelden tevens mede, 
dal onze zegsman „den referendaris volstrekt niet 
slecht gezind is, wat indertijd bleek uil zijn onder-
teekening van het bekende adres van sympathie"; 
zijn meening was, dat dc heer De Stuers, na zijn 
land vijf cn twintig jaren gediend tc hebben, goed 
zou doen zijn ambt neder te leggen. Het „Dagblad" 
vat het betoog, waarop het advies steunde, dus samen 
„dat de heer De Stuers verouderd is en daarom be
hoort heen te gaan". 

Xtt haalt het „Dagblad" de volgende zinsnede uit 
het sympathie-adres aan, om te doen zien, dat onze 
zegsman van meening veranderd moet zijn. De adres
santen verklaarden : „dat zij de leiding, uitgaande van 
de afdeeling Kunsten en Wetenschappen, op hoogen 
prijs schatten en dat zij het zouden betreuren zoo, om 
welke reden ook, zulk een karaktervolle leiding in 
haar werking werd gehinderd, omdat de hoogst noo
dige en nog steeds voort te zetten organisecring van 
't geheel der inrichtingen voor Kunst en Wetenschap 
daarbij niet anders dan schade zou kunnen lijden". 

Er wordt hier gesproken niet van den heer De 
Stuers, doch van dc afdeeling Kunsten cn Wetenschap
pen. Nu worden deze beiden vaak vereenzelvigd, doch 
de adressanten hebben dit natuurlijk niet gedaan. Zij 
bedoelden, wat volkomen juist is, dat de afdeeling een 
karaktervolle leiding behoort te geven, wie dan ook 
als referendaris aan haar hoofd staat. Dat de afdee
ling met den heer De Stuers zou staan of vallen, 
ziedaar iels waaraan zij niet kunnen hebben gedacht. 

Wij kunnen verzekeren, dat althans onze zegsman 
er zoo over oordeelt. Hij kwam dus geenszins in tegen
spraak met zichzelf. 

Ofschoon tic „Nieuwe Rotterdamsche Courant" be
richtte, dat de inhoud van ons artikel haar „van andere 
zijde als juist bevestigd werd", komt het „Dagblad" 
met de mededeeling, dat: „het in staat is gesteld te 
verklaren, dat ons verhaal l e u g e n en v e r z i n -
s e 1 is". 

Wij zouden wel eens willen welen door wien het 
„Dagblad" tot deze verklaring „in staat gesteld" werd. 
Wij vermoeden door iemand, die een weinig ten wes
ten van het Mauritshuis bureau houdt. Doch hoe werd 
deze persoon in staat gesteld om te verklaren, wat 
hij deed? 

Wie liegt, verzint. Men had dus kunnen volstaan 
met de bewering, dat wij logen. Doch wie zoo ernstig 
een beschuldiging tegen ons inbrengt, moet met be
wijzen komen, zal men hem gelooven. 

Die bewijzen wachten wij. 

KONINKLIJK INSTITUUT V A N INGENIEURS 

Het Instituut zal op den 1511 Juli e. k. eene hoogst 
belangrijke vergadering houden, zeker even belang
rijk wat de toekomst betreft, als die, welke het ver
leden betrof, toen het Instituut in iSy; zijn vijftig
jarig bestaan vierde. 

Na zorgvuldige en nauwgezette voorbereiding zal 
de ook in „De Opmerker" veel besproken fusie met. 
twee vakvereenigingen een feit worden, cn wij meenen 
hel Instituut te mogen gclukwenschcn met de wijze, 
waarop, volgens het dezer dagen verzonden uitgebreid 
programma van de vergadering, die organisatie zal 
plaats hebben. 

Het is ons bekend, dat in de laatstgehouden Insti-
tHuisvergadering het toen nieuwbenoemd lid van den 
Raad van Bestuur A. E. R. Collette zijn voldoening 
heeft betuigd over die benoeming en die van den heer 
A. Enno van Gelder, beiden lid van de bedoelde vak
vereenigingen. de eerstgenoemde lid van de vakver-
eeniging voor Electrotechniek, laatslgemeldc van die 
van Werktuig- en Scheepsbouwkundigen, waardoor 
reeds van zelf de grondslag werd gelegd voor vriend
schappelijke samenwerking. 

De aanslaande lnstituulsv ergadering nu is bestemd 
om den nieuwen toestand te organisecren. Daartoe zul
len verschillende vergaderingen worden gehouden, 
voornamelijk ten doel hebbende eensdeels een nieu
wen Raad van Bestuur van het Instituut te doen op
treden, anderdeels om de besturen der vak-afdeelin-
gen, in verband met dien Raad, samen te stellen. 

De Raad van Bestuur zal worden bijgestaan door 
een algemcenen secretaris, terwijl daarnevens de vak-
afdeelingen elk haren bijzonderen secretaris zullen 
hebben. 

Het hcuchclijk feit van deze voor ons vaderland 
en voor de technische wetenschap zoo belangrijke ge
beurtenis .zal met een vriendschappolijken maaltijd 
worden gevierd. 

T. 

K A R A K T E R I S T I E K . 

In een dagblad vonden wij dezer dagen de volgende 
advertentie: 

„Op een Bouwkundig Bureau wordt gevraagd 
Iemand, P. G„ die goed kan Ontwerpen en Detaillee
ren. Bekendheid met Administratie en Corresponden
tie strekt tot aanbeveling. Salaris aanvankelijk ƒ 500 
per jaar." 

Waai zij, die deze betrekking zouden begecren, 
hunne brieven moeten bezorgen, zullen wij niet ver
melden. Slechts meenen wij de aandacht op deze ad
vertentie te moeten vestigen, om onzen lezers een 
karakteristiek beeld te geven van den treurigen toe
stand, waarin onze bouwkunst verkeert. 

Het moet ccn eigenaardig man zijn, die houder van 
dat „Bouwkundig Bureau". Als bij zoovelen zijner col
lega's schijnt zijn eigenlijke werkzaamheid zich tot het 
aanbrengen van klanten te bepalen, waarbij het „P. 
G." misschien zijn beste aanbeveling vormt. Maar het 
ontweqicn, detailleeren, administreeren en correspon-
deeren, daarvoor heeft hij zijn menschen, die hij de 
vorstelijke belooning geeft van nog geen tien 
gulden 's weeks! 

Zoo zijn nu onze bouwmeesters. Werkelijk, het 
wordt tijd, dat in zulk een toestand verandering komt. 

P R I J S V R A G E N 
VKKKENKiINO HOUWKUNST KN' VRIENDSCHAP TE 

ROTTERDAM. 
Deze Vereeniging schrjjft de volgende prijsvragen uit: 

lste P r i j sv raag . 
ONTWERP VAN EEN POORTJE VOOR EEN SCHOOLGEBOUW. 

Het poortje wordt verondersteld in de rooiing vau do straat 
ccn open gung af te sluiten, voerende naar eene op ccn achtor-
terrein gebouwde school voor lager onderwijs of eene bewaarschool. 

Het moet gedacht worden in steen, 't zij gehouwen of gebakken, 
te zijn uitgevoerd en met ijzeren of houten hekken of douronire-
sloten worden. Er moet eene gelegenheid zyn om in duidelijke 
en voldoend groote letters de opschriften: „School voor Gewoon 
Lager Onderwijs" of „Bewaarschool", te plaatsen en bovendien 
moet een electrische klok worden aangebracht, waarvan de wijzer
plaat I 0.50 M. middellgn heeft; ook moet een vlaggcstok kun
nen worden aangebracht, die by plaatsing een geheel met de ge
heele conceptie uitmaakt. 

In de vormensprnak moet duidclyk het doel van de poort als 
toegang tot eene school, 'tzy dan voor lager onderwjjs of be
waarschool, worden uitgedrukt. 

Do breedte van do gang wordt geacht 4 M. te bedragen, de 
doorgang moet 2 M. in den dag breed ziju. 

Verlangd worden: Platte grond, opstand en doorsnede op 1/20 
der ware grootte, benevens een belangrijk fragment op 1,5 der 
wure grootte. 

Uitgeloofd worden: 
Een eerste prys, bestaande uit do zilveren medal.je en het go-

tnigscbrift der Vereeniging, benevens f"40. 
Een tweede prijs: Bronzen medalje en getuigschrilt, benevens /"20. 
Ken derde prijs: liet getuigschrift der Vereeniging. 

2de 1' r ij s v r a n g. 
H IT ONTWERP VAN EEN INGANG voor. EEN HEERENBUIS. 

De ingang wordt gedacht in het midden van een gevel voor 
oen lieererliuis, uit gehouwen of baksteen of eene vereeniging 
van beide materialen samengesteld en moet in afmeting en ordon
nantie in overeenstemming met het karakter vau zulk een huis 
worden ontworpen. De deur moet een enkele deur zijn. De breedte 
van de vestibule, waartoe zy voert, is 2.5 M. De vloer der vestibule 
ligt 3 treden boven de straat en do hoogte der verdieping in die 
vestibule genieten bedraagt 5.5 M. van vloer tot vloer, terwijl de 
verdiepinghoogte der woonvertrekken geacht wordt 4.50 M. van 
vloer tot vloer te zyn. Boven de deur moet en ter zyde er van 
kunnen lichtramen ter verlichting der vestibule worden aange
bracht; op eene behoorlijke gelegenheid tot het aanbrengen van 
een brievenbus, deurschel en huisnummer wordt nadruk gelegd. 

Verlangd worden: Platte grond, opstand en doorsnede op 1/10 
der ware grootte. 

Uitgeloofd worden: 
Als eerBte prys: De zilveren medalje en het getuigschrift der 

Vereeniging, benevens ƒ30. 
Als tweede prys: De bronzen medalje en het getuigschrift der 

Vereeniging, benevens / 20. 
Als derde prijs: Het getuigschrift der Vereeniging. 

8de P r i j s v r a a g . 
HET ONTWERP VOOR EKX HOUTEN WACHTHUISJE VOOR UK TRA*. 
Het huisje wordt verondersteld te staan op een plein by de 

tezamenkomst van meerdere tramlijnen en moet gedacht worden 
in hout te zjjn uitgevoerd en geplaatst op een steenen voet. 

Het huisje moet buitenwerks ongeveer 12 M- . groot zyn en 
kan 4 of veelhoekig vao grondvlak zgn en van binnen van zit
banken en buffettafcl worden voorzien. 

Aan een ol' meerdere zijden moeten luifels worden aangebracht 
met voldoend overstek om hen die buitenstaande willen wachten 
tegen zon of regen te beschermen. 

Verlangd worden: Platte grond, opstand en doorsnede op eene 
schaal van 1/20 der ware grootte. 

Uitgeloofd worden: 
Als eerste prgs: De zilveren medalje en het getuigschrift der 

Vereeniging, benevens ƒ 1 5 . 
Als tweede prys: De bronzen medalje en het getuigschrift der 

Vereeniging, benevens ƒ15 . 
Als derde prijs: Het getuigschrift der Vereeniging. 

4de P r y s v r a a g . 
HET O M W E R P VAN EEN DIIINKKONTEINTJE MET KI.UK. 

Het ilrinklonteintje wordt verondersteld op een plein te staan 
en moet uit steen en ij/er worden samengesteld. Het moet twee 
tapkranen hebben in het ondergedeelte en gelegenheid aanbieden 
om de nap te zetten of te hangen. Boten het fonteintje moet 
eene electrische klok worden geplaatst met wijzerplaten aan twee 
of drie zijden van 0.50 M. middellgn. t»<r «r/sn.. j sjg 

Verlangd worden: Platte grond en voor en zjj-opstand op eene 
schaal van 1/10 der ware grootte. 

Uitgeloofd worden: 
Als eerste prgs: De bronzen medalje en het getuigschrift der 

Vereeniging benevens /26.—. 
Ale tweede prgs: Het getuigschrift. 

http://Ki.uk
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A L G E M E E N E B E P A L I N U E N . 

De behandeling dor teekeningen ie vrij, doih moet accuraaten 
niet schetsmatig /ijn. 

Allo Mul,ken ter beantwoording dezer prijsvragen wordon vóór 
of op den 15den December 1899 vrachtvrij ingewacht aan bet 
adres van den lston Secretaris, Jonkerfransstraat 12b. 

Ontworpen na dien datum ingezonden blyven buiten heoordcc-
ling. 

De teekeningen cn stukken moeten met een motto gemerkt 
en verder vergezeld zijn vsn een gesloten brief waarin naam, 
kwaliteit en woonplaats van den ontwerpor, en van een tweede 
dito waarin een correspondentieadres vermeld is. Op beide brie
ven moet het motto der teekeningen voorkomen. 

De ontwerper van eenig antwoord mag zich als zoodanig niet 
bekend maken vóór de uitspraak der Jury. 

De Jury voor doze prijsvragen bestaat iiit de heeren: 
fl. van Arkel, K . dc liazel, Kduard Cuypers, architecten te 

Amsterdam, en Houri Evers on 0. N van floor, architecten te 
Rotterdam, beiden bestuursleden van 11. en V. 

Wanneer geen antwoord ter volle bekroning kan worden voor
gedragen beeft dc Jury het recht aan hot Bestuur van Bouw
kunst en Vriendschap voor to stellen, de uitgeloofde prjj/on op 
andere dan de bovengenoemde wyze te verdeelen. 

De Vereeniging behoudt zich het recht voor, gedurende 8 
maanden na do beoordeeling, allo antwoordon ter expositie af 
te staan aan andere Vorccnigiogen in ons land ; gedurende dien 
tijd kan geen der ontwerpen gereproduceerd worden zonder toe
stemming van bet Bestuur van Bouwkunst en Vriendschap. 

De ontwerpen zullen na dien tyd sun de correspondentieadres
sen worden teruggezonden. 

De uitslag der bekroningen en de uitreiking daarvan zal op 
de Algemeene Vergadering in Januari 19.0 worden bekend ge
maakt en dc ontwerpen alsdan voor de eerste maal wordon 
geëxposeerd. Het rapport der Jury zal alsdan ter inzage liggen 
en tevens in de vooroaamsto bouwkundige bladen verschijnen. 

De deelname aan de beantwoording van de sub 2 en B genoemde 
prijsvragen is algemeen; die nan de suli 1 en 4 genoemde uit
sluitend voor Rotterdamscbe Bouwkundigen opengesteld. 

Programma's zyn voor niet leden van II. on V. to bekomen 
bjj den tweeden ondergeteekende. 

N a m e n s he t B e s t u u r , 
HENRI EVERS, Voorzitter. 
C. -V VAN GOOR, 1ste Secretaris. 

Rotterdam, 15 Juni 1899. 

POLYTECHNISCHE SCHOOL. 
Voor de deelneming aan de eindexamens der Rjjks Polytech" 

niscbe School hadden zich asngeme'd 97 candidaten , cn wel ter 
verkryging van het diploma voor civiel iogenieur 45, voor bouw
kundig ingenieur ccn, voor scheepsbouwkundig ingenieur één , 
voor werktuigkundig ingenieur 3b en voor technoloog (fahrieks-
ingenieun 13. 

Van deze 97 candidaten trokken zich vóór of gedurende het 
examen 7 terug. 

Nog hadden zich aangegeven voor hot doen van het gedeelte
lijk evumcu voor technoloog en wel voor het eerste gedeelte 2b 
candidaten, waarvan zich eveneens vóór of gedurende het examen 
twee terugtrokken en voor het tweede gedeelte l b , waarvan 
zich één candidaut teragtrok. 

Voor de eerste maal wordt dit jaar voor do examen-commissie 
C een examen in de beginselen van konnis van werktuigen, werk
tuigbouwkunde en werktuigkundig teekenen afgenomen ; dc can
didaten moeten in dit jaar in het bezit zyn gekomen van het 
getuigschrift 1> voor werktuigkundig ingenieur Tot het aflegden 
van bedoeld examen hebben zich 10 candidaten opgegeven. 

De uitslag vsn de examens voor technoloog oerste en tweodo 
gedeelte, van do houwkundigo , sehcepsbouwaundigc , werktuig
kundige cn myncn-ingenieurs volgt hieronder. 

Examen 11 art. bO (technoloog^: 
Uexluagd voor het le gedeelte (B 1): M. C. Braat, H . W. 

Dammers, P. II. Hendriks, C W, J . Hover, K. Jonker C/11 . 
F. Keeman , \V. C. Knoops, E. do Krujtl . J . fl. MaBchhaupt, 
F. A . Meihuizen, J . fl Koost, N. .1. A . Uoldanus, H . J . 
Scholte , M. Snel, N . L. Sëhngen , W. O. Tnaarup vnn Tienen, 
P. W. M. Trap, E. O Verschuur. 

Geslaagd voor het 2e gedeelte (B 2): II. J . W. A. A. Bakker, 
l i . ü. Barondrccht. H J . Belinfante, D J . Bunschoten, M. 
Holleman, O. van IterBon Jr., S. C. J . Olivier, J . II. Schepers, 
11. W. van Edik Thieme. 

Exameus C , art. 62—b5. 
Geslaagd voor art b2 (bouwk. ingenieur): J . H . \V. Leliman. 
Voor art. t>3 (seheepsbouwk. iugenicur): J . O 8 Schokkirg. 
Voor artikel t;4 (werktuigkundig ingenieur): H. F. Adams, 

A. E R. Arnold, A . W . van Bcrkt l , J . F. Bierman, A. O. 
Bosman, I'll. M. Bosscher, P. J . C. Brauns, L . Coster van 
Voorhout, J . M. Goslings, F. L. Haider, A. G. P Horting, 
Chr. Hovc-tiid, F. J . Th. van Iterson, G. Knllt', \V. L A . 
Kemper, J . (j. II Lsumans, F. 11 von Lindern, U. F. U. 
Mctsch, F. W. Uüble von Lilienstcm ter Meulcn, S. Piek, M. 
II. Rovers, N . A. tinits, E . F. Suringar, 11. O. Tcuwisse, F. 

G . linger, S. G . Viskor, D, A . Vreedenberg, J . H . I). Wegener. 
Voor art. bö, mynen-ingonieur, P. J . Jansen. 
De uitslag van do ovorigo examens, dio wordon voortgezet, 

zal vermoedelijk Dinsdag 4 Juli a s. bekond kunnen gemaakt 
worden. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
UTRECHT. Donderdag hebben oen gmot aantal leden der hier 

govestigde afdeeling van do Maatschappy tot bevordering der Bouw
kunst een bezoek gebracht nan Nymegen, waar zy, onder geleide 
van don heer gcmeontc-architcct J . J . Wove, do merkwaardig
heden dor stad in oogenschouw hebben genomen. 

DELFT. De navolgende studenten der Polytechnische School zyn 
tot hunne practische vorming gedurende de zomermaanden door den 
Minister van Waterstaat als buitengewoon opzichter aangesteld, 
te weten : 

W. C. Kohier, bij do havenwerken te Delfzijl ; 
II. van ROOB eu jhr. W. Laman Trip, bij de oitbroiding van 

do haven- en sluiswerken to I.luimden. 
J . E . do Crane, by de verniouwing van den kaaimuur langs 

do spoorweghaven te Foyenoord. 
L. Valk , !>jj bet inrichten tot doorvaart van de tweede opening 

van de brug in den PoBtweg over het kanaal door Zuid-Boveland. 
A. HeybroeK, by het maken van tramweghavens aan bctZjipe. 
J . B. F. Smits, by do werken tot voorziening tegen de ondcr-

loopsheid van het buitensluishoofd der schutsluis te Veero. 
J . C. Scharp, by het maken van het buitenkanasl tusschen de 

nieuwe schutsluis van het kanaal Engelon—Hcnriëtlcwaard en 
do rivier do Maas. 

E. H . M . Uljée, bjj de werken van den Boven-Rjjn. 
W. K. van ü o r t , , „ „ „ d e Waal. 
C. W. Koch, „ „ Lek. 
L. Doedos, s e t s den 1 Jeel. 
J . L . G. Krugers, bjj do uitvoering van bezinkingen en be-

stortingen ten behoeve van dc overbrugging van het Hollandsch 
Diep en bjj bot uitvoeren van baggerwerk op de Boven-Merwede. 

\ . J P. de Bloq van Kuft'eler en J . H . A . Ringeling, bjj de 
werken van de Maan. 

W. .Meijer Timinerman Thjjssen en F. L . Schlingomann bjj do 
W3rken van deu Waterweg langs Rotterdam naar zee. 

W. F do Wilde, bjj den bouw van een poet- en telcgraal-
gebouw te Monnikendam. 

H . Cramer, idem to /andvoort. 
II. J . Kooaen en R Schungcl, bij den bouw van het directie-

gebouw der Rijkspostspaarbank te Amsterdam. 
K . G. si mom , bjj den bouw van oen post- on telegraafkantoor 

te Scheveningcn. 

Door don Raad van toezicht op de spoornegwerken zjjn geplaatst: 
W. F. Bujjsman, H. A. Henk et en H. P. E. de Vogel, bg deu 

bouw van een Bpoorwo^ brug over deu Ubol te Westervoort. 
V. P. E Kriens, bjj het aanbrengen van bedek,ingen ondor de 

viaduct in de Binnenrotte te Rotterdam. 
A. van Linden van den Heuvcll, bjj het aanbrengen van nieuwe 

langs- en dwarsdragers in de brug over de Koningshaven te 
Botterdam. 

I. J . 1'. Kleyn, bjj do uitbreiding van sporen en wissels to 
Maastricht. 

Nog werd aan 27 studentou, wier namen hieronder volgen, die 
opgeleid worden tot mjjncu-iugenieurs, de gelegenheid aangeboden, 
practiBch werkzaam te zjjn, onder leiding van den heer ingenieur 
C. Blankcvoort in de mijnen iu de omgeving van Heorloo in 
Limburg on Aken. B. Bamberg, J . van braam llouckgeost, Z. ti. 
Bejjl, fl. C. Bremer, J . G Bjjdeiuljjk, S. van Dorssor, K. A . Dougla*, 
P. Draycr, P. L . Dubourcq, F. Z. Ermerins, B. von Faber, fl. E. 
flraveuhorst, J . G. B. van Heek, L . Hupkes, W. H . D. de Jongh, 
W. A. Knol, J . Koster, J . de Lunge, C. Moerman, J . E. Moltzer, 
J . A . Monod do Froideville, A. C. Nanning, F. P. C. S. van der 
Ploeg. B. F. Prager, B. F. W. Romer, L . F. Soesman eu E. Zuur 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den waterstaat in Nederl.-Indië zjjn: 
ove rgep laa t s t van do resid. Prcangcr Regentschappen naar 

dc rcsiii. Semurang, de opz lo kl . J . A . de Witte; vun de resid. 
Pasoeroean naar de resid. Preauger Regeutschuppeu, de opz. 2e 
kl. A . L, J . vnn den Duugen flronivius; van de resid. Menado 
naar do resid. Pasoeroean, do opz. Se kl . L. 0. VarkeviBscr; van 
het gouv. Sumatra's Westkust nuur de resid. Pulcmbaug, do opz. 
3o kl . A . B Barkey; van do resid. Batavia naar de resid. Pcka-
longan ten einde als eerstaanwezend waterstaatBanibtenaar op te 
treilen, do architect 2e kl. J . C. W. F. Ditmarsch; van de resid. 
Japara naar de resid. Batavia, do opz. le kl . V. 11. A bell; vau 
do resid. Tcgal naar de resid. Soerabaja, do opz. 3e kl . A . R. 
Blocmhard; 

toegevoegd aan den chef der irrigatie-afdeeling Serang,met 
Koedoes als standplaats, do opz. lo kl. F. II. Cordesius; 

I. enne 111 il tot opzichter be kl. do tydelyke opzichters N. A . 
P.mor on fl. A . Berends; tot hoofdingenieur 2e kl . de ingenioar 
lo kl . E. A. C. F. van Essen. 

— Bjj do exploitatie der Staatsspoorwegen op Java zjjn: 
benoemd tot adjnnct-c.licf der to aid. S. A. Oonsnlves, thans 

dozelfde betrokking beklcodendo bij de exploitatie van den Staats
spoorweg ter Sumatra's Westkust; tot opzichter-machinist le kl. 
J . A . do Bok, opz.-mach. 2o kl., en J . van Leuvon, opz.-mach. 
2e kl., ïi la suito van zjjn corps gevoerd; tot opzichter vun de 
werkplaatsen lo kl., de opzichter vnn do werkplaatsen 2e kl. C. 
J . Brookman; tot opzichter van de werkplaatsen 2e kl., de onder-
opzichter van do werkplaatsen H. Ph. den Hertog; * 

o n t s l a g e n op verzoek eervol uit 's lands dienst, de opzichter 
van de werkplaatsen le kl . 0. Bizelaar; op verzook eervol uit 
zyne betrekking, do tyd. opz. lo kl . hij den aanleg vnn Staats
spoorwegen op Java, A . Mnrtherus; 

o v o r g e p l a a t B t van de Oostor- naar do Westcrlijnen, de 
adjunct-ingenieur J . W. van Dijk; 

gep laa t s t bjj de Westerljjnen de wd. 2o-commies J I'. floernat, 
— Bjj kon. Insluit van 27 Juni is, met ingnng van 1 Juli 1899, 

benoemd tot hoogleeraar aan de Polytechnische School J . F. 
Klinkhamer, bouwkundig ingenieur to Amsterdam. 

— Bjj beschikking van deu Minister van Waterstaat zijn be
noemd tot buitengewoon opzichter N . A. Sizoo bij het bouwen 
van een dienstwoning nabjj de schutsluis en do keersluis in de 
Diczo, boneden de spoorweghavcn te 's-Hertogonbosch, en F. do 
Jong, to Sneek, by het ophoogen van een gedeelte vau den Rijks 
grooton weg van Sneek naar Lemmer. 

— Do heer A . J . B. Bouilewijnse, kunstschilder tc 'B-Graven-
hage en commissaris van het schilderkundig genootschap „Pulchri 
Studio" aldaar, is benoemd tot ridder in de ordo van Oracje-
NasBau. 

— To Amsterdam is overloden Gerrit do (iroot, kunstschilder, 
69 jaur oud. 

— Zondag IC Juni ovorleed te Amsterdam, na hevige typhus, 
de jeugdige beeldhouwer Hendrik J . M. Baars in den ouderdom 
van bjjna 24 jaar. Baars legdo zich in het bijzonder toe op de 
medailleerkutiBt cn zou deolnemeu aan den prijskoiup in de beeld
houwkunde nan do Academie, voor den Prix de Ruïne, toeu de 
dood hem overviel. 

— Benoemd tot opzichter der gemeente-gasfabriek te Wormer-
veer do heer C. Pulet, volontair aan de gemeento-gasfabrick to 
Bergen-op-Zoom, thans tjjdclijk opzichter aan du gasfabriek tc 
Vlissingeii. 

V R A A A . 

Tot dusver deed ik tinnen toonbanken en spoelbakken voor 
calé's, hetgeen bij mjj dikwijls voorkomt, in het buitenland vor-
vaardigen. Weet iomand ook een soliod adres in Nedorlnnd'. 

O. 
Antwoorden zal dc Redactie gaarne ontvangen. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— H o u w k u n d i g o op het bureau van een arch, te's-Graven-

bagc Adres lett. C II, Bureau dezes. (Zie advert, in het vorig 110.) 
— 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 voor eon work 

buiten Amsterdam. Adres lett. T, boekb. voorheen IRWeker & 
W'orniser, AniBtordam. 

— B o u w k u n d i g e o p z i c h t o r - t e e k e n a a r s , practisch er
varen cn bekwaam in liet maken van details, bestekkeu en be
grootingen. Adros lett. B B, Bureau dezes (Zie advert, in dit no.) 

— B e k wan m b o u w k u n d i g t eekenaar te 's-Gravenhage. 
Adres lett. W R, Bureau dezes. (Zie advert, in dit no.) 

I n g e n i e u r s bij den dienst van trsctio en materieel der 
Holl. IJz. Spwiny., in het bezit van het diploma voor werktuig
kundig ingenieur. Adres Centraal Adiuinistratiegeb. Droogbak, 
Amsterdam. 

— J o n g m e n s c h als BSBistent-teekenaar. Adres Alts and 
Crafts, Kiieuterdjjk 10, 's-Gravenhage. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in bcknoplen vorm -oorden ten gerieve van 

heeren gcabonneerden cioeemaal per jaar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast sich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een assistent opzichter-teekenanr zoekt plaatsing. Verlangd 
salaris ƒ40 ii /DO per maand. Adres n°. SI, Bureau dezeB. (2) 

INFURMATIEI'CHEATL TECHNISCHE VAKVEREENIGING, 
VA.N-IIEH-HEI.STSTRA.AT 2», AMSTERDAM. 

1. Bouwk Opz-Teekenaar, leeft. 25 j . ong. sal. f 70 a 80 p. m 
2. Onderbaas-opzicliter, „ 45 „ „ /20 per weck. 

V E R V O L G DER AANKONDIUINflEN 
IlI.VMIIAU, II J u l i . 

K r a l i n g c n , te 8 uren, door het bestuur 
van deu polder Kraliuvcn, in het waterse-hapn-
hnis: het verrichten van herstellingen aan rer-
.e' Mende eigendommen van den pulder met de 
levering der materialen. Iul- bjj deu arch. B II. 
Beijderwellen, llulbian Rotterdam. Aaaw. 7 Juli, 
te 10 uren, aan het walelBchapsbuia. 

V H I J D A 6 , 14 J u l i . 
' « - ( . r a v e n h a g e , te 1 uur, door bet min. 

van waterst.: de aanleg van een electrische ge
leiding tua-chen Breukelen en Nichtevecht. Inl. 
bij den hoofding. der telegraphie te 's-Gravenhage 
en den ing. te Amsterdam. Kam. f 1090. 

V K I J D A C i , *l J u l i . 
' « - ( • raveuhage , te 1 unr, door het min. 

fan waterst.: het liggen en insiaven van een 
kabel te Middelburg. Int. bij den (molding, der 
telegraphie te 's-Gravenhage en deu ing te 's-Buach. 
Kam (913. 

'••-Mravenliage, te 1 uur, door het min. 
van waterst.: het bgspannen van twee draden 
tuss"hen Amcrafuort eu Apeldoorn en van risr 
draden tassetieu Apelduurn eu Zutfen. lal, bij 
den houfdiu*. iler telegraphie te 's-Gravenhage 
en deu ing. le Zffulle. Kam. f1490. 

A D V E R T E N T I E N . 
CJ evraajjfd: 

BOUAVKUXDIGE 

meer Th. VAN HEEMSTEDE « B E L T , ^ * * 
Mem. San. Inat L O N D O N . 

Kantoor: I U De Hnj terkade, A M S T B R D A Ü . Fillaaal: 80 Ba k i n . 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS * Co, te Bsrrhaa*. 
Specialiteit voor de Levering van eompleete Badinrichtingen. — Privaat-In itbtimgen. — 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.— 
Closets. Waschtaftlt, Urinoirs OnZ. — T I B W A B B I M M V E » T I l i i T l » 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer conenrreerende pryian. 
Teekeningen en prnsopgavea gratis. Wedervarkoopera genieten het gebruikelijks — 

practisch ervaren en bekwaam in het 
maken van aleta i l teekeninjten. 
b e s t e k k e n en bejgrootinigen. 

Brieven letters B B, Hunau Week
blad ,,Dc Opmerker", te ' S - G B A V K N 
R U E 

Voor dadel i jk gevraagd een 
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 te '«-«Vr«rt?»«-
fittfte. Brieven onder letter W. R.. 
Bureau van dit blad. 

GEBR. VAN DER VLIET 
IJierhandelaars te Amsterdam. 

Staal-, Plaat-, Band-, Hoek en T-IJzer enz. 
s ta le 11 K a l k e n in verschillende profielen 

en lengten. 
VUIen en gegoten (Staal uit do fabriek 

van Oobr. BÜIU.ER & Co. te Weonen, alsmede 
CHRISTIAN.* STER Hoefnagels 

Marmeren 
Schoorsteenmantels 

E N 

Grafmonumenten, 
M A G A Z I J N E N : 

Amsterdam Bloemgracht 77, 
Rotterdam, Delftschestraat 61, 

Beleefd aanbevelend: 

6. & J. COOL, 
Fabrikanten. 

Prijs per rol van IO UI. op II» c Jl. (13.00. 
Levering franco door het geheele land. 

<jm§r T v o i v FLUS ULTRA, - ^ r j 
H e t beste 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 het l i n n e n . 

GEBRS. KLOMPÉ, Arnhem & Deventer. 
( lenig adres voor de 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 . 

M O N S T E R S G R A T I S en F R A N C O . 
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Maatschappij lot Exploitatie van 
Staatsspoorwdgen. 

AAHBESTEPIHC 
Op Hinsilag lien lien Juli 

ÊSB9, des namiddags tea 9 ure ( lo
kale lijil), aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, ,van : 

B E S T E K No. 778. 
H e t m a k e n v a n e r n e l o s - e n 

l a a d p l a a t » , het u i t b r e i 
den e u wijz igen v u n spo
r e n en w l n n e ! » e n liet 
u i t v o e r e n r a n d iverse 
w e r k e n op het s ta t ion 
M I X s t H O T E f t . 

B e g r o o t i n g 1*4700.—. 
Dc besteding geschiedt volgent £ 87 

van bet bestek. 
Het bestek ligt van den 24iten Juni 

1891) ter lezing aan het Centraalbu
reau in het Mureclse Park eu aan het 
bureau van deu Herr Sectie Iogeniettr 
Jhr. H. ü . SANDBEKG VAU BOE
LENS te Groningen, en ia op franco 
aanvraag (per briefJ aan genoemd 
Centraalbureau (Dient van Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling 
van f 1.00. 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) eu door den Sectie-Inge-
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden deu L'Tsten Juni 1899 ten IU 
ure voormiddag (West Europeesclie 
tijd). 

U T R K C U T , den 20sten Juni 1891). 

E P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 39. 

BOTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LIICHT-BAKOVENS 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R 
D R E C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
d e n b a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

S T O O M T I M M E R -

HOUTWOL-FABRIEK 
DIJKERIAN è BDIJZERD. 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 -
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.METSELSPECIËN. 

Vele gebouwen uit vroeger tijden werden hersteld 
zonder dat er, om zoo te zeggen, ccn haan naar kraai
de. Dc herstelling van den scheeven toren te Delft 
heeft, wat dc archeologen daarvan ook vinden mogen, 
althans dit nut gehad, dat zij de aandacht van de 
geheele bouwkundige wereld van mis vaderland Oj) het 
edele metselvak en op de wijze van samenstelling der 
daarbij gebruikelijke speciën heeft gevestigd. 

Een onzer lezers stelt ons de vraag „welke zijn de 
eischen. waaraan dc specie voor bedoeld geval heeft te 
voldoen en in hoeverre beantwoorden de voorgeschre-
\en en dc voorgestelde specie daaraan?" Hij wenseht 
van niis, ren beantwoording dezer vraag, cn zou ook 
„dc mecning van den Dclftsehcn gemeente-architect, 
van tie door liet stadsbestuur geraadpleegde deskun
digen, van de heeren Bruigom, Van der Kloes, Meyers, 
Mohr, enz." willen kennen. 

Wij willen gaarne aan het verzoek van den geachten 
lezer voldoen. Wij meenen, dat dit het best knn ge
schieden door ccn bespreking van wat de heer Van 
der Kloes in liet laatste nummer van „De Ambachts
man'' mededeelt, eerst naar aanleiding van onze arti
kelen over het onderwerp en dan naar aanleiding van 
een schrijven des hecren Meyers. 

De heer Van der Kloes is over ons laatste opstel 
slecht te spreken. Hij ziet daarin een poging om hem 
te krenken. Wij geven hierbij gaarne de verzekering, 
dat wij deze bedoeling niet hebben gehad. Maar de 
wijze, waarop de heer Bruigom door hein behandeld 
werd, lokte als van zelf tot ccn wederwoord. 

Nu de heer Van der Kloes zijne gedachten omtrent 
mortels in het algemeen mededeelt, beslaat cr gelegen
heid de questie op meer zakelijke wijze dan vroeger 
te behandelen. Wij wenschen slechts te constateeren. 

Advertentien van i tot 6 rebels ƒ 1 . 0 0 , het bewijsnummer daaronder 
begrepen; vcor eiken regel meer / 0 1 5 . Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces vaa aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

dat niet wij het persoonlijk clement in het debat heb
ben gebracht. 

Vooraf ga nog, dat wij met voldoening in de dag
bladen lazen, hoe nu ten slotte toch Portlandcement-
specie bij den torenbouw te Delft wordt gebruikt. Wij 
brengen onze hulde aan het stadsbestuur voor zijn 
vi rstandig besluit. 

Doch nu ter zake. De heer Van der Kloes begint 
zijne besprekingen met den gewonen kalkmortcl. Hij 
wijst erop. dat, zal daarmede goed werk gemaakt 
worden, zeer veel zand dient toegevoegd te worden, 
een waarheid, aan ieder vakman bekend. Voorheen 
scheen men van die waarheid minder doordrongen. Bij 
het sloopen van muren, uit dc middeleeuwen dagtce-
keiienil. bleek het ons verscheiden malen, dat 111 den 
mortel volstrekt geen zand was gebruikt. Het sloopen 
ging zeer gemakkelijk; de kalk vormde platte, harde 
koeken, die zonder moeite van de stcenen loslieten. 

Nu hebben wij altijd gemeend, dat het toevoegen 
van zand noodig was, om verbinding tusschen de kor
rels ouderling cn dc stcenen te verkrijgen, zoodat men 
alleen scherp zand gebruiken kan. Dat evenwel het 
/and den mortel poreus maakt wisten wij niet. De heer 
Van der Kloes zal ons, cn velen met ons, verplichten, 
door mede te deelen hoe hij deze poreusheid heeft 
waargenomen. 

De heer Van der Kloes verklaart verder, dat „in 
geen geval met kalk cn zand een behoorlijk hard en 
vast metselwerk tc verkrijgen is". Ware dit werkelijk 
zoo, dan moest dc kalkmortcl in den ban gedaan wor
den. 

De ervaringen der practijk zijn echter anders. Bij 
het sloopen van zeer oude metselwerken ziet men, dat 
kalkmortcl uitstekend wezen kan. Hij werd in de mid
deleeuwen zoo goed als uitsluitend gebruikt; soms 
werd er gemalen roode steen (baksteen) aan toege-
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vocgd, wat tie hardheid van tien mortel zeer bevor
derde. Zulke specie zagen wij, een kleine twintig jaar 
geleden, toen een oud stuk walmuur aan het Vreeburg 
le Utrecht gesloopt werd. 

Het gebruik van tras was hier te lande vroeger veel 
minder algemeen, dan men in den regel meent. Pas 
in de zeventiende eeuw wordt zij hier en daar toege
past en eerst in de achttiende eeuw komt zij overal in 
zwang. Toch had de kalkmortcl daardoor niet afge
daan ; het voorbeeld, dat de heer Schelling aan den 
plateren) generaal Krayenhoff ontleende, bewijst, dat 
men in het midden der achttiende eeuw met goed 
succes kalkmortel voor buitenmuren bezigde. Ln nog 
in onzen tijd geschiedt dit vaak, waar de zuinigheid 
betracht moet worden. Worden muren van goeden 
steen door bekwame metselaars in kalkmortel van be
hoorlijke samenstelling opgetrokken, dan blijken zij 
aan zeer hooge eischen tc kunnen voldoen, ook in de 
buitenlucht. 

Over de Doorniksehe waterkalk en de andere, daar
mede gelijkkotnende kalksoorten, die in Nederland 
slechts zelden bij het maken van gebouwen gebezigd 
worden, is de heer Van der Kloes minder uitvoerig. 
Hij betreurt het, dat deze kalk zoo weinig in trek is. 
Wij hebben nimmer mei waterkalk gewerkt ; bij het 
1 «zoeken van sommige moderne kerken, waar deze 
kalk toepassing had gevonden, zagen wij nog al eens 
doorslaande muren. Wij kunnen natuurlijk niet bcoor-
deelen, of dit euvel aan de kalk of aan de wijze, 
waarop zij gebezigd werd, moet worden toegeschre
ven. 

Omtrent Portlandcement kan de heer Van der Kloes 
natuurlijk geen nieuws mededeelen, zou men denken. 
Doch wie dat meent vergist zich, want (pour le besoin 
dc la cause alleen hopen wij) dit erkend Voortreffelijk 
materiaal wordt gedeclineerd. „In weerwil van zijn 
hooge hoedanigheden", zoo heet het, „leent zich het 
Portlandcement niet bijzonder tot het gebruik voor 
opgaand metselwerk, doordien hel, tenzij in groote 
hoeveelheid toegevoegd .meer dan l op of 3 zand) 
een weinig smijdigen mortel oplevert, terwijl vettere 
mortels mettertijd krimpen cn dc voegen losraken. 
Bovendien is Portlandceinentmortel duur en eindelijk 
is van zijn buitengewone vastheid weinig partij te 
trekken." 

Al de architecten in ons land, die thans uitsluitend 
magere Portlandcement mortels bezigen (en hun aantal 
is reeds zeer aanzienlijk) zullen den heer Van der 
Kloes bewijzen te over kunnen leveren, dat zijn be
zwaren overdreven zijn. Mortels van 1 Portlandcement 
op (1 zand. met kalkmelk aangemaakt, worden door 
„Nederlandsche metselaars, voor wie een mortel 1:3 
reeds moeiclijk te verwerken is", dagelijks met suc
ces gebruikt. Ja, zelfs zagen wij onlangs te Dreinen 
mei 1 Portlandcement op 10 zand werken, cn dat 
ging uitstekend. Dat. zulke mortels snel verharden en 
dat zij absoluut tegen vorst bestand zijn, zal den hoer 
Van der Kloes niet otibt kend wezen, ofschoon hij van 
deze voordeden met geen enkel woord gewag maakt. 
En ieder vakman kan narekenen, dal het prijsverschil 
tusschen zeer magere cementmortel en basterd-tras-
mortel niet van betcckenis kan zijn, wanneer men, 
vóór alles, uitmuntend werk begeert. 

Ten slotle behandelt de heer Van der Kloes dc 
tras. Heeft hij bij het cement slechts voor schaduwen 
oog, nu doet hij alles in het helderste licht schijnen. 
Dal „de meeste mannen van het vak" de meening van 
den schrijver niet deelen, is hem bekend, doch hij 
ziet hierin slcchls „wanbegrippen en verkeerde waar
nemingen". 

De eigenlijk gezegde trasspecie, 1 kalk op I tras, 
tot een stijf deeg gekneed, en waarmede al van ouds 
voortreffelijke waterdichte kelders gemaakt worden, 
als de werkman zijn vak goed verstaat, is „de oor
sprong der wanbegrippen". Die mortel toch „krimpt 
na verloop van eenigen tijd door verlies van water". 
Had de heer Van der Kloes gelijk, dan zag het er 
niet onze waterdichte kelders slecht uit. In het bijzon
der de zoogenaamde drijvende kelders toch, waarbij 
men door klei zooveel mogelijk het water belet met 
de eigenlijke keldermuren in aanraking te komen, 
moesten dan /o,, lek « o o i e n ;ils mandjes. De ervaring 
leert evenwel het tegendeel. 

Ook waar in den stand van het grondwater groote 
verschillen voorkomen, en waar een kelder soms maan
denlang geheel boven water staat, om dan plotseling 
als walerkeering te moeten dienst doen, zou iedere 
kelder lek moeten zijn, omdat in den drogen tijd de 
krimp zich zou doen gevoelen. Maar ook daar leert 
al weder de ervaring het omgekeerde. 

Het zal zeker haast nimmer voorkomen, dat iemand 
bij opbouw 1 kalk op 1 tras gebruikt. Een grootere of 
kleinere hoeveelheid zand wordt toegevoegd. En voe
gen met zulk ccn specie zal nog zeldzamer wezen. 
Daarom is, wat de heer Van der Kloes omtrent het 
uitvallen v.m voegen mededeelt, in het geheel niet 
ter zake dienende. Nuttiger ware het geweest, wan
neer hij erop gewezen had, waarom zelfs de slapste 
trasmortels, hetzij dan tot metselen of tot voegen ge
bezigd, niet tegen vorst bestand zijn. 

Wij kunnen ook til weer niet gelooven, dat er veel 
architecten zijn, die een specie van 3 kalk op 2 tras 
voor de muren hunner gebouwen voorschrijven. Dat 
bij zulk een mortel het „uitslaan'' zich op bedenkelijke 
wijze moet vertoonen,, gelooven wij gaarne. Doch al 
weder zouden wij dc vraag willen stellen, waarom ook 
bij slappen basterd-trasmortel die „uitslag" steeds 
optreedt, ja „het. oppervlak der steenen afbri jzcU". zoo
als de schrijver dit noemt. 

leder architect, die slappe Portlandcemcntmortels 
met zoo goed als geen kalk er dus in, gebruikt, zal 
waargenomen hebben, dat zich ook dan nog „uitslag" 
vertoont, ook al is het zuiverste en zachtste waterlei-
dingwater voor de bereidng der speciën gebruikt. 

Wij hebben wel eens over dezen „uilslag" nage
dacht, en kwamen tot de volgende verklaringen. 

De steenkolen en turf, waarmede de steenen ge
bakken worden, bevatten meestentijds zwavel; bij het 
bakken moeten zich dus zwavelverbindingcn vormen, 
die ten decle in de steenen blijven. Komen die stee
nen nu daarna in de vochtige lucht, dan vormt zich 
langzamerhand zwavelzuur. Dikwerf worden de stee
nen al spoedig na het bakken verwerkt en komt dit 
zwavelzuur in aanraking met den kalkmortel. Er vormt 
zich zwavelzure kalk en zwavelzure magnesia, omdat 
kalk meer of minder magnesia bevat. Zwavelzure kalk 
lost in water bijna niet op, maar zwavelzure magnesia 
des te beter. Wordt ccn muur nu natgeregend, en 
treedt daarna een lijd droogte in, dan kristalliseert de 
zwavelzure magnesia en vormt zoo de witte aanslag. 
1 Ie! verschijnsel zal zii li herhalen, zoo lung de slei nen 
nog eenig zwavelzuur bevallen. Ook als de klei, waar
van men steenen bakt, zwavelzure magnesia bevat, kan 

slotte zwavelzure magnesia worden gevormd. 
Naar onze mecning zouden, om uitslag te voorko-

stoffen voor de vervaardiging van 
gebruikt mogen worden, die vrij 

zijn van schadelijke bestanddeelen. Daarom moest 
nimmer klei voor bakstoenfabrikagc gebezigd worden, 
die zóó uil het bouwland wordt gegraven, geen zwavel-
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Het „onzijdig 
, alles behalve 

houdende brandstoffen moesten worden gebruikt, cn 
ook op het voorkomen van magnesia in kalk, tras of 
ander bindmiddel moest worden acht gegeven. Dat 
tras tot sterke uitslag aanleiding moet geven, blijkt 
wel daaruit, dat zij in den regel 1 a 2 percent mag
nesia bevat. 

Wij zijn het dus volstrekt niel eens met den heer 
Van der Kloes, dat in opgaand werk „een overmaat 
van tras nimmer schadelijk kan zijn", 
poeder" is, door zijn magncsiagehalu 
onzijdig en bepaald schadelijk. 

Kalk en tras, tot mortel verecnigd, moeten altijd 
„uitslag veroorzaken, wat door dc practijk bevestigd 
wordt. Bij Portlandceinentmortel komt ook wel eenige 
„uitslag" votir, doch, daar reeds spoedig „een volkomen 
harde en vaste steenachtige massa" ontstaat, waarvan 
slechts weinig oplost, kan het kwaad hier niet van 
betcckenis zijn, en wordt het in den regel veroorzaakt 
door de, zij het dan ook in geringe hoeveelheid, toe
gevoegde kalk. 

Wij komen nu tot de bespreking van den brief, 
door den heer Mcls Mevers, Mr. metselaar en aan
nemer, geschreven en door den heer Van der Kloes 
van aan teekeningen voorzien. 

De argumenten, door den heer Mevers tegen den 
heer Van der Kloes gebruikt, komen vrijwel overeen 
met die, welke wij in het debat aanvoerden. Zij liggen 
voor ieder practisch man aanstonds voor de hand. Ten 
slotte zet de heer Mevers de nadoelen, aan het ge
bruiken van tras bi| opbouw verbonden, nog eens 
helder uiteen. 

De heer Van der Kloes nu tracht zijn figuur te red
den door zijn aantcekeningen, die echter minder ter 
zake (kenende zijn dan men zou mogen verwachten. 

De eerste aanteekening bevat geen argumenten. Een 
apodictisch terugkomen op „wanbegrippen en verkeer
de waarnemingen", op den „jammerlijken dwaalweg", 
die ieder bewandelt, die een „jarenlange practijk als 
metselaar achter zich heeft", moet voor het gemis 
schadeloos stellen. 

De heer Movers vindt de wijze, waarop dc heer 
Van der Kloes 111 de questie is opgetreden, schadelijk 
voor den naam van den leeraar zoowel als van de 
onderwijsinrichting, waaraan hij verbondon is. Hier 
toekent de leeraar aan. dat hij het met den heer 
Mevers niet eens is, wat niemand verwonderen zal. 

In de derde aanteekening neemt de heer Van der 
Kloes „zijn draai", waar hij zegt, dat hij tegen mortel 
van ; zand, 1 cement en ' 4 kalk geen bezwaar heeft; 
maar dan bederft hij zijn houding weer door vrij 
zotte opmerkingen over „hel stugge en eigenzinnige 
volk der metselaars". 

Van weinig vertouwen in het toezicht, dat op de 
Openbare Werken van Delft wordt uitgeoefend, 
spreekt aanteekening vier, die weer als pleidooi voor 
tras wil aangezien worden. 

Gelukkig wordt in dc vijfde aanteekening erkend, 
'dat de gcldqucstio bij do keuze van mortels voor ccn 

Delftsch monument „van zeer ondergeschikt belang" is. 
Wij zullen vorder niet al de aantcekeningen be

spreken. Slechts willen wij nog wijzen op die, welke 
op laboratoriumproeven betrekking heeft. De heer 
Mevers beweerde, dat die proeven niet met de prac
tijk gelijkgesteld kunnen worden. De heer Van der 
Kloes hecht hooge waarde aan wat in een laboratorium 
kan worden verricht. 

De heeren Bruigom en Movers worden vervolgens 
„een paar van de meest onverzettelijke betweters uit 
het metselaarsgild" genoemd, een hatelijkheid, die boter 
achterwege gebleven ware. Want velen in don lande 

zullen met ons meenen, dat deze hoeren het ditmaal 
beter wisten dan de heer Van der Kloes. 

Ten slotle wordt, na een zeer oppervlakkig en niet 
in allen decle juist historisch overzicht van de mortel
bereiding, door den hoer Van der Kloes een oratio 
pro domo gehouden. Hij meent namen te moeten noe
men van deskundigen, die bereid zullen zijn omtrent 
zijn bekwaamheid als mortclkenncr getuigenis af te 
leggen. Men hoeft hem veranderlijkheid verweten, zegt 
hij. en die veranderlijkheid erkennende, verklaart hij: 
„ik bon niet op eenmaal tot de zekerheid gekomen, 
Waarmede ik thans kan en mag optreden". Eigen lo: 
onderscheidt zich niet door een aangenamen geur;wij 
zullen daarom aannemen, dat de heer Van der Kloes 
geen fijnen neus heeft, en dit tot zijn eigen veront
schuldiging doen strekken. 

Het deed ons eindelijk genoegen tc vernemen, dat 
do hoer Van dor Kloes, als Delftsch forens, in geen 
betrekking staat tot het gemeentebestuur cn de ge
meentewerken van Delft. Dat hij zich steeds moge 
weten vrij le houden van den „esprit de clocher", die 
zich aan de grenzen der gemeenten niet stoort, is 
onze oprechte wensch. 

A l ' G U S T E RODIN. 
Wij hebben, in ons nummer van 13 Juli 1889, het 

oen en ander over den beeldhouwer, wiens naam 
hierboven slaat, medegedeeld. Rodin was toen nog 
slechts weinig bekend: sedert werden zijn verdiensten 
meer naar waarde geschat. De tentoonstelling zijner 
werken le Rotterdam ge. ft ons aanleiding, nog eens, 
in eenigszins gewijzigden vorm. eenige bijzonderheden 
omtrent don beeldhouwer hier op te nomen. 

Onder de vele honderden beeldhouwwerken, die in 
1877 voor den Parijselien Salon werden aangeboden, 
was ook een eenvoudig pleisterbeeld, mol een papier 
er bij, waarop vernield stond: „Auguste Rodm, ge
boren te Parijs, leerling van de hoeren Ha rye 011 Car
rier-Bellettso, Rite Hretonville 3. „Hel Bronstijdperk", 
pleisterbeeld". 

De wijze, waarop dit beeld gemodelleerd was. ver
schilde geheel van die, welke door de meeste beeld
houwers van don tegenwoordigen tijd gevolgd wordt, 
en gaf zóó geheel de natuur weer, dat de meeste lo
den dor jury van toelating geloofden, een afgietsel 
naar het loven voor zich le hebben. Enkele anderen 
slechts ineenden dat, als dit beeld werkelijk gemodel
leerd was, het oen meesterwerk van den eersten rang 
mocht heeten. Ten slotte werd hot beeld aangenomen, 
maar in een hoekje achteraf geplaatst. 

De vervaardiger van hol beeld, een zeer gevoelig 
man, die als ccn slaaf in de grootste onbekendheid 
gewerkt had, die zich twintig jaren lang de pijnlijkste 
ontberingen getroost had 0111 zich aan flo kunst zijner 
keuze te kunnen wijden, was tot in het diepst zijner 
ziel gegriefd, toen hij zag hoe men zijn werk geplaatst 
had en hoe zijn vakgenooten hot elkander mot een 
spottenden lach als oen mystificatie aanwezen. Door 
do bemoeiingen van enkele bewonderaars kreeg het 
beeld eindelijk een gunstiger opstelling. De commis
sie voor den aankoop zag het, maar koos het niet 
uit, omdat al weder beweerd word, dat hot een afgiet
sel naar de natuur was. Het werk trok echter de aan
dacht der jongere kunstenaars. Wie is looh die Rodm? 
vroegen zij. Niemand kende hem. 

Auguste Rodin was geboren in 1840: zijne ouders 
verkeerden in vrij bekrompen omstandigheden. Nog 
jong werd hij naar de kostschool van een zijner ooms 
le Beauvais gezonden. Dit onderwijs beviel hem 
echter slecht cn daar zijn ouders het ook niet goed 
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bekostigen konden, kwam hij op veertienjarigen 
leeftijd in het vaderlijk huis terug. Hij wilde kunste
naar worden, en bezocht daarom de teekenschool, die 
als „la Petite Ecole'' bekend staat en in de Rue de 
1'Ecole de Médécine te Parijs gevestigd is. Hier bleef 
hij drie jaren om 's ochtends te tcekenen en te boet-
seeren, en zijn middagen al schetsende in het Louvre 
door te brengen. 

Toen Auguste zeventien jaar was, wilden zijne 
uttders, dat hij in zijn eigen onderhoud zou voorzien, 
en hij vond ccn plaats als modelleur in een fabriek 
van papier-maché. Hij kon nu leven, doch had haast 
geen tijd meer voor eigen studie. Slechts de vroege 
morgenuren en de Zondagen kon hij daarvoor be
steden. 

Hij wilde nu trachten op de Ecole des Beaux Arts 
geplaatst te worden. De examencommissie wees hem 
echter tot tweemaal toe af. 

Het werk, dat Rodin in zijn fabriek moest verrich
ten, was alles behalve aangenaam; hij was daar ge
woon „ouvrier" en kreeg 2 francs per dag. Toch hield 
hij zes jaar zulk een bestaan uit. Zijn eenige afwisse
ling bestond in het nu en dan bezoeken van Barye, 
een beeldhouwer van naam, die hem af en toe les gaf. 

Eindelijk gelukte het hem in de Rue de la Reine 
Blanche een stal te huren, dien hij, zoo goed het ging, 
tot atelier inrichtte en waar hij een buste begon te 
maken, die later onder den naam van „de gebroken 
neus" beroemd werd. Het model was een bedelaar, 
die het eigenaardig gelaatsgebrek vertoonde. Daarna 
begon hij aan een ,,Bacchante", die hem zeer goed 
voldeed, doch ieder, die het beeld zag, keurde het af. 
Hij had geen geld, om dit werk in gips over te bren
gen, en bet kleimodel ging natuurlijk verloren. 

In iS()2 kwam Rodin in dienst van ccn omemanist, 
die hem als onbekwaam ontsloeg. Hij ging naar Mar
seille en kwam ten slotte in ccn fabriek van kerk
beelden te Straatsburg terecht. Hij hield het hier 
slechts drie maanden uit, doch vond gelegenheid in 
zijn vrijen tijd een zijner beste werken te maken, de 
vrouwenbuste, die als „la petite Alsacicnne" bekendis. 

Door bemiddeling van ccn zijner kennissen werd 
Rodin opgenomen in het atelier van Carrier-Belleuse, 
die toen veel figuren voor den handel lever.de. Hier 
bleef hij van 1863 tot 1870. Rodin verdiende nu be
hoorlijk geld, doch zijn beproevingen waren nog vol
strekt niet ten einde. Belleuse, wiens klanten slechts 
elegante, zoetgemodelleerde beelden konden gebrui
ken, stond Rodin niet toe, zijn eigen manier van boet-
seeren te volgen. Deze werd dus verplicht, zich den-
zelfden stijl zonder karakter eigen te maken. In zijn 
vrijen tijd werd Rodin echter meer en meer zichzelf. 

In 1864 was de „gebroken neus" voor den Salon 
geweigerd. 

Toen de Fransch-Duitsche oorlog uitbrak, vluchtte 
Belleuse naar Brussel. Rodin kwam bij de nationale 
garde, doch zocht na den vrede zijn ouden patroon 
te Brussel weer op; hij kreeg plaats in het atelier 
tegen een loon van vijf en zeventig cents per uur. 
Belleuse organiseerde ccn tentoonstelling van werken, 
op zijn atelier vervaardigd: Rodin plaatste voor een 
winkelraam in de nabijheid eenige zijner eigen schep
pingen. Hierover was Belleuse zoo verwoed, dat hij 
Rodin op staander] voet wegjoeg. 

Daar stond hij nu. in een vreemd land, met vijf 
en twintig gulden als zijn geheele bezitting. Hij ont
moette een zekeren Van Rosburgli, een beeldhouwer, 
die vroeger te Parijs ook voor Belleuse gewerkt had,' 
en die hem voorstelde gemeenschappelijk een atelier 
op te richten. Van Rosburgh had namelijk de opdracht 

gekregen twee groepen en twee karyatiden voor de 
nieuwe Beurs en voor andere gebouwen uit te voeren. 
Rodin deed het meeste van het werk. 

In 1874 kregen de vennooten de opdracht, het ge
denkteeken te ontwerpen voor Burgemeester Loos te 
Antwerpen, hetwelk aan iemand was besteld, die van 
beeldhouwen geen verstand had. De naam van Rodin 
bleef geheim, doch het werk baarde opzien. 

Rodin keerde, nadat de vennootschap was ontbon
den, naar Brussel terug en vestigde zicli in de Rue 
Sans-Souci, waar hij zijn beeld „het Bronstijdperk" 
begon. Hij getroostte zich de grootste ontberingen 
om geld voor een reis naar Italië te verzamelen, die 
hij in 1875 ondernam; Michelangelo, maar meer nog 
Donatello, bewonderde hij daar. 

Te Brussel teruggekeerd, werkte hij weer aan zijn 
beeld voort, dat in het laatst van 187O gereed kwam, 
en in 1877 in den Cercle Artistique tentoongesteld 
werd. Maar het viel niet in den smaak, en werd als 
een „moulage" beschouwd. 

Kort daarop vertrok Rodin naar Parijs, en wij za
gen reeds, welk ccn ongunstige ontvangst ook daar 
zijn kunstwerk wachtte. Rodin moest weer als werk
man dienst nemen, en het was wederom Belleuse, die 
hem arbeid verschafte. In 1878 werd de „gebroken 
neus" voor den Salon aangenomen ; het werk trok 
de aandacht en herinnerde aan Donatello, zooals de 
bewonderaars zeiden. 

Die bewonderaars gingen den meester in z.ijn atelier 
in de Rue des Fourneaux opzoeken en vonden hem 
bezig met het maken van zoete beeldjes voor Belleuse. 
Maar in zijn Ugolino en zijn Johannes de Dooper 
kon Rodin ook eigen werk laten zien, dat zeer ge
prezen werd. De buste van het laatste beeld werd 
zelfs in 1879 op den Salon met ccne „mention hono
rable" bedacht. 

In ditzelfde jaar werd een der grootste bewonde
raars van Rodin Onder-secretaris van Schoone Kun
sten. Hij kocht het „Bronstijdperk-' voor den Staat 
aan en bezorgde Rodin een betrekking aan de por
seleinfabriek te Sèvres. 

Inmiddels was in 1880 ook het beeld van Johannes 
den Dooper gereed gekomen, en ook dit werd door 
den Staat aangekocht. Een groote bestelling van den 
Staat volgde nu, een deur voor het Museum van De
coratieve kunst, met tafereclen uit Dante's Hel. Deze 
deur zal in 1900 gereed komen. 

Andere vermaarde werken, sinds ontstaan, zijn de 
„paarden van Nancy", de „burgers van Calais", de 
„Engel van den oorlog", een standbeeld voor „presi
dent Lynch", en het veelbesproken standbeeld van 
Balzac. 

Rodin is ccn afstammeling van Michel Angelo; het 
groote, het majestueuse zoekt hij en hij schrikt ook 
voor hef grillige niet terug. Zooals hij modelleert geen 
enkel hedendaagsch beeldhouwer en juist dit brengt 
liet publiek van de wijs. 

Maar de Rotterdamsche tentoonstelling zal toch . 
ook velen van de onbetwistbare schoonheid der door 
Rodin gemaakte werken overtuigen. 

DE KURHAUSPIER T E SCHEVENINGEN. 
Betreffende den aanleg van ccn wandelhoofd in zee 

nabij het Kurhaus te Scheveningen, waartoe in het 
voorjaar van 1S95 door de maatschappij „Zeebad Sche
veningen" aan den Raad een verzoekschrift werd in
gediend, hebben Burg. en Weth. thans een uitvoerig 
voorstel gedaan. Over den aanleg der pier wordt daar
in het volgende medegedeeld : 

Het hoofd zal volgens de aslijn van het Kurhaus 

op het strand aangelegd worden en uit drie doelen 
bestaan 1 

10. Het eigenlijke hoofd, lang 372 M., van een 
bruggehoofd uitgaande, dat 10.50 M. over den strand
weg uitspringt. De vloer van het hoofd is 8 M. breed 
en vormt ter halver lengte een platform van 25 M. 
breedte. Het hoofd eindigt in een groot achthoekig 
platform van 63 M. bij 03 M., waarop ccn paviljoen 
van 36 M. bij 36 M. (met inbegrip van veranda's). 

20. Het bruggehoofd, dat 1O.50 M. uit tien strand-
muur over het strand uitspringt, 14.50 M. breed is 
en verbinding krijgt met den strandweg, ten einde 
toegang lot het hoofd te verschaffen voor het publiek, 
dat niet uit het Kurhaus op liet hoofd komt. 

30. Een verbindingsbrug tussehen het bruggehoofd 
en het Kurhaus-terras, breed 10 M. en lang 24.64 M., 
zich bij de aansluiting aan het Kurhaus-terras over ccn 
lengte van 18.50 M. verbreedende tot 28.42 M. 

Aan het einde van het hoofd in zee wordt een aan
legplaats gemaakt ter lengte van 27 en ter breedte van 
8 M., voorzien van een dubbel stel platformen, voor 
hoog en voor laag water, om het aanleggen van stoom-
booten en schuiten mogelijk te maken. 

Volgens de oorspronkelijke teekeningen werd de 
verbindingsbrug met het Kurhaus-terras boven den 
verhoogden wandelweg gedragen door een aantal ko
lommen, op onderlinge afstanden van 4 M. in de 
breedte en van 4.50 M. en 7 M. in de lengte van de 
brug. Gewezen op bet bezwaar, dat dit samenstel van 
kolommen ergerlijke ontsiering van de omgeving en 
daarbij belemmering van het verkeer dreigde op te 
leveren, heeft de maatschappij gewijzigde teekeningen 
ingezonden, waarin de volgende oplossing wordt ge
geven : 

Dc verhoogde wandelweg aan de zeezijde langs het 
Kurhaus-terras wordt, van ongeveer tegenover den 
westelijken vleugel van het Kurhaus af, afgegraven tot 
het peil van den strandweg, waarmede hij voor het 
vervolg één geheel zal uitmaken, en aan die zijde door 
twee trappen in verbinding gebracht met het niet te 
verlagen gedeelte ; aan de oostzijde blijft hij aanslui
ten aan den verbindingsweg tussehen Gevers-Deynoot-
plein en strandweg. De rijweg wordt dus vóór het 
Kurhaus verbreed tot 22 M., met behoud van het 
tegenwoordige 8 M. breede trottoir aan de zeezijde, 
en met verkrijging van een 14 M. breed, trottoir aan 
de landzijde. 

Op den rijweg worden eenige vluchtlrottoirs aange
legd 

Aan de binnenzijde langs het landwaarlschc trottoir 
wordt, onder het Kurhaus-terras, een winkelgalerij ge
bouwd welke in het midden rotondesgewi jze ongeveer 
8 M. (over een lengte van ongeveer 15.50 M.) op het 
trottoir wordt uitgebouwd en tot „bierhalle" ingericht. 

Deze rotonde draagt voor een gedeelte het zich als 
een halfcirkelvormige uitbreiding van het Kurhaus-
terras voordoende, verbrcede deel der verbindings
brug ; de uitbreiding, waarop de muziektent van het 
Kurhaus wordt geplaatst, steunt overigens op zes of 
zeven ijzeren draagzuilen, geplaatst op het trottoir. 

Dc verbindingsbrug krijgt dan op den strandweg 
aan weerszijden vier ijzeren draagzuilen, waarvan één 
tegen den rijweg op elk der trottoirs en twee op het 
vluchttrottoir in het. midden. 

MISVERSTAND. 

„De Aannemer" bevat in het laatste nummer een 
artikel, aan ons opstel „Verblijdend" gewijd. Op ge
vaar af van weder te mishagen, zullen wij ook ditmaal 

die beschouwingen laten voor wat zij zijn. Te eerder 
meenen wij dit te mogen doen, omdat het artikel 
blijk geeft van een heftigheid, die een kalm debat 
onmogelijk maakt. 

Slechts op een misverstand wilen wij wijzen. Toen 
wij schreven, dat het hier gold „de vraag of de Aan-
neinersbond al dan niet aansprakelijk gesteld kan 
worden voor wat door zijn leden bij aanbestedingen 
wordt verricht", hadden wij n i e t het oog op „de aan
nemers wien het rechtsgeding gold" ;wij hebben vroe
ger duidelijk verklaard, dat „de geheele aannemers
stand zich van deze betreurenswaardige affaire niets 
heeft aan te trekken". Het doet ons genoegen thans 
te vernemen, dat zoomin aanklagers als aangeklaag
den leden van den Bond waren. 

Maar wij hadden het oog op de „club", of hoe de 
vereeniging mag heeten, wier handelingen door het 
Ojienbaar Ministerie gebrandmerkt werden. Was geen 
lid dier „club" tevens lid van den Bond? Wij zullen 
gaarne het antwoord op deze vraag vernemen; mocht 
het blijken, dat geen Bondslid tevens lid van die „club" 
geweest is, dan zullen wij niet aarzelen ons ongelijk 
te erkennen en aan „De Aannemer" de ruimste vol
doening te verschaffen. 

ANDER RESIDENTIENIEUWS. 

In het nummer van het „Dagblad van Zuid-Holland 
en s-Gravenhage", dat Dinsdag 4 Juli verscheen, 
wordt ons antwoord in zake den heer De Stuers be
sproken. 

Noch van dit, noch van het vorig nummer ontvingen 
wij van de redactie een exemplaar. Had niet een be
langstellende ons op de artikelen gewezen, dan waren 
wij daarvan onkundig gebleven. Toch hadden wij ons 
laatste nummer aan het „Dagblad" gezonden. 

De korte zin van het lange betoog is, „dat wij den 
inhoud onzer artikelen moeten bewijzen". Wat daar
door verstaan moet worden, is niet duidelijk. Want 
zelfs al noemden wij man en paard, waartegen natuur
lijk bezwaar bestaat, dan zou de redactie van het 
„Dagblad" zich toch nog niet gewonnen geven. 

Het „Dagblad" heeft te bewijzen, op welke gronden 
het ons van leugen beschuldigt. Het kan al vast be
ginnen met wereldkundig te maken, wie dc persoon 
geweest is, die de beide artikelen inspireerde. Men 
weet dan, welke waarde aan de tegenspraak moet wor
den gehecht. 

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 commissie voor de sectie „Architectuur" 

der Nederlandsche afdeeling van Schoone Kunsten op de Wereld
tentoonstelling te Parijs in 1900 heeft de hepalingen met inzendings
formulieren verzonden voor de deelneming van Nederlandsche 
architecten aan genoemde tentoonstelling. Het bureau der com
missie is gevestigd in het gebouw der Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst te Amsterdam. 

— De heer Thedoor Stang, ingenieur-directeur van de Duin
waterleiding dezer gemeente, heeft den 1 Juli onder groote belang
stelling den dag herdacht, waarop hij vi'x'ir 26 jaren is benoemd 
tot directeur van dit openbaar werk. De heer Stang werd uitge-
noodigd in de vergadering van burgemeester en wethouders te 
verschijnen en vernam daar in do vleiendste bewoordingen welko 
voldoening het aan 't Gemeentebestuur verschafte hem te kunnen 
gelukwonschen met zijn 25-jarige ambtsvervulling. 

Deu jubilaris werd door bet Gemeentebestuur de gouden medaille 
van verdiensten aangeboden en hij deze hulde sloot zich de wet
houder vau publieke werken, de beer Bevers, aan. 

Hij zijn komst aan de bureau's der waterleiding werd de jubilaris 
verrast door de keurige wyze waarop zijn kamer was versierd, 
terwijl de ambtenaren bun chef aldaar hun gelukwenschon en 
achting kwamen betuigen. Als souvenir van de ambtenaren werd 
den heer Stang een schrijf bureau met bureaustoel aangeboden, 
terwijl het personeel hem verraste met een bronzen beeld en 
twee vazen 
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B. en W. hebben den Raid medegedeeld, dat de heer Th. Stam; 
1 Juli den dag heeft herdacht, waarop hjj 25 jaren geleden directeur 
aan de Duinwaterleiding werd. Zij vertrouwen, dat ook de Ge
meenteraad van zijne zijde den jubilaris een bljjk van waardeering 
zal wenschen te geven en stelleu voor, hem eene verhooging van 
wedde met f 600 per jaar toe te kennen, gerekend in te gaan 
den 1 dezer, welke verhooging uitsluitend strekt voor den tegen-
woordigen titularis. 

AXSTKIIHAM. In een dezer dagen gehouden vergadering van de 
Vereeniging tot veredeling van het Ambacht is tot lid vau hot 
hoofdcomite benoemd de heer P. Verloren van Tkemaat, te Utrecbt. 

De Voorzitter, Dr. I'. J . H Cuypers, deelde mede, dat de 
Begeering waarschijnlijk bereid zou worden gevonden een Bubsidie 
voor te atellen voor het openen van de gelegenheid tot het af
leggen van proeven van bekwaamheid. Derhalve meeat het bestuur, 
dat men die gelegenheid zal kunnen openstellen te Utrecht iu de 
maand Februari 1900. 

IIr. II. Smeenge liet uitkomen, dat met deze zaak groote uit
gaven gemoeid zijn, daar men de deelnemers aan het examen 
zekere vergoeding zou moeten geven voor den tijd. san liet ver
vaardigen van bet proefstuk te bestsden en voor andere te lijden 
schade. Ook omdat het rijkssubsidie niet groot zal zijn, moet hst 
aantal deelnemers beperkt worden. Voor hen, die toegelsten zullen 
worden, is die toelating op zichzelf dus reeds als een onderschei
ding te beschouwen; in de oproeping tot het afleggen van proeven 
zal hierop dc aandacht worden gevestigd. 

Ken tweede opmerking van Mr H. Smeenge leidde tot bet ver
zoek aan de technische commissie om een preadviesuittebreng.il 
tot vaststelling van de af te leggen proeven. opdat deze doeltref
fend en tegelijkertijd zoo weinig mogelijk tijdrootend zullen zjjn. 

De Vergadering hield zich nog eeuigen tyd bezig met bespreken 
van de voorbereiding van het examen. 

— Vrijdagavond is de voordracht verschenen, waarop B. en \V. 
den Raad voorstellen lot directeur van het gemeentelijk electriseh 
bedryI te benoemen den heer N. W. Kersiug. electrotecliiiiseb 
ingenieur, oi.der-dirccteur der fabrieken voor gas eu electriciteit 
te Rotterdam, op eene jaarwedde van / (iOtlO tot f 8000. 

— Volgens Jfct L en hum heeft do lieer J 0 9 . Cuypers. civiel, 
ingenieur en architect te Amsterdam, bedankt voor het ander, 
maal hem aangebeden professoraat in de middeicouwseho bouw. 
kunde, dat zou worden opgericht aau de Polytechnische Schoo] 

— Evenals vorige jaren zendt de Vereeniging tot bevordering 
van Beeldende Kunsten ook tbans weer een prospectus der premie-
uitgave 1899: de premie-uitgave zal dit jaar bestaan in een plaat
werk, inhoudende 12 reproducties naar kunstwerken, berustende 
in de verzameling van Jhr. Mr. H. A. Stecngraclit van Duivenvoorde, 
te 's-öravenhage. De janrlijkschc contributie bedraagt slechts / "i, 
waarvoor men. behalve genoemd plaatwerk, ook een lot in do 
verloting van kunstwerken ontvangt. Tot verkrijging van het lid
maatschap kau men zich vervoegen tot een der correspondenten 
of tot den secretaris van „Arti et Amicitiae", te Amsterdam. 

BOTTERDAM. In de alhier gehouden vergadering der „Vereeni
ging van liasl'abrikanteu" is den heor A. Breuuissen Troost, dio 
40 jaren directeur was der gasfabriek te Soeek, het cere -lidmaat -
schap aangeboden. 

Tot Voorzitter werd gekozen de heer Kramer, te Rotterdam, 
tot secretaris de heer Doesburgli. te Leiden , en tot bestuurslid 
de heer Mes. te Middelburg. 

Dc vereeniging telt 175 gewone en 61 buitengewone leden. 
— Naar men verneemt, heelt de heer A. VY. Ressing, onder

directeur der fabrieken voor gas en electriciteit albier, by II. en 
W. zijn ontslag aangevraagd tegen 1 Augustus, in verband met 
zgne benoeming tot directeur vau hot gemeentelijk elcctrotecb-
nisch bedrijf te Amsterdam. 

H U I K VAN HOLLAND. De bouwterreinen, die Vrijdag 6 dezer ter 
grootte van ongeveer 9 bek'are door dea Staat in publieke veiling 
gobracht werden, hebben f 01325 opgebracht. 

HAAKLEM. Io de school voor kunstnijverheid zal de tentoonstel
ling der teekeningen, schilderstukkeu en werkstukken, vervaar
digd door dc leerlingen, vun 0 tut 17 Juli geopend /ijn. 

DEVKNTKH. De Staatscourant behelst de statuten van do Naam-
loozc Vennootschap „Deventer jjzeraardeuhuizen- cn terracotta-
fabriek". Voor de eerste maul zyn benoemd: tot directeur de heer 
J . C. V. I.aurillard, en tot commissarissen de heeren A. K. 1'. F . 
R. van Hasselt en J K. Huysinga, com missionair in effecten te 
Amsterdam. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den Waterstaat in Ned.-Indië is: 
overgeplaa t s t van het gouv. Sumatra's Westkust naar de 

resid. Semarang, de architect 2e kl A . Legerstee; van dc res. 
Krawang naar bet gouv. Sumatra's Westkust, de opzichter le kl. 
J . C. Dekker; van de res. Lampongsche districten naar de res. 
Krawang, teu einde als eerstaanwezend waterstaatssmbteuaar op 
te treden, de opzichter 2e kl . II. van der Sande; 

gep laa t s t in de res. Menado, de benoemde opzichter 3e kl. 
B. C. Kuitert; in de res. I'ekalongan. do benoemde opzichter 3e kl. 

J . A. Kleian; in de res. Batavia, de benoemde opzichter 3e k l . 
(J. A . Berends; 

toegevoegd aan deu chef der 2e waterstaatsafdeeling voor 
de irrigatie-opnemingen in Noord-Tegal, de benoemde opzichter 
3e kl . N. A . li mor. 

— In Nedcrl -Indie is: 
ve r leend wegens langdurigen dienst, een jaar verlof naar 

Europa, aan deu bouwkundigen ambtenaar le kl . bjj den aanleg 
van staatsspoorwegen J . P. .1. H. Alsdorf; 

ove rgep laa t s t bjj den dienst van het mijnwezen van Batavia 
naar Muntok, de ingenieur 3e kl. bij dien dienst E. Middelberg. 

— Van ds 10 candidateo, die zich te Semarang hadden aange -
meld voor het examen van opzichter vau den waterstaat, slaagden 
onkel de heeren Uarmsen en Samuels. 

Te Soerabaja slaagden in hetzelfde examen de hoeren Mariouw , 
Oerrits, Leeuwenburg, Renneker, De Scboemaker, Wolft". Voor
molen en Leefers 

— Bjj kon. besluit is de heer D. II. Havelaar, laatst ingenieur 
der le kl. bjj den Waterstaat en 's Lands Burgerlijke Openbare 
Werken in Nsderl-Indië, thans tijdel. chef van het Bouwdeparte
ment in Suriname, benoemd tot buitengewoon lid in den raad van 
bestuur in die kolonie. 

— Aan de Polytechnische school zijn geslaagd : 
E x a m e u C. A r t . til . (civiel-ingeuieur) de candidateo: R. 1'. 

vau Alpbeu, F. K. J . Beukema toe water, J . Cantors, E. A . du 
Croo, 1. C. W. van Djjk, O. UerlagD, M. K. ldema (jreidanus. 
M. l i . van Heel, R. O. Hoetfelmau. D. M. Hol, L . F. E . van 
Hoogeuhuijze, O. J . 11 oogesteger, J . I. Inckel, R. D. IJspoert, 
\V. Kamp, P. Kemper, A. S J . van Kesteren, H. C. Meerburg. 
H G. Mos, J . K. vau Mus ehenbroek, S. M S. Pnilipse, F. P. 
Pietermaat, P. H A. Kosenwald, J . 1) Ruijs, A. \J. Sauebes, A . 
K. J . Se Ir, II, P. Bakker Schut, J . van Hettioga Tromp, J . C 
Vliegonthart, J . F. dc Vogel en Tb van der Wnordco. 

E x a m e n B. A r t. 50 Itechnoloog). Oeslaagd de caadidaton : 
W. J A. E. Ilorkemoier, A. O. Bdosekou , J . W. Büeaoken, W. 
Locker de Itniijne, J . F. II. vau Hasselt, II. A. C. van der 
«legt, J . M . C. Lebret, J . vuti Lonkhuijzen , J . B Nachenius . 
J. Poblmao . Jhr. J . W. Six, 11. C. Volkers cn A Wurt bain. 

E x a m e n C. A r t . 04 (le gedeelte). Oeslaagd de candidaten . 
R. B.uemendal, P. F. Bunge , M. 11. Crans, P. Labrjjn, J . K: 
Mercx en A. Pot U/u 

— De heeren J . J Zuidweg on J. D. M. van Reijn Snoeck. 
waarnemend adjunct-inspecteurs bjj dj Maatschappij tot exploi atie 
van Staatsspoorwegen, /ijn bjj die Maatschappij benoemd tot 
adjunct-iurpecteurs 2e kl. 

— Tot directeur dor te Le rdam te stichten hoogdrukwiiter-
leidiug i< bjuoemd de bctr W. Bottenberg te Oud-Beierland. 

— Bjj de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen is 
bonoemd tot opzichter le kl., de opzichter 2e kl. A Visser, te Ede. 

V A C A N T E BETREKKINGEN". 
— D i r e c t e u r der gasfabr iek te Steeuwjjk, voorloopig voor 

ccn j»ar. Salaris /' HOU, mot f 200 voor huishuur. Adres op zegel 
vóór 1 Aug. asn Burg. eu Weth. 

— B o u w k u n d i g e opz i ebt e r-1 ee k enaar s, practisch er
varen en bekwaam iu het maken van details, bestekken eu be-
grootingon. Adres lett. B B, Bureau dezes. (Zie advert, in voor
gaand no.) 

— B e k w a a m b o u w k u u d i g t cekenaa r te 's-Graveiibage. 
Adres lett. W R, Bureau dezes. (Zie aavert. in voorgaand no.} 

— Leeruur iu het rechtlijnig en bouwk. teekeneu aan de 
AvondteckeiHcbool van de Nijvorhcidsvereeniging voor goud- en 
zilversmeden te Schoonhoven, cursus van 1 Sept. tot uit. Mei. 
Jnaiwedde /'350. Adres uiterlijk 31 Juli aan hot Bestuur. 

— Twee ass is tenten voor bouwkunde en twee assis
tenten voor waterbouwkunde aaa de Polytechnischs School 
te Delft, voor tydelijk. Jaarwedde ƒ1200. Adres vóór 1 Augustus 
aan deu hooglceraar-directeur ,1. M. Tclders aldaar. 

— W e r k t u i g k u n d i g e i ngen ieu r s bjj den Dienst van 
tractie en materieel d r Maatschappij tot exploitatie vau Staats
spoorwegen. Inl. by genoemden Dieust. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
<Dienstaantieaingen in beknotten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneeraen t.veemaal per jaar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Bouwkundig teekenaar, goed bekend met details en con
structiewerk, drie jaar als zoodanig werkzaam geweest, zag zich 
weder gaarne geplaatst. Verl. sal. /GO par maand. (1) 

l.xro.iM.VTiKDunKAU TECHNISCHE VAKVEIIEEXKIISO, 
VAVIIER-HELSTSTIUAT 2 9 , AMSTERIIAM. 

1. liouwk Op'..-Teekenaar, leeft. 25 j . ong. sal. / 70 a 80 p. m 
2. Ontieibaas-opzichter, „ 45 „ „ /20 per week. 
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Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, ut»? 
Hem. San. Inat L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Boy terkade, A J M T E B D A M . FUlaaal: te Bekla. 
Hoofdagent voor Nederland, België ea Koloniën van SHANKS * Co, le Barrhead. 
Specialiteit voor da Levering van cempleete Badinrichtingen — Privaat-ln iehtimgen. -

Shanks Closets EQU nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJuten Badkuipen. -
Closets, Waschtafels, Urinous em. — T 1 I W 4 1 I I W ee V K M T I L A T I n V 

Belast lieh met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer eoncorreerende prfjaea, 
Teekeningen en prjjsopgaven gratia. Wederverkoopers (•nieten het gebruikelijke — 

C. BRUIJNZEEL & ZONEN. 
Electriciteits Maatschappij „Phaëton", 

Toorheen 
• too T I I A A Y A L E W I J N S E & co. 

Nijmegen. m Brussel. 
ELEOTRO-TEOHNISOH BUREAU. 

E l e c t r i s c b e v e r l i c h t i n g en K r a e l i t o v e r b r e n g l n t > 
S P K C I A L I T K I T E N , 

1*. Febrtekem van gloeilampen en eleetrleeke toeetellen. 
Je0. Oynanio-iaachlnen en eleetro-motoren. 
8°. Booglampen, geleid! ntdcaiid , k a b e l , koolspitsen ea e l ie verdere 

bebeeften ep ket gebied der eleetro-teebnlek. 
4°. A l l e a r t ike len ep ket gebied der hulstelegrapble ee telephonle. 
Engroe-handel en Export naar Koloniën. Transvaal en alle overige landen. 

D T T K B S T B I L L I J K E P R I J Z E N . P R I M A q U A H T E I T 
d> Catalogi franco op aanvrage. • 

Rietplanken. 
H U A T E N , 
tegen verweering van alle S T E E N 
S O O R T E N en H O K T K I . H . 

| A . P . S C H O T E L « " I 
D O R D R E C H T . 

| Stoommarmeriagerij Steenhouwerij 
Steen- en Hermerbandel . 

H0UTCEMENT 
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 on onder g a r a n t i e 
geleverd door 

W. J. VAN ELDEN Hz. 
Mjootl- en 'EZinawerfter, 

S i n g e l 2 2 9 b|d Paleisstraat, 
A M S T E R D A M . 

Vertegenwoordiger der sedert IHHH ge
vestigde firma «AKI . H t ' H M l O T * 

Ce., te 1IIKSC1IBERG in Silezie. 
•atetiaal ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

Marnieren 
Schoorsteenmantels 

E N 

M A G A Z I J N E N : 

Amsterdam, Bloemgracht 77, 
Rotterdam, Delftschestraat 61, 

Beleefd aanbevelend: 

G. & J. COOL, 
Fabrikanten. 

W.J.WEISSENO, 
Nleuwendl jk 111, A m s t e r d a m . 

Fabriceer'. GEIJKTE DUIMSTOKKEN, 
Twee- en V i j f Meter-latten, 

STALEN •BETKETTINGBN, 
Baltena, Jalorxn, 

KOPEREN E N STALEN 

Peillijnen, Peillooden. Peilstokken, 
PmiieBCMJmïïeBtr en*. 

NagH/ . i jn van Paeserdooaea, 
TEEKENBEHOEFTEN 

et* Ovlitehe Mnalrunt enten. 
E t t l ' E R R E S . P R I S M A ' S ene. 
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GASMOTOR Firma ?ao Lelijveldt en 
T E K O O P aangeboden. 

l ' / i jaar gebruikt. 
Merk < i R O S S L E Y — O T T O . 

O P A A R D E K » A C H T . 
Te bevragen: 1.11*8 — Ooritreeltt. 

Openbare 

A A N B E S T E D I N G . 
H E T BESTUUR van het Waterschap 

Si. A \ N A I . A X I ) zal trachten.) 

aan te besteden: 
op llimili rit it ff in Juli~IH»B, 
des voormiddags te e l f a r e n , op het 
Gemeentehuis te Si. A N X A I . A N » : 

H e t m a k e n v n n n l e n w e en 
het hers te l l en v n n oude 
Mteenglooi ing, a lnmede 
het m a k e n v n n Dijkisver-
heter! uzen a a n de W a t e r 
k e e r i n g v n n hovende 
i ioe ind W a t e r s c h a p . ^ 

Aanwijzing geschiedt Boneler-
tlaff i:t ./uit bevorens, van IU —12 
nar. 

Inlichtingen geeft de Waterbouw
kundige Ambtenaar W. A. DORMAAR, 
te St. Annalcind. 

Bestekken zijn te verkrijgen bij den 
Boekhandelaar J . H C. POT, te Tholen, 
tegen beuling van 50 cent. 

De insehrijviDgsbiljetten kunnen op 
den dag (let aanbesieding tot 11 uur 
bij den Ontvanger*triflier worden in
geleverd. 

Sr. A S X A L A K H , 8 Juli 1889. 

Het Bestuur va" het Waterschap 
St. ANNALAND, 

A. J . BIERENS J R . . Dijkgraaf. 
J . POLDERMAN, Ontv.-Griffier. 

G. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van Vlaardingen, zullen op 
Xttterelti/i tien l.i Juli #800, 
des namiulags ten é é n ure, bij enkele 
inschrijving, ten UAADHUIZE, in 
het openbaar A A M I K S T H I K X : 

D e l e v e r i n g v a n .'1*0.000 
«•tuk** « t r a a t k l i n k e r a v a n 
•len W a a l v o r m ten be 
hoeve der Genieentewer 
k e n v a n Vlanrttitsgen. 
gedurende het diennt jaar 
1809. 

B E S T E K en VOORWAARDEN voor 
deze levering liggen ter lezing op de 
Gemeente-Secretarie, alwaar tevens ge
drukte exemplaren, tegen betaling van 
'45 cent per stuk, verkrijgbaar zijn 

Vlaardingen, 8 Juli 1899. 
Burgemeester en Wethouders 

voo noemd, 
R. A. V E R P L O E G H CHASSÉ 

De Secretaris, 
J . V A N 8 C H R A V E N D U E . 

"̂ lillaeiilMii'jf l>4j loeiden. 
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. 

%. senten te Rotterdam de Heeren I . A I R K V S * Co., Z a i d b l a a k Na. 73. 
Di rec t i e te Va lkenburg de Hee r KF.HI 'K . 

VAN RIJN & Co., SPIEGEL- en VERSTER6LAS. 
Kantoor en Magazyn Bloemkwetker- , — - . » T - « | 
straat64i./d.NitumBinnenweg. T 0 0 r d e eT » • • • • • * • » # » a * « f t . 
Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

van hout en van ataut, in verschillende 
eonttruetiën. Prijscouranten ea ia. 
lichtingen op aanvrage gratis bij 

W. M. 91. SCMMOMeTK, 
Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTERDAM. 

BECKER & BUÖDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - 1 I O E K 3 C E E T -
• N AKIIKKK 

I N S T R U M E N T E N , 
voor INGENIEURS, A R C H I T E C T O , 

LANDMETERS, T E E K E N AARS, ena. 

( • e ë m a i l leerde 

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

AAi\BESTEI)l.\G. 
Op Zulereliig IS Juli a at. ral 

door den Architect H. WESSTRA Jr., 
namens het HAAGSCHE V R O U W E N -
COMITK ian tot NEDERL. ROODE 
KRUIS te 's-Gravenhage. worden aan
besteed : 

Het maken van gebonwen ten 
behoeve van het „ROODE 
KRUIS" te 's-Gravenhage. 

Bestek en teeke'ingen zijn ft f 3 
per stel verkrijgbaar ten Kantore van 
den Architect, uitsluitend des morgens 
van 10 tot 12 uur. 

E P. DEN BOER. 
W ollenfoppenstraat 39. 

ROTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-lUCHT-BAKOVENS, 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R -
D B K C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met a l t r i j d e n 
den b a k v l o e r en D r a a i o v e n * . 

TATTERSALL & HOLDS WORTH, 
V:\NVHEni.. 

Globe, W o r k s en titores. 
Aanleg van Centrale ve rwarming in 

M K R H K N . BROP.IKANMP.1V, PARTICU
LIERE en OPENBARE GEBOUWEN enz. 

HANDEL in Wand- en Mnartegels . 
Asphalt, Schoorsteenmantels, Vloeren. 

LOUIS NAGEL 4 Co., 
Arnhem, 

ENGELSCHE /N 
Stal- en Tnigkamer-lnrichtingei. 

— Catalogussen gratis. — 
— Teekeningen en Begroot Ingea 

Kosteloos. — 

S T O O M T i MM ER-

HOUTWOL-FABRIEK 
DIJKERIAN è BÜIJZERO. Breda 

SPECIALITEIT in verplnntHbaro 
II on ten 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 a l n k o e n e N . 

Ter drukkerg der Xaanilooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 

")4"c r AARGANG N*. 28. Z A T K R D A G , 15 Juli 1S99. 

REDAC 1 KI K : F . W. VAN G E N D T JGz. Adres vour Redactie en Administratie: lltircau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, V Graveuhage 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling vuor het binnenland 
ƒ 5 . — ; voor België ƒ 6 . 5 0 en voor ds overige landen der l'ost-unie, 
met inbegrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, f 7.50. Afzonder

lijke nommers bij vooruitbetaling me', plaat / 0 . 2 5 , /onder plaat ƒ 0 . 1 5 . 

Advertenlien van 1 tot 6 regels f 1.00, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; v^or eiken regel meer / o 15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen «orden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

j j o i l A X X H S W i l . l l i : i . M T S B O E R B O O M S , j 

Op deu 8en Juli jl. overleed te Schevcningen, waar 
hij herstel zocht voor zijne geschokte gezondheid, 
plotseling de architect Johannes Wilhelmus Boer
booms, geboren te Arnhem 7 November 1849 en se
dert een twintigtal jaren aldaar als zoodanig gevestigd. 

Boerbooms genoot zijn opleiding eerst praetisch bij 
wijlen zijn vader, die te Arnhem een welbekenden 
timmerwmkel dreef en kreeg teekenles van den te 
Arnhem goed bekenden, doch ook reeds sedert lang 
overleden Kleijn. Nadat hij het vak alzoo degelijk 
had beoefend, kwam hij onder leiding van Dr. Cuy
pers, wiens trouwe volgeling hij is geworden. 

Onder diens leiding was hij belast met de uitvoering 
van een kerk en kiooster voor de Paters Franciscanen 
te Brussel en de Carmelietenkerk. 

Na vele jaren den grooten meester te hebben ge
diend, vestigde hij zich in zijne geboorteplaats, waar 
vele werken in de stad en den omtrek getuigen van 
zijn ernstig streven. Hij stierf te midden van zijn 
drukke werkzaniheden, gewerkt hebbende zoolang het 
voor hem dag was. 

Boerbooms, een zeer eenvoudig man, had een 
gewone, niet academische opleiding genoten, doch 
had zijn vak boven alles lief. Hij was een ijverig 
apostel van de leer van Yiollet-le-Duc en is deze 
tnniw gebleven 111 til zijn werken, zoowel in de vele 
kerken als in de meer profane bouwwerken, die hij 
heeft ontworpen en uitgevoerd. 

Hik onderwerp, hem gegeven, bestudeerde hij met 
liefde en toewijding tot m de kleinste details, en met 
den praelischen blik. hem eigen, werden de details 
serieus verzorgd. 

Hij was in de eerste plaats architect in den waren 
zin van het woord, en hoewel hij niet den omgang 
van collega's zocht, zal Boerbooms' naam toch bij 
allen met weemoed tri herinnering blijven, als die van 
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ccn kundig en ernstig man, die midden uit een schoone 
roeping is weggerukt. Zijn treurende weduwe en zijne 
vier kinderen, allen nog zeer jong, zullen den trou
wen echtgenoot en den zorgzamen huisvader noode 
nissen. 

Onder de vele werken, die zijn naam in cere zullen 
houden, behooren o. a.: Een rectoraat te Almelo, de 
R. K. kerk te Velp, bijzondere R. K. school in de 
St. Jansstraat le Arnhem, openbare scholen te Eist en 
te Loo. De verbouwing van Insula Dei te Arnhem, 
de restauratie van de R. K. kerken te Groessen en 
te Weid, de R. K. begraafplaats te Sneek. R. K. 
kerken le Goor. Yilsteren, Apeldoorn en Zieuwent. 

Voorts liet schoone St. Elisabeths-gasthuis te Arn
hem, waarvan het geheele plan is ontworpen, doch 
nog niet geheel uitgevoerd, de restauratie van de 
Herv. kerken te Rheden en te Aalten; de sociëteit 
St. Jan. de pastorie en de St. Janskerk te Arnhem, 
een korenpakhuis op de Korenmarkt, een bijzondere 
school (R. K.), thans in aanbouw, op den Sonsbeek-
singel, de verbouwing van hel kasteel „Enghuijzen" 
te Zevenaar. 

Sedert eenige jaren was Boerbooms door de com
missie voor het. herstel der Euscbius-kcrk belast met 
de restauratie, die voor een deel onder zijn bekwame 
leiding is gereed gekomen en over welker toekom
stige voltooiing hij menigmaal met liefde sprak. 

1'il al zijne werken, 't zij religieus of profaan, kan 
men. wegens hun Gothisch karakter. Boerbooms' 
richting dadelijk kennen. 

f-cn hogclbloeui of Gothische bladconsole wist hij 
zoowel aan een profaan bouwwerk als aan ccn meer 
stichtelijk gebouw tot haar recht te doen komen en 
geen moderne kunstopvatting deed hem van zijn eens 
aangenomen richting afwijken. 

Hoewel velen in opvatting met Boerbooms verschil
den, respecteerde ieder in hem den eerlijken collega. 

Zijne assche ruste in vrede. 
A. R. F R F . E M . 

A r n h e ni. 11 Juli. 

T E X E L. 
Slechts betrekkelijk weinig bewoners van Neder

land komen op het eiland Texel. De tocht van Am
sterdam naar Den Helder is, sinds tusschen deze beide 
plaatsen niet veel verkeer meer In-staat, door de boin-
meltreinen er niet aangenamer op geworden. Daaren
boven zien velen legen de zeereis op. Maar als men 
fraai weder treft, is er voor zeeziekte geen nood. 

Dc boot vertrekt aan de oostzijde van Den Helder, 
waar langs het „Nieuwe Diep" de marine-etablisse
menten van Willemsoord zich bevinden. Dreigend heft 

fort aan de overzijde zijn gepantserden koepel 
omhoog, alsof het niet veel verwachting had van wat 
op het Huis ten Bosch zal worden overeengekomen. 

Als de stoomboot zich in beweging zet, ziet men 
weldra Den Helder, achter zijn hoogen dijk half ver
scholen, uit zee oprijzen. Aan de westzijde maakt de 
vuurtoren van Kijkduin den indruk van een reusach-
tigcn fabrieksschoorsteen. Het is stil op Tcxelstroom. 
De lijd is reeds lang achter ons, dat het hier van 
schepen grimmelde, die op den oostenwind wachtten 
om te kunnen uil/cilcn. Slechts twee pantserschepen, 
die onder stoom beproefd worden, geven eenige leven
digheid aan het tafereel. 

Langzamerhand wordt Texel duidelijker zichtbaar; 
het dorp Oude Schild vertoont zich en de boot be
reikt den nauwen havenmond, oostelijk van dit dorp 
gelegen. Wij gaan aan land. 

Oude Schild, oen lang dorp richter den dijk ge

bouwd, herinnert aan andere plaatsen van Noord-
Holland. De huizen hebben allen punlgevels, die, te
gen hel doorslaan bij ruw weer, van boven beplankt 
zijn. Al het houtwerk is keurig groen geverfd, en 
hier en daar heeft het metselwerk der gevels duchtig 
met de witkwast kennis gemaakt. Zoo ontstond een 
kleurig tafercel, dat verdiende door een talentvol 
schilder op doek of papier te worden gebracht. De 
roode pannen, de grijsblauwe lucht, het groen van 
gras en boomen, de fijne schakceringen van hel water 
der plassen, die zich achter het dorp uitstrekken, dit 
alles werkt harmonisch samen. 

Van belangwekkende bouwkunst ziet men aanvan
kelijk weinig. Sleclits één der gevels is met den 
I lollandschen leeuw in krachtig relief versierd. Het 
logement „de Zeven Provinciën", waar De Ruyter en 
Cornelis Tromp zoo dikwijls vertoefden, als hun vlo
ten door tegenwind niet konden uitzeilen, is in 1897 
gesloopt en vervangen door ccn modern gebouw. 

Een weinig het land in ligt de Hervormde kerk, 
ccn gebouw van 1050, zooals een cartouche in den 
oostelijken gevel aantoont. In 1740 werd, aan de 
noordzijde, een beuk bijgebouwd, doch zoowel wat 
de 17e als de 18e eeuw hebben gemaakt, is hoogst 
eenvoudig. De 19e eeuw zorgde voor het witten der 
gevels; juist toen wij de kerk bezochten, waren 
eenige oude visschers bezig, het witwerk op te fris-
sc-hen. Oucle Schild is een \ isschcrsplaats. 

Bij het klimmen 111 het houten torent je, aan de 
westzijde op het dak der kerk gebouwd, bleek het 
talrijke duiven, en een kleine- klok, in 1782 door Pie
ter Seest te Amsterdam gegoten, te bevatten. 

Het interieur der kerk, met zijn helder gewitte, 
wanden en zijn houten gewelf, is niet onaardig. Ken 
predikstoel van ± 10711, met bijzonder karakteristiek 
snijwerk, waarbij noch allerlei schepen, noch het wa
pen van Texel, een anker met twee klimmende leeu
wen, vergeten zijn, is een uitmuntend staaltje van 17e-
eeuwsche kunstnijverheid. 

In het bijzonder echter het koperwerk, keurig ge
schuurd, trekt de aandacht. Wel is het oude doophek 
niet meer aanwezig cn zijn ook de vroegere banken 
verwijderd, maar de doophekboog, met het wapen van 
Cornelis Tromp en hel jaartal 1683, toont nog de 
bekwaamheid der toenmalige geelgieters. De beide 
kaarskronen zijn ook mei wapenschilden versierd; 
één, met het wapen van De Ruyter, draagt het jaartal 
1077. dc- andere- heeft het wapen van Cornelis Tromp 
cn het jaartal 1(178. De visschers meenen, dat De 
Ruyter de eerste kroon vereerd heeft, doch daar zij 
een jaar na zijn sneuvelen werd opgehangen, schijnt 
het geld uit zijn nalatenschap te zijn gekomen. 

Ook in de achttiende eeuw kreeg de kerk nog 
koperwerk ten geschenke, als wandarmen, predikstoel
lezenaar, voorzangerslezenaar, enz. In 1651, den I4n 
Juli, gaf „Schipper Richard Robberts van Glasko 
woonachtig tot Saendain", aan dc kerk, die toen pas 
klaar was gekomen, ccn bord met de tien geboden 
ten geschenke. Hij deed op dit door H. Boon mees
terlijk gepenseelde paneel ook het vers uit den I07n 
psalm aanbrengen 1 „Die met Schepen ter See afvae-
ren, handel doende op groote wateren, sien de wereken 
des Heeren en sijne wonderwereken inde diepte", wat 
ongetwijfeld toepasselijk mag heeten. Op dit bord 
heoben de blikken van Tromp en Dc Ruyter zeker 
dikwijls gerust, als zij zaten onder het gehoor van 
Do. Anthonius Danburg, wiens nagedachtenis door 
een opschrift bord in eere gehouden Wordt. Maar op 
het oogenblik hangt dit bord niet meer in de kerk, 
doch is geborgen in c en loodsje dicht bij, waar ook 
de dorpslijkwagen een onderkomen vond. Toen de 
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predikant den Iin Juni 1O81 stierf „die in decs Tem
pel aan Gods volck van 't heyiig W'oort was d'cerste 
i'olck", had hij „loflyck een en dertig Jaer" zijn ambt 
bekleed. Men zou goed doen, dit bord weer in de 
kerk een plaats te geven. Dan konden ook de bor
den, gewijd aan „Kornelius Lcnz, den Tweeden Gods
gezant", 111 1720 ontslapen, en aan het vergrooten van 
de kerk, weer in eere hersteld worden. Gelukkig liet 
men twee iSe-ecuwsche wapenborden op hun oude 
plaats. 

Zerken bevat de kerk haast niet. Onder ccn-ligt 
de „WclKdele Manhafte Heer Andreas Coenraad Ku-
lenkanip, in leven Capitain van de Burgerij op Pa
ramaribo in de Colome van Suriname", die in I;(>I 
op zee overleed. Ken andere dekt het stoffelijke over
schot van Jan Godfried Clbregt, die in 175H het 
tijdelijke met liet eeuwige verwisselde na „op Texel 
mijnheer Commissaris en Comis ter Ree" geweest te 
zijn. 

Wij verlaten nu het dorp aan de westzijde en vol
gen, langs de R. K. kerk, den dijk, om weldra land
waarts tc gaan, cn de Texelsche natuur te leeren 
kennen. Overal zien wij schapen, thans geschoren, in 
tamelijk schrale weiden, die door dijkjes van elkan
der gescheiden zijn. Weldra gaat de weg een heuvel 
op, die door ccn bosch bekroond is. Het landschap 
doel hiei .1.111 België ol aan Kngeland denken. In hel 
zuidwesten zien wij Den Hoorn liggen ; meer voor 
ons, geheel in het groen. Den Burg, de hoofdplaats 
van het eiland. 

Ter zijde ligt cc 11 fort, in 1572 aangelegd, cn in 
1812 op last vim Napoleon verbeterd. Het dient om 
ccn landing tc beletten, doch wordt nict onderhouden, 
sinds de verdedigingswerken aan de zijde van Den 
Helder versterkt zijn. 

Van den heuvel geniet men een fraai panorama, 
dat niemand zeker op 'Texel zou gezocht hebben. De 
weg daalt nu naar Den Burg, dus genoemd naar'den 
burcht, die daar eloor elc Romeinen gebouwd werd. 
Men kan 111 den plattegrond van hel dorp nog duide
lijk dc Romeinsche stichting herkennen. De straten 
löopeii rond o m cvn ruimte, waar thans ele Hervormde 
kerk en het park liggen, maar waar zich oorspron
kelijk de Ronieinsclie versterking bevonden moet 
hebben. 

Het dorp Den Burg maakt ccn allerliefste indruk. 
De huizen zijn keurig onderhouden, en overal geven 
boomen een aangename schaduw. Aan een pleintje, 
dat mei zware linden prijkt, staan de logementen 
„Texel", „elc Zwaan", „de Oranjeboom" en „de Linde
boom". In het laatste namen wij onzen intrek en 
hebben er de aangenaamste herinneringen van be
waard. 

De kerk van Den Burg was voorheen aan den H. 
Johannes den Doopcr gewijd ; zij bevatte ook altaren, 
als wier patroons de HH. Anna en Jacobus genoemd 
worden. Dc middenceuwsche stichting is nog vrij wel 
bewaard. Het koor is iets smaller dan het schip en 
eindigt rechthoekig. Deze plattegrond vorm, die in Kn
geland veelvuldig voorkomt, is hier-te-lande betrek
kelijk zeldzaam. Dc oostelijke gevel heeft steunbeeren 
cn in den top ccn nis, die den spitsboog vertoont. 

In hoofdzaak 15C-eeuwsch, is hel gebouw grooten-
deels van gebakken steen opgetrokken. Dc toren 
staal in de kerk, cn wordt daar door twee zware 
zuilen gedragen. Het torenfront is het rijkste gedeelte 
van de geheele architectuur. De roode baksteen wordt 
hier door banden van gele klinkers, die cc-n ongemeen 
groot formaat hebben, afgewisseld. Ook fragmenten 
van traeeeringen, een nis, booggalerijen en halen ble
ven bewaard. 

Vermoedelijk hebben de oorspronkelijke bouw
meesters de bedoeling gehad de bovenste verdiepin
gen van den toren achtkant te maken. Hun plan 
kwam echter niet tot uitvoering, doch men zette den 
toren vierkant voort. In 1604 werd hij van een ge
metselde spits voorzien, die, in kalkmortel gemetseld, 
den tand des tijds uitstekend heeft weerstaan. 

De beuken der kerk worden gescheiden door slanke 
zuilen, niet achtkante basementen en lijstkapitcclen. 
Dc gewelven zijn van hout. In 1(149 goot Coenraad 
Splinter tc Knkhuiz.cn de torenklok. 

Van het kcrkincubilaii, dat aanvankelijk aanwezig 
was, is slechts zeer weinig overgebleven. In de helft 
dezer eeuw is ccn dier smakelooze betimmeringen 
aangebracht, zooals men ze helaas maar al te veel 
gemaakt heeft. Slechts de kaarskronen cn de leze
naars, in 1668 door „den heer Captn. Roetering" ge
schonken, en het orgel uit het laatst der vorige eeuw 
behield men. Tot voor korten lijd waren ook de 
wapenborden nog op cc-n zolder geborgen. Zij zijn 
echter sedert aan ccn Haagsch handelaar in oudheden 
verkocht 

Tal van zerken bevinden zich in de kerk. Predi
kanten, „kasteleins" van Kierland, andere waardig-
heidsbékleeders en ook heel wat zeevarenden vonden 
hier hun laatste rustplaats. liet lijk van „Heer De 
Wild", die te Helvoetsluis verdronk, dreef vier maan
den rond. eer het op 'Texel aanspoelde en „gaaf" in 
Den Burg werd bijgezet. De huisvrouw van Barent 
van Neck werd in 101 1 nict haar dochters „Wijntje 
cn 'Trijntje" begraven. Is hier een grappenmaker aan 
den gang geweest? Misschien hadden Wijntje en 
Trijntje toen nog niet de beteekenis van thans. 

Zuidelijk van de kerk stond vroeger het klooster, 
dat door nonnen bewoond werd, en een kapel bezat, 
aan de II. Agues gewild. De voormalige kloostertuin 
is thans een fraaibeloiimierde wandelplaats; waar 
eens elc gebouwen stonden, vindt men nu het wees
huis, dat echter grootendcels modern is, zoodat van 
de zeventiende eeuw slechts eenige ankers met 1641 
cn een paar karbec-ls spreken. 

Ada van Holland, wij weten dit uit dc vaderland-
sche geschiedenis, werd in 1211 door haar oom Wil
lem I naar Texel verbannen. Het was altijd c-en vol
doening, als wij „Dirk de eerste" en al de verdere 
Dirken en Klorissen opgedreund hadden, en aan 
„Ada" kwamen. Zij vormde een rustpunt voor ons 
vermoeid geheugen. Helaas, wij kunnen de graven 
van het Hollandsche huis niet meer opzeggen! En 
wij leven nog. 

Men is het cr nict over eens, waar de ongelukkige 
gravin opgesloten was. Sommigen meenen op het 
kasteel, dat stond, waar nu het logement „Texel" zich 
bevindt. Anderen zien 111 het voormalig klooster de 
bewaarplaats. 

En werkelijk, het weeshuis bevat nog een geschil
derd portret der gravin, met het bijschrift „Ada" en 
MCCIII. Maar hel paneel heeft geen zoo hooge oud
heid ; het moet omstreeks 1650 gemaakt zijn. De 
schilder, nog volstrekt geen archeoloog, gaf de gravin 
een fantasie-costuiun, dat aanstonds haar herkomst 
verraadt. 

Verscheidene andere schilderijen zijn nog in het 
weeshuis te zien. Zeegezichten, ccn paar bijbelsche 
voorstellingen, een portrelstuk, ziedaar dc merkwaar
digste. Het laatste stuk is gemerkt J. Riet, Hoorn 
1059. Daarop zijn, blijkens het wapen, voorgesteld 
een Heer Van der Gracff, destijds 50 jaar oud, zijn 
dochters, oud 24 en 11 jaar, en zijn zoons van 31, 
15 en 1 i jaar. Dezelfde schildertrant vindt men ook 
in een tafereel. Jozef cn Potiphar verbeeldend, terug. 

http://Knkhuiz.cn
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Een enkele merkwaardige gevel is nog in Den 
Burg te zien, en wel Koogerstraat B, 133. Hij is 
van gebakken steen, met friezen van vlechtwerk, bo
gen enz., terwijl in de ankers het jaartal 1591 wordt 
gelezen. De oorspronkelijke trapjes zijn verdwenen. 
Het merkwaardigste van den gevel is het besneden 
houten deur kalf. Het is van 1599 en verbeeldt het 
wapen van Texel, met de spreuk: 

„die syn oore stopt voort roepe der arme 
godl -.ii hem niet ontfarme". 

Wandelt men langs dezen gevel verder, dan gaal 
men noordwestwaarts het eiland in cn bereikt ten 
slotte het dorp De Koog, dat aan de Noordzee is 
gelegen. De weg leidt langs bloembollenvelden, die 
ons aan de omstreken van Haarlem doen denken. 
Ook de bekende boilenloodsen ontbreken liier niet. 

Dc duinen zijn niet hoog en zeer smal. Het dorp 
ligt aan de binnenzijde, cn bestaat slechts uit weinig 
huizen. Bovenop de duinen is ccn eenvoudig badhuis 
gebouwd, van waar men een prachtig gezicht op de 
zee heeft. 

De merkwaardigheden van De Koog zijn niet vele. 
De kerk is ccn onbelangrijk gebouw uit het begin 
der 18e eeuw, met enkele eenvoudige meubelen uit 
dien tijd. Dat hier voorheen een veel oudere kerk 
gestaan moet hebben bewijst ccn zerk, die thans voor 
den ingang ligt. Zij is door de kerkgangers sterk uit
gesleten. Maar men onderscheidt op de hoeken nog 
de zinnebeelden der evangelisten en van het opschrift 
bleven de letters „starf heer ariszoe" bewaard. De 
priester, wiens graf de zerk heeft gedekt, zal wellicht 
zijn ambt in het niet meer bestaande dorp Westerend 
hebben uitgeoefend. Toen Van Hcussen en Van Rijn 
in het begin der 18e eeuw hun beschrijving van het 
I laai'lemschc bisdom opstelden, was het dorp er nog. 
„Men frayc lorcn, het vervallen muurwerk van do 
oude kerk, het kerkhof en de overgebleven doods
beenderen geven de oudheid van het dorp genoeg te 
kennen", zeggen zij. De toren bleef tot 1859 bestaan, 
doch werd toen gesloopt, nadat hij reeds in I/lO zijn 
spits had verloren. 

Hel kerkhof is nu een weide, waarop schapen gra
zen. Slechts één zerk, van 1681, recht overeind in den 
grond geplaatst, herinnert nog aan de vroegere be
stemming. 
_ Men wil, dat het dorp Westerend zich van De 

Koog tot liet zuidwestelijk gelegen dorp Den Hoorn 
heeft uitgestrekt. Zeker is, dat de parochiekerk de 
oudste van het eiland was. Zij bezat het recht van 
begraven, 1 rouwen cn doopen. De begeving der pas
torie geschiedde door den graaf van Holland, de in
stelling van den pastoor had plaats door den aarts
diaken van 1'I recht. 

De tegenwoordige kerk van Den Hoorn was in de 
middeleeuwen een kapel. Evenals aan de kerk van 
Den Burg. ziet men ook hier de rechthoekige koorslui
ting. In den zwaren oostelijken muur zijn nog drie 
nissen, waarin vermoedelijk vroeger de altaren ge-
plaats! waren, le zien. 

Klimop dekt grootendcols dc muren van het ge
heel vrijstaande gebouw, welks toren bepleisterd is, 
maar blijkbaar toch ook in de middeleeuwen werd 
opgericht. Die toren beval ccn zeer merkwaardige 
kleine klok, die waarschijnlijk nog wel de oorspron
kelijke zal wezen. Het opschrift luidt: Ave maria gra-
cia plena dominus tecum + rieottt butendiic fecit. 
Een soortgelijke klok bevindt zich ook te Zuid-Schar-
woude en in de Oosterkerk te Hoorn. Te Zuid-Schar-
wotide is het opschrift, voor zoover de tekst betreft, 
uitvoeriger, omdat nog: bencdicta tu in mulieribus 

werd toegevoegd; tc Hoorn is slechts-, ave maria op 
de klok te lezen. De klok te Zuid-Scharwoude is van 
1448 en vermeldt, dat Ricout Buitendijk „tot wtrecht" 
woonde. 

Het opschrift dezer klokken zou doen vermoeden, 
dat zij gemaakt waren om driemaal daags het „Ange
lus" mede te luiden. Doch dit gebruik, thans algemeen 
in de Katholieke wereld, werd pas in 1457 door Paus 
Calixtus III ingevoerd. Hel duurde tot 1475 eer het 
tol Frankrijk doordrong, en wij mogen aannemen, dat 
het .in de Nederlanden niet eerder in zwang kwam. 
Ricout kan dus in 1448 zijn klokken nog niet met 
het oog op „Angelus'1 hebben gegoten, wat niet 
wegneemt, dat zij voor het luiden daarvan later kun
nen zijn gebruikt. 

De kerk van Den Hoorn bevat ccn bijzonder fraaie 
eikenhouten predikstoel; het snijwerk is uiterst ka
rakteristiek en vertoont het jaartal 1670, schepen, het 
wapen van Texel, enz. Voorheen moet de kerk ook 
ccn doophek in denzelfden trant bezeten hebben. 
Onder hel moderne orgel ziet men nog eene keurig 
gesneden fries, die van dit doophek afkomstig moet 
zijn. 

In 1701 werd in dc kerk een galerij naar de Tos-
kaansche orde gemaakt. In de fries worden de kerk
gangers aan hunne plichten herinnerd. Ook een kaars-
kroon en een paar lezenaars, alles van koper, versie
ren de kerk. 

liet is eigenaardig, dat alle wegen van Texel op 
Den Burg uitkomen. Wie dus van Den Burg naar 
Oosterend wil, moet op zijn schreden terug. Van Den 
Burg oostwaarts gaande, bereikt hij eerst het zeer 
oude dorp De Waal. Maar hij zal daar geen oudheden 
meer vinden. Want de Romeinsche tumulus, die zich 
hier eens bevond, is reeds lang geslecht. Ook de 
middeleeuwsche St. Odulplnis-kerk en het H. Geest
huis zijn onder sloopershanden gevallen. De tegen-
woordigc kerk, van ongeveer i860, heeft niets bij
zonders, of het zouden haar sterk doorslaande muren 
moeten wezen. 

Maar Oosterend biedt ons meer, wat de aandacht 
verdient. Daar staat dc aloude St. Maartenskerk, en 
zij vertoont nog aan de noordwestzijde hare oor
spronkelijke Romaansche architectuur. De muren zijn 
hier van tufsteen en bezitten kleine rondboogvensters, 
die later echter die later echter werden dichtgemetseld. 

Het is nog duidelijk te zien, dat de kerk aan
vankelijk met één beuk, zonder transept, heeft be
staan. Ware het schip nog voor den eeredienst in 
gebruik, dan zou waarschijnlijk ook de tufsteen aan 
de zuidzijde nog zichtbaar zijn. Maar men heeft daar 
een paar vertrekken getimmerd, nieuwe kozijnen in
gebroken en toen van de gelegenheid gebruik ge
maakt om den gevel eens netjes te pleisteren. 

In de latere middeleeuwen, vermoedelijk omstreeks 
1500, werd het transept en het koor van gebakken 
steen aan het Romaansche schip toegevoegd. Blijkens 
een opschrift in den tegenwoordigen oostelijken muur 
der kerk is de koorsluiting in 1724 verwijderd. Bij 
het koor worden de gebakken steenen door lagen 
van tufsteen, van den vroegeren bouw overgebleven, 
afgewisseld. 

De kerk heeft een zwaren toren, die ongetwijfeld 
nog een Romaansche kern bevat. Het bovendeel van 
den toren is blijkbaar onlangs hersteld. Beneden 
maakt een pleisterlaag een onderzoek naar het mate
riaal onmogelijk. De toren bevat een klok, door Hen-
rich Wegcwart in 1598 te Kampen voor Lutjebroek 
gegoten. De kerk van dit Noord-Hollandsche dorp 
is ongeveer 40 jaren geleden vernieuwd. Toen is waar
schijnlijk de oude kerk naar Texel .verhuisd. 

Van binnen is het gebouw geheel gemoderniseerd. 
Slechts de 1 Se-ceirwsche predikstoel, de doophekboog 
en de kaarskronen getuigen nog van den vroegeren 
luister. 

Vele zerken bleven in de kerk bewaard. Maar het 
zijn geen beroemde personen, die daaronder rusten. 
Toch zijn de opschriften wel belangrijw voor hem, die 

wil weten, hoe men oudtijds leefde en stierf. 
Op ccn der zerken wordl den beschouwer ccn 

raadsel opgegeven, ter bepaling van den ouderdom 
des overledenen. Wij vinden dit nu niet gepast. Doch 
onze voorvaderen hebben daar anders over gedacht. 
Men heeft daar sleclits „het Boek der Opschriften", 
door Van Lenncp en Ter Gouw op na te zien en 
men zal merkwaardige staaltjes vinden. 

Oosterend, De Waal en Den Burg bezitten ook 
Doopsgezinde kerken. Deze gebouwen zijn echter zóó 
eenvoudig, dat zij, ofschoon uit de vorige eeuw, geen 
enkel detail bezitten, dat de aandacht trekt. Zelfs is 
van buiten het kerk-karakter haast niet zichtbaar. Het 
schijnt, dat al van ouds de Doopsgezinden in zulke 
„predikloodsen" behagen hebben gehad. 

Oostelijk van Oosterend ligt het gehucht Nieuwe 
Schild, dat voorheen meer beteekenis had dan tegen
woordig. Toen woonden hier de zccloodsen, die later 
naar Den Helder verhuisden. Dc Texelsche oesters 
plachten ook hier gevangen te worden ; maar de ocs-
tervisscherij is zoo goed als geheel verloren gegaan. 

Een bezoek aan den polder Eierland, die het noord
oostelijk deel van Texel inneemt, is alleen merkwaar
dig voor dengene, die in landbouw belang stelt. Want 
De Cocksdorp, dus genoemd naar ccn Rotterdammer, 
is een schepping van deze eeuw cn oudheden zal men 
er tevergeefs zoeken. 

T O T BESLUIT. 
Wij zijn nu reeds gcniimen tijd in twistgeschrijl 

met „De Aannemer". Aan dezen strijd zou wellicht 
al een einde zijn, als men ons beter wilde begrijpen. 

Het is er ons niet om te doen, den „Aannemers-
bond" onaangenaam te zijn. Wij waardccren dit 
lichaam, in zooverre als het tracht het aannemersvak 
te veredelen en te verheffen. Dat wij den goeden aan
nemer zeer hoog stellen, onze laatste hoofdartikelen 
hebben het bewezen. 

Wij strijden slechts tegen d i e aannemers, al dan 
niet leden van bond of club, wier oneerlijke practijken 
bij de bekende rechtszaak gebrandmerkt werden. 

Treedt de bond tegen die practijken met kracht 
op, dan zal het ons steeds genoegen doen dit te ver
nemen. Tot dusverre echter was het bondsorgaan nog 
maar al te dikwijls bereid, het verkeerde goed te 
praten. Er komt echter een kentering, waarvan wij 
reeds ccn teeken konden waarnemen. 

Met de „club" schijnt het al heel geheimzinnig te 
zijn toegegaan. Hopen wij, dat het aan het bonds-
bestuur te danken geweest zij, dat dit onzedelijk 
lichaam werd oprodoekt. En spreken wij ten slotte 
den wensch uit. dat het bondsbestuur steeds waak
zaam blijve, om iedere poging, die gedaan zou worden 
om soortgelijke samenrottingen weer tot stand te 
brengen, met al dc kracht: van zijn gezag den kop 
in te knijpen. 

A C T E V A N B E K W A A M H E I D VOOR H E T 
M I D D E L B A A R ONDERWIJS. 

Bij beschikking van den Minister van Binnenland
sche Zaken is bepaald, dat de commissie, belast met 
het examinceren van hen, die ccn acte van bekwaam
heid wenschen te verkrijgen tot het geven van M. O. 
in hand- en rechtlijning teekenen en boetsceren, voor 

het jaar 1899 zitting zal houden te Amsterdam; is 
aan deze commissie tevens opgedragen het examince
ren van hen, die in 1899 de acte van bekwaamlicid 
verlangen voor het handteekenen, bedoeld in art. Ü5bis 
der wet tot regeling van het L. O.; en zijn benoemd: 
tot lid en voorzitter dier commissie W. B. G. Mol-
kenboer, directeur der Rijksnormaalschool voor tee-
kenonderwijzers te Amsterdam ; tot leden: L. Beirer, 
leeraar aan de Rijksnorm. voor teckenonderw. en aan 
de Rijksschool voor kunstnijverli. te Amsterdam ; H. 
L. Boersnia, dir. der ambachtsschool alhier;!. Bubber-
man, leeraar aan de Rijks H. B. S. en aan de burger
avondschool te Leeuwarden; A. R. Cohen, leeraar 
aan de Rijksnorm. voor teckenonderw. en aan de 
Rijksschool voor kunstnijverli. te Amsterdam; H. A. 
C. Dekker, onderw. aan dc Rijkskweekschool voor 
ondcrw. te Haarlem, wonende te Amsterdam; A. M. 
J. Diemont, leeraar aan de Rijks H. B. S. en aan de 
gemeent tcekenschool te Zalt-Bommel; H. J. Van 
Dijk, leeraar aan de ie H. B. S. met 5-j. c. en'aan 
de 2e ambachtsschool te Amsterdam ; F. Th. Grabijn, 
leeraar aan de school voor kunstnijv. en onderw. aan 
de Rijksnormaallessen te Haarlem; P. M. A. Her
mann, dir. der gemeent. tcekenschool en onderw. aan 
de Rijksnormaallessen te Edam ; Bart van Hove, dir. 
der school voor kunstnijv. „Ouellinus" te Amsterdam ; 
I. 1) Iluibers, leeraar aan de Rijksnorm. voor tecken
onderw. en aan de Rijksschool voor kunstnijv. te 
Amsterdam; 1 Dr long Hzn., leeraar aan de Rijks 
II. II. S. te Zwolle ; H. Kromhout Czn., leeraar aan 
de school voor kunstnijv. „Ouellinus'' en aan de in
dustrieschool van de Mij. voor den Werkenden Stand 
te Amsterdam ; J. C. I'. Legner, leeraar aan de Rijks 
II. B. S. en aan de burgeravondschool te Utrecht; 
W. Mecrwaldt, hoofd eener openb. lag. school te Am
sterdam ; J. H. A. Mialaret, hoofdleeraar aan de Aca
demie van Beeldende Kunsten, Haag; T. H. A. A. 
Molkenboer, leeraar aan de industrieschool van de 
Mij. voor den Werkenden Stand te Amsterdam; C. 
W. Nijhoff, dir. der tcekenschool voor kunstambach
ten te Amsterdam ;H. Rozenheek, leeraar aan de Rijks 
II. B S. tc Heerenveen en onderw. aan de Rijksnor
maallessen te Sneek, wonende te Hccrenveen; G. A. 
Schollen, leeraar aan de II. B. S. en aan de burger
avondschool te Tiel ; H. J. De Vries, dir. der burger
avondschool en leeraar aan de H. B. S. met 5-j. c. 
te Haarlem; B. W. Wierink, dir. der industrieschool 
van de Mij. voor den Werkenden Stand en leeraar 
aan de gemeent. kweekschool voor onderws. en onder
wijzeressen te Amsterdam ; W. Zwier Gzn., leeraar aan 
de 4c II. B. S. met 3-j. c. en teckenonderw. aan 
openb. lagere scholen te Amsterdam. 

V E R B E T E R TNO. 
Op blz. 212 van het vorig; nummer, tweede kolom, 

achtste regel van onderen, leze men voor „zwavelzure 
magnesia" „zwavclkies". 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTEISIIAM. N U verleden jaar een crediet van ,''85,000 door de 

Kamers werd toegestaan voor 's Rijks museum, is do bouwmeester 
Dr. Cuypers in staat gesteld gevolg te geven ann bet voornemen 
om een der torens van het rijksmuseum van een carillon to voor
dien. Ken carillon van den toren te Arncmuiden, een werk van 
Hemony, word voor deze oercplaats bestemd. Van het stel klokken 
dertig in getal, zjjn cr drie gebarsten, welko alzoo opnieuw ge
goten mocton worden. Dit overgieten is toevertrouwd aan den 
82-jarigen klokkengieter l'ritze, te Aarle-Rixtel bji Holmond, die 
in het bezit is van oud gereedschap, dat eens aan llenionvzolvcn 
heeft toebehoord, 't Zal no* wel twee jaren duren duren "oer hot 
carillon in orde znl zjjn gebracht. 

— Zondag wordt in Arti de tentoonstelling geopend van teeke
ningen en ontwerpen voor kunstnijverheid en wandversiering ver
vaardigd door den heer K. Sluyterman. 



224 

HAMU.KM. In bet trapportaal Tan het Museum vaa kuostngver-
heid, werd een "ovel van een huis uit de Padaogsche Bovenlanden 
op de natuurlijke grootte opgesteld. Deze woningen worden op 
palen gebouwd cn zgn vaak zeer groot, daar telkeos als do familie
kring door huweljjk zich uitbreidt, or een gedeelte wordt aange
bouwd om het nieuwe naar te huisvesten. 

De houten huizen der Pangoeloe's of de l'uugoeloe's Ketjil. 
van de Soekoes, de groote en kleine hoofden der verschillende 
families, zgn veelal van ornementaal beeldhouwwerk voorzien en 
geheel met kleuren opgewerkt. De polychrome sculpturen dezer 
huizen vertoonen ons door hunne bijzondere fraaie ornementiek 
alsook door de combinatie der kleuren eene eigenaardige kunst
uiting, die van een uitstekenden smaak en een gezonde kunstop
vatting getuigt. 

De groote verscheidenheid der oorspronkelijke stukken, die onlangs 
uit de Padangsche Bovenlanden werden medegebracht, vormen 
naast den reeds genoemden gevel een aanzienlijk materiaal, waar
door wjj met deze kunstuiting konnis kunnen maken. In ver
eeniging met de afgietsels der llindoomooumenteu, die nog onlangs 
worden aangevuld, en nog gedurende eenigen tijd in genoemd 
Museum tentoongesteld blijven, geeft dit geheel ons eenig denk
beeld omtrent de kunst zooals zij in vroeger tijden op Java bloeide, 
en hoe zg op het oogenblik nog op Sumatra wordt uitgeoefend. 

— In do bovenzalen der school voor kunstnijverheid te Haar
lem wordt thans eene tentoonstelling gehouden van bet werk 
der leerlingen, dat gedurende het ulgcioopeu schooljaar vervaar
digd werd. 

Genoemde school bekleedt onder de inrichtingen, die zieh door 
het aankweeken van geschikte werkkrachten de ontwikkeling van 
het kunstambacht in ons land ten doel stellen, eene vooruamc 
plaats; er werden dan ook reeds een groot aantal leerlingen tot 
do practijk voorbereid, die al dadelijk na het verlaten der school 
nuttige diensten hebben bewezen, omdat liet onderwijs, zonder 
de tbcoretischc vakken tc vorvvaarloozen. in hoofdzi'.ak op de 
practjjk gericht is. 

Over het algemeen straalt in het tentoongestelde werk de 
eigennardigc richting vaa het onderwjjs door. Wij bemerken dan 
ook in de verschillende versieringsinotieveti. die geheel op de-
natuur zjjn gebaseerd, zeer v je! oorspronkelijkheid die, naar mate 
dc aanleg van den leerling daartoe vatbaar is, op den voor
grond treedt. Nasst het teeken- on schilderwerk, dat vun een 
ernst g Btrcven getuigt, vinden wg op deze tentoonstelling de 
practische oefoiiingen der decoratieschilders, de teekenstudiën 
naar toegepaste kuDst, als ook de boetseerwerken, de houtsnij
werken en de werkstukken der artistieke metaalbewerking. Laatst
genoemde afdcelingen vooral zijn van zeer practischen aard en 
het werk dat thans is tentoongesteld geelt zekerheid, dat er 
degelijke werkkrachten wordeu gekweekt. 

De school vetkeert, wat liet aantal leerlingen betreft, in groo
ten bloei: over ls!t!i meukten 48 leerlingen gebruik van het on
derwijs, doch de middelen waarover de school kan boscbikken 
zjjn ontoereikend en het bestuur der school heeft dau ook met 
zeer vele bezwaren te kampen. 

Wij mogen niet uit het oog verliezen dut het kunstambacht 
in alle landen eeu tijdperk vuu ontwikkeling is ingetreden, en 
dat aan zijne beoefenaars lioogero eischen worden gesteld dan 
vroeger het geval vvus. Wil men derhalve de leer ingen voldoende 
voorbereiden om later met vrucht vverkzaum te zgn, dan moet 
het onderwgs daaraan kunnen voldoen. Het valt niet te ontken
nen dat met de ontwikkeling vnu het kunstambacht zicb tevens 
de bronnen hebben uitgebreid, waardoor de artistieke handen
arbeid tot de welvaart van eea land kan medewerken. Het is 
dus onze plicht er naar te streven de buitenlandsche concurren
tie het hoofd te bieden en voor do Nederlandsche producten op 
dc wereldmarkt eene plaats te veroveren. 

ARNHEM. Zoowol het verslug van liet verhundelile in de nt'dee 
lingen over het out worp reglement op den provincialen waterstaats-
dienst en de instructie voor den hoofdingenieur van dien dien-t
al- het voorstol omtrent ingekomen adressen, in zake dc open
gevallen betrekking van hooldingeniour, zgn thans in druk ver
schenen. 

De voorstellen van Gedep. Staten zgn hljjkbaar niet gunstig 
ontvangen en iu dc meeste afdeeliugeu rezen bedenkingen : 

1°. tegen dc ontworpen herziening van het reglement en de 
instructie van den hoofdingenieur in verband met een benoeming 
van laatstgenoemde; 

2". tegen het ontworp-reglement zelf, waardoor io verschillende 
aldeclingen wjjziging van verscheidene artikelen wooscbelgk ge
acht word. 

Do omstandigheid, dat door aanneming van het voorgestelde 
nieuwe reglement de betrekking van hoofdopziclitcr-ingonieur zal 
worden opgeheven, is oorzaak dut men bezwaren heett om eerst 
het reglement te herzien en daarna den hoofdingenieur te be
noemen, omdat daardoor de Staten voor het alternatief zouden 
komen te staan om of don tegenwoordigen hoofdopiieliter-ingotiicur 
als ambtenaar der provincie op to otteren óf — wilde men dat 
niet — hem te benoemen tot hoofdingenieur. Het eerste zou in 
de hoogste mate hard en onhilljjk zyn, het tweede zou in strijd 
zijn met dc vrijheid der Staten om don ambtenaar te kiezen, die 
hun het meest in het belang der provincie wenschelijk voorkomt 

Sommige leden meenden ook. dat het reglement de sporen droeg 

van haastige samenstelling, waardoor de redactie van sommige 
artikelen te wouachen overliet. 

Uok rees de vraag, waarom de betrekking van hoofdopzichter-
ingenieur niet in de nieuwe regeling voorkomt. 

verder zjjn enkelen van mcening, dat bet niet wenscbeljjk is 
het salaris van den hoofdingenieur te li\eere» op /4000; eene 
speling tusschen /'lióOO en / 4500 zou huns inziens aanbeveling 
verdienen. 

Enkele leden willen het ontwerp-reglement renvoyeeren aan 
Gedep. Staten en in de aanstaande najaarszitting een hooidingeoicur 
benoemen. 

In de zitting van Woensdag j l . werd de jaarwedde op / 4000 
vastgesteld. 

— Van de „Obernkirchcner Sandsteinbrüche" ontvingen wij 
eene brochure, waarin deze bekende zandsteen besproken wordt; 
de vele gebouwen en monumenten, waarin de steen zoowel 
vroeger als in den tegenwoordigen tijd verwerkt is, worden daarin 
opgesomd, benevons getuigschriften van verschillende bouwmeesters, 
o. a. van dien van den Kculscben Dom, die verklaart dat de 
Obernkirchener zandsteen dc eenige in Duitschland is die geheel 
aan den invloed der buitenlucht weerstand kan bieden; niet min
der dan 30,748 M 3 werden aan den Dom verwerkt. In het boekje 
wordt voorts de uitslag van verschillende proefnemingen van het 
koninkljjk proefstation voor bouwmaterialen te Herlijn openbaar 
gemaakt. Vertegenwoordiger dezer groeven is dc heer Ecrdinand 
Engors. te Amstordani. 

P E R S O N A L I A . 
— lly den Wutcrstaat in Ned.-Indië is: 
v e r l e e n d een tweejarig verlof wegons ziekte aan den ingenieur 

2e kl. B. M. Blijdenstein; 
toogevoegd aan den chef der 5e waterstaatsufdeeling, de 

ingenieur 2o kl. G. I'h. M. de Pelser Berensberg; 
t j jdcl j jk ges t e ld ter beschikking, ten einde dienst te doen 

als ad.p.rant-ingenieur, de ambtenaar op wachtgeld .Ihr. H. R. 
E. de Muralt, en als opzichter 2e kl., de ambtenaar op non-act. 
II. J . Brockeus, laatstelijk opzichter 2e'kl. 

- - B e n o e m d door den directeur van Onderwijs. Eeredienst 
cn Nijverheid tot ingenieur le klasse de ter beschikking gestelde 
ambt. op wachtgeld A. ('h. Nieuwcnhuys; 

— Do Minister van WaterBaat heelt benoemd tot buitengewoon 
opzichter: M. W. Iterrevoets te Roermond eo J . de Kluiver Az. 
te Philippine bij de verdediging van de Noordzeekust; W. P. II. 
Eouimcrtzen te Alblaescrdam bij bet manen van drijvend» aanleg
plaatsen met toeleidcnde bruggen eu lichtopstanden voor de tram-
weghavcn aan het Zijpe, en A. J . van den Oever bg de voort
zetting der verbetering van do Maas onder Alem cn Driel. 

— IIij bet kadaster is: 
e e r v o l o n t s l a g verleend, op verzoek, san N. 1' Perk, te 

Dordrecht, als laan meter l e k l . ; 
benoemd tot landmeter to kl. J . Boor Hz... tc 1 trecht, thans 

2c k l . , en tot landmeter 2e kl . I'. H . A . J . Blagen, te Delft, 
tliant be kl . 

— Tot directeur vun het gemeentelijk elcctrisch bcdrgï te 
Amsterdam werd benoemd de heer A. \V. Ressing, onderdirecteur 
der fabriek voor gaB en electriciteit tc Rotterdam. 

— Te Sclievoniugen overleed de architect J . W. Boerbooms 
iu den lccftjjd van bijna 50 jaren. 

— De heor A. Labrjjn, opzichter lo kl. bij den dienst van weg 
en werken van de Maatschappij tot exp'oitutie van Staatsspoor
wegen alhier, is met ingang van 1 Juli j l . benoemd tot hoofd
opzichter hg genoemden dienst. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— B o k w u a m opz i ch t er-te e kocaar . AdrcB met opgraaf 

waar men gewerkt heeft, lett. S W. 7911, Nieuws v. d. Dag. 
— G e m e e n t e - a r c h i t e c t te Hoorn, tevens directeur van en 

leeraar in het rechtlijnig teekencn (acte M-) aan do Burgeravond
school en Ambachteteekonschool, geschiktheid bezittende tot het 
geven van vakteekenondervvjjs. Jaarwedde / 2000. Adres op zegel 
vóór 31 Juli aan den Gemecntoroad. 

— B o u w k . o p z i c h t e r te Rangoon, Britsch Burmnh, voor 
ongeveer 2$ jaar. Vereischten: It -K., ongeh., bekend met dc uit-
vocrin" van kerk-en gewelf bouw cn met do Eranscbe en Engelsche 
taal. Jaarwedde M500 tot /2000. Vrjje overtocht lo k l . Adres met 
getuigscbr. enz. don arch.-civ.-ing. Jos. Th. J . Cuypers, Amsterdam. 

_ 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 , in staat zelfstan
dig te detailleeren en als chef do bureau op te treden. Salons 
/ 100 a /125 per maand, met juarl. verhooging. Ken korten tgd 
op proef werken wordt verdacht. Adres lett. S Z, Alg. Advert.-
Bureau W. Meerkotter, Amsterdam. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r bjj den arch. \V.LanghoutOz., 
Weesperzijde 02. Amsterdam. 

— O n d e r d i r e c t e u r bjj de fabrieken voor gas cn electriciteit 
(meer bjjzooder voor de afd. electriciteit) to Amsterdam. Aanv. 
jaarwedde / 2500, met vrije woniug euz. Adres op zogel voor I 
Sept. aan Burg. en Weth. 

Vervo lg der Aankondig ingen . 

11 O L X N D A G . I» J u l i . 
T w e l l o , te 11 uren, docr burg. en weth. 

vau Voorst : eenige timmer , metsel- eo verf-
werken aan geiueentegebouwen, iu 8 perc. 

D O X D E R D A U , CO J u l i . 
Diepenveen, te 4 uren, door H. J . Wie 

tink, in „('afc Zandbergen" : f et weder-opbouwen 
van de afgebr ande boerderij „het Hekke" nabij 
de Platvoet. lui. bij den timmerman G. .Meijer 
aldaar. Aanw. 20 Juli, te 2 uren. 

Z w o l l e , te 5 uren, bg' Spantruao, san de 
Sassenpourt: bet makeu van afscheidingen enz. 
voor de te houden hirddraverjj in de Wipstrikker-
allee. lal. bij den arch. I). de Herder. Aanw. 
20 Juli, te 11 ureo. 

V R I J D A G , C l J u l i . 
Ape ldoorn , te 12 uren, door burg. en weth: 

het doen van verf- en behangwerk aan verschil
lende gemeentegebouwen. Ini. bij den gemeente-

architect. 
Z A T F . I t l l A i . , CC J u l i . 

Amste rdam, te 11 uren, door de firma J. 
ll.de Bessy, in het „American-hotel'': het maken 
vsn eeu gebouw naast eu tot rergrooting vaa 
de Mercuurstoomdrakkerij in de Rustenburger-
straat no. 148 en kuiperstraat, en het bebouwen 
van bet open terrein voor de bestaande fabriek 
aan de Knstenburgerstraat. lm. bij den arch. J. 
van Loog. 

Hurmerwoude (Fr): het afbreken en ver
nieuwen van een houteo ophaalbrug over de 
llwar-s aart bij de chichoreidrogerij van A. Prak
ken. Aanw. 22 Juli, te 10 uren. Bilj inz. te 
12 oren. 

Ruur lo , te I uren, ia het koffiehuis „de 
Klok": het herbouwen van de afgebrande woning 
„de Grinteboer". Bilj. inz. 21 Juli, bij W. Huitiuk 
aldaar. Aanw. 20 Juli, te 4 uren. 

Warnsve ld , te 2 aren, djor kerkvoogden 
der Ned.-Her», kerk, in „de l'auw": eenige her
stellingen cn onderhoudswerken aan en iu de 
kerk en pastorie te Warnaveld. lal. bij den bouwk. 
I'. J- van l,oo te Zutfen. Aanw. 20 Juli, te 2 
ureu. 

11'onaeradeel, te 10J uren, door burg. en 
weth.: lo. bet vernieuwen en herstellen van 605 
M-. bestrating te I.olluin. Makkum en 1'ingjum; 
2o. het vloeren van eeu platte laag voor hoefslag, 
in 2200 M. kunstweg. Aanw. 18 Juli, te 8 uren, 
te 1'iugjnm. 

M A A N D A G , C4 J u l i . 
••elft, te 12 uren, door den directeur der 

artillerie inrichtingen, op zijn bureel: de levering 
van ia-1 loi-plaakea, grenen, luug 4 M., eu grenen 
ribben no. 1. 

W l l l v l ' S U . t l . . •>« . lul i -
Rotterdam, te 12 uren, door dijkgraaf en 

heemraden van den polder l'rins Alexander, in 
het Algemeen Verkooplokaal aan het Oostvest-
plein: a. het onderhoud tot 15 Juli l'Jllt) van 
de kunatwerken beboerende aau deu polder; b. 
het onderhoud vsn gedeelten straat- eu grintweg 
en de Kottekadc van deu polder. Aanw. 22 Juli. 
lui. bij den hoofdopzichter W. Brandsma Jhz. 
üostzeedijk 49, Rotterdam. 

I i recht, te 7 uren, door deu heer H. Oost
veen, in „Café de Boer", Biltstrsat: het schil
derwerk van l.'i heerenhuizeu. Aanw. 19 Juli, 
te 11 uren, aaa de Kievitstraat uo. 16. 

D O N D E R D A G , it J u l i . 
's-Gravenlingc, te 2 uren, door burg. eu 

weth.: het rioleereu en bestraten van straten ten 
westen vau de Breughelstraat eu het aanleggen, 
rioleereu eu bestralen van str atgedeelten in het 
verlengde van de Zuidsingels. Aanw. 24 Juli, 
te 11 uren, aaa de gemciutewerf. 

V R I J D A G , ' is J u l i . 
's-Gravenhage, te 11 uren, door deu min. 

vau marine: het vergrooten van dc bestaaude 
gasfabriek bij de borgharen aan den Hoek vau 
Holland. Aanw. 22 Juli, van 1—2 ureu. 

's-Gravenhage, te 1 uur, door het min. 
van waterst.: lo. de aanleg van eene lijn met 
twee draden langs deu spoorweg tusschen Ziau-
dam eu Alkmaar en tasscheo Zaandam en Hoorn, 
alsmede bet uitvoeren van eenige daarmede iu 

2 2 J 

verband staande werkzaamheden. Ram. / 5245. 
2o. Hel bijspauucii vau zes draden aun de 

palen der lijn lusseheu Amsterdam en Zaandam. 
Ra.u. / 18C5. lui. bg den hoolding. der telegraphie 
te 's-Graveuhage eu den ing. te Amsterdam. 

H l .ravi-n liaue. te 1 uur, door bet min. 
ran waterst : het herstellen eu verbetereu van 
Je lijn tusschen Meppel en Groningen, alsmede 
het bijspsoneo van twee draden aan de palen 
van die lijn. Inl. bij den boo'ding. der telegraph'e 
te 's-Gravenhage en deu ing. te Zwolle. Ram. 
/ 2230. 

Rotterdam, te 11 uren, ten kantore der 
fabrieken voor gas en electriciteit, aait den 
Oostzeedyk : de kering van 895,710 Kt;, ge-
gotea-ijzerea buizea eo hulpstukken. Inl. aan 
gen. kantoor. 

D l A'N D.14;, 1 Augustus. 
Vtrecht, te 2 uren (locale tijd), door de 

Maatschappij tot expl. vau Staatsspjorw., aan 
het centraalbureau: b stek no. 774, het wijzi
gen van spuren en wissels, het verbreeden van 
het tweede perron, het wijzigen en uitbreidcu 
der perronoverkapping, het maken van een 
tweeden doorgang onder deu spoorweg eu eenige 
diverse werken op het statiou Aanw. 25 Juli, te 
lOJ uren tspoortijd). Ram. / 82,600. <Zis adr. 
iu uo. 28.) 

1 1 A A M 1 I I . . 7 A u g . 
s l . r a v i ' i i l i a s i - , te 10 uren, door het uiiu. 

van waterst., aau het gebouw van htt prov. beat.: 
het uitdiepen vau eeu gedeelte van den Holland-
scheu Uael onder de gemeenten Gouda en Goude
rak, lui. bij deu bootdlug. Vau Huotf te's-Gra-
venhagt, den ing. Kempers te Goriiictiein eu den 
op/. Straater te (iotida. Aanw. 31 Juli Rain. / 2500. 

Op on be paal ill-ii datum. 
I lo lsward: het verbuuwen van een woonhuis 

aau de Koemarkt. Inl bij deu arch. K. Tromp. 

Drachten , door C. Kanninga: het bouweu 
van een woou- eu winkelhuis, lui. bij S. H. 
Ktjlstra. 

Jfarssuav (Fr.): een belangrijke vertimiue-
ring aau de boerenhuizing, bewoond door K 
Jepina. lui. bij M. 8. Nieuwland aldaar. Aanw. 
22 Juli, te 10 uren. 

Metx lawle r (Fr.),: het buawen eeuer boe-
renhuiziug en schunr met lijtshuis nabij Uul-
lingwitr onder Nijkerk. lui. bij deu arch, la 
Bjoy'enga te Melslawier. Aanw. 22 Juli, te t 
uur 

Leeuwarden: het lei- eu loodgieterswerk 
aau de godsdienstschool met woning, Perks raat 
uu. 40 eu 38. Inl. bij den arch. j . I). Bruus 
aldaar. Aanw. 17 Juli, te 11 uren. 

IV ..inin, Is : het uitdiepen van 1070 M. op-
vasrt. lol. bij 1). Wijiua. 

Prijsopgave gevraagd. 
Haar lem, door dea heer J. Slabber, Baan 

10. Rijusteen, dakpanueu, kalk, tras, vuren- vn 
greueubout 

V e r v o l g sier uitslagen. 
's-Gravenhage, 13 Juli: het aanleggen, 

rioleereu eu bestraten vau strateu teu Zuiden 
tan de Vaillautlaan; ingek. 23 bilj., als: 11. vun 
Rhijn, Maarden, [ 45,744; G. Visser Gz., I Jmuideu, 
f 30,700; I.. Volker Jr., Maarssen, (39,400; W. 
A. Verbruggen, Waddiuxveen, f 36,200; 8. Schoou-
booiu, Voorburg, f 35,690; C. Boelhonwer Uz , 
GiesBeudam, f35,283; C. / ii.ta Hz., Amnierstul, 
f34,900; 1*. J . Dubbelman, Dordrecht, f 34,860; 
H. van Wyugainlen, Hardiuxreld, f34,371; B. 
W. de Blccourt, N'gmegen, f34,200; F. Kleyn 
en I,. van Hoaweliugeu, Dordrecht eu Hurdiux-
veld, f34,180; II. Hamert, 's-Gravenhsge, f34,000; 
A. van der Merjdeu Az., Haidiuivald, f33,800; 
C. Boer Az., Sliedrecbt, 1 33,700; H. Wienhoicn 
Jr., Itotierdam, f 33,l8u, J, r. .VooriLnne, L'irecht, 
f32,992; G. Vlot Gz., Ilardiuxveld, (32,900; G. 
v. d. Drift, id , f30,000; N. Pons Nz., 's-Graven
hage, f28,750; J. Bok, 's-Graveudeel, f28,300; 
A. de Waerd eu J . t'. Oieriks, 's-Gravenhage, 
f28,190; G. v. d. F.lshout, iJeui, f26 814; J . v. 
d. F.Wioiit Gz, Scheve ingen, f26,570. 

Maass luis , 14 Juli: het dempen van eeu 
gedeelte sloot, bet onder pr.liel brengen vau het 
Zandpad, henevens het bestraten, rioleereu en 
afrasteren vau het Zandpad; ingek. 11 bilj.,als: 
R. Maarleveld, Vlaardingen, / 6039; W. Kriens, 
Brielle, /6300; II. Mais, Hillegirsberg, M998; 

P. van Dongen Jzn., Rot'er.lam, /' 4985; S. 
Schoonboom, Voorburg, /*4920; J. Stuurman, 
Aramerstol, f 4885; Jac. Vogel, Vlaardingen, 
'4650; L. van Rossen, Maassluis, /'44-OIJ; J. de 
Kloe, Albtasserdum, M256; M. Goossen, Maas
sluis, /4082; J . P. Wimmerz, Maassluis,/39KS. 
Gegund. 

Haar lem, 14 Juli: het bouwen van 49 
woonhuizen, a met en b. zonder zolderkamertjes, 
bniteu de Amsterdamsche Poort te Haarlem, voor 
de Coöperatieve Bouwvereeniging „Ona Doel", 
under beheer v-sn den arch.-ing. J. A. G. van 
der Steur; ingek. 12 bilj., alt: 

a. b. 
J. J. Guldemond 95,000 f 93,000 
C J. Cramer „ 92,470 „ 91,000 
A. Riokema „ 92,180 „ 91,430 
H. Hagen „ 92,104 „ 91,082 
W. A. v. Zanten „ 91,980 „ 90,273 
J . A. Jonker „ 91,780 „ 90,650 
J. W. v. Saute „ «1,698 „ 90,082 
J. v. d. Boogaard „ 91,100 „ 89,750 
H. v. 't Woat „ 90,800 „ 89,600 
G. .Nonnekes „ 89,800 „ 89,000 
J. F. Bakker „ 87,362 „ 85,g90 
II. London „ 86,8S0 „ 84,880 

Allen te Haarlem. 
T i e l , Ft Juli: het bouwen van 3 heerenhui

zen voor rekening van de heeren v. d. Sijp en 
v. Krieken, aan den Stationsweg te Tiel, onder 
beheer van den arch. P. G. Buskens; ingek. 12 
bilj., als: J . M. Roos, Nijmegen, f22,000, W. 
v. d. Wacht, idem, f21,997, A. v. Hellemond 
f21,200, Beutener 120,000. v. Alpben f 19,900, 
C. Post en N. de Man f 19,782, Hovers, Til
burg, f 19,500. Koeken, idem, f19,400, Bernd-
ten, Nijmegen, f 18.999, llmer f18.284, G. 
Konings f 17,888, v. Mameren, Asch, f 17,688. De 
overigen te Tiel. 

's-Gravenhage, 14 Juli: de aanleg van 
eene electrische geleiding tusschen Brenkelen eu 
Nigtevecht; ingek. 4 bilj., ais: K. Appel. Span
broek, ' 1132; H. T. van Kssen. Halfweg. /'1073; 
G. M. Jochems, Vreeswijk, /1034; \V. van Dijk, 
l'trecht, /958. 

Leeuwarden. 14 Juli: het uitvoeren vau 
baggerwerk in de haven en vóór den mond vau 
de haven te Stavoren, het met baggergrond 
dempen van de Blokluiisgracht en het ophoogen 
van het gedeelte zeewering, het zoogenaamde 
Schapenlaud; ingek. 4 bilj., als : F. J. Schaafa-
ma, Harlingsn, flfi.101'; H. de Waal, Zalt-Bom-
mel, f16,000; L. Volker. l'trecht, f12,850; P. 
Bos Az.. Gorinchem, f 12,600. Ram. f 11,900. 

Dordreeht, 14 Juli: het bouwen van een 
winkelhuis met bovenwoning, onder beheer van 
de architecten Waals en Boest van Reijn; ingek. 
11 bilj., als: A. Schouten f 11,700; J. D. Nodeljjk 
f 1 1,529; J. H. van Hoven f 11,270; C. J. SeijfTers 
fll,000; G van Dongen f 10,940; I. Bouwman 
Jr. f 10.828; Th. Smeulers f 10.629; A. Boel-
honwers f10,266; H. P. Slent f 10,099; f:. Weber 
f9980 J. Kooijman Lzn. 19896. Gegund. Allen 
te Dordrecht. 

Middelburg, 14 Juli, voor rekening der 
genie: a. het doen van herstellingen aan de kaai
muren en veruieuwiug van schcrmpalen; ingek. 
4 bilj., als: P. J. Fiegen voor metselwerk f 18.20 
per M 3 , voegwerk f 0.67 per Ms en uittrekken 
eu inslaan van palen voor f 103; W. v. Fije en Zu. 
resp. voor ( 16 85, f 0.55 en f90 25; A. Barentse 
resp. voor f 16 98, f0,564; en f88; H. P. v. d. 
Ree cn Zn. resp. voor f 16.90, f0 54 en f85. 

b. Het verrichten van verfwerk aan verschil
lende geineente-gebouwpn; minste inschrijver: F'. 
M ar li run ud en Zn., f289. 

c. Het verrichten van teerwerk aan reininings-
werken, bruggen enz.; minste inschrijver: P. J. 
Fi-gen, f 193. Allen tc Middelburg. 

Zwol le , 14 Juli: het verrichten van bag
gerwerk tot verdieping van het vaarwater tus
schen de beide leidaiumcn in het Zwolsche diep 
en d t:ir> uiirii in zee, in de provincie Overijssel; 
ingek. 7 bilj., als: A. I,. vao Wijngaarden Gz., 
Siiedrecht, f029" | 0 ; J. van 'N'oordenne, Utrecht, 
( 0 29^1,,; 1. P. de Groot, Giesendaiu, f 0,27'/,„; 
A. Visser, Haarlem, f0 26»',,,; A. F'. Volker, 
Sliedrecbt, f 0.26"/,,,; T. Volker, Dordrecht, 
f0 26'/ l o; H. de Waal, Zaltbommel, f 0.24. Alles 
per M-. 
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Maatschappij totExploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op llinnlan tiet» tn I na,, a In» 

1 8 9 » , rles namiddags ten % nre (hikale 
tijd), aan het Ceiitraulbure;iu der Maat
schappij totExploitatie van Staatsspoor-
wogen in het Moreelse Park te Utrecht, 
Tan: 

BESTEK No. 774. 
H e t « i j z i g e n v n n sporen en 

H I - M ' I » ; liet verbreeden 
v a n het tweede p e r r o n : 
het w i jz igen e n u i tbre i 
den der p e r r o n o v e r k a p 
p i n g : het m a k e n v a n een 
tweeden d o o r g a n g onder 
den spoorweg en eenige 
d iverse w e r k e n op het 
s tat ion A R N H E M . 

B e g r o o t i n g f 88600.—. 
De besteding geschiedt volgens § 7 3 

van het bestek. 

Het bestek ligt van den 1 ln Juli 
1899 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park, en aan het j 
Bureau van den Heer Sectie-Ingenieur [ 
D. MOLENAAR, te Zutph'n, en is op | 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van /'1.0(1. 

Inliohtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 2.">n Juli 1899, ten 10 ure 
30 voormiddag ( Went Europeesche tijd). 

U T R E C H T , den 7n Juli 1899. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Suütary Eogiii 
Hem. San. Inst L O N D O N . 

Kantoor: I S * De B n y terkade, A M S T E R D A M . FUlaaal: M BW kim. 
Hoofdagent voor Nederland, België aa Koloniën van SHANKS 4 Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van eomp/eete Badinrichtingen — Privaat-In -ichtingen, • 

Shanks Closets ijjn nog nist overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJieren Badkuipen. • 
Closets, Wascktafeü, Urinoirs enz. — V E B W A B H I Nti en V K N T I L A T I I 

Belast zieh metde plaatsing eninrichtingin geheel Nederland. Zeerconenrreerende| 
Teekeningen en prgsopgavsn gratis. Wedcrverkoopers genieten het gebruikelijks 

BECKER & BUDDIN6HL 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - 1 I 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 INGENIEURS, A R C H I T E C T D , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, esc. 
d i 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 . 

H. P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 37. 

BOTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-L1ICHT-BAK0VENS 
t 

Bekroond met den hoogsten Prijs en 
Qouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O K -
D B E C U T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
d e n b a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
<3EBR. T A N M A I . M E N , 

•Annsstlmniermbrleh — D M R A A B 

TATTERSALL & HOLDS WORTH, 
t:\sffttJiii.. 

Globe, W o r k s en Stores. 
Aanleg van Centra le ve rwarming in 

l E R R R s , I I K O K I K A S N K X , PARTICU
LIERE en OPENBARE GEBOUWEN enz. 

HANDEL in Wand- en Maai-tegels. 
Asphalt, Schoorsteenmantels, Vloeren. 

VAX BLTX <fc Co., SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
BOTTERDAM. 

| Kantoor en Mot/azijn 1'docmkwceket 
straat 64 bjil. Nieuwe Binnenweg. 
Alle soorten Geornamenteerd ( ï L A S . enz, enz. 

Glasverzilvering | 
voor de ff rooi H Ie tnalen. 

Firma Van U j n ï en Bubrecht. G. SCHUTTE J.Fzn. 
«lla-eiitaiirg- I>|j loeiden. 

S C H E L P K A L K F A B R I E K en 1IANDEL in S T E E N K A L K en TRAS. 
Bsenten te Rotterdam tie Heeren L A l ' R E X N dc Co., Z n l d l i l a a k No. 73. 

Di rec t ie te Valkenburg- de Heer N K M I ' F . 

GASMOTOR 
T E K O O P aangeboden. 

l'/t j a a r g e b r u i k t . 
Merk <i R O S S L E Y - O T T O . 

» P A V 1 C I H K K A M I T . 
Te bevragen: E I I'S — OortlrecM. 

W. J.WEISSENO, 
N i e u w e n d l j k 111, A m s t e r d a m . 

Fabriceer', GEIJKTS DUIMSTOKKEN, 
T w e e - e n V i j f Meter Int t en , 

STALEN •EETKBTTIN6EN, 
B a k o n » , J a l o n a , 

K O P E R E N E N S T A L E N 

Peillijnen, Peillooden, Peilstokken, 
PEILHCHA V WW en*. 

M a g a z i j n v a n P a s s e r d o o c e n , 

TEEKENBEHOEFTEN 
svts Optiaehe Inalrutnenten. 
E t | l " E R R E S . P R I S M A ' S enz . 

HOUTCEMENT 
R E D E K K I N Cl E N worden tot 
b i l l i j k e p r i j z e n en onder g a r a n t i e 
geleverd door 

W. J. VAN ELDEN Hz. 
to oil- et» 'tiinkwerker, 

S i n g e l 2 2 9 b|d Paleisstraat, 
A M S T E R D A M . 

Vertegenwoordiger der sedert 1HO* ge
vestigde firma C A HI. MCHM1DT * 

Co., te HIRSCHBERG in Silezie. 
Materiaal ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

S T O O M T i M M ER-
H O U T W O L - F A B R I E K 

DIJKERHAN é BDIJZERD, Breda. 
SPECIALITEIT in v e r p l a a t s b a r » 
H o n t e n w o o n h u i z e n , D irec t i e -
k e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n ea 
T n i n k o e p e l s . 

Ter drukkerjj der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

-,4°le "AARGANG N'. 29. Z A T E R D A G , 22 Juli 1S99. 

R E D A C T E U R ! F. \V. V A N UEXDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van Dc Opmerker, 2 d e Schuytstraat 102, 'f Gravtnhage. 

Abonnementsprijs per jaar bj vooruitbetaling voor het binnenland 
f 5'—; voor lielgië /"6.50 cn voor ds overige landen der Post-ttmc, 
met inbegrip van Xederlandsch-lndie en Transvaal, / 7.50. Afzondei-

ïijke nonnners bij vooruitbetaling me', plaat /0.25, zonder plaat fo.l$. 

D E O U D H E I D K U N D I G E BOND. 

De oudheidkunde is een wetenschap van verbazen-
den omvang. lederen dag wordt het veld, waarop de 
oudheidkundige arbeiden kan, meer uitgebreid. Te 
verwonderen is het dan ook niet, dat de betrekkelijk 
weinige ernstige oudheidkundigen, die ons vaderland 
telt, zich ieder eeu afgebakend terrein hebben geko
zen, 0111 op te werken. 

Ook zelfs niet den besten wil waait iemand de ken
nis iler zaken van het verledene maar zoo niet aan. 
Er is geen wetenschap, die zooveel ervaring vereischt 
als de archeologie. Sinds het verzamelen van bric-a-
brac tot den bon ton is gaan behooren, heeft het 
fabricic ren van nagemaakte oudheden een hooge 
vlucht genomen. Menig oudheidlicfhebber, die nog de 
noodige ervaring mist, is al door deze handige na
bootsing bedot. 

Op verschillende plaatsen van ons vaderland hebben 
de oudheidminnaars vereenigingen van meer of min
der beteekenis gesticht. Die vereenigingen hebben 
zich thans tot een bond vereenigd. 

Wij leven in een tijd van bonden, cn zoo kan het 
ons niet verbazen, dat ook de oudheidkundigen in 
vereeniging kracht gaan zoeken. Het komt er nu 
maar op aan. van die kracht een goed gebruik te 
maken. 

Men herinnert zich, hoe het vorig jaar de Tweede 
Kamer bij de behandeling der begrooting de post 
„boekwerken en andere voorwerpen van kunst en 
wetenschap" met ƒ 10.000 verminderde. Men herin
nert zich eveneens hoe deze vermindering niet bedoeld 
was als bezuiniging, maar als een blijk van onge
noegen der Kamer over de wijze, waarop de referen
daris Jhr. De Stuers zijn taak opvatte. 

Het bestuur van den Oudheidkundigen Bond (was 

Advertentiën van I tot 6 regels / 1.00, bet bewijsnummer daaronder 
begrepen; v„or eiken regel meer / 0 . 1 5 . Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Anno.,ces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsirgen, slechts tweemaal gerekend. 

bond van oudheidkundigen niet beter?) komt nu 
op deze zaak terug. Het betreurt de vermindering, 
omdat „de kans op de zeer noodige en zeer gewenschte 
aanvulling der rijksverzamelingen door aankoopen op 
de dit jaar gehouden veiling van de eerste afdeeling 
van de bekende collectie van het kasteel Heeswijk, 
hierdoor voor een groot deel benomen is". Maar „een 
in de eerste plaats bevoegd beoordeelaar" (in wien 
wij onzen zegsman in zake het verouderen van den 
lieer De Stuers vermoeden) schreef aan „De Kroniek", 
dat de Oudheidkundige Bond, dit opmerkende, toonde 
niet op de hoogte te zijn, want „de waarheid is, dat 
de dit jaar gehouden veiling gelukkig zeer weinig aan
bood, wat voor onze musea van belang was", zoodat 
„het kleine door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken beschikbaar gestelde crediet voldoende is ge
weest die voorwerpen aan te koopen, waaraan behoef
te was". Ja, dezelfde bevoegde beoordeelaar verzekert 
zelfs, dat dit jaar geen veilingen van Hecswijker oud
heden meer zullen worden gehouden. 

Het bestuur van den Oudheidkundigen Bond meent 
„met kracht te moeten aandringen op het verleenen 
van ccn crediet op de begrooting voor het jaar 1900, 
ten einde althans van de in dat jaar te wachten zeer 
belangrijke veilingen van de andere afdeelingen der 
collectie het meest gewenschte voor ons land te kun
nen behouden". 

De adressanten zijn er vroeg genoeg bij. Gevraagd 
mag zelfs worden, of zij niet beter hadden gedaan 
met nog zoolang te wachten, totdat de ontwerp-be-
grooting openbaar zou z.ijn geworden. Was dan de 
bedoelde post niet uitgetrokken, dan had er op aan
gedrongen kunnen worden, dat dit alsnog zou ge
schieden. En kwam zij op de begrooting voor, dan 
had een adres tot handhaving daarvan meer indruk 
gemaakt als het tegen den tijd, dat de Kamer er over 
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beraadslagen zou, ware ingediend. Of ligt het in de 
bedoeling dan andermaal te adresseeren ? 

Ondertusschen, het geval is niet zoo eenvoudig als 
liet schijnt. Er bestaat bij de Kamer, die sinds ver
leden jaar geen noemenswaardige veranderingen on
derging, ontevredenheid over de handelingen van den 
referendaris der afdeeling Kunsten en Wetenschappen. 
Waardoor die ontevredenheid ontstaan is, wij weten 
het allen. De Mauritshuis-zaak, die onlangs weer op
flikkerde, zal zeker dc stemming van de Kamer niet 
hebben verbeterd. Wanneer de .Minister van Binnen-
landsche Zaken, om zich niet andermaal aan een 
échec bloot te stellen, het bedoelde crediet van de 
begrooting laat, dan behoeft dit niemand te verwon
dt ren. 

De heer De Stuers is nu dc hinderpaal, en het moet 
hard voor hem wezen, dit tc beseffen. Wilde hij zich 
opofferen, wilde hij zijn zetel aan iemand anders af
staan, men kon zeker zijn, dat dc Kamer zelfs tegen 
een belangrijke som'voor aankoopen op Hccswijk 
geen bedenking zou hebben. Zooals de zaken nu staan, 
zou de heer De Stuers zijn vaderland een dienst be
wijzen door heen te gaan. Maar cr behoort grootheid 
van geest toe, om zich zoo ten bate van het algemeen 
op te offeren. 

liet adres van den Oudheidkundigen Bond. ondcr-
teekend door den man, die ook aan het hoofd stond 
van de ambtenaren, die den heer De Stuers op zoo 
zonderlinge wijze hun sympathie betuigden, is onge
twijfeld ccn poging, om den referendaris te steunen. 
Maar wie een vuur wil blusschen, moet er geen olie 
op gieten. 

En nu was het zeker niet goed gezien, om den heer 
Dc Savornin Lobman hard tc vallen over hetgeen hij 
verleden jaar aan de Kamer mededeelde. Want de 
heer Lohnian, men weet het, is ccn verklaard tegen
stander van den referendaris, die ook onder zijn Mi
nisterschap de afdeeüug Kunsten en Wetenschappen 
bestierde. De oud-Minister zal zich ongetwijfeld door 
den Bond geen schrik aan laten jagen, maar veeleer 
tloor de opmerkingen van het adres tot verklaarbaar 
verzet worden geprikkeld. 

\ \ ij achten derhalve het eerste optreden van den 
Oudheidkundigen Bond niet bijster gelukkig, althans 
niet politiek. 

Er is nog meer reden tol bedenking. De eerste 
bijeenkomst van den Bond werd dezer dagen te 
Utrecht gehouden. De keuze van de oude bisschops
stad verdiende ongetwijfeld toejuiching, want voor de 
archeologen is daar heel wat te zien, ja zelfs meer, 
dan om één zomeraehtermiddag (<• vullen. Evenwel, 
van de Utrechtsche oudheden kregen de vergaderden 
niets te aanschouwen. Er kwamen dertig rijtuigen 
voor, en deze brachten de heeren naar het spiksplin
ternieuwe Haarzuilen, dat nu eenmaal met alle ge
weld voor overoud wil worden aangezien. 

Wij hebben nog wel zooveel verwachting van de 
kennis der Nederlandsche archeologen, dat zij de 
mystificatie doorgrond hebben. Een rijtoer is gezellig 
en men wil wel eens zien, hoe een oudheid ge
fabriekt kan worden. Wellicht had menigeen misschien 
een woord van protest willen doen hooren, doch werd 
hij daarvan weerhouden door liet besef, dat de feest
vreugde niet verstoord mocht worden. Maar wat zou
den de hecren gezegd hebben, als men ze naar een 
antiquaar had gebracht en ze daar een kast had laten 
kijken, waarvan één poot uit de 14e eeuw, cn het 
overige modern was? Een algemeene verontwaardiging 
zou vermoedelijk niet zijn uitgebleven. 

Zal een Oudheidkundige Bond ccn lichaam van 

gezag worden, dan dient hij zich op streng weten
schappelijk standpunt te plaatsen. Hij heeft dan toe 
te zien, dat gebouwen uit het vcrledene niet geres
taureerd worden, dus voor de wetenschap verloren 
gaan, maar dat de „documenten, welke de herinne
ring aan dc historie van Nederland bewaren", niet 
noodeloos vervalscht worden. 

In het Utrechtsche archief bevinden zich ongetwij
feld vele handschriften, waaraan gedeelten ontbreken. 
Zal het nu den archivaris in het hoofd komen, 
om die gedeelten te laten bijwerken, geheel „in den 
stijl"? Immers neen. Slechts de hoogst noodige her
stellingen zal hij laten verrichten, maar van voltooiing 
der ontbrekende gedeelten zal geen sprake zijn. 

De bouwval van de Haar stond gelijk met zulk 
een handschrift. Hier echter werd zonder de minste 
gewetenswroeging het ontbrekende aangevuld. En de 
menschen, die dit aanvullingswerk verrichtten, zijn 
zóó trotsch op wat zij deden, dat zij geen gelegen
heid laten voorbijgaan, om hun vervalsching als een 
groot kunstwerk te vertoonen! Zij drijven nu de on
beschaamdheid zoover om zelfs oudheidkundigen te 
durven uitnoodigen ! 

De Utrechtsche archivaris zou zich er wel voor 
wachten, als hij een zijner fragmentarische documen
ten zulk een kuur had doen ondergaan, den oudheid
kundigen dit voor te leggen. De herinnering aan 
Klaas Kolijn, Ossian en het Oera Linda Bok zou 
genoeg zijn, om hem slapelooze nachten te bezorgen. 
Doch wanneer bouwkundigen als Kolijn of Ossian op
treden, dan wordt liet wat anders. Zij mogen verval-
schen zooveel zij willen, ja zij meenen nog zelfs aan
spraak te hebben op lof, ook uit den mond van hen, 
wien het alleen om de studie der oudheid te doen is! 

In Engeland bestaat eene vereeniging, die zich ten 
doel stelt oude gebouwen tegen voorgenomen restau
raties tc beschermen. Naar Britsch gebruik heeft zij 
echter uitsluitend het oog op gebouwen buiten Enge
land, meest in Italië. Een Italiaan, die wist, hoe er 
tc Horencc of Venetië geen steen kan vernieuwd wor
den, zonder dat de vereeniging de hartroerendste 
noodkreten aanheft, kwam in Engeland en verwachtte 
niet anders, dan overal gebouwen te zien, die nog 
niet met den restaurator hadden kennis gemaakt. Maar 
hoeveel moeite hij deed, hij kon er geen vinden. 

Dc Oudheidkundige Bond hier-te-lande zou zeker 
het beschermen van oude gebouwen in haar program 
kunnen opnemen. Misschien is in alinea d van het. 
tweede artikel der statuten, waar staat, dat de Bond 
zich onder meer ten doel zal stellen „het verzamelen 
van gegevens over Nederlandsche monumenten cn 
oudheden en over den staat, waarin deze zich bevin
den en het uitlokken van maatregelen tot verbetering 
daarvan", reeds ccn zoodanige bescherming bedoeld. 
Maar het begrip „verbeteren" is zoo rekbaar, dat dit 
woord, als ten minste geen restauratiën gewenscht 
worden, minder gelukig gekozen schijnt. 

En het was een slecht begin, dat men de eerste 
der in dc statuten genoemde „oudheidkundige excur
sies", ondernam naar een kasteel, dat zoo goed als ge
heel nieuw is. In het „bulletin", dat de Bond onder 
redactie van de heeren Overvoorde, Moes en Pit doet 
verschijnen, zal .volgens het voorbericht, ook „kritiek 
over restauraties" worden uitgeoefend. De mogelijk
heid bestaat dus, dat de restauratie van Haarzuilen 
besproken en gecritiseerd wordt. Doch wij verwach
ten dit niet: immers het zou al van weinig hoffelijk
heid getuigen als men een stichting, die men en 
corps bezocht heeft, tot een onderwerp van critiek 
ging nemen. Het is nu eenmaal niet anders, wie zwijgt 
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stemt toe. De Oudheidkundige Bond, eenmaal de 
excursie naar Haarzuilen op haar programma gebracht 
hebbende, is verder verplicht te zwijgen. Hij zal dus 
geacht worden zijn volkomen instemming met het
geen daar verricht is, te hebben betuigd. 

Wie heeft 't denkbeeld van den tocht naar Haarzuilen 
geopperd!' Het zou van belang zijn dit te weten. Er 
was, wij wezen er reeds op, te Utrecht oudheid ge
noeg te zien. Waarom werden de archeologen nu el
ders gebracht? Men heeft het kasteel de wijding der 
oudheid, willen geven en is daarin geslaagd. Maar 
nu komt het er maar op aan, wat latere tijden zullen 
zeggen. 

Het is wel jammer dat de eerste schreden, die de 
Bond op den weg der openbaarheid deed, niet ge
lukkiger zijn geweest. Van die eerste schreden toch 
hangt veel, zoo niet alles, af. 

Het heeft den schijn, alsof de Bond onder dc aus
piciën staat van den referendaris, die tegenwoordig 
aan het hoofd der afdeeling Kunsten en Wetenschap
pen is geplaatst. Bedriegt die schijn niet, can is iiet 
bestaan der vereeniging aan het beslaan van dien 
ambtenaar onafscheidelijk gekoppeld. En dit zouden 
wij betreuren. Immers men behceft zich maar de 
„Commissie van Rijksadviseurs" voor den geest te 
halen, om te bedenken hoe weinig heil dc auspiciën 
van den heer De Stuers met zich brengen. 

Het leek ons soms, alsof er in den laatsten tijd hier-
te-lande ccne archeologie, geheel onafhankelijk van 
de officieele, die steeds den bril van Viollet-le-Duc 
op haar neus beeft, bezig was zich te ontwikkelen. 
De Bond echter bewijst, dat het met die ontwikkeling 
reeds weder gedaan is, en dat de referendaris, als 
steeds, uitstekend de kunst verstaat, om zijn ambte
naren in het gareel te houden. 

Wat de Bond verder doen zal, moet worden af
gewacht. Hopen wij, dat uit zijn daden blijken moge, 
dat wij het niet bij het rechte eind hadden, toen 
wij bovenstaande beschouwingen neerschreven. 

Wij zullen, ter zijner tijd, met vreugde ons ongelijk 
erkennen. 

WINDMOLENS. 
Onze pennestrijd met „De Aannemer" heeft nog 

ccn klein naspel gehad. Een bouwkundig blad heeft 
er, ter elfder ure, zijn aandacht aan gewijd. „Architec
tura" toch schreef: „De redactie van „De Aannemer" 
heeft het over deze en dergelijke onderwerpen al 
meermalen met „De Opmerker' te kwaad gehad en 
al meermalen is zij, zooals bijv. in het nommer van 
22 Juni 1897, tot het besef gekomen van de moeilijk
heid om in deze richting tot ccn goed slot te geraken, 
maar steeds weer, zooals in deze artikelen, ziet „De 
.Aannemer" naar die zijde de vertegenwoordiging der 
mecning van de architecten-professie, zonder 1 p het 
idee te komen, dat ze wel eens tegen windmolens aan 
't vechten kon zijn". 

Deze zin munt niet door helderheid uit. „De Aan
nemer" zit er dan ook mede verlegen en tracht door 
de volgende paral rase tot grooter duidelijkheid te ge
raken. „Indien wij de bedoeling van het bovenstaande 
goed begrijpen, dan zouden wij in onzen strijd niet 
„De Opmerker" niet tc doen hebben gehad niet ver
tegenwoordigers der „architecten-professie", maar wel 
niet personen, die zich daarvoor uitgeven en door de 
redactie van „Architectura" daarom windmolens ge
noemd en derhalve gewraakt worden.'' 

Hier moge een klein gedeelte van Cervantes' mees
terstuk in vertaling volgen. liet is <>nt!eend aan het 
achtste hoofdstuk. 

„Don Ouyote gaf zijn paard Rocinante de sporen, 
zonder zich te storen aan Sancho zijn schildknaap, die 
zei, dat het zonder ecnigen twijfel windmolens waren, 
die de ridder ging aanvallen, en gein reuzen. Maar 
Don Quyote was er zoo vast van overtuigt 1, tlat het 
reuzen waren, dat hij op het geschreeuw van zijn 
schildknaap geen acht sloeg. Zelfs toen hij reeds dicht 
bij tic molens was, zag hij ze nog voor reuzen aan, 
en riep met luider stem: „Neen, lafaards, lage schep
selen, een enkel ridder valt u aan, vlucht niet!" Er 
kwam toen juist wat wind, en de groote wieken be
gonnen zich te bewegen. Toen Don Quyote dat zag, 
schreeuwde hij : „Al had gij ook nog meer armen dan 
de reus Briares, ik zal u wel klein krijgen." Onder
tusschen beval hij zich aan zijn dame Dulcinea aan, 
smeekte haar, hein in dit gevecht te ondersteunen, om
klemde zijn schild, velde zijn lans, het Rocinante zoo 
hard draven als hij kon en gaf een lansstoot in een 
tier wieken van den eersten molen. Maar de molen 
draaide zoo hard met zijn wieken, dat de lans in 
stukken vloog, de ridder en zijn paard werden op
genomen cn in een allertreurigsten toestand in het 
veld nedergeworpen. Sancho Panza holde zoo hard 
hij kon op zijn ezel voort om zijn heer hulp te ver-
leenen, en toen hij hem daar zag liggen, bewegingloos 
door den hevigen slag, dien hij met Rocinante had 
gekregen, zei Sancho: „Alle drommels, ik riep toch 
tot Uwe Genade dat zij wel moest weten wat zij deed, 
dat het slechts windmolens waren." 

De windmolen is hier „De Opmerker", Don Ouyote 
„De Aannemer", en Sancho Panza „Architectura". 
Ten bate der bouwkunst draait de molen nu reeds 
vier en dertig jaar zijn wieken. Hij is zich wel be
wust geen reus te zijn, en maakt op dien titel ook 
geen aanspraak. 

Maar daar komt t u i ridder op hem aanhollen, en 
steekt hem in ccn zijner wieken. Dit bekomt Den 
Ouyote slecht, en hij wordt ..in treurigen toestand" 
neder geworpen. En als hij daar ligt, komt Sancho-
Arclhtectura op zijn ezeltje z o o hard het gaat aange
draafd ,en vertelt dat het een windmolen was, waar
mede de ridder streed. 

De molen draait door. De ridder ligt ter aarde. 
Moge het hem ccn leer zijn, om zich niet weder aan 
zulk een strijd noodeloos te wagen. Hij ga, met zijn 
schildknaap achter zich, op zulke paden, waar hem 
beter lauweren wachten. 

EIGEN B E H E E R . 
Te Arnhem komt weldra ccn adres in behandeling, 

door aannemers aan den Raad gericht en strekkende 
om te verzoeken, dat zooveel mogelijk gemeentewer
ken in het openbaar zullen worden aanbesteed. 

Een correspondent van „Het Handelsblad" zegt 
hieromtrent 1 

„De argumenten voor dit verzoek zijn de bekende • 
de geest der gemeentewet, die op de hand der hec
ren is, zoo zij meenen, de dreigende ondergang van 
den aannemersstand, de schade, die de gemeente bij 
eigen beheer lijdt, het gebrekkige toezicht der ge
meente-ambtenaren, alles pleit er voor om het adres 
in te willigen. 

Eén ding is echter jammer, en dat is, dat onze 
goede stad in haar directeur der gemeentewerken, den 
heer Teilegen. c c n man heeft, die behalve kundig 
bouwmeester, zich nu ook uitnemend geschikt betoont 
om dergelijke egoïstische argumenten te ontzenuwen. 

In zijn bericht, dat bij het verzoek is gevoegd, gaat 
hij successievelijk dc verschillende zinsneden van het 
adres na, om lot het resultaat le komen, dat, volgens 
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beraadslagen zou, ware ingediend. Of ligt liet in de 
bedoeling dan andermaal te adressceren? 

O:\dertusschcn, liet geval is niet zoo eenvoudig als 
liet schijnt. Er beslaat bij dc Kamer, die sinds ver
talen jaar geen noemenswaardige veranderingen on
derging, ontevredenheid over de handelingen van den 
referendaris der afdeeling Kunsten en Wetenschappen. 
Waardoor die ontevredenheid ontstaan is, wij weten 
iiet allen. Dc Mauritshuis-zaak, die onlangs weer op
flikkerde, zal zeker de stemming van de Kamer niet 
hebben verbeterd. Wanneer de Minister van Binnen-
landschc Zaken, om zich niet andermaal aan een 
échec bloot te stellen, het bedoelde crediet van de 
bcgrooting laat, dan behoeft dit niemand te verwon
deren. 

Dc heer De Stuers is nu dc hinderpaal, en het moet 
hard voor hem wezen, dit te beseffen. Wilde hij zich 
opofferen, wilde hij zijn zetel aan iemand anders af
staan, men kon zeker zijn, dat dc Kamer zelfs tegen 
een belangrijke som' voor aankoopen op Hccswijk 
geen bedenking zou hebben. Zooals dc zaken nu staan, 
zou de heer De Stuers zijn vaderland een dienst be
wijzen door heen te gaan. Maar er behoort grootheid 
van geest toe, om zich zoo ten bate van het algemeen 
op te offeren. 

Het adres van den Oudheidkundigen Bond, onder
teekend door den man, die ook aan het hoofd stond 
van de ambtenaren, die den heer Dc Stuers op zoo 
zonderlinge wijze hun sympathie betuigden, is onge
twijfeld een poging, om den referendaris tc steunen. 
Maar wie een vuur wil blusschen, moet er geen olie 
op gieten. 

E n nu was het zeker niet goed gezien, om den heer 
De Savornin Lobman hard te vallen over hetgeen hij 
verleden jaar aan dc Kamer mededeelde. Want de 
heer Lobman, men weet het. is een verklaard tegen
stander van den referendaris, die ook onder zijn Mi
nisterschap de afdccling Kunsten en Wetenschappen 
bestierde. De oud-Minister zal zich ongetwijfeld door 
den Bond geen schrik aan laten jagen, maar veeleer 
door de opmerkingen van het adres tot verklaarbaar 
verzet worden geprikkeld. 

Wij achten derhalve het eerste optreden van den 
Oudheidkundigen Bond niet bijster gelukkig, althans 
niet politiek. 

Er is nog meer reden tot bedenking. De eerste 
bijeenkomst van den Bond werd dezer dagen te 
Utrecht gehouden. De keuze van de oude bisschops
stad verdiende ongetwijfeld toejuiching, want voor de 
archeologen is daar heel wat te zien, ja zelfs meer, 
dan om één zomerachtermiddag tc vullen. Evenwel, 
van de Utrechtsche oudheden kregen dc vergaderden 
niets te aanschouwen. Er kwamen dertig rijtuigen 
voor, en deze brachten de heeren naar het spiksplin
ternieuwe Haarzuilen. dat nu eenmaal met alle ge
weld voor overoud wil worden aangezien. 

Wij hebben nog wel zooveel verwachting van ce 
kennis der Nederlandsche archeologen, dat zij de 
mystificatie doorgrond hebben. Een rijtoer is gezellig 
en men wil we! eens zien, hoe ccn oudheid ge
fabriekt kan worden. Wellicht had menigeen misschien 
ccn woord van protest willen doen hooren, doch werd 
hij daarvan weerhouden door het besef, dat de feest
vreugde niet verstoord mocht worden. Maar wat zou
den rle heeren gezegd hebben, als men ze naar een 
antiquaar had gebracht en ze daar ccn kast had laten 
kijken, waarvan één poot uit de 14e eeuw, cn het 
overige modern was? Een algemccne verontwaardiging 
zou vermoedelijk niet zijn uitgebleven. 

Zal cm Oudheidkundige Bond ccn lichaam van 

gezag worden, dan dient hij zich op streng weten
schappelijk standpunt tc plaatsen. Hij heeft dan toe 
te zien, dat gebouwen uit het vcrledene niet geres
taureerd worden, dus voor de wetenschap verloren 
gaan, maar dal de „documenten, welke de herinne
ring aan de historie van Nederland bewaren", niet 
noodeloos vervalscht worden. 

In liet Utrechtsche archief bevinden zich ongetwij
feld vele handschriften, waaraan gedeelten ontbreken. 
Zal het nu den archivaris in het hoofd komen, 
orn die gedeelten te laten bijwerken, geheel „in den 
stijl"? Immers neen. Slechts de hoogst noodige her
stellingen zal hij laten verrichten, maar van voltooiing 
der ontbrekende gedeelten zal geen sprake zijn. 

Dc bouwval van de Haar stond gelijk met zulk 
een bandschrift. Hier echter werd zonder de minste 
gewetenswroeging het ontbrekende aangevuld. En de 
menschen, die dit aanvullingswerk verrichtten, zijn 
zóó trotsch op wat zij deden, dat zij geen gelegen
heid laten voorbijgaan, om hun vervalsching als een 
groot kunstwerk te vertoonen! Zij drijven nu de on
beschaamdheid zoover om zelfs oudheidkundigen te 
durven uitnoodigen 1 

De Utrechtsche archivaris zou zich er wel voor 
wachten, als hij een zijner fragmentarische documen
ten zulk ccn kuur had doen ondergaan, den oudheid
kundigen dit voor te leggen. De herinnering aan 
Klaas Kolijn, Ossian en het Oera Linda Bok zou 
genoeg zijn, om hem slapelooze nachten te bezorgen. 
Doch wanneer bouwkundigen als Kolijn of Ossian op
treden, dan wordt het wat anders. Zij mogen verval-
schen zooveel zij willen, ja zij mecnen nog zelfs aan
spraak tc hebben op lof, ook uit den mond van hen, 
wien het alleen 0111 de studie der oudheid te doen is! 

In Engeland bestaat ccne vereeniging, die zich ten 
doel stelt oude gebouwen tegen voorgenomen restau
raties te beschermen. Naar Britsch gebruik heeft zij 
echter uitsluitend hel oog op gebouwen buiten Enge
land, meest in Italië. Een Italiaan, die wist, hoe er 
tc Florence of Venetic geen steen kan vernieuwd wor
den, zonder dat de vereeniging de hartroerendste 
noodkreten aanheft, kwam in Engeland en verwachtte 
niet anders, dan overal gebouwen te zien, die nog 
niet met den restaurator hadden kennis gemaakt. Maar 
hoeveel moeite hij deed. hij kon er geen vinden. 

De Oudheidkundige Bond hier-te-Iande zou zeker 
het beschermen van oude gebouwen in haar program 
kunnen opnemen. Misschien is in alinea <l van het 
tweede artikel der statuten, waar staat, dat de Bond 
zich onder meer ten doel zal stellen „het verzamelen 
van gegevens over Nederlandsche monumenten en 
oudheden cn over den staat, waarin deze zich bevin
den en het uitlokken van maatregelen tot verbetering 
daarvan", reeds ccn zoodanige bescherming bedoeld. 
Maar het begrip „verbeteren" is zoo rekbaar, dat dit 
woord, als ten minste geen restauraticn gewenscht 
worden, minder gelukig gekozen schijnt. 

En het was een slecht begin, dat men de eerste 
der in dc statuten genoemde „oudheidkundige excur
sies", ondernam naar een kasteel, dat zoo goed als ge
heel nieuw is. In het „bulletin", dat de Bond onder 
redactie van de heeren Overvoorde, Moes cn Pit doet 
verschijnen, zal .volgens het voorbericht, ook „kritiek 
over restauratics" worden uitgeoefend. De mogelijk
heid bestaat dus, dat de restauratie van Haarzuilen 
besproken en gecritiscerd wordt. Doch wij verwach
ten dit niet; immers het zou al van weinig hoffelijk
heid getuigen als men een stichting, die men en 
corps bezocht heeft, tot een onderwerp van critiek 
ging nemen. Het is nu eenmaal niet anders, wie zwijgt 
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stemt toe. De Oudheidkundige Bond, eenmaal de 
excursie naar Haarzuilen op haar programma gebracht 
hebbende, is verder verplicht te zwijgen. Hij. zal dus 
geacht worden zijn volkomen instemming met het
geen daar verricht is, te hebben betuigd. 

Wie heeft 't denkbeeld van den tocht naar Haarzuilen 
geopperd:-' Het zou van belang z.ijn dit te weten. Er 
was, wij wezen er reeds op, te Utrecht oudheid ge
noeg te zien. Waarom werden de archeologen nu el
ders gebracht? Men heeft het kasteel de wijding der 
oudheid, willen geven en is daarin geslaagd. Maar 
nu komt het er maar op aan, wat latere tijden zulkn 
zeggen. 

Het is wel jammer dat de eerste schreden, die de 
Bond op den weg der openbaarheid deed, niet ge
lukkiger zijn geweest. Van die eerste schreden toch 
hangt veel, zoo niet alles, af. 

Het heeft den schijn, alsof de Bond onder de aus
piciën staat van den referendaris, die tegenwoordig 
aan het hoofd der afdeeling Kunsten en Wetenschap
pen is geplaatst. Bedriegt die schijn niet, can is het 
bestaan cler vereeniging aan het bestaan van dien 
ambtenaar onafscheidelijk gekoppeld. En dit zouden 
wij betreuren. Immers men behoeft zich maar de 
„Commissie van Rijksadviseurs" voor deu geest te 
halen, 0111 le bedenken hoe weinig heil de auspiciën 
van den heer De Stuers met zich brengen. 

Het leek ons soms, alsof er in den laatsten tijd hier-
te-lande ccne archeologie, geheel onafhankelijk van 
de officicele, die steeds den bril van Viollet-le-Duc 
op haar neus heeft, bezig was zich tc ontwikkelen. 
De Bond echter bewijst, dat het met die ontwikkeling 
reeds weder gedaan is, en dat de referendaris, als 
steeds, uitstekend de kunst verstaat, om zijn ambte
naren in het gareel te houden. 

Wat de Bond verder doen zal, moet worden af
gewacht. Hopen wij. dat uil zijn daden blijken moge, 
dat wij het niet bij het rechte eind hadden, toen 
wij bovenstaande beschouwingen neerschreven. 

Wij zullen, ter zijner tijd, met vreugde ons ongelijk 
erkennen. 

WINDMOLENS. 
Onze pennestrijd met „De Aannemer" heeft nog 

een klein naspel gehad. Een bouwkundig blad heeft 
er, ter elfder ure, z.ijn aandacht aan gewijd. „Architec
tura" toch schreef: „De redactie van „De Aannemer" 
heeft het over deze en dergelijke onderwerpen al 
meermalen met „De Opmerker" te kwaad gehad en 
al meermalen is zij, zooals bijv. in hel noninier van 
22 Juni 1897, tot het besef gekomen van de moeilijk
heid om in deze richting tot een goed slot tc geraken, 
maar steeds weer, zooals in deze artikelen, ziet „De 
Aannemer" naar die zijde de vertegenwoordiging der 
mecning van de architecten-professie, zonder ( p het 
idee te komen, dat ze wel eens tegen windmolens aan 
't vechten kon zijn". 

Deze zin munt niet door helderheid uit. „De Aan
nemer" zit er dan ook mede verlegen en tracht door 
di' volgende parafrase tot grooter duidelijkheid te ge
raken. „Indien wij de bedoeling van hel bovenstaande 
goed begrijpen, dan zouden wij in onzen strijd met 
„De Opmerker" niet te doen hebben gehad met ver
tegenwoordigers der „architecten-professie", maar wel 
niet personen, die zieh daarvoor uitgeven en door de 
redactie van „Architectura" daarom windmolens ge
noemd en derhalve gewraakt worden.' 

Hier moge een klein gedeelte van Cervantes' mees
terstuk in vertaling volgen. Het is ontleend aan het 
achtste hoofdstuk. 

„Don Ouyote gaf zijn paard Rocinante de sporen, 
zonder zich te storen aan Sancho zijn schildknaap, die 
zei, dat het zonder ecnigen twijfel windmolens waren, 
die de ridder ging aanvallen, en ge< n reuzen. Maar 
Don Ouyote was er zoo vast van overtuigd, dat het 
reuzen waren, dat hij op het geschreeuw van zijn 
schildknaap geen acht sloeg. Zelfs toen hij reeds dicht 
bij de molens was, zag hij ze nog voor reuzen aan, 
en riep niet luider slem: „Neen, lafaards, lage schep
selen, ccn enkel ridder valt u aan, vlucht niet!" Er 
kwam toen juist wat wind, en de groote wieken be
gonnen zich te bewegen. Toen Don Qiiyotc dat zag, 
schreeuwde hij: „Al had gij ook nog meer armen dan 
dc reus Uriares, ik zal 11 wel klein krijgen." Onder-
tusschen beval hij zich aan zijn dame Dulcinea aan, 
smeekte haar, hem in dit gevecht te ondersteunen, om
klemde z.ijn schild, velde zijn lans, liet Rocinante zoo 
hard draven als hij kon en gaf een lansstoot in een 
der wieken van den eersten molen. Maar de molen 
draaide zoo hard met zijn wieken, dat de lans in 
stukken vloog, de ridder en zijn paard werden op
genomen cn in ccn allertreurigsten toestand in het 
veld nedergeworpen. Sancho Panza holde zoo hard 
hij kon op zijn ezel voort om z.ijn heer hulp te ver-
lcenen, en toen hij hem daar zag liggen, bewegingloos 
door den hevigen slag, dien hij met Rocinante had 
gekregen, zei Sancho: „Alle drommels, ik riep toch 
tot Uwe Genade dat zij wel moest weten wat zij deed. 
dat het slechts windmolens waren." 

De windmolen is hier „De Opmerker", Don Ouyote 
„De Aannemer", en Sancho Panza „Architectura". 
Ten bate der bouwkunst draait de molen nu reeds 
vier en dertig jaar zijn wieken. Hij is zich wel be
wust geen reus te zijn, en maakt op dien titel ook 
geen aanspraak. 

Maar daar komt een ridder op hem aanhollen, c:i 
steekt hem in een zijner wieken. Dit bekomt Den 
Ouyote slecht, en hij wordt „in treurigen toestand" 
neder geworpen. En als hij daar ligt, komt Sancho-
Architectura op zijn ezeltje zoo hard het gaat aange
draafd ,en vertelt dat het een windmolen was, waar
mede de ridder streed. 

De molen draait door. De ridder ligt ter aarde. 
Moge het hem een leer zijn, om zich niet weder aan 
zulk een strijd noodeloos te wagen. Hij ga, met zijn 
schildknaap achter zich, op zulke paden, waar hem 
beter lauweren wachten. 

EIGEN B E H E E R . 
Te Arnhem komt weldra een adres in behandeling, 

door aannemers aan den Raad gericht en strekkende 
om te verzoeken, dat zooveel mogelijk gemeentewer
ken in het openbaar zullen worden aanbesteed. 

Een correspondent van „Het Handelsblad" zegt 
hieromtrent •. 

„De argumenten voor dit verzoek zijn dc bekende • 
de geest der gemeentewet, die op de hand der hee
ren is, zoo zij mecnen, de dreigende ondergang v.m 
den aannemersstand, de schade-, die de- gemeente bij 
eigen beheer lijdt, het gebrekkige toe-zicht der ge-
mivntc-ambtenarcn, alles pleit cr \onr < 111 lui adres 
in tc willigen. 

Eén ding is echter jammer, en dat is, dat onze 
goede stad 111 haar directeur der gemeentewerken, den 
heer Tellegen, een man heeft, die behalve kundig 
bouwmeester, zich nu ook uitnemend geschikt betoont 
0111 dergelijke egoïstische argumenten te ontzenuwen. 

In zijn bericht, dat bij het verzoek is gevoegd, gaa! 
hij successievelijk dc verschillende zinsneden van het 
adres na, om tot het resultaat te komen, dat, volgens 
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zijn mecning, „volstaan kan worden aan adressanten 
te berichten, dat aan hun verzoek steeds wordt vol
daan, tenzij het belang der gemeente er zich tegen 
verzet". 

En dat dit laatste nog wel eens kan voorkomen, 
wordt door hem bewezen met cijfers, die klinken. Ik 
neem er één van. In 1887 was bij aanbesteding voor 
gewoon onderhoud van 101 lcerlokalen en 4 gymnas
tieklokalen ƒ 2153 noodig, in eigen beheer in 1889 
van 143 lcerlokalen en to gymnastieklokalen ƒ 2250; 
een ander werk kostte ƒ 17.600, ware het gegund bij 
publieke aanbesteding, dan had het ƒ 34.000 gekost. 

Het is te verwachten, dat dc Raad zich bij dc ge
lijke conclusie der commissie van bijstand zal neer
leggen. G e m e e n t e b e l a n g is ccn woord, dat dik
wijls al heel zonderling wordt opgevat, maar syno
niem met aannemersbelang is het gelukkig nog niet." 

Men ziet hieruit, dat het eigen beheer, waaraan, 
volgens de aannemers, zulke groote bezwaren ver
bonden zijn, mits goed toegepast, wel degelijk finan
cieel voordeel kan geven. 

H E T M U S E U M T E B U D A P E S T . 
De prijsvraag voor het nieuwe museum te Buda

pest, waaromtrent wij in ons no. van 24 December 
1898 het een en ander mededeelden, had als uitslag, 
dat aan de twee in de eerste plaats bekroonden werd 
opgelegd nadere plannen in te dienen. 

Die indiening heeft thans plaats gehad, en het 
ontwerp van Schickedanz en Herzog, dat door den 
heer A. \Y. Weissman, die deel uitmaakte van de 
jury. in een afzonderlijk rapport met warmte werd 
aanbevolen, is nu voor dc uitvoering gekozen. 

Alvorens daartoe echter zal worden overgegaan, 
ontving de heer Weissman van de Hongaarsche rc-
geering de verecrende opdracht, het plan naar zijne 
inzichten om te werken en ook verder van advies te 
dienen. 

De Amsterdamsche architect is met zijn taak reeds 
een goed eind gevorderd. Wat wij van de plannen 
zagen, gaf ons de overtuiging, dat het museum te 
Budapest, als het voltooid zal zijn, tot de best inge
richte van Europa zal worden gerekend. 

Het is voor de Nederlandsche bouwkunst ccn groote 
onderscheiding, dus in een harer beoefenaars door het 
verre Hongarije gehuldigd te worden. 

L O Y A L I T E I T . 
Een onzer lezers stelde ons in kennis, met wat het 

„Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage" in 
zijn nummer van 14 Juli 11. schreef. Al van oudsher 
geldt in rechten de regel, dat iemands onschuld vast
staat tot zoolang de bewijzen van zijn schuld zijn 
geleverd. En nu het „Dagblad" ons van zóó ernstige 
zaken beschuldigt als „leugen", „oneerlijkheid", „de-
loyaliteit" eu dergelijkcn, nu moet het, zoo al niet de 
bewijzen, dan toch de vermoedens wereldkundig ma
ken waarop het die beschuldiging grondt. 

Doet het dit niet, dan zal „ieder eerlijk man" het 
van gemis van „loyaliteit", rlie zeker een „persbe-
lang" is, verdenken. 

K U N S T S T E E N E N . 
.Ontleend aan het Tijdschrift der Nederlandsche 

Maatschappij ter bevordering van Nijverheid.) 
De uit slakken en zand, met daarvoor in aanmer

king komende bindmiddelen, vervaardigde stcenen 
worden in verschillende technische tijdschriften ten 
zeerste aanbevolen voor het bouwen van arbeiders

woningen en fabrieken, in plaats van baksteenen, en 
aan deze kunststccnen worden vele goede eigenschap
pen toegeschreven, die hen daarvoor zeer geschikt 
moeten maken. 

Zeer zeker kunnen deze stcenen groote diensten be
wijzen, ter plaatse waar de grondstoffen voor bak
steenen ontbreken of duur zijn en waar daarentegen 
slakken zeer goedkoop te verkrijgen zijn 

Evenwel mag men niet uit het oog verliezen, dat 
de baksteen een uitnemend bouwmateriaal is, waaraan 
men vele goede eigenschappen kan mededcclcn, daar 
toch voor een juiste behandeling der grondstoffen, 
meer of minder sterk branden enz., iedere gevvenschte 
graad van dichtheid of poreusheid verkregen kan 
worden. De baksteen te vervangen door uit mortel 
bereide stecnen is daarom in het algemeen alleen dan 
aan te bevelen, wanneer werkelijke besparingen ver
kregen kunnen worden, zonder dat daardoor verschil
lende constructiedeelen benadeeld behoeven te wor
den. 

Zelfs al wordt aangenomen, dat zoowel de keuze 
der grondstoffen als hunne vermengingsverhouding 
met zaakkennis geschiedt, moet toch de kunststeen 
het onderspit delven voor den baksteen. 

In de eerste plaats is dc doorlaatbaarheid voor 
water voor mortelmengsels onder geen voorwaarde zoo 
gunstig als die voor den baksteen. De onderzoekingen 
bij de nieuwe en oude gebouwen hebben ten duide
lijkste bewezen, dat iedere mortel het water veel lan
ger vasthoudt, dan dit voor den baksteen het geval 
is. Daarom moeten de kunststccnen, willen zij in dit 
opzicht met de baksteenen kunnen wedijveren, eene 
groote doorlaatbaarheid bezitten. Doch dit heeft weer 
het bezwaar, dat het door neerslag op de muren val
lende water spoedig van de buitenzijde naar het bin-
nenoppervlak gevoerd wordt Van daar dat men in 
poreuzen kunststeen opgetrokken muren tegen het in
dringen van vocht door neerslag of uit den grond go?d 
dient te beschutten. 

Een factor, die ook niet weg te cijferen is, bestaat 
in het geringere geleidingsvermogen voor warmte dat 
de baksteenen bezitten, daar toch de gebrande klei 
een veel slechtere warmtegeleider is dan het mee-
rendeel der grondstoffen, waaruit de mortelstecnen 
vervaardigd zijn. Om hetzelfde doel te bereiken moe
ten de kunststccnen eene grootere poreusheid bezitten 
dan de baksteenen, wat evenwel tot bovengenoemde 
bezwaren aanleiding kan geven. 

Onbruikbaar zijn de kunststeencn voor het bouwen 
van sehoorsteenen, ketelmetselingen en andere deelen, 
welke somtijds aan hooge temperaturen zijn blootge
steld. Voor de binnenbeklceding der rookkanalen zijn 
de kunststccnen evenmin aan te bevelen, daar zij door 
hun ruw oppervlak de neerzetting van roet bevorde
ren, waardoor vernauwingen van de doorsnede in het 
leven geroepen worden, die den trek verminderen. 

Op grond van bovengenoemde bezwaren zal men 
dus de mortelstecnen slechts voor bepaalde construc
tiedeelen van hel gebouw kunnen gebruiken, of anders 
dient men door doeltreffende vermengingsverhoudin
gen der voor de vervaardiging van kunststccnen die
nende grondstoffen aan zijne gebreken tegemoet te 
komen. Willen de stcenen bv. bij een groote door
laatbaarheid en hoog luchtgehalte ccne beduidende 
vastheid bezitten, dan is het noodzakelijk daarvoor 
bindmiddelen te gebruiken, welke in niet te langen 
tijd door en door verharden, zonder dat daardoor een 
nadeelige invloed op de vastheid van den steen wordt 
uitgeoefend. Doch juist deze bindmiddelen maken de 
kunststccnen duur. En daar het juist zijn geringe 

marktprijs is, bij de vele goede eigenschappen, die 
de kunststeen bezit, welke hem een groot debiet kan 
bezorgen, moet het zeer in twijfel getrokken worden, 
of werkelijk zulk ccn uitnemend bouwmateriaal voor 
zulk een geringen prijs le bekomen is en of het niet 
beter is de keuze op den wellicht iets duurdcren, doch 
in vele opzichten voortreffelijker baksteen te laten 
vallen. 

Wil men goedkoope stcenen voor het bouwen van 
arbeiderswoningen, werkplaatsen enz. gebruiken, zoo 
doet men in vele gevallen beter gebruik tc maken van 
veldovenstecnen, dan wel van mortelstecnen, daar zij 
in groote hoeveelheden goedkoop tc verkrijgen zijn, 
en, wanneer zij met oordeelkundig overleg gebakken 
zijn, voor verschillende onderdeden van het gebouw-
gebruikt kunnen worden. 

KONINKLIJK INSTITUUT V A N INGENIEURS 
De meermalen besproken fusie van het Instituut 

met de beide vak-vereenigingen van Werktuig- en 
Scheepsbouwkundigen en voor Eleclroteclmiek is den 
15n Juli jl., onder zeer gunstige voorteekenen, een 
feit geworden. 

Nadat enkele voorloopige medededingen waren ge
daan, met die zaak in verband staande, onder anderen 
de oprichting van een weekblad, gaf de Raad van 
Bestuur van het Instituut gevolg aan zijn voornemen 
om in zijn geheel af te treden, waarna de algemeene 
vergadering werd geschorst en gelegenheid werd ge
geven tot het oprichten en organisceren van de vak-
afdeclingen. 

Na heropening van de vergadering bleek, dat de 
Vereeniging van Werktuig- en Scheepsbouwkundigen 
in haar bestuur had gekozen tot president het lid 
F. W. Hudig, tot secretaris het lid A. Doijer Jzn. en 
tot commissarissen dc leden H. Enno van Gelder, L . 
Sloot en W. F. D. van Ollefen, terwijl baar concept
reglement zonder hoofdelijke stemming werd vast
gesteld. 

De Vereeniging voor Elcctrolcehniek koos tot 
president het lid J. A. Snijders CJzn., tot secretaris 
het lid H. A. Ravenek en tot commissarissen de leden 
A. E. R. Collette, J. S. Theunissen, J. J. M. van 
Loenen Martinet, C. D. Nagtglas Versteeg en L. M. 
Barnet Lyon, terwijl ook haar ontvverp-reglement 
werd goedgekeurd. 

Hierop werd de gewone pauze gehouden, na afloop 
van welke tot: de benoeming van een nieuwen Raad 
van Bestuur van het Instituut moest worden over
gegaan. 

Op voorstel van het lid W. F. Leemans werd van 
dc ballotage-briefjes geen gebruik gemaakt maar de 
bestaande Raad in zijn geheel bij acclamatie herbe
noemd. 

Die Raad bestaat alsnu uil de volgende leden: J. 
F. W. Conrad, J. M. Telders, G. J. De Jongh, F. M. 
van Panthalon 'baron van Eek, H. Wortman. B. M. 
Gratama, J. T. Gerlings, H. Enno van Gelder en 
A. E . R. Collette. 

Blijkens mededeeling bij monde van den heer Con
rad heeft de Raad hem tot president gekozen, het 
lid Telders tot vice-president en het lid Gerlings tot 
penningmeester. 

Nadat het honorarium van den te benoemen alge-
meenen secretaris op voorstel van den Raad was vast
gesteld, werd uit het aan de leden aangeboden drie
tal als zoodanig benoemd het lid R. A. van Sandick, 
secretaris van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 

Het aan de leden aangeboden ontwerp van Veror
deningen werd, na ccn korte wisseling van gedachten 

tusschen dc leden E. H. Stieltjes en B. M. Gratama, 
in zijn geheel vastgesteld. 

Eindelijk werd tot eorrespondcerend lid van het 
Instituut benoemd professor Van 't Hoff, te Berlijn, 
tot nu toe correspondent van de afdeeling voor elec-
trotechniek. 

Het geheel verloop van de vergadering getuigde 
van ccn opgeruimden geest en broederlijken zin, die 
ook voorzaten bij den vriendschappelijken maaltijd, 
welke des avonds in de Theaterzaal nabij het Kurhaus 
te Scheveningen plaats had. De eerste dronk werd 
naar gewoonte door den president Conrad gewijd aan 
1 lare Majesteit de Koningin, die, daarvan in kennis 
gesteld, nog staande de vergadering door ccn telegram 
Haren dank deed betuigen. Dezelfde spreker bracht 
in een zeer toegejuichte rede hulde aan de tot stand 
gekomen fusie en wekte tot voortdurende eendracht 
en eensgezinde werkzaamheid op. Door den honorair 
secretaris J. Tideman werd, in verband daarmede, een 
gedicht voorgedragen, dat den bijval der vergadering 
mocht verwerven en hetwelk wij in staat zijn gesteld 
hier te doen volgen: 

IS J U L I 1899. 

't Zij me, in dit uur, vergund een feesttoon te doen hoorei) 
Nu twee-en-vijftig jaar ons Instituut bestaat; 

Mocht reeds het goud eens balven ceuwkrings het omgloren 
Men vlechte een nieuwen krans niet opgeruimd gelaat. 

Want in dit uur wordt hier een broederschap gehuldigd, 
Wier streven zich in blijde samenwerking toont, 

En dank, oprechten dank zijn wij aan hen verschuldigd, 
Wier edel pogen met deze uitkomst werd bekroond. 

Voorwaar de wetenschap zoekt links en rechts haar wegen, 
Maar ze is één schoon geheel, hel stralend om ons heen. 

Zoek elk, die haar vereert, der wereld tot een zegen, 
Met ernstig streven steeds haar voetspoor na te treên. 

Zoo vorme ons Instituut een bond van ingenieur en, 
Die op het technisch veld zich gorden tot den strijd, 

Gereed niet kalmen ernst haar wetten na te speuren, 
Waardoor een schoon gebouw verrijst tc zijner tijd. 

Heil zij dier broederschap, tlit edlen zin gesproten, 
Heil allen U, die tot tlat doe! hier zijt vereend. 

Met mannenmoed hebt (jij uw werkkring u ontsloten, 
Volhardend zij haar steetls uw beste kracht verleend. 

Een heildronk U gewijd, op wie wij hoopvol staren, 
Bij zooveel wetenschap, bij goud van tie echte keur, 

Daal zegen op uw werk en blijft den roem bewaren, 
Den grootschen eerenaam van Xeèrlandsch ingenieur! 

D E K E R K T E V O R D E N . 
Aan de Aituwe Rottadamschi Courant wordt het onderstaande 

uit Zutfen ireschreven: 
„De te Vorden in de llerv. kerk ontdekte muurschilderingen 

zijn slechts enkele vierkante decimeters in oppervlakte en voor 
de kunst van weinig belang Het blootgelegde fragment is het 
eenige, dat tot heden gevonden werd en het is niet waarschijn
lijk, dat er ter plaatse meer aanwezig is. In het Romaansche 
deel der kerk kan men echter op een paar plekken muurschil
deringen ouder de kalklaag zien heenschemeren. 

„Het thans blootgelegde fragment vormt eene strook ter breedte 
van een paar d.M.'s, waarop in den eenen hoek de figuur van 
een engel voorkomt, welks uitgespreide rechtervleugel in zijn 
geheel zichtbaar is; de linker is verdwenon. Van do figuur is 
alleen do buste nog over. Rechts van don ongel staat do zoo
genaamde stcDdermolon, — een van die ouderwetsche houten 
molens, rustend op een onderstuk van balken en palen. 

„Ecu en ander is in omtrekken geschilderd met rood en zwart. 
„Naar de geheele opvatting on het karakter der uitvoering ta 

oordeelen, is bet niet waarschijnlijk, dat men hier te doen heeft 
met een middeleoawsch werk, maar veeleer met een voortbrengsel 
van later tijd, misschien uit do Ibde of 17de eeuw. 

„In den stendermolen is duidelijk het type van molens te her
kennen, dat in de Graafschap vroeger algemeen in gebruik was 
en dat thans nog vertegenwoordigd wordt door den molen buiten 
het dorp, ter zijde van den weg naar Ruurlo. 

„De plaats, waar het tafereel bij het stukadooren der muren 
gevonden werd, behoort tot een gedeelte der kerk, dat waar
schijnlijk niet ouder is dan de 15de eeuw. 

,'t Is tc hopen, dat de kerkvoogden niet zoo dwaas zullen zijn 
om deze muurschildering weer over te laten witten." 
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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-GlUVENUAQE. Het ontwerp voor aanlog van een virirwherrihaveii 

te | Scheveningen in door de Eerste Kamer der Staten-tïeneraal 
met 30 te^eu 18 Htemmen aangenomen, 

— Dc architecten Mutters cn Sluyterman belast met de werk
zaamheden voor de centrale commissie voor dc wereldtentoon
stelling te Parijs in 1!>C0, leden der bijzondere commissie voor 
groep XII, zijn druk aan den arbeid, beslaande in bet uitwerken 
der details voor de versiering- en inrichting onzer afdeeling. Veel 
oponthoud wordt veroorzaakt doordat telkcnB wijzigingen gebracht 
worden iu de plannen der gebouwen. 

Van eenige der afdeelingen die gereed ztjn, maar ter goedkeuring 
zich in Parijs bevinden, zjjn de ontwerpen aanwezig. Zooals be
kend is tracht men in onze tentoonstelling eenheid van stijl en 
kleur te verkrijgen, waurbij men van verscheidene inzenders reeds 
krachtige medewerking hoeft ondervonden. 

De architecten zien daarom gaarne de inzenders op hun bureau, 
Hofspui tl, verschijnen, om kennis te nemen van de inrichting. 

HaARLElL Het Museum van Kunstnijverheid ontving ten ge" 
schenke van Dr. H. J . Dompierrc de Chaut'epió, directeur van het 
Koninklyk Munt- en Penning-kabinet te 's-Gravenhage. eene aan
zienlijke verzameling afgietsels van moderne medailles en plaketten 
van meesters uit verBchillende landen, waardoor men een overzicht 
krijgt van de hoogte, waarop de kunst van hot vervaardigen dezer 
merkwaardige gedenkteekenen het weder heden ten dage ge
bracht heeft, nadat zij lange jaren gesluimerd had. Onder de 
zeer zuivere gereproduceerde medailles bevinden zich werken van 
Ondinc, Ponscarme, Dubois, Chaplain, Koty, '1'asset, Dupuis, 
Mouchon, Schar ff, Pavvlik, Tautenhavn, Charpeutier, r atev, Uivet, 
Vernon, zoodat daaronder dc he-u* bedendaagscbo meesters ver
tegenwoordigd /ijn. Dezo reproduction zyn thans in dc Kaad/aal 
van bet Museum tentoongesteld. 

ZUTFEN. Met de restauratie van het voorfront dar zuiderdwars
beuk van do St. Walburgskcrk is op het laatst vun Mei begounen 
en thans reeds /ijn de oude balustrade met hare drie pinakels 
afgebroken en door nieuwe vervangen 

Ook is het steenen maaswerk van het in dit front geplaatste 
raam geheel gcBtcld en begint men binnenkort met danrin de in 
lood gevatte ruitjes te zetten. De bovendorpel van den hier aan
wezigen ingang met zyn beide consoles, droevige staaltje» van 
19de-eeowsch steenhouwwerk, ia uitgebroken eu zal door een 
fraaien gebeiteldeu vervangon worden. 

In het zuiderlaagscbip, ongeveer tegenover het collectantcnhuir-je, 
wordt nog dit jaar eene thans volgemetselde deuropening open
gebroken, waarvoor het steenhouwwerk ook reeds geheel gereed is. 

K)IIM-.N. De Gemeenteraad heeft besloten tot het plautsen van 
een nieuw torenuurwerk in den in ISïi7 afgebranden, nu bijna ge
heel gerestaun-erden ('uneratoren. De gezamenlijke kosten zullan 
bedraden f 39C0. Met do levering cn plaatsing van het uurwerk 
is belast de heer J . Addicks, te Amsterdam. Wanraebyulijk zal 
liet geheele werk op 1 Januari 1:-LU gereed zyn . 

WAGENJNGKN. De Commissie voor de Inholdigiogsfecsten heeft 
besloten de overgeschoten gelden te heatedei) voor de plaatsing 
van een monumentale fontein in de stadsgracht bij Junusbotf. Du 
voorbereiding eu uitvoering van dit werk geschiedt onder leiding 
van deu heer L . A Springer. Jecraar in tuin-arclntectuur alhier. 

— Aflevering 7 van De Natuur (uitgave van J . G. Broese) be
vat: Koraaldieicu en koraalriffen, door Dr. A . J . * . Snyders. — 
De vorderingen der cthertetegrafie, door Dc. L. bleekrode. — 
De eerrte Nederlandsche clektromobïcl, door II. Vreedenberg. — 
De mutoskoop, door H. — Pillendraaier* en boetseerders onder 
de iusecif n, door Dr. K. sinia. — Het Frausche snelvuurgeschut 
van I2U imlimeters, door P. D. - Sterrenkundige opgaven eu 
mededeelingen. De afstand van dc sterrcu in de Groote Beer, 
door Ant. Pumekoek. — Boekaankondiging. — Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den Waterstaat in Ned.-Indië is: 
t o e g e v o e g d aan den chef der irrigatie-afd. Brunt us. met 

Modjokerto als standplaats, de ingenieur 3e kl. J . (Ionian van der 
Heide; aan den chef der 4e waterataatsafd., ten einde op ziju 
bureau te worden werkzaam gesteld, de opzichter Se kl . J. L 
vnn Krp Taalman K i p ; 

o v e r g e p l a a t s t naar de res Batavia, de ingenieur 2e kl . 
J . C. Voorduin; naar Bodjonegoro (ren. Kembang) en ter beschik

king gesteld van den chof der werken en opnemingen aan de 
Solo-rivier, de adspirant-ingenieur F. A. Varkevisser; 

g e p l a a t s t te Bodjonegoro (ros. Kombang) en ter beschikking 
gesteld vun deu chef der werken en opnemingen aan do Solo-
rivier, de ambtonaar op wachtgeld, dienstdoond adsp.-ingenieur, 
Jhr. R. R. L . de Muralt; in de ret*. Banjoemas, de ambtenaar op 
wachtgeld, dienstdoend opzichter 2e kl., II .). Broekens; 

t w e e j a r i g v e r l o f v e r l e e n d aan den opzichter 2e kl. C. 
Badart. 

— B e n o e m d tot ingenieur 8e kl. by het mijnwezen in Ned.-
Iudiü E. A. Noch. 

— De Minister van Koloniën heeft den heer 8. Kitsema van Kek 
gesteld ter beschikking van den Gouverneur-*.eneraai van Ned.-
lmlië, om te worden benoemd tot technisch ambtenaar bij het 
boschwezeu daar tc lande. 

— Bg kon. besluit is met ingang van 10 Joli benoemd tot hoog
leeraar aan de Polytechnische vSchool J . C. Dyxlioom, werktuig
kundig ingenieur te Rotterdam. 

— Uit Indië is hier-te-lande bericht ontvangen van het over
lijden van den heer K. T. (Ut, chef bij de ,,Ned. Ind. Spoorweg
maatschappij" te Semarang. 

— Bij de Maatschappij tot oxploitatic van Staatsspoorwegen /. ij ii 
benoemd tot inspecteur te Groningen de heor J. H. van E ijsbergen, 
udjunct-iiu-pecieur le k l . ; tor hoobinpzicliter de opzichter lo kl , ƒ 
A. Labryu en tot opzichter le kl. do idem 2e kl. J. E. ten Bosch,/ /C ~ 
J . H. Hnmstra en E. J . liferents. _ 

— Do heer P. II. G. Montenberg, adjunct-ingenieur der Maat
schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen is benoemd tot 
adjunct-ingenieur bjj de Rijkstelegraaf. 

— Tot ingenienr der gemoentewerken te Utrecht, op f 2000 
salaris, is benoemd de heer A. \V. C. Dwars, civiel bouwkundig 
ingenieur te Botterdam. Met de benoemde stond op de voordracht 
de heer H . C. M . Hennus, civiel-ing. te Altena. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— A d s p i r a n t - i n g o n i e u r dor marine. Adres op gezegeld 

papier vóór of op 15 Augustus aan het Departement van Marine. 
Jaarwedde /' 1200. Zoo noodig zal eon vergelijkend examen worden 
gehouden; zie verder „Staatscourant" n". lb'9. 

— Onderwi jze r in het b o u w k u n d i g teekenen aau de 
avoodteekenschool voor timmerlieden, onder beheer der vereeni
ging „Concordia inter nos" te Amsterdam, lnl. 27 Juli, vau 8 
tot 10 uren in het gebouw „d*GeeIvinck", Singel 630, Adres vóór 
2 Aug. nan II. Bucker, 3e llugo-de-Grootstraat 40. 

— Ken bekwaam m e u b e l t e e k c n a a r c n een bekwaam 
ch e f-v er kooper , aan do meubelfabriek Nederland te Gronin
gen. (ZÜ advert* in dit no) 

— B e k w a a m hou w k u nd ig t ooke naar, tevens opzichter. 
Salaris naar bekwaamheid. Adres n". 19308, Bureau -V. Rolt. t> 

— G e m e e n t e - a r c h i t e c t te Hoorn, tevens directeur van en 
leeraar in het rechtlijnig teekenen (acte M-) aan de Burgeravond
school en Ambachtsteckcnschool, geschiktheid bezittende tot het 
geven van vaktcekenondorwys Jaarwedde / 2000. Adres op zegel 
vóór 31 JUH aan den Gemeenteraad. 

— Dijk o p z i c h t e r by het hooghcemraadachrp de Alblasser-
waard met Arkel beneden do Zouwe. Jaarwedde / 1400, met vrije 
woning. Vereischten: kennis van dijkwerken, bouwkunde en be-
haLdeling van het waterpas-instrumoi t. Leeftijd niet ouder dan 
40 jaren. Adres vóór 6 Augustus aan den dykgraaf T. Swcts Az., 
te Hardinksveld.. 

D I E N S T A A N B I E D I N G E N . 
(Dienstaanbiedingen in beknotten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneerden tiveemaal per /aar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Bouwkundig teekenaar, goed bekend met details en con
structiewerk, drie jaar als zoodanig werkzaam geweest, zag z ich 
weder gaarne geplaatBt. Verl. sal. /60 per maand. (2) 

INKORMAIIEBUITEAU TECHNISCHE Y*AKVEREENIGING, 
VAN-DEB-HELÜTSTHAAT 29, AMSTERDAM. 

1. Bouwk. Opz-Teekenaar, leeft. 25 j . oog. sal. ' 70 a 80 p. m' 
2. Onderbaas-opzichter, 45 . „ /20 per week. 

A D V E R T E N T I E N . 
S T O O M TI MM ER-

HOUTWOL-FABRIEK 
0UKERIAN è BDIJZERD. Breda 

SPECIALITEIT in v e r p l a a t s b a r » 
H o u t e n woonhu izen , D irec t i e -
k e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n en 
T u i n k o e p e l a . 

Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary fingiiee 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Kuy terkade, A M M T E K I ) A M . Fillaaal: SO Re kim. 
Hooldagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS A Co, te Barrheal 
Specialiteit T O O r d« Levering van compleet* Badinrichtingen — Privaat-In. iehJimgen» 

Shanks Closets zyn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen* IJzeren Badkuipen. 
Closets, Wasehtafels, Urinoirs ens. — T 1 I W A I X I MO en Y B J T T I L A T I 1 

Belast zich met de plaatsing en inrichting In geheel Nederland. Zoer coneurreerende \ 
Teekeningen ea prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gsbralksÜjkt 
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V e r v o l g der AankoD<llg;liiireii. 
mXMI>A<;. «5 J u l i . 

Leeuwarden, te 8 uren : het bouwen van 
een woon* en winkelhuis op den huek vau 
Oldegalileeën- en Liudebunrt. 

M A A N D A G , : i l J u l i . 
Delf t , te 12 uren, door den directeur der 

artillerie-inrichtingen, op zijn bareel Van-Leen-
wenhoelcBingel: de levering van koper, messing, 
gaas en haken, ten behoeve van verschillende 
dien-ten in \ eil.-1 inlie. 

Delft , te 12 uren, door den directeur der 
artillerie-inrichtingen, op zijo bureel Van-Leeu-
weuhoeksiogel: de levering van verschillende be-
hoeften en van vijlen. 

D 1 N M D A 6 , 1 Aiijf UM( IIN, 
Lemmer, door burg. en weth. van Lem» 

sterland: het uitbaggeren en verdiepen van dc 
zeehaven van de Lemmer, lnl. bij den geuieen-
tearch. J. Kuipers. 

Op ombepaalden datum. 
Ambt-Ommen, door Hendrikus Kampman: 

hel weder-opbouweti van zijn la-idbouwerswoning 
Int. in „Hotel Jesses" te Ommen. 

Vervolg- der ui ts lagen. 
Xci i / .e i i . 20 Juli, door het bestuur der 

waterkeering van den calamiteuzen polder „Nieuwe 
Neuzen'1: a. het herstel, de vernieuwing en het 
onderhond tot 30 April 1900 vau de aarde-, 
kram-, rijs- en Bteenglooiingwerken enz. Minste 
iuschr. B. van Kek, Neuzsn, voor /"3177. 

b. bet maken rati werken tot verdediging 
van den oever; minste inschr. II de Kluiver, 
Sliedrecht, f8820. 

Hengelo, 20 Juli: het amoveeren en weder-
opbouwen van drie woningen, het maken van 
een gevel voor een staliïebouw en bijbehooreude 
werken; ingek 5 bi Ij., als: G. Steggink, Hengelo, 
/697S; J Kleerebezem, idem, /6250; O. J. Belt
man, idem, /'5990; Morsink en Vos, Delden, 
ƒ5970; Fok» en Ribberink, Hengelo. / 5920. 
1 dag beraad. 

Zwol l e , 20 Juli: het maken van afschei
dingen enz. voor de te houden harddraverij in 
de Wipstrikkerallée op 3 Aug. e. k. ; ingek. 5 
bilj., als: ten Dam f410, B. H. van Vilsteren 
f310, Gebr. Bollen f282, J . L. Hertog f209, 
H. G. Treep en Zn. f263. Alh i te Zwolle. Bjj 
de daarop gevolgde onderhandscbe aanbesteding 
gegund ann J. L. Hertog. 

Diepenveen, 20 Juli: het bouwen van 
een boerenwoning voor den heer H J. Wiltink 
aldaar; inicek 11 b*Ij ; hoogste uushr« / 2400; 
laagste inschr. J. le Wechel, Twello, /2145. 
Gegund. 

Arnhem, 21 Juli: het maken eener leikade 
op den rechteroever der rivier de Waal, tussch n 
de krib op kilotneterraaï 70,620 rn den veerdam 
te Tuil, ^meente Haaften, provincie Gelderland; 
ingek. 7 bilj., als: O. A. Mol, Arnhem, 4999; 
G. W. van Hezewijlc, Nijmegen, / 4983; C Boer 
Az., Sliedrecht, M880; G. van Oord, Werkendam, 
/4570, J . Visser Jz., idem, /4514; P. W« van 
Hattutn, Saltbommel, / 4187; J. VV. vun Anrooij, 
idem, ƒ3775. Kaming /"4000. 

Middelburg , 21 Juli ' hst leveren en storten 
van steen tot verdediging van den oever vóór 
Terneuzen; ingek. 2 bilj., als: P. A. van de 
Velde, Terneuzen, / 9400; J. Jansen, idem, / 9325: 
Raming ƒ8800. 

's-fjïraveiihage, 21 Jnli, door het depar
tement van waterst: lo het leggen en ingraven 
van een kabel te Middelburg; ingek. 2 bilj., als : 
C. 3. Tierolll", Rozendaal, f1050; W, Uekker, 
Veere, f970. 

lo. het bijspanncn van twee draden tusschen 
Amersfoort en Apeldoorn en van vier draden 
tusachen Apeldoorn m Zutfen; iimek. 4 bilj., 
als: W. van Achterbergh, Amersfoort, f1731; 
3. Romein en L Bijl, Schiedam, f 1483; W. 
vau Dijk, l'treeht, f 1480; H, A. Kzermau, 
Zotfen, f 1279. 

Mi:m:i>ur . i , ix<;KX. 
Haar lem. Het bouwen van 49 woonhuizen 

vcor de coöp. Iwuwvereeniging „On* Doel*', on
der beheer van den bouwk. ing. J. A. G van 
der Steur (zie den villedigen nitslag in het 
vorig nummer is -e.Miid aan H. London te 
Hnarlein 

Een bekwaam Mpubelteekenaar 
en 

een bekwaam Chef-verkooper 
(vertrouwd met den verkoop van c<»fil|»l<*tc Meubileeringen), 
worden «llreel ii K V K A AU O aan de Meubelfabriek 
„TVEI>I : I M . A . T V Ö " . 

J. A. HUIZINGA. GRONINGEN, Westersingel. 

Javasche Bosch-Expl.-Mij. 
v|h. F. Buwalda & Co. 

« f c DJATIHOUT (JAV4-TE4M). 
Alle hontioortcn worden tegen concurreerende prijzen i n l o o n gezaagd 

Htootnhowttagerii t Be Directie. 
Overz i jde v a n het I J , Nieuwe Doelenstraat 12—14 bij de Munt 

westelijk v. h. Tolhuis. A m s t e r d a m . 

CABBOLESEUM f 

V e r z e k e r t IJ v a n liet 

GROOTSTE BEDERFWEREND 
v e r m o g e n . 

G . M . B O K S * O o , 
t nut I e ril e* tn. 

J". T H U S , W e e s p . 
I n s t a l l e u r van CENTRALE VERWARMINGEN 

i-ttltjcns de nicHtcnte Sijntemen. 
( J E N E B A A L - V E R T K K E N W I I I I K l i I U K K ] > K R 

Metalwerke — E R F U R T . 
Eerste Pr|js. Eere-diploma der Architecten

en Ingenieursvereeniiring o(i de tentoonstelling van Verwar-
mings-installaties te Dusseldorf 1897. (3) 
Projecten en Inlichtingen gratia. - Prijzen beneden Hke concurrentie. 

* S T O O M F A B R I E K E r V van t 
% alle soorten U A K I ' A X X F . X on V I . O K R B A K H K X . I I A I ' H I W A A I . Kpperrtte S 
r* H O X A Ï K - en elTen « K i l i : \ i ri.<.r.i.s. ( KMKVT en K l v s r z A X I > - a 
" HTl '.F.x. l U D . , « K I , en ici.•:ici-i T T I : \ VUU « i : in : \Ti tK r » x en 3 

5 r'iMttM ( s y s t e e m MONIER), Riolen, Rietplanken enz. enz. f 
3 ' H A N D E L I N B O U W M A T K R I A L K N . t 

: A. OOSTHOEK & ZOON. ^u<n a/d ï t ü n . | 
a. S t e rk conrnrreerendo p rü^en direct up aanvraag. (2) ad 

VU ii hout en van at nat, in verschilleade 
eonttrtecliën. Prijsooaranten ea ia-
liehtingen op aanvrage gratii bij 

I f . BW. Ut. NVttOLTE, 
Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTERDLB. 

EIJJES & BOSCH. 
A . s p l a n l t f a b r i k a n t e n . WIJIIE (Holland) 

t , e g 0 r m H O I Ï C I ! J I i ; \ T I » A K K X . 3 1 4 S T I K D A K E N , 
A N P H A I . T I I A K K N en A M I M I A I . T V I . O K K K . V . 

Eaöriceeren , A S I' l l V I .TI» A l i l * A 1*1 K i t . H O l ' T O K H K X T , 
I S O I i E E K P I i A T K N , C A R B O L ! N E U M , enz. 
Directe levering, lrima referentiën. Concurreerende prijzen Veeljarige garantie. 
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H. P. DER BOER, 
Wollcnfoppenstraat 39. 

B O T T E R D A M . 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVEMS 
i 

Bekroond met den hoogsten Prijs en 
Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R -
D B K C I I T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
d e n b a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

1 SI Xylolith- of I/T n i M V l n " 
Houtgraniet- \Wl\W 

worden jpeleg-d door de 

;Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek A. S. KEU, 
ACtEHTEM: A. E. B R A A T . Amsterdam; J . C. GOUDRIAAN, 's-ÏIage; 

lA. V A N DER BOOM, Delft; KNIJFF & H O E B E E , Dordrecht; A. J . S T O E L , 
Haarlem; C. H. V A N DUIJSEN, Leeuwarden (voor Friesland en Groningeni. 

L0D1S NAGEL t Co, 
v , Arnhem, w 

E N G E L S C H E / > 

Stal- en Toigkamer-inricMingea. 
— Catalogussen gratis. — 

— Teckeniiiïen en Begroetingen 
Kosleloos. — 

Maatschappij lot ËxplaiiatiB van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op Binnlag elen S.ten Angus 

turn IS»», des namiddags ten > ure 
{lociile lij'1), aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van : 

BE8TEK No. 775. 
H e t vervangen v a n de draai

brug over hr t k a n a a l « a n 
D o k k u m — StrooboH door 
éene vaste b r u g met twee 
open ingen met d a a r m e d e 
In v e r b a n d « t a a n d e wer
k e n ten behoeve v a n den 
spoorweg v a n I . E E I T -
W A R D E N n a a r « B O 
X I N U K N . 

B e g r o o t i n g f « 8 9 0 0 . - . 
De besteding geschiedt volgens § 57 

van bet bestek. 
Het bestek ligt van den lTden Juli 

1899 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan bet 
bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
Jhr. H. H. SANDBERG V A N BOE
LENS te Groningen, en is op franco 
aanvraag (per briefj aan genoemd 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling 
van f 1.00. 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werkenj en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op bet terrein zal ge
schieden den -Jutten Juli 1899 ten 3 
ure namiddag (West Europeesche tijd) 

U T B B C H T , den 14den Juli 1899. 

V A N RIJN & C o . , SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
ItOTTF.IlltAJI. 

Kantoor en Magazijn Bloemkweeket 
straat 64 b.jd. Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

Glasverzilvering 
voor de mroolHle tuisten. 

BECKER & BUDDINBH. 
-A_riili«'iii. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A U 

W A T E R P A S - R O E R R E E T . 
• H A N D E K B 

I N S T B U M E X T E B f , 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T ! ! , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, aas. 

G e ë m a i l l e e r d e 

P e i l s e l m l e n . 
WEEQWERKTUIGEN 

Machinale Houtdraaierij en Zagerij. 
Speciaal adres voor g r o o t w e r k voor HH. Timmerlieden en Aannemers. 
Billijkst adres voor T r a p b a l a s t e r s , B a l k o n b a l n s t e r s en Hoofd-

balasters , H o u t e n S c h o o r s t e e n m a n t e l s en verder a l l e bonten 
d r a a l - en b e e l d h o u w w e r k . 

S. X>E B O E H , Apeldoorn. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van Haarlemmermeer, zullen op 
D i n s d a g H A i i g i i » t u » 1 H D » , 
des v o o r m i . i 'ags ten E l f uur, ten 

BAADHUIZE 

aaiil>estoden: 
Het leveren en s te l len van 

IJzeren Palen en staven 
voor het Marktplein te 
Hoofddorp. 

Het bestek met de teekening ligt Ier 

lezing ter Secretarie, en is aldaar tegen 

betaling van / ' » , ï . ï verkrijgbaar, ter

wijl aanwijzing /.«] worden gegeven op 

V r i j d a g , den 4 A u g u s t u s a . M . 
ten Raadhuize, door den Hemeente-

Opzichter, bij wien ook inlichtingen 

te verkrijgen zijn. 
Haarlemmermeer, 19 Juli 1899. 

LANTZENDORFFER, Burg. 
D EGGINK, Secret. 

|A. P . S C H O T K L G " 
D O B D B E C H T . 

| Stoommarmenagerij SteenhoowerlJ. 
aerhandel. Hteen- ea M a 

Rietplanken. 

F L U A T E N . 
tegen verweering van alle 8 T E E X -
3 0 0 B T E X en . T l O K T r i l . * . 

Ter drukkerjj der Xaamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 

Z4*le " A A K G A X G N". 30 Z A T E R D A G , 29 Juli 1S99. 

R E D A C T E U R : F. W.VAN GENDTJGi . Adres vuor Redactie en Administratie: Bureau van Ut Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 'j-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling vuor het binnenland 
f5-—; voor belgis. / 6 . 5 0 en voor di overige landen der I'ust-unie, 
met inbegrip van Xederlandsch-lndie en 'transvaal, / - 5 0 . Afzonder
lijke Hommers bij vooruitbetaling me. plaat / 0 . 2 5 , zonuer plaat 7 0 . 1 5 . 

Ad verten! i6n van 1 tot 6 regels / 1.00, bet bewijsnummer daaronder 
begrepen; v.or eiken regel meer / 0 . 1 5 . üroote letlcrs worden berekend 
naar plaatsruimte. Anno..ccs van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatstegen, slechts tweemaal gerekend. 

A N D E R M A A L METSELSPECIËN. 

Wij Nederlanders zijn ccn praetisch volk, en ook 
onze bouwbeoefenaars verloochenen die vaderland-
sclie eigenaardigheid niet. Waar misschien dc hoog-
dravcmlc bespiegelingen over kunst, die soms in onze 
aan bouwkunst gewijde bladen voorkomen, meer on
gelezen blijven dan de opstellers wel denken, daar 
vinden medcdcelingen uit de dagelijksche bouwpraetijk 
tamelijk algemccne aandacht 

Doch wij Nederlanders gelooven niet op gezag; wij 
zijn echte Thomassen en willen overtuigd worden. Wie-
ons van de hoogte zijner katheder ecu „niiln constat" 
111 het gezicht wil slingeren, mist zijn doel. Slechts 
door een klemmend betoog zijn wij te vangen. 

Het vraagstuk der metselspeciën is voor ccn rui
men kring van belang. De wijze, waarop het aan de 
orde kwam, was ietwat ongewoon. De Delftsche metse
laars noemden een kat ren kat en zeiden rond-Hol-
landseh waar hel op stond. De heer Van der Kloes 
werd, nolens volens, in het debat betrokken en kreeg 
eenige vegen uit de pan. die niet mis waren, doch 
die hij zich had kunnen besparen, door zich uitsluitend 
tot de feiten tc bepalen en personen onbesproken te 
laten. 

Wij hebben, in ons vorig artikel over metselspeciën, 
getracht het vraagstuk op meer zakelijk tercin te bren
gen en zijn daar, ten deele althans, in geslaagd. Want 
de jongste „Ambachtsman" bevat nu ccn weerslag op 
ons artikel, waarin de heer Van der Kloes de personen-
questies gelukkig grootendecls rusten laat. Wel hoort 
men, als bij een aftrekkende onweersbui, het nog in 
de verte rommelen, waar de schrijver verzekert, „dat 
het niet aangenaam is met ons op het papier van ge
dachten tc wisselen", waar hij vreest „zich nieuwe grie

ven en schampere opmerkingen op den hals te halen", 
waar hij bang is „zeer pedant te worden gevonden, 
omdat hij al vele jaren bij hel onderwijs is', maar dit 
alles sla.it niet in, hoe lel de vroegere schichten be-
(!• icli 1 givveesl mogen zijn 

De heer Van der Kloes heeft van ons verder niets 
te vreezen. Slechts zal hij ons vero aiooven, om, in 
het belang van het vak, dat hij zeker geen minder 
goed hart toedraagt dan wij, eenige opmerkingen over 
den m!."ü I V.III /u i l < i>-tci j,i in * limbic!) le brengen. 

Wij meenden, dat het toevoegen van zand bij met
selspeciën noodig was 0111 verbinding tussehen de 
korrels onderling en de steenen te verkrijgen, en dat 
men daarom alleen scherp zand gebruiken kan. Wij 
herinneren ons r.og hoe onze leeraar in de scheikunde, 
die thans professor aan ccne Nederlandsche universi
teit is, op het bord ons de zuivere physische werking 
der zandkorrels in een reusachtig diagram aanschou
welijk poogde le maken. Wij hebben sedert verschil
lende verharde mortels onder het mikroskoop be
schouwd, en het bleek ons, dat inderdaad het zand 
de bovengenoemde laak vervult. 

De mogelijkheid, dat het zand de specie poreus zou 
maken, is hierdoor natuurlijk niet buitengesloten. Maar 
zelfs kalk zonder zand is, na verharding, zeer poreus, 
zooals men onder het mikroskoop duidelijk kan waar
nemen. Wanneer men een klein stukje dus verharde 
kalk weegt, het daarna in water legt, en dan ander
maal weegt, dan zal de toeneming van het gewicht 
doen zien, hoeveel water is opgeslorpt. 

Wij namen de volgende proef. Uit den gevel van 
een huis in een onzer zeedorpen, blijkens een jaartal 
in 1600 gemetseld, braken wij een stukje metselspecie. 
Het breken ging zeer gemakkelijk, want de Leidsehe 
steen, helderrood, waaruit de gevel bestond, was op 
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vele plaatsen zóó verweerd, dal galen ter diepte van 
een halveu steen en van groote oppervlakte ontstaan 
waren ; op die plaatsen was de specie echter intact 
gebleven, en hel verband vertoonde zich niet ongelijk 
aan de cellen in een bijenkorf. Wij losten een stuk 
van de dus verkregen specie in een zuur op, en 
overtuigden ons, dat geen zand als bezinksel ach 
terbleei'. Wij hadden dus zekerheid, dat alleen 
kalk als metselspecie was gebezigd. Die kalk was 
schelpkalk, zooals onder bet ntikroskoop bleek, 
daar kleine stukjes van de schelpen, vermoedelijk 
wegens het niet al te zorgvuldig branden, nog 
in de massa werden aangetroffen. Werd nu een stukje 
van de specie eerst droog gewogen, cn dan weder, 
nadat hel een etmaal in water gelegen had, dan was 
het gewicht aanzienlijk vermeerderd. 

l'it deze proef, die het ook den heer Van der Kloes 
gemakkelijk vallen zal te nemen, konden wij verschil
lende dingen lecren. In dc eerste plaats, dat men in 
[OHO hier-te-lande gebruik maakte van zeer zachte 
Lcidschc steen en van schelpkalk zonder zand. Ver
volgens dat bedoelde steen na drie eeuwen zóó vergaan 
was, dat diepe gaten de in goeden staat gebleven 
morlelvoegen van elkander scheidden. Eindelijk, dat 
deze mortel volkomen verhard was, ofschoon noch tras, 
noch zand was toegevoegd. Dit laatste was veroorzaakt 
door de poreusheid van den mortel, die ook behoor
lijk was geconstateerd. Slechts de verbinding tusschen 
steenen en mortel was blijkbaar maar zeer gemg ge
weest. Want nergens waren aan dc overgebleven mor-
tellagen overblijfselen van de geheel vergane steenen 
1e ontdekken. 

De ervaringen, hier opgedaan, komen niet overeen 
met wat de heer Van der Kloes zegt: „Dc graad van 
poreusheid hangt natuurlijk van dc hoeveelheid zand 
af. Zand bevat ongeveer do pCt. vaste stof en 40 pCt. 
lucht. Een H L . drooggebluschte kalk geeft met dc helft 
van zijn gewicht samengekneed, y2 H L . stijf deeg. 
Een H L . drooggebluschte kalk of y, H L . stijf deeg ttit 
den kuil geeft dus met I H L . zand een dichten mor
tel, waarin dc lucht geen toegang heeft, evenmin als 
in het deeg in den kuil, en die dus evenmin als dit 
deeg, kan verstecnen." 

Maar liet zal, cn misschien heeft de heer Van der 
Kloes dit over het hoofd gezien, verschil maken, welke 
vorm men aan den H L . ttit den kuil geeft. Spreidt 
men hem zoo breed uit, dat zijn dikte bv. slechts 5 
millimeters bedraagt, dan zal de verstccning betrek
kelijk spoedig volgen. Want ook als de kalk in den 
kuil blijft, versteent de bovenste laag na eemgen tijd. 

De heer Van der Kloes veronderstelt, dat in de mid
deleeuwen hier-te-lande hydraulische of waterkalk ge
bruikt moet zijn. In versteenden mortel van den toren 
te Rhenen meent hij zelfs cementkalk te mogen aan
nemen. Een scheikundig onderzoek ware hier zeer 
gewenscht 

Het verwerken van uitsluitend magere cemcntmortcls 
is hier-te-lande reeds vrij algemeen geworden. De 
Haagsche architect, die zulke mortels wilde gebruiken, 
maar wiens metselaars „ze niet konden en wilden ver
werken", zal goed doen, eens bij sommige zijner col
lega's een kijkje tc gaan nemen. 

In Joly"s Torhnisches Auskunftbuch vonden wij 
over het onderwerp het volgende. 

„Cement-kalk-mortel: ofschoon het cement in ver
houding van 1 deel op 3 dcclcn zand gemengd, ccn 
veel te vellen mortel oplevert, cn men al naar mate 
het zand zuiver, scherp cn groot van korrel is, veel 
meer daarvan kan toevoegen, zoo zijn to h de mortels 

met groot zandgehaltc wegens hunne geringe smijdig
heid moeilijk te verwerken. Door een geringe toe
voeging van kalk is de moeilijkheid echter op te 
lossen. Mortels, beslaande uil. 1 deel c.•inent, I — l 
deelen kalk en 8- 10 deelen zand geven uitmuntende 
resultaten en zijn buitengewoon goedkoop. Deze mor
tels worden in de practijk nog veel te weinig toege
past, ofschoon zij niet voordeel de kalkmortels kunnen 
vervangen." 

Dit is dus een geheel ander oordcel dan dat van 
den heer Van der Kloes, die zegt : 

„Dit neemt niel weg, dat deze soort mortels boven, 
welbereide magere trasniortels eigenlijk niets vóór 
hebben. Het Portlandcement verliest er grootcndcels 
zijn eigenlijk karakter in en neemt dat van een hy
draulisch™ toeslag aan." 

Nu komen wij tot de questie van hel krimpen van 
sterken trasmortel. De heer Van der Kloes erkenl, dat 
die mortel, bij kelders gebruikt, niet krimpt Hij 
verklaart dit „omdat hij vocht genoeg houdt" en „de 
zon er nooit op schijnt". En daar nu ieder verstandig 
bouwmeester nergens anders sterken trasmortel zal 
bezigen dan bij kelders en diergelijken, / o zou er 

i eigenlijk over de krimpverschijnsclcn van dien mortel 
verder gezwegen kunnen worden. Dat er in de nabij
heid van Delft „brughoofden gedurende den onder-
houdstijd driemaal opnieuw met sterken trasmortel wer
den opgevocgd", nadat zij ook in dien mortel gemetseld 
waren, is haast ongelooflijk. Maar de heer Van der 
Kloes kan het weten en hij zal ook wel gelijk hebben, 
waar hij zegt, dat bij dc sluizen le IJniuidcn hetzelfde 
geschiedde. En dal alles bij onzen „onvolprezen" Wa
terstaat ! Het is te hopen, dat althans in den vervolge 
de lessen van den heer Van der Kloes mogen nawer
ken. Want het geld der bclasTingbetalenden mag niet 
vermorst worden. 

In ons vorig artikel poogden wij er ccn verklaring 
van te geven, hoe het komt, dat bij het gebruik van 
iedere trasspecie hel zoo nadeelig uitslaan der op
gaande muren zich vertoont. Wij zochten de oorzaak 
deels bij dc steenen, deels bij de specie. De heer Van 
der Kloes zegt echter, dat wij dien „aan de steenen, 
n i e t aan de specie toeschreven". Hij heeft dus niet 
goed gelezen en om het gewicht van de zaak is het 
goed, nog eens kortclijk te herhalen, wat wij zeiden. 

De brandstoffen, waarmede de steenen gebakken 
worden, zijn haast altijd zwavelhoudend ; ook de klei, 
die nimmer uitgeloogd of gezuiverd wordt, bevat som
tijds z.wavelvcrbindingcn. Zoo is het mogelijk, dat zich 
in de steenen ten slotte zwavelzuur vormt. Dit zwavel
zuur zou op zich zelf volstrekt niet hinderlijk zijn, of 
tot uitslag aanleiding geven. Maar zoodra dit zuur in 
aanraking komt met een langzaam verhardenden mor
tel, die een eenigszins aanzienlijk gehalte aan magnesia 
beval, dan vormt zich zwavelzure magnesia. Wordt een 
muur nu nat, en treedt ccn tijd van droogte daarna 
in, dan kristalliseert de zwavelzure magnesia, die zeer 
oplosbaar in water is, en ontstaat de uitslag. 

De mortel, die tras bevat, voldoet het meest aan 
de voorwaarden, hierboven bedoeld. Want al vond de 
heer Van der Kloes in tras uit het Nettedal slechts 
0.30 pCt. magnesia en in wilde tras 1.9 pCt, het ge
middelde bij onderzoekingen aan hel Koninklijk La
boratorium te Berlijn was 1.21 pCl. Dit zou zeker 
een onschuldige hoeveelheid zijn, als dc steenen slechts 
geen zwavelzuur bevatten. Zulke steenen worden in 
het buitenland, speciaal in Duitschland, waar de fabri
cage over het algemeen hooger slaat dan bij ons, wel 
gemaakt. Men zal bij deze sleenen de uitslag dan ook 

niet zien, ook al werden zij in trasmortel gemetseld. 
Maar de gewone Nederlandsche baksteen bevat 

soms heel wat zwavelzuur. Wordt daar nu trasmortel 
als verbindingsmiddel bij gebruikt, dan treedt de uit
slag op en wel des te sterker, naarmate meer tras 
gebezigd werd. De practijk leert hetzelfde. 

Nog onlangs konden wij aan den oostelijken oprit 
van het Ccntraal-Station te Amsterdam en aan het 
nog niet lang geleden voltooide station te Nijmegen 
bet verschijnsel waarnemen. In beide gevallen „brij
zelen de lappen er af". 

Het komt soms voor,, dat aan gebouwen, in tras
mortel gemetseld, de afvoerpijpen verstopt zijn, en 
dit gebrek na ccnigen tijd verholpen wordt De 
muren bij die pijpen werden dan zeer nat ; zoodra het 
water weer zijn natuurlijken weg kan volgen, ziet men 
dan de witte plekken ontstaan, die dikwijls de voor
boden zijn van de zoo gevreesde afbrijzeling. 

In geringe mate komt zelfs bij Portlandcemcntmor-
tels, als inlandsche steenen gebezigd worden, de uit
slag voor. Het betrekkelijk hooge magnesiagehalte van 
het cement is daarbij zeker niet zonder betcckenis. 
Daar evenwel het cement in veel geringer hoeveel
heden wordt toegevoegd dan tras, zoo is de weinige 
uitslag daardoor gemakkelijk le verklaren. 

De lieer Van der Kloes zegt: „Zeer zeker zijn er 
steenen, die aan uitslaan onderhevig zijn, vooral onder 
de Belgische. Werken beide (welke beide? Red.) oor
zaken samen, dan brijzelen de lappen er af ; ik nam 
dit bij een gebouw te Rijswijk waar. Maar oe oudcr-
wetschc Nederlandsche baksteen slaat niet uit. Het 
beste bewijs daarvoor is, dat men de tassen onbeperkt»» 
tijd 111 regen en zonneschijn kan laten staan, zonder 
dat zich ccn spoor van uitslag vertoont. Sommige Bel
gische steenen echter vertoonen van den aanvang af 
reeds alle kleuren van den regenboog. De uitslag, dien 
wij hier-te-lande zoo vaak waarnemen, komt uit hy
draulische mortels voort, 't zij van vette of van water
kalk met tras of met Portland-cement, waarin de kalk 
te zeer de overhand heeft op het hydraulisch beginsel 
en dit nadeel niet door veel zand (poreusheid) wordt 
te niet gedaan." 

Dat steen aan tassen reeds uitslaat, wordt ongetwij
feld maar hoogst zelden waargenomen. Het is moge
lijk, dat het verschijnsel zich bij zeer inferieure soor
ten van Belgische steenen voordoet. Met de uitslag 
van gemetselde gevels heeft dat echter niets te
maken. 

De heer Van der Kloes schrijft de uilslag dier gevels 
toe aan overmaat van kalk in den gcbez.igden mortel. 
Hoe kan evenwel die kalk lot dit verschijnsel aanlei
ding geven? Welk zout is hel, dal, kristalliseerendc, 
den uitslag vormt? Welk zuur is dc oorzaak van het 
ontstaan van het zout? 

Het zwavelzuur in de steenen kan die oorzaak niet 
zijn, want zwavelzure kalk, het bekende gips, is in 
water zoo goed als onoplosbaar, en kan dus de kristal
len niet vormen. De lieer Van der Kloes, die zich 
„op het gebied der scheikunde eigenlijk niet gerech
tigd acht mede te spreken", doch die „op dat gebied 
genoeg geliefhebberd heeft" om ons raad te geven, 
zal ons en de geheele bouwkundige wereld ten zeerste 
verplichten met hier dc noodige verklaring niet ach
terwege te houden. Er zijn in Nederland, ondanks onze 

• zoo zuiver „wetenschappelijke" Polytechnische School 
zoo weinig technici, die hun practijk op de basis der 
wetenschap hebben opgebouwd. 

Maar ook als men de wetenschap ter zijde laat, en 

alleen als „vakman" zijn „zoogenaamde" ondervinding 
raadpleegt, dan wordt het vermoeden, dat kalk de 
oorzaak van de uitslag niet kan zijn, bijna tot zeker
heid. Want dc speculatiebouwers, die zuinigheidshalve 
slechts kalk cn zand gebruiken, hebben aan hun ge
vels van uitslag nimmer last. De voegen vallen 
daar niet uit, ook al werden zij in het ongunstigste 
seizoen ingezet. 

Nu zal de heer Van der Kloes ons misschien tegen
werpen, dat de speculatiebouwers niet zuinig zijn met 
het zand en dat dus de zoo gewenschte „poreusheid" 
ontslaat. Doch dan moet hij ons ook verklaren, welk 
verband er tusschen dc uitslag cn dc poreusheid te 
zoeken is. 

Ten slotle blijft nog het „hydraulisch beginsel", 
waarmede vermoedelijk tras bedoeld wordt. Als dit 
slechts in geringe hoeveelheid aanwezig is, cn dc kalk 
daarop „de overhand' heeft, zou de uitslag ontstaan. 
Ook hier voelen wij aan wat causaal verband groote 
behoefte. Want dc kalk kan de oorzaak van het ver
schijnsel zoo min zijn als het zand ; welke rol vervult 
nu het „hydraulisch beginsel" ? Toelichting zal onge
twijfeld gaarne vernomen worden. 

Wij gelooven niet, dat de heer Van der Kloes zich 
over dit opstel te beklagen zal hebben. Moge deze 
ervaring hem een aanmoediging zijn, om het begon
nen debat, dat voor onze practische bouwkundigen van 
groot belang kan zijn, in zijn blad voort te zetten. 

ONDERWIJS VOOR AMBACIITSNIJ V E R E N . 
De verwarring, die er reeds jaren op het gebied 

van het onderwijs voor aankomende ambachtenijve
ren hcerscht, houdt een flinke regeling — zoo hoog 
noodig voor het verheffen der Nederlandsche am
bachtsnijverheid — tegen, en begint daarbij zoodani-
gen omvang aan te nemen, dat openbare behandeling 
een eiseh des tijds mag worden genoemd. 

Aangezien maandbladen voor polemiek minder ge
schikt zijn, wordt „De Opmerker", zoovele jaren en 
zoo na verbonden aan onze ambachtsnijverheid, daar
voor aanbevolen. 

De heer B. J. Bouwmeester te 's-Hertogenbosch gaf 
in de vergadering der Vereeniging tot bevordering 
van tie Vakopleiding voor Handwerkslieden in Neder
land, den iga Juni 189; te Utrecht gehouden, ccne in
leiding omtrent het verschil tusschen het gewone en het 
v akteekenondervvijs voor aankomende ambachtsnijve-
ren, en maakte duidelijk, dat men diende te onder
scheiden : teekenonderwijs om te lecren voorstellen op 
platte vlakken, teekenonderwijs waarbij het teekencn 
wordt toegepast op het dagelijksch leven, in dezen 
de ambachtsnijverheid, en teekenonderwijs, dat te
genwoordig met den naam „vakteekencn" wordt ge
noemd. 

De heer Bouwmeester wees er op dat, wordt het 
teekenonderwijs op die wijze opgevat, het eenigszins 
op gelijke leest zal zijn geschoeid als het reken
onderwijs, waarbij onderwijs in het cijferen, het reken
onderwijs, waarbij toepassing van het cijferen, en het 
rekenonderwijs, dat als vakrekenen zeer duidelijk kan 
worden onderscheiden. 

Daar er tijd te kort schoot om lang te kunnen dis-
cussiceren, werd door mij voorgesteld het besprokene 
eens goed te overdenken en des noodig op dat onder
werp nader terug te komen. 

Het is de heer Zander te Zwolle, die in het nu 
verschenen maandblad der bovengenoemde Vereeni
ging meent de inleiding van den heer Bouwmeester 
te moeten eritisccren. 



•De hoer Zander, betreurende dat de inleiding van 
den heer Bouwmeester nog niet nader is besproken, 
wil niet de redenen daarvoor doorgronden, doch liever 
een poging doen, om het s treven le verded i 
gen van hen, die het vakteekenen, ook op iccken-
scholen voor aanstaande ambachtslieden, wenschen in 
te voeren of te verbeteren, op gevaar af door den 
Meer Bouwmeester cn zijne geestverwanten v o o r 
o p p e r v l a k k i g t c w o r d e n a a n g e z i e n . 

Het blijkt, dat het den heer Zander nog niet duide
lijk is geworden, wat eigenlijk het prineipicele ver
schil is tussehen vakteekenonderwijs en gewoon tcc-
kenondenvijs; hij vindt de bezwaren, door den heer 
Bouwmeester tegen vakteekenonderwijs geopperd, dat 
vakteekenonderwijs door vakmannen, die tevens tcc-
kcnlceraren zijn, moet worden gegeven en alzoo tot 
/eer groote kosten moet leiden, tc gezocht. 

Zoolang (zegt dc heer Zander) niet wordt bewezen, 
il a t vv ij, v o o r s t a n d e r s va n v a k t e e k e non
der w ij s, op den v e r k e e rd e n vv e g z ij n, zul-
1 e n vv ij k alm voort g a a 11, e 1 k e o p- e n a a n-
111 e r k i n g d a n k b a a r a a n v a a r d e n d e . 

Dat heeft dus zoo iets van eene openbare uitdaging, 
die, naar 't mij voorkomt, niet beter kan worden be
antwoord dan door zwart op wit het door den heer 
Zander gevraagde bewijs, dat zij o p d en v e r k e e r-
den weg zijn, te leveren, in hope natuurlijk, dat 
door den heer Zander en zijne medestanders niet 
k a l m zal worden voortgegaan, doch, de oppervlakkig
heid erkennende, thans den rechten weg, door den 
heer Bouwmeester en zijne geestverwanten aangewe
zen, naar behooren te zullen volgen. 

Om ook hen, die buiten het teckenondcrwijs staan, 
legenheid 0' geven dc qnestie wal nader Ie bekijken, 

moet worden opgemerkt, dat dc grond van verschil 
ligt in de beantwoording der vraag: „ M o e t hel 
o n d e r w i j s aan de bij de W e l op het 
M i d d e l b a a r O n d e r w i j s g e r e g e l d e bur
gerscho len en aan de door b i j z o n d e r e 
personen g e o p e n d e A m b a c h t s s c h o l e n 
d i e n e n om j o n g e n s van !_> 15 jaar, die 
111 de a m b a c h t s n i j v e r h e i d een b e s t a a n 
z u l l e n trachten te v i n d e n , voor te be
re iden , of moet het o n de r w ijs d i e n e n de 
l e e r l i n g e n k l a a r le m a k e n om als be
ls vv a 111 e w e r k 1 i e d e 11 o p t e l r e d c n. Dc burger
scholen (inrichtingen voor iels meer dan uitgebreid 
lager onderwijs ten behoeve der ambachtsnijveren) 
houden van v o o r b e r e i d e n , de Ambachtsscholen 
van k 1 a a r 111 a k c n. Wie zijn doel het eerste be
reikt is dc baas. 

Beide soort scholen erkennen tot aanvulling van 
liet ouderwijs noodig te hebben, avondscholen voor 
V(nirtgezet onderwijs. 

De heer Zander zal dit wel niet mij eens zijn. 
Voor de jarenlang miskende Burgerscholen is het 

tegenwoordig een gelukkig verschijnsel, dat er wat 
meer belangstelling komt voor die bij de Wet op liet 
Middelbaar Onderwijs goed geregelde inrichtingen. 

Meer en meer wordt ingezien, dat ze niet zoo kwaad 
zijn, als hare tegenstanders reeds jaren hebben rond
gebazuind. Aan de gemeentebesturen wordt zeer veel 
vrijheid gelaten, wanneer zij het onderwijs voor aan
komende ambachtsnijveren wenschen in te richten, 
zoo men den geest der wet maar in 't oog houdt en 
zich daarnaar regelt. 

Dat de kosten der Burgerscholen moeten worden 
gedragen door de gemeenten met meer dan 10.000 

inwoners is oorzaak, dat de Burgerscholen door alle 
gemeentebesturen slechts noode worden geopend en 
dan stiefmoederlijk worden behandeld, alzoo niet die 
ondersteuning genieten, die noodig is om de vruchten 
voort tc brengen, welke de wetgever zich heeft voor
gesteld. De dubbciljcsqucstic is voor de Burgerscho
len het struikelblok. 

Wanneer voorheen eene gemeente een Burgerschool 
moest openen, of thans de 10.000 zielen nadert, dan 
komt in den regel voor den dag ccne commissie voor 
het inrichten eener Ambachtsschool. Die commissie 
heeft bij haar onstaan reeds de toezegging, ccn ge-
ïnccnte-subsidie te zullen ontvangen, wanneer het ge
lukt voor dc gemeente ontheffing te verkrijgen van 
hare verplichting inzake het openen eener Burger
school. Natuurlijk komen alle medestanders in 't ge
weer, 0111 dat plan te bevorderen. 

Hel bestuur der inmiddels opgerichte Ambachts-
schoolverceniging verkrijgt gemeente-subsidie, de ge
meente ontheffing van de bepalingen der Wet, beide 
dcelgenooten gaan kalm hun weg vervolgen. 

I lel is dc financieele voorsprong, die de Ambachts
scholen bij velen meer gewild maakt dan de Burger
scholen. 

De uitmuntende bedoelingen van den wetgever, door 
beter geregeld onderwijs te komen tot opheffing van 
misstanden in onze samenleving, worden genegeerd, de 
groote behoefte der aankomende ambachtsnijveren aan 
goed geregeld onderwijs doodgezwegen. 

Tegen het op zij schuiven der Burgerscholen door 
Ambachtsscholen zou, voor zoover de regeling van 't 
onderwijs betreft, niet zooveel bezwaar beslaan wan
neer andere inrichtingen datgene wat de wetgever re
gelde voldoende konden vervullen. 

Het blijkt echter, dat die taak veel te zwaar valt 
aan de Ambachlsschoolbesturen ; het fundament uier 
scl Iregcling, de particuliere liefdadigheid, 'i?eft 
daaraan schuld, het onderwijs zich regelende naar 
de ontvangen liefdegaven, kan zich niet regelen naar 
ile behoeden. Daarbij komt, dat het behecren dier 
liefdegaven wordt gebruikt als middel om persoonlijke 
inzichten door te drijven ; vergeten wordt de groote 
behoefte aan ontwikkelend onderwijs, bij dc uit klei
nere burgers voortkomende aankomende ambachtsnij
veren. 

Van het Burgerdagschoolondcrwijs aan de Am
bachtsscholen komt weinig of niets terecht; de gelden 
worden in hoofdzaak besteed aan ccn zoogenaamd vak
onderwijs, voor een viertal ambachten, tc geven aan 
kinderen van [3- 14 en 15 jaar. 

Dat er bezwaar wordt gemaakt meer en meer sub
sidie te geven, zonder meer vruchten, is natuurlijk en 
het gevolg ervan is strengere observatie. 

Mij dat observeeren valt in de eerste plaats op te 
merken het zeer belangrijk verschijnsel, dat aan de 
Ambachtsscholen de leeftijd der leerlingen gaandeweg 
hooger is geworden. Zeer terecht heeft men ingezien, 
dat alzoo betere resultaten kunnen worden verkregen; 
eenige vergelijking met de Handwerksscholen in 
Duitsehland wordt daardoor mogelijk ; verbeteringen, 
met die scholen tot voorbeeld kunnen gemakkelijk 
worden ingevoerd. 

Het vormen van bekwame werklieden, ccn uitdruk
king waarmede bestuurders van ambachtsscholen nog 
al eens schermen, om het nut dier scholen aan te 
toonen, wordt er door bevorderd, al is het beperkt tot 
een klein getal ambachten. 

De heer Zander en zijne medestanders zullen erken
nen, dat de leuze (het vormen van bekwame werklie

den) nog altijd voor de leuze moet worden beschouwd, 
nog altijd een vrome wensch is gebleven en zal blij
ven. Zoo mogelijk geeft de ambachtsschool gelegen
heid aan ccne eigene ambachtavondschool het on
derwijs voort te zetten, maar meer kan men niet. Tot 
verheffing der Nederlandsche ambachtsnijverheid, ge
lijk in Duitsehland wordt aanschouwd door samenwer
king van „Fortbildungsschulen" en „Handvverkerssehu-
len" is men nog niet gekomen; betere en meer al
gemeen nuttige resultaten, welke mei goed geregelde 
Burgerscholen, samenwerkende met goed ingerichte 
particuliere werkplaatsen, te verkrijgen zijn, heefl men 
nog niet geleverd. De heer Zander zal ook dat wel 
met mij eens zijn. 

Ook moet worden opgemerkt, tlat het beambte zijn 
van eene particuliere vereeniging voor den heer Zan
der en medestanders moet z.ijn ccne moeilijke positie. 
Bij het beoordeelen van hun streven doet men wel 
daarmede rekening le honden. Ze zijn veelal vaders 
van huisgezinnen, hun spreken kan in enkele gevallen 
zilver zijn, hun zwijgen is somtijds goud. 

Wanneer men zoekt naar le gronden, waarom niet 
meer en niet eerder over de inleiding van den heer 
Bouwmeester is gesproken, cn vooral dat die thans 
wordt gecritiscerd, dan kan men die vinden in de af
hankelijkheid van den heer Zander en zijne medestan
ders van hunne meesters, de besturen der Ambachts
scholen enz. 

Op liet gevaar af te worden beschuldigd wat heel 
breed uit te weiden, moet er door mij op gewezen 
worden, dat de Ainbat litsschool-v erecnigingen, op den 
keper best houwd, als vereeniging weinig, somtijds nr ts 
betekenen. Hun bestuur is alles. Liefdegaven z.ijn de 
grondslagen, zelfs de subsidies zijn weinig 11.eer dan 
liefdegaven. Een verecnigingslev en hebben zij niet ; 
als een stem des volks of der ambachtsnijverheid mo
gen zij niet worden beschouwd. 

De directeuren aan Ambachtsscholen hebben dan 
ook zeer terecht ingezien, dat het „vereenigt u" o o k 
voor hen recht van beslaan heeft en ccn Bond ge
vormd, waardoor eenheid van streven wordt bevorderd, 
nicer vastheid in liet voortbestaan is ontstaan. 

Natuurlijk is de geest der Ambaclitsschoolbesturen 
de geest van den Bond; bij, die het met dien geest 
niet eens is, heeft kwade dagen te wachten en als een 
wonder zal dus moeten worden aangetcekend, wanneer 
van uit dien Bond voorstellen worden gedaan van 
v i loniilslrevcnden aard. 

De heer Bouwmeester en zijne geestverwanten b?-
vvcgen zich vrijer, kunnen hunne voorstellen, die zij 
meenen tot verbetering van het onderwijs te moeten 
indienen en die niet genoeg in eigen kring worden 
gesteund, bij hoogerhand verdedigen, waardoor voor 
eenzijdigheid wordt gewaakt en een opgewekt leven 
verkregen. 

De strijd, dien de heer Bouwmeester en zijn geest
verwanten hebben te voeren, is dus feitelijk tegen de 
heeren, die achter den Bond staan; of het gelukken 
zal die heeren tc overtuigen, als de heer Zander cn 
medestanders met ons samengaan, is nog niet zoo 
dadelijk aan te nemen. Toch moet het worden gepro
beerd. Misschien dat meer licht velen hunner de oogen 
zal openen, want velen treft men onder de bestuurders 
van Ambachtsscholen aan, die ccn vrijzinnige opvat
ting onzer samenleving goedgezind zijn. 

De directeuren van Ambachtsscholen en de door 
hen gestichte Bond hebben getracht van de Ambachts
scholen te maken wat er in de tegenwoordige omstan
digheden van te maken is. Handwcrkcrsschulen, gelijk 

Duitsehland ten voorbeeld stelt, zijn ze nog niet, al 
is men flink op weg door verhooging van den leeftijd 
der leerlingen langzamerhand in Duitschcn geest her
vormingen in tc voeren. 

Terecht ziet men tevens reeds in, dat aan de on
derwijzers-werkbazen wat meer gelegenheid moet wor
den gegeven voeling le houden niet de practijk; ook 
aan directeuren en leeraren wordt terecht meer cn meer 
gelegenheid gegeven ook eens elders te gaan kijken, 
v akgese hrilten worden gelezen, meer algemccne vak
kennis opgedaan. 

De heer Zander en zijne medestanders zullen ook 
die beweringen wel willen onderschrijven. Zij zullen 
eveneens moeten erkennen, dal onze Ambachtsscholen, 
zich nagenoeg geheel vrij ontwikkelende, kosten een 
kwart m i l l i o e n g u l d e n 's jaars. 

Trots die gunstige omstandigheden hebben zij nog 
niet aangetoond in staal tc zijn de wettelijk geregelde 
Burgerscholen tc kunnen vervangen, nog niet bewezen, 
dat wij buiten de wel 0111 met Ambachtsscholen kun
nen komen tot verheffing en veredeling der Neder
landsche ambachtsnijverheid. Dat is dus ccne ernstige 
misrekening, die hel voortbestaan der Ambachtsscho
len bedreigt, tenzij krachtige hervormingen tijilig wor
den ingevoerd. Door de critick van den heet" Zander 
is de ernstige ziekte der Ambachtsscholen openbaar 
geworden. Wat reeds lang werd vermoed, wordt be
vestigd, men staat voor een bankroet. Of de Hooge 
Regeering den hei r Zander en medestanders kalm zal 
laten voortgaan, mag worden betwijfeld. 

Door des heeren Bouwmeesters voorstel te bestrij
den blijkt, dat men van het teckenondcrwijs der am
bachtsscholen, zander het de natuurlijke phasen te 
doen doodoopen, zoogenaamd vakonderwijs maakt, de 
heer Bouwmeester zou zeggen : kool. 

Aangenomen moet worden dat, waar het hoofdvak 
der Ambachtsscholen zoo wordt behandeld, het ook 
zal gaan niet de andere leervakken. Het doel dat men 
beoogt is de wereld le laten zien, dat bijzondere scho
len voor ambachtonderwijs practischer werken dan de 
bij Rijkswet geregelde Burgerscholen, doch, zooals 't 
meer gaat, is het fundament van het onderwijs niet 
breed genoeg aangelegd om erop te kunnen voort
bouwen ; men heeft weinig ontwikkelde halfwassen 
werklieden gekweekt, geeft wissels af op de toekomst 
en verzekert', dat alles wel terecht' zal komen, maar 
bewijst hetgeen bewezen moet worden niet. 

Dc heer Zander doel hel daarbij voorkomen van 
ontwikkelend onderwijs van huis uit innige afkeer te 
hebben ; hoe anders toch te verklaren, dat dc beginse
len van het teekencn en de toepassing dier beginselen 
na rijp beraad worden bestreden, wanneer in 't open
baar wordt besproken ccne vastere regeling van het 
teekenonderwijs ; daarentegen wordt héY vakteekenen, 
in gewone omstandigheden thuis behoorende in een 
eindcursus, als het eenige ware teckenondcrwijs aan
bevolen. Grondig onderwijs acht dc heer Z. niet noodig. 

In Duitsehland is voorgesteld, cn hier en daar met 
vtuclit toegepast ook .de teckenlccraren, welke hun vak 
niet in den gebeden omvang begrijpen, in de vacantie 
eenige weken gelegenheid te geven het ontbrekende, 
't zij in algemccne opvatting of in onderdeden, aan 
Normscholen bij le doen werken. In navolging daar
van zou straks, wanneer de begrootingen voor onze 
Ambachtsscholen onderbanden komen, onder de ru
briek „diverse uitgaven" reisgeld voor 't personeel kun
nen worden opgenomen. 

Wie weet welk groot praetisch gevolg zulks zou heb
ben voor het vakteekenonderwijs en om beter te doen 
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begrijpen wat het gewoon teekenonderwijs voor aan
komende ambachtsnij veren behoort te zijn. 

De lieer Zander doet het voorkomen, alsof het bui
tenland reeds druk bezig is den door hem en zijne 
medestanders aangewezen en kalm betreuen weg le 
volgen. Praclischer zal het zeker zijn ziclizelf en zijne 
medestanders niet in zoo erge mate te bedotten, doch 
in het zeer nabij gelegen Duitschland eens le gaan 
rondzien naar de beste inrichtingen van „Gewerbliche 
Fortbildungsschulen'' en de daaropvolgende „Hatid-
werkersschulen". 

De heer Bouwmeester en zijne geestverwanten zien 
in de in 't buitenland op te merken samenwerking 
der scholen meer heil dan in een strijd als de Neder
landsche Ambachtsscholen voeren tegen de bij Rijks
wet goed geregelde Burgerscholen, een strijd, die meer 
en meer blijkt voort tc spruiten uit onbekendheid met 
de beste regelingen elders, een strijd, die zeer zeker ook 
gesteund wordt door de vrees, die in sommige toon
gevende kringen heersch't, voor onderwijs dat bestemd 
is meer kennis te kweeken bij „den kleinen man" en 
de daaruit voor de grootcre gemeenten voortvloeiende 
kosten. 

Nu een van de invloedrijkste leden van den Bond 
van directeuren van .Ambachtsscholen, ook namens 
anderen, heeft gesproken, mag van den Bond worden 
verwacht, dat hij zich niet onbetuigd zal laten en spoe
dig een steentje bijbrengen om eens duidelijk le ma
ken, in hoeverre bet beweren van den heer Z. wordt 
gedeeld. Tevens zal dan moeien blijken, hoe de Bond 
zich voorstelt dat de Ambachtsscholen naar den eisch 
des tijds zullen medewerken niet om aankomend half
wassen weinig ontwikkeld werkvolk te kweeken, langs 
eigen kalmen weg, maar in die richting, welke de zoo 
nootlige verheffing der Nederlandsche ambachtsnijver
heid vordert. 

Om na deze nogal lange uitweiding, ter inlichting 
van de aanschouwers van den strijd, terug te komen 
op het punt in questie, wordt door mij de aandacht 
erop gevestigd, dat de heer Bouwmeester meende de 
vraag „wat is het verschil tusschen bet gewone en 
het vakteekenondcrwijs?" afdoende te hebben beant
woord, door te wijzen op de natuurlijke, voor de hand 
liggende, logische regeling van het onderwijs aan de 
goed geregelde Burgerscholen, cr vooral op drukkende 
dat vaktcckenen, zal het meer zijn dan de gebruike
lijke toepassing van de gewone teekenkunstige begin
selen, op onderwerpen uit het ambacht van den leer
ling, zeer kostbaar en dus voor Ambachtsscholen, niet 
hare liefdadige fundeering, in de eerste plaats onbe
reikbaar zal zijn. 

Wanneer nu het principiccle verschil tusschen vak
teekenondcrwijs en gewoon teekenonderwijs door den 
lieer Zander nog niet wordt begrepen, dan moet zulks 
worden toegeschreven aan ZEds. onbekendheid met 
de uitmuntende regelingen, welke in Duitschland wor
den gevolgd en die aan onze Burgerscholen zo ivecl 
mogelijke toepassing vinden ; de questie wordt thans 
gestuit door ccn leemte, die, naar 't mij voorkomt, 
eerst bij den heer Z. moet worden aangevuld of 
opgehelderd door nadere critiek, om verder debut 
mogelijk te maken. 

Moet dc Nederlandsche ambachtsnijverheid — komt 
het vakteekenondcrwijs aan Ambachtsscholen te duur 
— het dan doen zonder dat vakteekenondcrwijs? 

In ccn volgend artikel stel ik me voor die vraag 
te beantwoorden. 

Groningen, Juli i8yt> J . B . J A G E R . 

O N G E D A C H T . 

Wij hadden gemeend goed te doen, met in onze 
artikelen over den heer De Stuers, die vooral het 
„Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage" zooveel 
aanstoot hadden gegeven, hel noemen van een naam 
te vermijden. 

Niet dat het medegedeelde nu zoo heel verschrikke
lijk was. Want er zijn erger dingen gezegd, dan dat 
de heer De Stuers goed zou doen ccn welverdiend 
otium cum dignitate te gaan genieten, na vijf-en-twin
tig jaren zijn krachten aan zijn vaderland te hebben 
besteed. Wie zulk een meening is toegedaan, behoeft 
nog niet noodzakelijk een landverrader te wezen. 

De heer A. Pit te Amsterdam doet nu het verhaal, 
in de „Nieuwe Rotterdamsche Courant", van ccn on
derhoud, dat hij in zekeren restaurant met onzen mede
werker den heer A. W. Weissman heeft gehad. Laatst
genoemde heer geeft eenige rectificatie op dit verhaal. 
De heer Pit beweerde den heer Weissman niet te ken
nen, en alleen over Italiaansche kunst met hem te heb
ben gesproken, terwijl de heer Weissman staande 
houdt, dat de heer Pit hem reeds lang kende en dat 
het gesprek ook over Nederlandsche toestanden liep. 

De heer Pit was in zijn artikel erg boos; de heer 
Weissman bleef, hem beantwoordende, meer gematigd. 
Toch zouden wij het: „qui se fache a tort" zoomin 
willen toepassen op den heer Pit als het „qui s'excuse 
s'accusc". Laten wij aannemen, dat de heer Weissman 
den heer Pit niet goed begrepen heeft. 

Slechts blijft het ons duister, waarom de heer Pit, 
wiens naam niet genoemd werd, even ongedacht als 
onverwacht zich aan kwam melden. Want zelfs in het 
artikel van „De Kroniek" werd slechts gesproken van 
„een in de eerste plaats bevoegd beoordcclaar", en het 
was, bij de vele soortgelijke deskundigen, die ons va
derland bezit, niet na te gaan, wie bedoeld kon wezen. 

Voor den heer De Stuers moet het een troost zijn 
te vernemen, dat andermaal een zijner ambtenaren van 
zijn onmisbaarheid is overtuigd. 

Ter aanvulling het volgende schrijven, door den heer 
Dr. C. Hofstede de Groot aan den heer Pit gericht, 
voorkomende in de „N. Rott. Court." van gisteren. 

W a a r d e V r i e n d ! 

Toen men u na uwe onderteekening van het bekenrlo manifest 
ten behoeve van Jhr Do Stuers in Januari j l . verweet, daardoor 
eeno oncollegiale daad tegen mij al» oud-ambtgenoot te hebben 
verricht, deelde ik dat gevoelen niet. Ik heb u persoonlijk ver
klaard dat ik uwe volkomen vrjjheid vsn spreken en handelen 
erkende, mij daarbij zelf ook het recht voorbehoudende mij over 
deze imsestie zoo te uiten, als mij goed docht 

Hiertoe vindt ik thara aanleiding in uw ingezondon stuk in de 
A'. Rolt Ct. van 20 Juli èn in bet daaraan voorafgegaan artikel 
in De Opmerker van 17 Juni. 

Ieder ingewijde, die dit artikel la», begreep dadelijk dat gij do 
daarin bedoelde directeur waart. De bijzonderheden van hot onder
houd gelaten voor wat zij /.(jn. wist ieder, dat de boofdetrekking: 
do wenschelijklieid van het heengaan van Jhr. De Stuers uwe 
gedachte woerjraf. Ojj toch hebt deze uwe meening in dc eerste 
maanden van dit jaar herhaaldelijk geuit en gemotiveerd. Of hebt 
gij niet ook de pre»»ie afgekeurd, die door Jhr De Stuers op de 
museumdirecteuren wordt uitgeoefend. fe tirannie, do plarerjjen. 
waaronder allen te zuchten hebbon, die zich niet naar zjjno in
zichten voegen? Hebt eij niet verklaard principieel aan mijne 
zjjde te staan in de door mjj voorgestane afbakening der be
voegdbeden van reforendari» en museumdirecteuren l Hebt gjj 
niet zelf ondervonden (met don DeotichemFchen gildebeker) wat 
„voeling houden" en „onderling overlee" in den mond van den 
referendaris beteekenen? Ook ziet gg helder gonoeg om te 
woten dat do oppositie der volksvertegenwoordiging (*) tegen de 
begrooting voor „Kunsten en Wetenschappon" in den regel niet 
is gericht tegen de zaak. maar tegen don chef der afdeeling, die 
door zijn optreden aan alle kanten bet vertrouwen verloren beeft. 
En hebt »jj niet zelf in een artikel in De Kroniek, waarvan da 

(*) Ik herinner' aan de quaestie van het Ethnograrihisch 
Museum, de (irafeljjke Zalen en het krediet voor Heeswük, om 
bjj de laatst* jaren te bljjveo. 
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bewoordingen uwen diplomatiekcn takt alle eer aandoen, hot in 
zwang zjjnd svsteom van vermeerdering dor kort te voren onder 
uw behoor gekomen verzameling gelaakt, wel wetend wie dc 
personificatie van dat svsteom was, al moge oen ander de uit
voerende hand geweest zijn'; 

Kort en goed, ook gij gevoelt dat de lionauwondo atmosfeer, 
die alles doortrekt wat met onze museumzaken in verband staat, 
uitgaat van bot bureau van Jhr. De Stuers. (Ijj zijt ook mensch-
kuïidig genoog om te beseffen, dat dezo zijn aard niet meer ver
andert on gij weet ook, dat er een zucht van verademing in dien 
lande zal opgaan, al» deze ambtenaar eens heengaat. 

Gjj hebt tegen mjj en andoren herhaaldelijk verklaard, hot 
bowusto certificaat vnn tevredenheid met Jhr. De Stuers, waarin 
de hoop op zjjn verdere loiding werd uitgesproken, alleon te 
hebbon onderteekend. omdat uwe nict-ondorteokening door den 
betrokken | ersoon als een daad van openbare vijandschap zou 
«orden uitgelegd on eij deze vjjandschap niet in liet belang der 
aan Uwe zorgen toevertrouwde verzameling achtet. 

Ik zal over dit motief gceu oordeel uitspreken. Men zou mjj 
iu deze zaak to veel partij kunnen achten Ik richt dit schrijven 
tot u , omdat bet publiek, hoe klein hot in kunstzaken belang
stellend gedeoltc er van ook moge zyn, recht heelt te weten, 
welke waarde aan het meervermelde manifest te hechten is. 

Geloof m l , steeds gaarne 
1.1. 

CORN. HOFSTEDE DE GROOT 
Zeilt, 27 Juli 1899. 

P R I J S V R A G E N 
A C A D E M I E V A X B E E L D E N D E K U N S T E X K.N T E C H N I S C H E 

W E T E N S C H A P P E N T E R O T T E R D A M . 

O N T W E R P V A N E E N R E C L A M E P L A A T V O O K H O K I . O C K S . 
Merk : „Do K o r e n b l o o m." 

De bepalingen dezer prijsvraag zjjn do navolgende : 
1°. Bij haar oordoel zal de jury zich in de eerste plaats laten 

leiden door de kunstwaarde van het ingozondeno. Bovendien moet 
het, om voor den prijs in aanmerking te komen, waarde hebben 
als Reclame-plaat; bet gebeel moet dus de aandacht trekken 
en — zondor ingewikkelde symboliek — duidelijk maken, dat die 
aandacht gevraagd wordt voor do aanprijzing van horloges, van 
het merk ,,de Korenbloem". 

2°. De oorspronkelijke teekening moet op een formaat van circa 
85 bjj f>2 cM. zjjn geschetst. 

3°. De teekening moet zoodanig wordon uitgevoerd dat ccne 
goede lithographbche reproductie in kleurendruk daarvan kan wor
den gemaakt. 

4°. Do iuzendingen moeten geschieden vrachtvrij vóór of op 
1 September 1899 aan het Gebouw der Academie van Beeldende 
Kunsten cn Technische Wetenschappen, Coolvest, tc Rotterdam. 

Do teekeningen moeten voorzien zijn van een spreuk of motto 
en vcrgozeld gaan van een gesloten en vorzegeld couvert, waar
op van buiten dezelfde spreuk of datzeltde motto moet zijn her
haald cn waarin naam en woonplaats van den ontwerper zijn 
opgegeven. 

Op het couvert moet tevens geplaatst zijn een corresponden
tie-adres, om briefwisseling met don ontwerpor, indien noodig, 
mogelijk te maken, zonder opheffing der anonymiteit. 

5». Voor deze prijsvraag zjjn uitgeloofd drie prijzen t. w.: le 
prijs /ÏOO.— 2e prijs ,50 — 8e prjjs ƒ25.—. 

De beoordceling der ingezonden teekeningen zal geschieden, 
zoo spoedig mogcljjk na den voor de inzending vastgestcldon 
datum, tloor eono jury bestaande uit do Heeren: 

P. A. Scbipperus, fid van het Bestuur tier Academie. 
Henri Evers, Hoofdleeraar aan de Acadomie. 
A . van Maasdjjk, Lecraar „ „ „ 
Deze jury zal van hare bevindingen een gemotiveerd rapport 

uitbrengen. 
6°. De teekeningen moeten worden ingezonden plat verpakt 

tusschen cartons en niet gerold. 
7». Alle ingezonden ontwerpen zullea na de beoordceling geëx

poseerd worden. 
8°. De drie bekroonde ontwerpen worden het eigendom van 

deu Heer BDUARD GtnHSMIT te Rotterdam, van wion het verzoek tot 
het uitschrijven dezer prijsvraag is uitgegaan. 

9". Bjj het uitvoeren der reproductie zal don ontwerper wordon 

verzocht (Ie afdrukken na te zien en eene goetle bewerking daar
van te bevorderen. Eene afzonderlijke vergooding wordt daarvoor 
niet toegekend. 

De voorwaarden dezer prijsvraag zijn verkrijgbaar bij dou heor 
Mr. I'. Baelde, Socrotoris der Academie, Scheepmakersliavon 38. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den Waterstaat in Ned.-Intlië is: 
n u t - l a g e 11 op verzoek, wegen» volbrachten diensttijd, eervol 

uit ' | lands dienst, de architect le kl . J . E lillen; 
benoemd tot opzichter 2e kl., do ambtenaar op non-activiteit 

H. J . Broekens. 
— Bii do exploitatie der Staatsspoorwegen op Java is: 
o n t s l a g e n op verzoek, wegens volbrachten diensttijd, eervol 

uit 's lands dienst, de opz. lo kl vnn de werkplaatsen Th. Dries»; 
benoemd tot tijdel. onderopz. dor werkplaatsen en geplaatst 

op de Westerljjneii, L . R. Dulle. 
— Bjj kon. besluit zijn bü het kadaster benoemd : 
tot landmeter fe kl. J . I) Krijgsman, te Rotterdam; C. H . B. 

dc Korvor en J II. Smeets, beiden ie Vals neer; 
tot landmeter 4e kl. A. Buning, t» Zwolle: J . Z. Kcrkhotf, te 

Arnhem; R. A do Wal, te Asaeu; J . 1' A. v. Ricssen, te Arnhem; 
.1. II. Uneven, te 's-Gravenbaae; G. S Neuteboora, te Rotterdam; 
J. H. .1. Ilouben, te Aalsmeer; B. G Detldes, te Dordrecht; C. A . 
Struyck, te Arnhem; J . A. Socr, tc 's-liraveohare cn K. A. L . Kator, 
te Rotterdam, tbat» adspirant-lnnduieter. 

— Te Arnhoni overload do heer J . Bruins, adj.-ingenieur bjj 
den Bps-Waterstaat, in den ouderdom van 28 jaar 

— Te Kampen is overleden de heer It. C. van der Palm, oud-
hoof Jingooieur le kl. bij den Rjjks-Watorstaat in Nod.-Indië. 

— lijj beschikking van den Minister van Waterstaat ia W. J . 
Reent J.l'z. benoemd tot buitengewoon opzichter bjj het opruimen 
van grond op de Nieuwe Mcrwede. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
E e n bekwaam 111 cube ltoo k enaar en een bokwaam 

che 1'-verkoopor, aan do meubelfabriek Nederland te Gronin
gen. (Zie advert, in ket vorig ito.) 

D j j k o p z i c h t e r bjj het hoogheemraadschap do Alblassor-
waard met Arkel beneden do Zouwe. Jaarwedde / 1400, met vrije 
woning. Vereischten: kennis van dijkwerken, bouwkunde on be
handeling van het watcrpas-instriiinei t. Leeftijd n;et ouder dan 
40 jaren. Adres vóór 6 Augustus aan den djjkgraaf T. SwctsAz., 
te Hardinksveld.. 

— Bekwaam b o u w k a n d i g 0 p I i oh ter-1 e 0 k 0 neer. Adres 
den arch. II. Rejjgers te Enschede. 

— Een bekwaam b o u w k u n d i g o p z i c h t e r , 1'. G., onge
huwd, en een teekenaar . Adre» lett. I'. S. met opgaaf van 
leeftijd, uitgev. werken enz. en verlangd salaris aan Il.iveker en 
Worniser, Kalverstraat 154 Amsterdam. 

B o k w a a m in nc h i n et oe ke 11 au r op een technisch bureau. 
Adres met opgaaf van werkkring leeftijd enz. n". 520, boekh. ,1. 
II. & (i. van Heteren, Hartenstraat 2«, Amsterdam. 

— O p z i c h t e r - t o e k e n aar bij een architect te 's-Gravon-
hago. Klink salaris, mits bewijzen van bekwaamheid (geen diploma). 
Adnres lott X. boekh. Blankwaardt A Schoonhoven, 's-Gravenhage. 
(Zie advert, in dit ito.) 

— A f d o o l i n g s - i n g o n i o u r bij do Ned.-Ind. Spoorwegmij., 
voor den aanleg van stoomtramwegen op Java. Adres aan gon. 
Maatschappij, Lange Beesten markt 110. 46a te 's-Gravenhage. 

DIEXSTAANISIEDINGEX. 

(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm -oorden ten gerieve van 
heeren geabonneerden f.ueemaal per /aar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Bouwkundig tcekenaar, goed bekend met details- en con" 
structiewerk, zag zich wedor gaarne geplaatst. Verlangd sal. 
/60 per maand Adre» no. 62 Bureau deze». (2) 

— Ken bouwk. opziebter-teekenaar, practisch ontwikkeld, zag 
zich gaarne nl» zoodanig geplaatst. Adres 110. 63 Bureau dezes. (1) 

Een ARCHITECT te 's-Gravenhage 
v r a a g t een 

Opzichter Teekenaar. 
Flink salaris, mits bewijzpn van be
kwaamheid (11 ' M i diploma) Brieven 
franco onder letter N. aan den Boekh. 
B L A N K W A A R D T & S C H O O N 
H O V E N , '.*-(, rn mthiige. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, w «*••. 
M e m . San . Inat L O N D O N . 

Kantoor: U O De Huyterkade, A M 8 T K B 1 I A M . Fillaaal: • • B e k t e . 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SIIAN'KÜ A Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleete Badinrichtingen. — Privaat-In iehsingen. -

Bhanka Closets ijjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJuren Badkuipen. — 
Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — V K 11 W A K J U NU e s T K I T H A T H 

Belast zich met de plaatBing en inrichting in geheel Nederland. Zeer eoncurreerende prgaea, 
Teekeningen en prijsopgaven gratia. Woderverkoopers genieten het gebruikelijke rumk 
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V I T vol ij der A&nkouillfflntfen. 

M A l \ H A < - , ' :ti [ J u l i . ; 

Arnhem, te 7 uren, .1. or den bouwk. A.J . 
Schteftr, iu het café van den heer \V. Soring, 
West ervoort ache dijk 25: het afbreken van per
ceel nu. 2 ', ;uuj den Westervoortschen dijk en 
het bouwen van een beneden* cn een bovenhuis, 
met bij kernen de werken. 

n O X I » K H » A ( . , :i Auffutstufi. 
Apeldoorn, te 12 men, doorborjf. en weth.: 

lo. het verftrooten van school nu. 4 te Beetute; 
2o. bet doen wm werk/aamh«den aau de be
staande schoolu.eube.en en h t leveren eu plaatsen 
van ec..i#e nieuwe sel.ouln.cubeleu;. Hu. het maken 
vau ten nieuwe htkappinjt op de onderwijzers-
woning te Uddel. Inl. bij deu gen, een te-arch. 

• A A M D A t t , 7 AugustuM. 
Delft , Ie 12 uren, door den directeur der 

artiUerie-iurichtiiikten, op ZÏJQ bureel Van-Leeu
wen hoek singel : de Uverim; van brandspuiten eo 
toebehuoren, ten bebueve vau verschillende dien-
Btcn in Ned -lndiè. 

K o l l u m . dour bun;, ea weth. van K >Ilumt-r-
land : eenige lierstellliikccu aau deu toren te Ituruir, 
met bijlev. der uiattrialeu. Aanw. 3 Aug., te 
10 ureo. 

Y R I . I D A 4 . . i.» AueoNtuH. 
M iiMt'linii te 11 i-reu, duur het min. 

van waterst.: btt maken en itihangen van een 
paar sluisd-uren in den mouil der Wester- uf 
Koopiiiitnihavcu te Vlissiniferi, br.lioorende tol 
de /eewerken iu de provincie Zeeland. Inl. hij 
den h'-ofdinif. Hekiiar te .Middelburg, deu ii'g. 
Ermerini te \li&smt en den op/ Int hout te 
.Middelburg. Aanw. 18 Aug. Ham. ƒ 11,050. 

Op onbepaalden datum. 

Leeuwarden : het verhouwen van perceel 
Vuurstreek r.u. 25y en het bunnen van eene 
bruodfabrieK. lui. bij deu arch. H. 11. Krumer. 

Vervo l K der u i i - l a ^ i n . 

Kertcen-op-Xoom, 28 .lali: het bouwen 
vau een luacliiufgebouw, ketelbuis, twee wuuin-
geu, koleulouds en het waken van twee filters 
met waterreservoir, up een terrein nabij het 
Nieuwe I)jrp (grin Hertren op*Zoom), door den 
commissaris der Hergen-up-Zouimche drinkwa
terleiding; ingek. 14 bilj.; huugste iircbr. II. J . 
jN'ederhorst, (ïouJa, ('29,48:* minste insehr. J. 
Lindeüherg, Wemeldiniie, I 22,590 

'N-HertogeiilMmch, 28 Jul i : het uitvoe
ren van verbeteringen aan deu rijksweg van 
lie&t over Kiudhoveu naar de HelgUche grens 
onder de gemeente Woeusel; [ogek. 4 bilj., aU : 
Tb. Van Lee, Vechel, f.'ibfiO; LaraA Van DrQ-
uei . Hintham, f:ih:{(',; Juh. De Laat, Woensel, 
UW; Ant. Schelleken?, Vught, f3825. Kam. 
f3600. 

Rotterdam, 28 Juli: de levering van 
8(15,710 Kf». gegoten ijzeren buizen en hulp
stukken voor de fabrieken vuur gas- en electri
citeit; ingek. 2 bilj., als : K. S. Stokvis en Zo., 
Kotterdain f8.671; Van deu Berg en Cu., Am 
sterdam, f8 50 per 100 kilo. 

'a-ltoHcli, 28 Juli: het bonneu vun een 
woonhuis, sigarenfabriek met pakhui-, en bijbe-
boureude werken, voor rekening vao deu hear 
A. Swcios lloutmau. sigarenfabrikaot le 's-Bosch, 

- onder beheer van den arch. A. J. vau Kempen; 
ingek, 'J bilj., als: A. vau Mierlo f29,354; A. 
J. AangeoeniJt f29,000; C, Mutsaards, Tilburg, 
128,926; H. v. d. lii^elaar i'26,860; W. M. 
vau Beckuiii f26,630; J van Kosinaleo en H. 
Ha&Meo f26,110; P. Weijts, Berlicum, f 25,726; 
G. de Ru IJ ter f25,310; 1\ Ha-iman f25,30u. 
De u\erigen te 'a-Bosch. 

TATTERSALL & HOLDSWORTB, 
EXSVHIWt.. 

Globe, W o r k s en Stores. 
Aanleg van Centrale ve rwarming in 

B K K K K N , HHOKIKANNKK,PARTICU
LIERE en OPENBARE GEBOUWEN ent. 

HANDEL in Wand- en Hnnrtesjele. 
Asphalt, Schoorsteenmantels, Vloeren. 

BECKER ft BUDDINBN. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - I I O E R M E E T » 
• H A N D K R B 

I X S T B l ' M E X T E W , 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T S ! , 

LANDMETERS, T E E K E N AARS, « M . 

G i e ë n i a i l l e e r d e 

Peilschalen. 
WEEGWERKTU IGEN 

VAN RIJN & Co., SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
ROTTERDAM. Glasverzilvering1 

Kantuur en Muriaziin Jlluemkweelter- , = 
straat Gib./d. Nieuwe Binnenweg.

 T 0 0 r d e #»•••#•#• m a t e n . 

Allo soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

H. P. DEN BOER. 
Wollenfoppenstraat 37. 

ROTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gunden Medaille D O R 
D R E C H T 18Ü6. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
den b a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

fin Van Lelyreldt en fliitolit. G. SCHUTTE i h i 
"ValltieiilMirg- V>|j loeiden. 

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. 
leent ru te Rotterdam de Heeren l . l I H K V s .v «'o., X u l d b l a a k Xo . 73. 

IHrwtl t» te Valkenburg; de Heer H K S F F . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTED ING . 
Op D i n s d a g d e a 1 5 I-• n V I -

4.1 S T I ' M I S " » ! » , des nntnid lags ten 
Ü ure (locale tijd), aan het Centraal
bureau der Maatschappij tot Exploita
tie van Staatsspoorwegen in het Mo
reelse Park te Utrecht, van: 

BESTEK No. 771. 

H e t i imken eener g a s l e i d i n 
• ti het p laat sen v a n l a n 
t a a r n p a l e n ten behoeve 
n m de v e r l i r h l i n i r « n n 
het emplnct' inent, tie per-
ro i l* e u iliverae d i e u s t -
l n k a l e n op het s ta t ion 

R e g r o o t l n g f 7 5 O 0 . — . 

De besteding geschiedt volgens § 28 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 26sten 
Juli 1899 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park te Utrecht 
en i i op franco aanvraag (per briefj 
aan genoemd Centraalbureau (Dienst 
van Weg en Werken) te bekomen, te
gen betaling van /'1.4)41. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
WerkenI bij den Ingenieur B L E U -
LAND VAN OORDT. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 9den AUGUSTUS 1899, 
ten 2 ure namiddag (West Europee
sche tijd). 

U T B K C H T , den 25stm Juli 1899. 

A. P .MCIIÜTELt ." 
D O R D R E C H T . 

Stoommarmenagerij Steenhouwerij. 
•teen* en 31 armerhandel. 

J. VAN DER MOST, 
Steenhouwer en Metselaar, 

SCHIEDAM. 
Molensteenen, Slijpsteenen. 

R u w en bewerkt 

M A B M E H . 

SCHOORSTEENMANTELS 
Tor drukkerij der Naamlooze Vennootschap 

„Het Vaderland". 

-,4fle T A A R G A N G X " . 31. ZATERDAG, 5 Augustus 1S99. 

REDACTEURS F .W. VAN GENDT JUz. Adres voor Redactie en Administratie 1 Hureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling vuor het binnenland 1 Advertentiën van 1 tut 6 regels / 1.00, hel bewijsnummer daaronder 
fS-~\ voor llelgiê /-6.SO en voor d.- overige landen der Post-unic, I begrepen; Vior eiken regel meer / 0 . 1 5 . Groote letter» «orden ljerekemi 
met inbegrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, f 7.50. Afzonder- j naar plaatsruimte. Anno-ces van aanbestedingen worden bij opgave van 
lijke nommer* bij vooruitbetaling me. plaat ƒ0.25, -onder plaat ƒ0.15. I ' l r i e plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

N I E U W E K U N S T . 

Wij hebben verscheidene malen gelegenheid gehad, 
onzen lezers met wat liet Duitsche blad ..Decorative 
Kunst" mededeelde, kennis te doen maken. 

In het nummer van Juli vonden wij weder eene 
beschouwing over de nieuwe kunst, die wel waard is 
in ruimer kring verbreid te worden. Wij zullen zoo
veel mogelijk trachten het artikel, ook in vertaling, 
zijn eigenaardig Duitschen geur te laten behouden. Hij 
voorbaat zij dus voor germanismen vergeving ge
vraagd. 

Het morgenrood van een nieuwe wereld slaat nog 
aan den bewogen kunst-hemel van onze eeuw, en toch 
ziet men in de verte reeds de duisternis komen. De 
wisseling heeft zóó snel plaats, dat men zich afvraagt 
of hel morgen- of avondrood is, dat in onze wijdge
opende oogen schijnt. Met zooveel geestdrift gingen 
wij het nieuwe tegemoet, hel scheen ons zoo slout, 
wat volbracht moest worden, en toen maar eersl de 
tegenstand der behoudenden overwonnen was, meen
den wij ook reeds overwonnen te hebben. Wij geloof
den zoo vast, dat wij heel wat zouden kunnen tol stand 
brengen zoodra hel ons slechts veroorloofd zou wor
den, en nu reeds kwelt ons de bittere gedachte, dat 
alles al weer voorbij is. dat onze weelde reeds jo-ig 
ten grave gaat. 

Onze zwaarmoedigheid heeft helaas maar al te veel 
reilen. Wel is Duitschland in den gelukkigen toestand, 
dat hel ii"g niet behoefde le loonen. wat hel vermag. 
Alles wijst daar nog op hoopvolle ontwikkeling, hier 
rijst de znn nog. Maar met de andere landen is het 
erger gesteld. 

Wij voorspelden vroeger reeds, dat de milde bron, 
-die daar vloeide, weldra zou opdrogen. En onze voor

spelling kwam reeds in vervulling. Met het Engeland 
van Morris is het reeds gedaan, en in de laatste jaren 
is geen enkel man opgestaan, die den roem der Eou-
densche school hoog kon houden. Op de bouwvallen 
van Morris wisten alleen de kunstenaars te Glasgow 
iets nieuws tot sland te brengen. Maar men heeft de 
paden, door Morris aangewezen, verlaten. Er is slechts 
een flauwe hoop. dat deze richting, die eigenlijk een 
zoet eklektisnie is, een nieuwe ontwikkeling der En
gelsche kunst zal veroorzaken. 

In Engeland zelf is overal volkomen wintistille. 
Geen nieuwe beweging valt te bespeuren en de Arts
and Crafts-tentoonstelling, die dit najaar gehouden zal 
worden, wekt geen groole verwacht ingen. Alleen de 
Schotten zullen daar iets te zien geven, dat de moeite 
waard is. 

Maar Engeland heeft het recht, op zijne lauweren 
le rusten: juist toen daar de nieuwe beweging en-
digde, begon zij 111 liet overige Europa. Wij mogen 
echter niet vergeten, dat in Engeland, in een kwart 
eeuw. als uil niets een geheel nieuwe nijverheid ge
schapen werd. die voor alle andere landen het voor
beeld is geweest. 

Wat Frankrijk bereikte, is haast niets geweest. Veel 
werd gehoopt van I'hiniet en zijn aanhangers. Men 
waardeerde den lijnen smaak van tie eerste dingen 
die zij maakten, en geloofde, dat het gebrek aan oor
spronkelijkheid weldra zou ophouden. 

Plumet, Selmersheim, Sauvage, hebben sinds vee', 
afgeleverd, en overal tentoongesteld. Maar hun smaak 
werd er niet beter op, cn zij zijn ook niet oorspron
kelijker voor den dag gekomen. Blijkbaar moet men 
hen als epigonen beschouwen. 

Frankrijk heeft nu epigonen, zonder ooit baanbre
kers te hebben bezeten. Want men volgde de Belgen 
na. doch alleen in het uiterlijk ornamentale. Men 
heeft ze verfranscht, bevallig gemaakt, maar van dat-
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gene, hetwelk hun kracht vormt, bleef haast niets 
over. 

Deze verwaterde kunst komt nu onder het publiek, 
nadat zij door de fabrikanten nog eens sterk verdund 
is. Overal ziet men dc zoogenaamd moderne kunst, die 
als kenteckenen een paar krullen en wat geel koper 
heeft. Die kunst maakt furore, maar men denkt aan 
den bedrogen toovenaarsleerling van Göthe, en 
wenscht de vroegere stijlloozc tijden terug. 

Slechts de eigenlijke schilder- en beeldhouwkunst 
bloeien nog in Frankrijk. Maar in den wedstrijd der 
volkeren op het gebied van kunstnijverheid doet dit 
land niet mede. 

Hoe gaat het elders P 
Wat is er geworden van België, het kleine land, 

dat, enkele jaren geleden, zulk ccn groote toekomst 
scheen tc hebben en dat zooveel invloed kreeg op het 
buitenland? Vijf jaar geleden traden daar Finch, Van 
de Velde, Lemmen, Horta en Serrurier op. Wat zij 
deden werd buiten hun land door navolgers misbruikt; 
hebben /ij binnen de grenzen nieuwe kunstenaars tot 
scheppen weten te bezielen f 

Het was te verwachten geweest. 
En toch ziet men ook hier dezelfde onbegrijpelijke 

onvruchtbaarheid. Slechts twee kunstenaars zijn se
dert opgestaan, wier namen waard zijn niet vergeten 
te worden. Aan namen ontbreekt het overigens niet; 
hun getal heeft zich verdubbeld, ja verdriedubbeld, 
de „Belgische stijl" heeft niet alleen in het buiten
land, maar ook te Brussel zelf ware verwoestingen 
aangericht. Dc leiders van vroeger zijn eenzamen ge
bleven cn van hen vond slechts Van de Velde ge
legenheid en kracht om zich verder tc ontwikkelen. 
Tusschen leiders en volgelingen gaapt een afgrond, 
die zelfs door de meest milde beoordeelaars niet over
brugd kon worden. 

De oorzaak van dit verschijnsel moet niet in de 
onbekwaamheid der navolgers gezoht worden. Fr is 
in de kunst van Van de Velde een zeker bestanddeel, 
dat, ofschoon het voor sterke naturen slechts ccn op
wekkende prikkeling vormt, voor zwakkeren ccn doo-
delijk gif is. Dit bestanddeel is de gemakkelijk te 
volgen oorspronkelijkheid, dc beroemde krul. 

Men zag in de kunst van Van de Velde slechts de 
krullen, en die krullen hebben de navolgers ten on
der gebracht Men zag van alles, wat door een 
scheppenden, maar toch ook bedachtzamen en rede-
neerenden geest gemaakt was, slechts de krullen 
omdat zij het meest in het oog vielen. Dat die krul
len, die reeds bij Van de Velde niet onbedenkelijk 
waren, die tot de zaak niets afdeden, als het voor
naamste werden beschouwd, daarin school het kwaad. 
Men begreep hare bedoeling niet. en zoo werden zij 
de voornaamste oorzaak van het verval. 

Van de Velde is bijzonder harmonisch bewerktuigd, 
hij is van onzen tijd, zoowel in den goeden als in 
den slechten zin. Zijn werk heeft niets klassieks, het 
is daartoe te onrustig: zoo is ook onze tijd. 

Wij hebben een Degas, geen Ingres; ccn R'chard 
Wagner, geen Sebastiaan Bach ;ccn Dostojewski, geen 
Goethe. Wij zoeken en waardecren slechts het per
soonlijke: volmaakt zuivere vormen, zooals de klas
sieke werken die vertoonen, willen wij niet meer, om
dat wij aan alle conventie een hekel hebben. De 
schoonheidsleer van onzen zenuwachtigen tijd is vol-
bloediger hartstochtelijker, pikanter dan dc vr< e.;crc. 

Van de Velde is dc eerste, die aan de eischen 
dezer nieuwe leer wilde voldoen; hij houdt echter 
steeds de wetten, die het ambacht stelt, in het oog 
Maar hoewel hij de grenzen, die er tusschen versiering 
en samenstelling bestaan, zeer goed kent, schroomt 
hij toch niet de bestanddcclen der versiering en der 

samenstelling dooreen te mengen, ofschoon de koele 
rede dit eigenlijk moest verbieden. De liclgen onder
vinden nog altijd den invloed der üarokkunst, die op 
hun bodem het leven zag, en die eerst later naar 
Italië werd overgeplant. De Belgische volksaard zelf 
heeft iets baroks. 

Maar terwijl Van de Velde van het barokke geen 
misbruik maakt, en men het hem vergeeft, om zijn 
vele goede eigenschappen, zwelgen zijn navolgers 
daarin en dit maakt hun werk volkomen ongenietbaar. 

Dergelijke verschijnselen heeft men ook in de vroe
gere tijdperken der kunst. Maar nimmer was het ver
val zóó snel. 

De architect Hankar te Brussel is een der navolgers, 
zooals cr nu reeds tientallen, morgen honderden zul
len zijn. Zijn winkels met krulgevels zijn bezig geheel 
Brussel in te nemen. In zijn woonhuis-ontwerpen her
kent men het delirium van de manie der oorspronke
lijkheid. En toch heeft deze bouwmeester in Beigië 
meer klanten, dan hij bedienen kan. 

Het publiek heeft voor hel individucclc geen ge
voel : het wil alleen dat hebben, wat ook anderen be
zitten. Maar van karikaturen houdt het; een parodie 
heeft in ccn schouwburg steeds grooten toeloop. Han
kar heeft talent genoeg om ccn fatsoenlijk, burgerlijk 
woonhuis tc kunnen ontwerpen. Maar hij heeft zijn 
natuur geweld aangedaan, dc oorspronkelijkheid van 
anderen misbruikt, en dit alles, om bij reclamezieke 
winkeliers in het gevlei te komen. 

Te Weenen heeft de nieuwe richting ccn harden 
strijd te voeren .Daarom moet hier ccn milde beoor
deeling gelden. En de mogelijkheid bestaat, dat ten 
slotte iets echt „Wicncris'.-lies" wordt voortgebracht. 
Maar de Wcencrs hebben niet goed gezien, toen zij 
Khnopff als den profeet der nieuwe kunst binnen
haalden. 

* * * 
Wij zullen den schrijver niet in zijne verdere uit

eenzettingen, die op Duitschland betrekking hebben, 
volgen. Zijn vaderlandsliefde doet hem veel voor de 
Duitsche kunst hopen. Maar hij ziet wel in, dat de 
Duitsche kunstenaars te plomp in bun werk zijn, dat 
het den indruk geeft, als of de makers van de eischen, 
die het hedendaagsche beschaafde leven stelt, geen 
begrip hebben. 

Over de Nederlandsche nieuwe kunst vonden wij 
niets. Het buitenland schijnt die dus óf nog niet 
te kennen, óf niet de moeite waard te vinden. 

Dc „Belgische stijl" begint ook ten onzent reeds 
zijn verwoestingen. Hier en daar vertoonen de be
ruchte krullen zich al. Thorn Prikker treedt nu als 
wegbereider op, en vele mindere goden volgen. 

Maar dc eigenlijke Nederlander heeft neiging tot 
nuchterheid. Daarom lacht dc fabrieken- en ketel-
huizenstijl hem meer toe, dan dc Belgische lawaaie
righeid. Wat in de Zuidelijke Nederlanden de „krul" 
is, is voor de Noordelijke het „innige vlak". Maar 
terwijl in België de cphemere kunst zich slechts in 
cphemerc bouwwerken kan uiten, is Nederland het 
eenige land op aarde, dat die kunst doet toepassen aan 
ccn monument dat „d'eeuwen moet verduren". 

Eaat ons hopen, dat het daar nimmer berouw van 
hebben zal. 

ONDERWIJS VOOR AMBACIITSNIJVFREN. 
( V e r v o l g.) 

Wanneer dc Bond van Directeuren van Ambachts
scholen heeft duidelijk gemaakt en vervolgens doet 
blijken, dat het nict zijn doel is de Burgerscholen 
tc onderdrukken of op zijde te schuiven, maar tot ont
wikkeling dier bij Rijkswet goed geregelde inrichtin-
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gen mede te werken, — wanneer de Bond de formule 
zal hebben gevonden om de heeren. bestuurders van 
Ambachtsschool-vereenigingen duidelijk te maken, dat 
Ambachtsscholen behooren te zijn Handwerksscholen 
voor jongens, met de daarbij behoorende Nijverheids
museums, dat er Avondscholen voor voortgezet onder
wijs moeten zijn, — dan zijn de heer Zander en zijne 
medestanders op weg om mede te werken tot de zoo. 
dringend noodige verheffing der Nederlandsche Am
bachtsnijverheid. 

Aangenomen dat die weg zeer spoedig zal worden 
betreden, dat men dc door den heer Bouwmeester zoo 
juist gemerkte onderscheiding van gewoon teekenon-
derwijs en toepassing van dit teekenonderwijs op het 
ambacht van den leerling heeft begrepen, rest nog 
elkander te verstaan over het vaktcekenen. 

Waar de grens ligt tusschen het toegepast teekenen, 
als ik mij wel herinner door den heer Bouwmeester 
met den algemeenen naam van Ambachtsteckenen ge
noemd, zal wel door den heer Zander en zijn mede
standers en door den heer Bouwmeester en deze zijne 
geestverwanten, zonder het publiek er in te mengen, 
worden geregeld. 

Er rest dan, eens voor goed, alzoo op afdoende 
wijze overeen te komen, wat onder vaktcekenen 
moet worden verstaan, in hoeverre het op school kan 
cn dient te worden gegeven. De belastingschuldigen 
hebben het recht te weten waarvoor de subsidies wor
den gebruikt: de algemeene welvaart eischt, dal .-Hes 
wat kan strekken om kennis van technischen aard bij 
den kleinen man te vermeerderen, zooveel mogelijk 
worde bevorderd en alle belemmeringen worden op
geruimd. 

Eenige leiding, wat onder vaktcekenen moet worden 
verstaan, kan in dezen geven het oude, te weinig be
kende ambachtsrijmpje: 

Zie goed toe hoe een ander doet, 
Dan leert gij hoe het wezen moet. 

Een rijmpje dat, naar 't mij voorkomt, waard is 
in ieder lokaal, waar vaktcekenonderwijs wordt ge
geven, met gulden letteren te worden geschreven. 

Heeft toch de leeraar zijne leerlingen goed leeren 
zien, in dezen goed leeren voorstellen-teckenen, dan 
brengt hij ze in kennis met de wijze waarop ccn be
kwaam ambachtsman onder verschillende omstandig
heden handelt cn laat den leerling dienovereenkomstig 
werkstukkeu uitvoeren. 

Hierbij komt kijken 't geen men gewoon is een goed 
oordeel te noemen. 

Hoe ontstaat een goed oordeel? 
Een mijner adsistenten in het teekenen, trachtte zich 

nog al eens te redden, door den leerling ronduit te zepf-
gen, teekenen kan ik je wel leeren, je goed te leeren 
oordcelen dit kan ik niet. 

De heer Zander en zijne medestanders zullen zich 
niet zoo gemakkelijk die moeilijkheid van den hals 
kunnen schuiven; zij toch moeten hunne leerlingen 
leeren, goed te oordeelen, vooral als dc Ambachtsscho
len ook de plaats willen vervullen van Burgerscholen. 
Er is wel eens betwijfeld of van het leeren denken aar 
Ambachtsscholen wel voldoende werk wordt gemaakt; 
het wereldtccken waarin die scholen zich thans bevin
den, dat der observatie, zal zulks wel ophelderen. Door 
mij wordt aangenomen, zoolang het tegenovergestelde 
niet blijkt, dat de heer Zander en zijne medestanders 
de jongens lecren oordeelen en goed oordeelen ook. 

Een goed oordcel wordt in den regel gevormd, door 
ontwikkelend onderwijs, door oorzaak en gevolg juist 
te lecren onderscheiden, door allerlei feitenkennis op 

het gebied, waarop men zich beweegt, te verzamelen, te 
ordenen. De meer of minder bevattelijkheid van den 
leerling, zijn meer of minder goed geheugen, spelen 
daarbij een groote rol. Hoe regelmatiger de leerling 
denkt en dit moet menigeen door schoolonderwijs be
ginnen te lecren, hoe gemakkelijker oordeel, hoe snel
ler men met de jongens opschiet. En deze zijn Onze 
beste leerlingen, de hoop der toekomst. 

De heer Zander en zijne medestanders zullen wel 
met mij eens zijn dat met deze jongens in de eerste 
plaats de verheffing moet worden bevorderd onzer 
ambachtsnijverheid en daarom met mij ontwikkelend 
onderwijs noodig oordeelen. 

Het geven van ontwikkelend onderwijs, ook van 
technischen aard, is door de wet op het M. O. geregeld 
en opgedragen aan Burgerscholen, tenzij daarin op 
andere wijze is voorzien. 

De Ambachtsscholen kunnen zich tot zekere hoogte 
buiten ontwikkelend onderwijs houden, wanneer zij 
verklaren zich met Burgcrschoolondcrwijs niet te wil
len bemoeien. Een mooi onderwerp voor de jaariijk-
sche Bondsvergaderingen. 

Bij ccn goed oordeel behoort feitenkennis en deze 
wordt bij het vaktcekenen verkregen, door aanschou
wing, door het levende woord, door het lezen van 
ambachtsgeschriften, door de leerlingen veel te doen 
schetsen, door velerlei tcekenkunstige voorstellingen 
te doen maken. 

Wanneer naar eene schets eene werktcckening 
wordt gemaakt, dan noemt men dat eene vaktceke-
ning, dc bouwkundigen noemen het nog steeds de-
laillceren. 

Wanneer ccn wagenmaker zijn album opent, op zijn 
tcckenschot de projectiën van het rijtuig uitzet en de 
kromme lijnen op ware grootte uitslaat, dan maakt hij 
ccn vaktcckening of uitslag van den wagen. 

Wanneer de kleermaker of de schoenmaker zijne 
patronen of mallen leckent naar de genomen maat, 
dan maken zij vakteekeninge.n 

Wanneer de clectricien zijne cellenschakelaar pro
jecteert, de deelen uitslaat, zijn plan voor de instal
lation vervaardigt, dan maakt hij vakteckeningen. 

De gemeente Hoorn vraagt ccn gemeente-archi
tect, bezitter der Acte M2, in staat te geven onder-vijs 
in het vaktcekenen. 

Het zal ccn man moeten zijn met veel algemeene 
ambachtskennis, met veel ervaring. 

De heer Carl Lachner. te Hannover, geeft uit maat-
schetsen voor het vaktcekenen ten dienste van aller
lei ambachten. 

Uit een en ander blijkt voldoende wat de kern is 
van het vaktcekenonderwijs ; hoewel de mogelijkheid 
niet uitgesloten is, dat de heer Zander en medestan
ders er iets anders mede bedoelen, in welk geval ze 
zeer zeker niet zullen nalaten hunne bedoeling spoedig 
wereldkundig te maken. 

Zoolang die mededeeling uitblijft, zal door mij als 
kern van het vaktcekenen worden beschouwd, dat aan 
den leerling duidelijk wordt de wijze van doen; de 
tcckenlccraar moet weten hoe in de verschillende 
ambachten wordt geteekend. Hij laat den leerling zien 
hoe men doet, doet hen voor, ziet goed toe hoe de 
leerling doet, zoo leert hij hem hoe 't wezen moet. 

Het vaktcekenonderwijs moet, gelijk uit het boven
genoemde voldoende blijkt, beschikken over vele en 
goede leermiddelen, niet voor enkele, maar voor allerlei 
ambachten: het behoort ter zijner beschikking te 
hebben ambachtsgeschriften. boeken, platen, model-
lenverzamclingen. 

Wat de universiteits-bibliotheken voor de Hooge-
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scholen zijn, moeten de Nijverheidsvcrzamelingen voor 
de Ambachtsnijverheid zijn, niets mag ontbreken wat 
naar den eisch des tijds den ambachtsman kan helpen 
oordeelen. Zoo doet men in 't buitenland meer en meer. 

De heer Bouwmeester had zeker geen ongelijk, toen 
hij het vakteekenen zoo breed opgevat voor Ambachts
scholen, te bezwarend vond. 

Het zou te veel gevraagd zijn overal zulke verzame
lingen te openen: men kan echter in ons kleine land 
in navolging van Duitsche staten volstaan met centrale 
museums, gesteund door Provinciale verzamelingen en 
schoolbibliotheken. De kosten kunnen geen bezwaar 
zijn, waar reeds ccn kwart millioen door ons voor am-
bachtsonderwijs wordt besteed. 

Men make maar eens ccne raming van kosten voor 
eene betere regeling. 

Om betere regeling te verkrijgen — de heeren Zander 
en medestanders zullen wel willen erkennen dat kalme 
voortgang op hunne wijze in strijd is met den geest 
des tijds, met de welvaart van land cn volk — zal moe
ten worden aangevangen met bet verlaten der volks
school op den U - of i Jj-jarigen leeftijd tier leerlingen. 

Daar het bij nieuwe regeling geen aanbeveling ver
dient, de jongens reeds op zoo jongen leeftijd beroeps
keuze te laten doen, moet het onderwijs algemeen 
ontwikkelend zijn in de richting cler ambachtsnijver
heid. 

Het blijkt dat het grootste gedeelte der leerlin
gen tijd beschikbaar heeft om Burgersclioolonderwijs 
te ontvangen. 

De 25(H) leerlingen der Ambachtsscholen zijn voor 
d e h e l f t o u d 14- 16 j a re 11. t/3 gedeelte is jonger, 
1/6 deel ouder. Door het slöjdonderwijs in te voeren 
en verband te zoeken met Burgerscholen is een leertijd 
van twee jaren, misschien zelfs van ruim éen jaar, 
voldoende. De jongens die de Ambachtsschool verlaten 
komen dan met hun 16e jaar op de avondschool voor 
voortgezet onderwijs en blijven aldaar gewoonlijk 3 
jaren, alzoo tot den leeftijd, dat velen in dienst gaan. 

Des daags wordt het verkozene ambacht beoefend. 
Eene centrale verzameling voor het geheele land 

kan door ccn onzer Nijverheidsverccnigingen of een 
onzer Nijverheidsscholen of door samenwerking dier 
inrichtingen worden verkregen. 

Voor de provinciale verzamelingen zijn onze Am
bachtsscholen, die dan Anibaclits-nijvcrheidsscholen 
kunnen heeten, als aangewezen. 

Omtrent schoolverzamelingen behoeven, naar 't ons 
voorkomt, geene andere regelingen gesteld te worden, 
dan gelegenheid te geven veel te zien, veel gelegen
heid voor tentoonstellingen en leestafels. 

I-en der geestverwanten van den heer Bouwmeester 
v .egt hier aan toe : 

De Burgerschool bij Rijkswet geslicht, 
Te Groningen jaren gehuldigd, 
Zij toonde te brengen welvaart en licht, 
Trots hen die haar hebben beschuldigd, 
Handhaving der wel zij daarom 't parool 
Van ieder die 't wel meent met deze soort school. 

Ziet, heer Zander, hoe het nijvere Duitsehland doet, 
Bepaalt dc Bond, hoe het hier wezen moet, 
Besluiten zij, achter den Bond opgesteld, 
Een weinigje minder te worden geteld, 
Dan zal de strijd, lange jaren gestreden, 
Zeer spoedig behooren tot 't grijze verleden. 

Breekt zoo ccn beter tijdperk aan, 
Voor aankomende nijvere handen, 
Waarin, ieder voor zich, ontsluit zijne baan, 
Ontrukt aan de knellende banden, 
Dan verrijze niet het nieuwe aureool, 
De goed verzorgde Nijverheidsschool. 

Moge zulks spoedig worden bewaarheid! 
Groningen, Juli 1899. J . B. J A G E R . 

\ \ A A R H E 1 D . 

JToen het „Dagblad van Zuid-Holland en s-Graven
hage" ons in tamelijk krasse termen beschuldigde ge
logen en verzonnen le hebben, bij het schrijven van 
ons artikel over het heengaan van den referendaris 
van Kunsten en Wetenschappen, zeide het tot het 
doen dier beschuldiging in staal te zijn gesteld. 

Wij vroegen ons toen af, wie de persoon kon zijn, 
die hier achter de schermen zat, en wiens geheele 
takliek was, om ons tot het noemen van een naam 
te nopen. Wij vermoedden, dat de heer De Stuers zelf 
de touwtjes trok, en dat hij al zeer weinig gesticht 
was over hetgeen de beheerder van een onzer open
bare verzamelingen omtrent hem had medegedeeld. 

Daar kwam, ongedacht, de heer Pit zich als de be
doelde persoon aanmelden, maar met de besliste ont
kenning ooit zóó gesproken te hebben, als ons artikel 
wilde doen gelooven. Een stuk van Dr. Hofstede de 
Groot, dat wij nog in ons vorig nummer konden op
nemen, wierp cchier een gansch ander licht op de 
zaak. 

Ontkenning kon niet meer baten. En de heer Pit 
schreef een lang stuk, dat vrijwel alles, wat in ons 
artikel gezegd werd, kwam bevestigen. 

Wij zeiden, „dat onze zegsman den referendaris 
volstrekt niet slecht gezind was". De heer Pit spreekt 
„van zijne persoonlijke affectie voor dien heer". 

Wij zeiden, „dat er ccn lijd geweest is, dat de heer 
De Stuers ccn kracht ten goede was, die in dien 
tijd, misschien door overmaat van ijver, wel eens din
gen gedaan had, die beter nagelaten waren, doch dat 
de rekening sluit met een belangrijk winstsaldo ten 
bate onzer kunst". Het gedeelte van den brief des 
heeren Pit, dat op den Doetinchemschen gildebeker 
slaat, is in denzelfden toon. 

W ij zeiden, dat, als „de referendaris thans verouderd 
is, dit niet slaat op hem als archeoloog, drich op zijn 
werkzaamheid in het belang van onze hedendaagsche 
kunst". Dc heer Pit zegt, dat „hij ten opzichte van 
het Nederlandsch Museum (dat der oudheden R e d.) 
het heengaan van den heer De Stuers zou betreuren". 
Maar hij vraagt zich ook af: „zal de vinnige tegen
stand, dien hij in verschillende richtingen ontmoet, 
hem niet beletten nog veel nut te stichten? — zal 
hij nieuwe stroomingen weten te waardecren en ten 
goede weten te leiden ?" Ook hier hebben wij dus 
de gedachten van den heer Pil al merkwaardig juist 
weergegeven. 

En eindelijk zeiden wij nog: „Een dergelijke toe
stand, meende onze zegsman, kon voor den heer De 
Stuers niet aangenaam z.ijn". Dc heer Pit vraagt zich 
af „in hoeverre het heengaan van den heer De Stuers 
voor hem zelf wenschelijk zou zijn". Andermaal dus 
een treffende overeenstemming. 

Het „Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage" 
moge uit dit geval de les trekken, dat het onvoor
zichtig is, krasse beschuldigingen te uiten op gezag 
van anderen, al zijn die nog zoo hooggeplaatst, al 
meenen zij een redactie tot nog zooveel in staat te 
kunnen stellen. 

Het zou ons natuurlijk onmogelijk zijn geweest de 
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ongegrondheid der beschuldigingen aan te toonen. 
Maar toen eenmaal de heer Pit door tastbare onwaar
heden zijn positie trachtte te redden, en daarop door 
den heer Hofstede de Groot in de engte werd ge
dreven, moest hij wel door de mand vallen. 

Wij hopen voor den heer Pit, dat zijn „uitstekende" 
verhouding met den heer De Stuers zoo mag blijven, 
maar zijn bevreesd, als wij ons herinneren, wat lét 
..Dagblad" vroeger schreef, dat eenige verkoeling zieh 
weldra zal doen gevoelen. 

Niemand kan twee heeren dienen. Vooral iemand 
als de heer De Stuers vraagt de geheele persoonlijk
heid zijner ondergeschikten ; hij eischt volkomen over
gave aan de zienswijze, die hij voorstaat en wie 
meent, dat er ccn „nieuwe" kunst mogelijk zou zijn, 
is reeds alleen daardoor verdacht. 

De heer Pit zal dit in den vervolge moeten be
denken. 

Wij laten de beide artikelen, waarover boven sp a'.c 
was, hier volledigheidshalve volgen. 

M g n k e e r de R e d a c t e u r ! 
Vergun mij, nu ik het eau mij gericht schrijven van den lieer 

Corn. Hofstede de Groot ga beantwoorden, liet woord tot u te 
richten, niet tot hem. — Een aanhef met ,Waarde Vriend" wil 
mij niet uit dc pen. 

Het wordt tijd in liet openbnar klaren wjjn te «drenken Hnd 
ik met den heer Weissman slechts ééns een reep rek, met den 
heer Hofstede de Groot, dien ik tot mgn vrienden rekeodc. had 
ik er verschillende. En dikwijls lippen die over bet doen en la'en 
vnn den heer Referendaris van Kuo'ten en WeieBfChappeo. Het 
doet mij leed te hebben moeten zien, dat de heer Hofstede de 
Groot uit die gesprekken slechts dut heeft weten te balen wat 
hem in zijn strijd tegen den heer De Stuers te pas komt. Het 
mag verwondering wekken, dat waar de heer H. d. G. er niets 
in ziet munt te Blaan uit vertrouwelijk gesproken woorden, bij 
geschreven woorden ongelezen laat. Hij heriunere zich een parti
culier schrijven uit Parijs, een echrgven, dat ik tot hem richt:e, 
nadat de beer J Veth mij het onderteekenen van bet bekende 
stuk der fi beheerders 1 nn publieke verzameliugen, als zijnde e.n 
oncollegiale daad, verweet Ik ben niet gewoon copij van nn u 
brieven te houden, maar ik meen mij zeker te herinneren, flut 
ik als reden van mjjn onderteekeneu opgaf, mijn persoonlij! e 
affectie voor den heer De Stuers. Toen toch was ik nog z ó ó ko-t 
directeur van het Nederlandsch Museum, dat ik moeilijk uit er-
variog had kunnen onderschrijven wat het stuk verklaarde. 

Thans heb ik meer recht van spreken. 
In de Kroniek van 25 Dcc. 1898 en in die van 22 Januari 18H0, 

heb ik , op zeer ondubbelzinnige wijze, myn inzichten omtrent 
het behartigen der belangen van het Nederl. Museum en omtrent 
mgn verhouding tot den chef der afdeeling Kunst en Wetenschap
pen uiteengezet. Zoo stak ik reeds bij den aanvang vun mi)ii be
heer mijn onafhankelijke zienswijzen niet onder stoelen en banken. 

Toen was reeds tussehen jhr. De Stuers en mg voorgevallen 
een incident, waarop de beer Hofstede de Groot wgst, dar. vun 
den Doetichemschen gildebeker. Ik vertelde den heer H. d. G„ 
dat. terwijl het krediet voor aanknopen ten behoeve van bet 
Nederlandsch Museum was uitgeput en ik genoemden beker geen 
gewenschten aankoop achtte, de heer Referendaris er een order 
op gaf, ti' bestrijden uit een ander begrootingsnrt kei. .Maar hr • 
en waarom deelde ik hem dit feit mede, — een feit dat nooit 
bekend ware geworden, aangezien de beker aan een hoogerea 
bieder verkocht werd f Prat op mijne onafhankelijkheid riteer. 
ik dit geval, eerlijkheidshalve, als het c é n i g e , waarin de 
Referendaris zjjn zin bad doorgedreven, er tevens bjj erkennende, 
dat ik eenigszins in mijn plichtsbetrachting was te kort geschoten, 
door te verzuimen in een rapport aan den minister mijne ziens
wijze uiteen te zetten. 

Later heeft de heer Hofstede de Groot mij herhaaldelijk ge
vraagd hoe de verhouding tussehen den Referendaris eu mij wa
llij heeft dan kunnen vernemen, dat, terwijl wij wel eens over 
het aankoopen van voorwerpen verschil van inzicht hadden ge
had, ik nooit iets op den inventariB van de Verzameling had 
moeten brengen, wat er m. i . niet op thuis behoorde. 

De aanwinsten, waarover ik telkens omstandig verslag gaf in 
de Kroniek en laatstelijk in het Bulletin van den Oudheidkundigen 
Bond. bewyzen dat ik niet ben afgeweken van den door irjj In 
den beginne getraceerden weg. De heer Referendaris heelt mij 
hierin riet alleen nooit gedwarsboomd , maar integendeel gesteunu. 
Voorzeker, ook ik acht liet in principe gewenscht, dat de direc
teur eener verzameling vrijheid vnn bundelen heeft binnen de j 
grenzen van zijn kreditt; deze opinie heb ik aan deu heer II 
d. Gr. medegedeeld, aun ieder die hot hooren wilde, ook aai, j 
heer De Stuers, toen ik eens het voorrecht bad hg hem aan tc \ 
zitten. Kvenwel, nu de reglementen het anders willen, heb ik j 
voor mg er nimmer nadeel vun ondervonden. 

De heer Hofstede dc Groot zal zich herinneren, dat ik hem 

heb voorgehouden, boe onverstandig het vnn hem was reeds bg 
de eerste gelegenheid de beste, bg (le eerste prenten-veiling, 
welke er tijdens zjjn directeurschap werd gehouden, te weigeren 
met den heer Referendaris in overleg te treden. Kan het ook 
zijn, dat het den beer H d. G hindert een ander succes te zien 
hebben, wa«r hg mistastte'. Ik ben misschien anders aangelegd 
dan bg', maar het is nu klaar en duidelijk gebleken, dat het 
hebben vsn een eigen opinie niet heeft te leiden tot incompati-
biliteit tussehen den Referendaris en den museumdirecteur. 

Wanneer het den heer II. de G cr om te doen is geweest 
vijandschap te zaaien tussehen den Referendaris cn mg, laat mg 
dan zeggeu, dat zy'n geschrijf tot dit doel niet zal voeren. 

Toen" ik het voornoemde stuk der i directeuren orderteekende, 
hnd ik , gelgk gezegd, nog weinig recht vsn spreken; thans, nu 
ik geruiaieu tijd vrijelijk critiek heb gevoerd, heb ik dat wel. 
Niettegenstaande ik in zeer veel opzichten met den heer De 
Stuers van meening verschil, ofschoon ik mg nooit ontzien heb 
daaraan lucht te ecven, noch in het publiek, — getuige het 
artikel over den Iieursbouw van lierlage in dit blad en mjjn 
artikelen in de Kroniek — noch in gesprekken met den chef der 
afdeeling K. en W., is onze verhouding uitstekend, steunt de 
Referendaris mgn pogen zooveel hg' kan en waardeer ik dien 
steun ten zeerste. 

In hoeverre het heengaan van den heer De Stuers voor hem 
z e i l wersclielijk zou zijn, IB een andere zaak. lig heeft veel tot 
stand gebracht — zal de vinnige tegenstand dien hg in verschil
lende richtingen ontmoet, hem niet beletten nog veel nut te 
stichten'. — Zal hg' nieuwe stroomingen weten te waardeuren en 
ten goede kunnen leiden? Dit zgn vragen welke ik z«ker wel 
eens"zal behandeld hebben in algemeenen zin (vermoedclgk ochter 
niet wat de InatBte vraag betreft met den heer Hofstede de Groot, 
die op elk gebied van kunBt stokstijf conservatief is). Maar her
haaldelijk heb ik getuigd, dat ik voor mij. ten opzichte van het 
Nederlandsch Museum, het heengaan van den beer De Stuers 
zeer zou betreuren. 

Hnd de heer Hof.tede de Groot zich niet laten vervoeren door 
blinden haat legen den heer De Stuers, hij zou den waren zin 
mijner woorden Diet n.iBvat hebben; er niet slechts dat uit gelicht 
hebben, wat in zgn kraam te pus kwam. 

AVat anders te zeggen vau een m«n die in een personen-strgd 
zoozeer de elementaire begrippen van wat goed is en kwaad uit 
bet oo" verliest, dat hg zich niet ontziet gesprekken met iemand, 
dien hg zgn vriend noemt, verminkt in bet publiek te brengen 
cn zich dau nog met een „totns tuus" te teekenen. 

I' dankzeggende voor de verleende plaatsruimte, noem ik mij 
met de meeste hoogachting, 

l w dw, dienaar, 
A . Pu . 

Den heer A . Pir. 
Directeur van bet Nederlandsch Museum van Geschiedenis 

en Kunst te Amsterdam. 
Gij maakt het mij tot verwijt, gesprekken met u in het pu

bliek te brengen, en dan nog wel verminkt 1 Gij hebt zulk een 
zwak herinneringsvermogen, dnt gg u niet heriunerdet den heer 
Weissman te kennen en gij hebt het ongeluk èn door hem èn 
door mij geheel verkeerd begrepen te worden. 

Zoude het, dit alles samengenomen, niet kunnen zgn, dat uwe 
memorie u parten speelde en de fout aan uwe zgde lag? 

Waar in de meest positieve termen iets werd tegengesproken, 
waarvau DU toch wel geen onbevangen beoordeelaar moer zal 
"elooven, dat het voor tegenspraak vatbaar was; waar in een 
blad, dat zich daartoe in staat gesteld zag, voor «leugen en ver
zinsel" werd uitgemaakt wat in hoofdzaak waarheid was , daar 
was spreken voor mg plicht, ook met gevaar voor oogon, daar
door een gewaardeerde» vriend te verliezen. 

Wat gij mij indertijd uit Pnrgs schreeft, is bier, te Zeist, niet 
onder mijn bereik en kan ik dus niet controleeren. Ik neem oven-
wel thoiiB akte van uwe verklaring, dat gg toen nog niet uit 
ervaring kondt spreken, doch nis reden voor uwe ondorteekoning 
van het manifest 0| gaaft: uwo persoonlijke affectie voor Jhr. 
De Stuers. Is dit niet vrgwel betzelfde als hetgeen ik zeide, dat 
nl. niet-onderteekeniDg als een daad van vijandschap zou zgn 
opgevat? Opnieuw moet ik het aan anderen overlaten, to beoor
deelen , of persoonlijke affectie een motief is voor de onderteekening 
van een dergelijk stuk en welke waarde dan te hechten iB aan 
een stuk dat op grond daarvan en niet op grond van ervaring 
onderteckend wordt! Te meer daar in den aaohef de ondertee
kenaars verklsren juist „hunne oprechte ondervinding te willen 
kond doen"! Ware bier niet een Hink en krachtig mannenwoord, 
een „Neen" beter geplaatst geweest? Door zulk een „Neen"hadt 
gij ook u en mij deze onaangename gedachtenwisseling bespaard. 

Voor de overige door u in bet debat gebrachte punten moetik 
terwille vun redactie en lezers kort zgn Gij weet dat ik uw Btreven 
waardeer, wees overtuigd dat bet mij zal verheugen, indien gij 
slaagt, l'w meening dnt uw succes mij hinderen z.ou, isonnoodig 
kwetsend. Gij noemt mg' op elk gebied van kunst stokstijf con-
servutief — kent gij de spreuk, die het fries van den octogonal 
room in de National Gallery versiert? Zij luidt: „Tho works of 
,those whe have stood the test of ages, have a claim to that 
„respect and veneration, to which no modem can pretend." 

Hiermede, vaarwel! „ „ „ „ _ 
Cons. HoKSTEOE UK ÜI100T. 
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D E T E N T O O N S T E L L I N G V A N 
S L U Y T E R M A N . 

A l s wij tot de vrienden van S luytennan behoord 
h a d d e n , en hij ons zijn voornemen bekend gemaakt 
had , zouden wij h e m den raad hebben gegeven, z i jn 
p l a n niet te volvoeren. 

W a n t in onzen l i jd is het voor een kunstenaar ge
vaarlijk, oud en nieuw werk tegelijkertijd te laten 
zien. H e m wordt dan verweten, dat hij zichzelf niet 
gel i jk is gebleven, dat hij tal van goden heeft aan
gebeden, die hij later ten vure doemde. E n aan dat 
verwijt is S luy tennan niet ontsnapt. 

D o c h , wanneer men het werk van antieren dus b i j 
een zou zien, zouden, voor wie niet met twee maten 
meet, dezelfde bemerkingen zijn te maken. W a n t ner
gens is geleidelijke ontwikke l ing ; de eene manier wis
selt de andere af, zonder dat men daarvoor een k lem
mende reden vindt. D i t is het zwakke punt i n onze 
hedendaagsche kunst. 

G a a t men de werken der oude meesters na, dan 
ziet men bij é é n persoon een geheel andere ontwik
kel ing. D e toonsoort blijft, a l worden de h a r m o n i e ë n 
langzamerhand rijker. H o e v e e l toonsoorten worden 
echter niet door onze hedendaagsche kunstenaars ge
bruikt ! L a n g kunnen zij er niet in blijven, en op 
het onverwachtst bezigen zij een onharmonische ver
wisseling. 

H e t is waar, als men de teekeningen, thans te A m 
sterdam g e ë x p o s e e r d , beziet, blijft het duister, waar
o m Sluyterman nu eens zus, en d a n weer z ó ó ont
wierp. L a a t echter bv. Ber lage zijn teekeningen der 
laatste 15 jaar eens bij e lkander hangen, en wij zu l 
len hetzelfde zien. 

Slechts de tentoonstellingen van C u y p e r s hebben 
meer eenheid ; hier heeft echter het vasthouden aan 
é é n historischen stijl de ontwikke l ing onmogel i jk ge
maakt. 

W a t in het werk van S luytennan treft is de han
d ighe id van den teekenaar. D i e is gebleven, hoe ook 
de manier wisselen mocht. H a n d i g h e i d is echter een 
gevaarl i jke eigenschap, vooral waar het teekenen 
geldt. T e e k e n i n g e n als deze hebben toch op zichzelf 
geen andere waarde, dan dat zij duidel i jke aanwijzin
gen of teekens geven van wat de ontwerper bedoeld 
heeft. 

E n deze duidel i jkheid wordt gemist. A l the vlotte 
tintjes cn lekker gewasschen toontjes zijn er niet op 
berekend, o m een goed beeld van de latere werkel i jk
he id te geven, doch alleen o m op de teekeningen 
effect te maken. D a a r o m moet alles, wanneer het uit
gevoerd is, veel minder voldoen dan deze schetsen. 

E r was een tijd, dat aan virtuose voorstel l ing groote 
waarde werd gehecht. W a s de tentoonstell ing tien 
jaar geleden gehouden, d a n zou zij veel succes heb
ben gehad. N u waait de w ind uit een anderen hoek, 
en dit is de oorzaak, dat de onmiskenbare talenten 
van S luytennan nu slechts weinig waardeoring onder
vinden. 

T E C H N I S C H E O P L E I D I N G . 

W i j vonden in een der bladen de volgende beschou
wingen, die wij, eenigszins gewijzigd, laten volgen. 

D e op le id ing onzer aanstaande architecten en inge
nieurs deugt niet in elk geval ze is onvoldoende. 
Z i eda a r een uitspraak, wel geschikt o m in de eerste 
plaats vele ouders en voogden van tegenwoordige en 
toekomstige technische studenten ongerust te maken, 
maar n o g meer o m alle Nederlanders , die technische 
hulp noodig hebben — en dat kan ieder — schrik 
aan te jagen. 

M a a r is het wel waar? H e b b e n wij geen uit
stekende architecten en knappe, vertrouwbare inge
nieurs? W i e spreekt dat afkeurend oordeel uit? 

Helaas , eenige onzer beste deskundigen. M a a r , let 
wel, dat onze architecten niet knap en onze ingenieurs 
niet geleerd zouden zijn, dat zeggen zij niet, zeket 
niet in het algemeen - hun griet betreft de ople i 
d i n g onzer technici, de eischen hun gesteld aleer zij 
architect of ingenieur mogen worden. W i j hebben goe
de architecten en ingenieurs g e n o e g ; de vraag is 
maar: hoe zijn zij het geworden? E n dan, hoe k a n 
er gezorgd worden, dat wij slechts goede kr i jgen? 

D a t de vraag gesteld is, bewijst reeds, dat velen 
meenen, dat er aan de eischen en waarborgen wat 
hapert. W o r d t er in N e d e r l a n d voldoende voor ge
waakt, dat de technici voor hun taak berekend zijn? 

Neen . 
D e architect en ingenieur, dien de Polytechnische 

School aflevert, heeft zelfs zijn theoretische kennis 
n o g heel wat aan te vullen, voor dat hij eene ecre-
plaats onder de technici kan innemen ; practische be
drevenheid moet hem geheel worden ontzegd. H e t 
diploma, bet eenige vereischte, dat de Staat leitel ijk 
stelt, geeft geenerlei waarborg van geschiktheid. D e 
wetenschappelijke ople iding aan de Polytechnische 
School met haar eigenaardige examens k a n vei l ig als 
voldoende waarborg worden aangenomen, dat de j e u g 
dige technicus genoegzaam aan zijn vak gedaan heeft 
o m . . . te kunnen beginnen. M e t de resultaten, thans 
verkregen, is men zoomin met het o o g op de weten
schappelijke ontwikke l ing als met het oog op d e 
practische vorming tevreden. 

T r o u w e n s , ieder weet het of k a n het weten. Ieder 
heeft wel een zoon, een neef, ccn jongen kennis, d ie 
le Del f t gedip lomeerd is, en zich niet lang geleden 
als architect of ingenieur gevestigd heeft, hetzij met 
het doel o m te probecren of hij practijk kan kri jgen, 
en anders om, uitziende naar een baantje bij d e n 
Staat, c c n maatschappij of administratie, intusschen 
toch iets te doen te hebben. V r a a g hem een 3, en het 
antwoord zal in negen van de tien gevallen zijn, dat 
hij van hetgeen hij eigenlijk geleerd heeft, als stu
dent, n o g niets of zoo goed als niets heeft toegepast, 
maar van allerlei, wat hij thans noodig heeft, nooit 
gehoord heeft. 

A l s student had hij plezier in velerlei, dat hem op 
't college werd uiteengezet. O v e r constructie bijv. heeft 
hij de t h e o r i e ë n van groote geleerden vernomen e n 
overdacht, maar als het een beetje wil , heeft hij n o g 
zelfs de eenvoudigste constructie niet zien uitvoeren. 
A l s een klant zich bij hem aan komt melden, zit 
hij over de eenvoudigste zaken met dc handen i n 
het haar. 

D e jonge architect of ingenieur zal u, als hij eerl ijk 
is, moeten bekennen, dat hij menigmaal zenuwachtig 
is geweest, als hij een eenvoudig bestek in e lkander 
moest zetten en dat hij herademde, als bij de uitvoe
ring bleek, dat geen grove fouten gemaakt waren. 

Bi j het onderwijs is, niettegenstaande vermeerde
r ing der leerstof, nog steeds gebrek aan de noodige 
kennis tier practijk ; en aan de andere zijde is, juist 
ten gevolge van dc uitbreiding der leerstof, gebrek aan 
behoorlijke voorbereiding voor de beoefening der we
tenschap als zoodanig. 

Bij de examens is het wetenschappelijke de hoofd
schotel. M o e t de practijk zelf, het leven, nu maar de 
rest doen ? Z a l d c jonge technicus nu verder al doen
de moeten leeren? 

N i e m a n d is met de tegenwoordige ople iding e n 
voorbereiding voor de pract i jk tevreden. W i j zullen 
later eens nagaan, wat in die op le id ing veranderd zou 
moeten worden. 
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M E T S E L S P E C I Ë N . 

(Ingezonden.) 

l n verband met de artikelen over m e t s e l s p e c i ë n , in 
uw b l a d c n in „ D e A m b a c h t s m a n " is het misschien 
niet zonder be lang mede te deelen, wat Jhr . C . M . 
S t o r m van 's Gravensande in zijn handle id ing tot de 
kennis der Burger l i jke en Mil i ta ire Bouwkunst , 2c 
druk , 1850, in § 47 over het onderwerp zegt: 

„ W a n n e e r men kalk, die alleen met water tot een deeg 
of d ikken brij gevormd is, als metselspecie gebruikt, d a n 
zou deze bij het opdroogen zoodanig inkrimpen, scheu
ren en barsten, dat er geen voldoende samenhang 
tusschen de stcenen zou worden gevormd ; tenzij men 
de voegen zoo d u n kan maken, dat deze inkr imping 
geenen nadeeligen invloed uitoefent, hetgeen door de 
ruwheid der stcenen veelal onmogel i jk is. D iensvo l 
gens voegt men c c n andere stof bij den kalk , welke 
daarmede ge l i jkmatig moet vermengd worden, zoodat 
op de ccne plaats niet meer kalkdceltjes dan op de 
andere zijn, en dat de hoeveelheid vreemde stof groot 
genoeg zij, 0111 de schadelijke ui twerking der be 
doelde i n k r i m p i n g te voorkomen. V o o r metselwerk, 
dat slechts aan de lucht is blootgesteld, voegt men bij 
d e n k a l k alleen z a n d ; doch is het ook aan het wa
ter blootgesteld, d a n voegt men bij den v e t t e n ka lk 
eene zoodanige stof, welke aan deze kalksoort de 
eigenschap geeft, onder water te kunnen verharden. 
Derge l i jke stoffen noemt men in het algemeen c e-
ï n e n t e n." 

Verder , in $ 48 : 
„ I n de nabijheid van Maastr icht is geen g o r d met-

selzand te bekomen. Bij de Gen ie aldaar maakt men 
veel gebruik van het poeder van gestampte gebakken 
stcenen." 

V o o r t s in § 57 : 
„ D e versteening of het verharden van den gewonen 

ka lkmortc l schijnt aldus verklaard te moeten wor
den. 1». H e t ka lkdeeg droogt langzamerhand op, 
waardoor een droog kalkhydraat gevormd wordt, 
hetwelk onder medewerking van dc d r u k k i n g door 
de bovenl iggende steenlagen uitgeoefend, ccn zekere 
vastheid verkrijgt. 2". D o o r den mortel wordt er kool 
zuur uit de lucht opgeslurpt, waardoor de kalk allengs 
weder lot koolzure kalk overgaat, en, wat de vast
heid betreft, tot den natuurlijken kalksteen nadert. 
D e z e vorming van koolzure kalk heeft plaats door tus-
schenkomst van het water, hetwelk in den mortel aan
wezig is, en dat, met kalk verzadigd, (kalkwater vor
mende) koolzuur opneemt, dan koolzuren kalk als 
kristallen afzet (evenals bij de stalaktietcn of druip-
steenen plaats heeft), zich andermaal met ka lk ver
zadigt, enz. D e mortel zal daarom harder worden, naar 
mate hij langzamer u i tdroogt ; terwijl mortel, die al 
zijn water spoedig in warme drooge lucht door uit
d a m p i n g verliest, volstrekt geen vastheid verkrijgt. 
W e l is waar neemt het drooge kalkhvdraat ook kool
zuur op, doch verzadigt zich daarmede niet cn zijne 
vastheid wordt, daar geen kristalvorming plaats heeft, 
weinig grooter dan die, welke het oorspronkelijk hv-
draat heeft. D e volkomen versteening van den ka lk
mortcl gaat zeer langzaam." 

D e schrijver verklaart hieruit, waarom men bij 
zeer oude muren zulke sterk verharde m e t s e l s p e c i ë n 
vindt. H i j is van mecning, dat cr geen scheikundige 
werk ing tusschen ka lk cn zand bestaat, maar dat de 
zandkorrels het indringen van het koolzuur in de met
selspecie bevorderen, door de zeer kleine ruimten, 
welke er tusschen de zandkorrels en rle kalk blijven. 
H i j wijst er op, dat zoowel ter v o o r k o m i n g van te 
groote i n k r i m p i n g als ter bevorder ing der verharding, 
de hoeveelheid ka lk niet te groot mag zijn. 

T e n slotte geeft in § 02 de schrijver als zijn meening 
te kennen, dat in de in 1850 door het R i j k toege
paste mengingen der s p e c i ë n altijd te veel k a l k werd 
gebruikt. 

O v e r het uitslaan van gevels en de oorzaken daar-
can k o n ik bij S torm van 's Gravensande niets v inden. 

Hoogachtend , 
U w bestendige lezer, 

15., 3 A u g . '99. X . 

P R I J S V R A G E N 
'1 K H U I S V O O R Z E E L I E D E N T E M A A S S L U I S . 

O p deze prijsvraag zijn niet minder dan 43 ant
woorden ingekomen. In het volgend nommer ho; JII 

wij de motto's mede te deelen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-ORAVENHAGE. Voor het overnemen van de concessie voor het 

wandelhoofd in zee voor het Kurhaus en bet in exploitatie bren
gen der zaak heeft zich eene combinatie gevormd. 

Het bestuur v "n de op te richten naamloo/.e vennootschap 
.Wandelhoofd ScheveniDgen" zal bestaan uit de heeren: Mr. J. 
O. Patyn, oud-l urg^rnceHter van 's-l iravenhage, preiident: J . D. 
Ruijs T.Az., gedelegeerd commiesarirt en secretaris; A. Oppen-
heim, bankier, allen te '8-«iravenhage; l i . van der Pot, reeder 
en cargadoor; L. E. Uvttenhooven, directeur der directe belas
tingen, enz., beiden to Rotterdam, terwijl als directeur zal op
treden de heer 13. tioldbeck. directeur-generaal der Maatschappy 
Zeebad Scheveningen. 

Uit de samenstelling van het bestuur blijkt, dat hoewel de 
Maatschappy Wandelhoofd geheel zelfstandig zal optreden, toch 
de samenwerking met du Maatschappy Zeebad Scheveningen ver
zekerd is. 

Het geheele werk zal volgens overeenkomst uitgevoerd worden 
door de l'lettery voorheen 1. J . Enthoven it Co. De teekeningen 
van het hoofd en van de overbrugging op dpn strandmuur zyn 
sedert eenijfe duiien tentoongesteld aan bet Kurhaus, Iandzyde, 
bjj den noordelyken opgang n a i r de Kurzaal Men hoopt onmid
dellijk na aHoup van het seizoen met den bouw te beginnen en, 
L U er geeu tegenspoed is met de winkelgaanderij onder het 
Kurhaus-tcrras en do overbrugging van den strandmuur, gereed 
te zyn op 15 Mei, terwjil het hoofd geheel voltooid, einde Aug. 
1!»G0 zul kunnen geopend worden. 

—- Naar wy vernemen is met den aanleg van de voor rijks-
rekeiiing te bouwen buitenhaven te Scheveningen belaft de inge-
n eur van den waterstaat, de heer H WortmiD, vroeger water-
stuatsingeoieur in Drente. 

A M S T E R D A M . Het bestuur van de Maatschappij tot bevordering 
der bouwkunst maakt bekend dat de 80ste algemeene vergadering 
zal gehouden worden op Woensdag G September te Zwolle, en 
dat op Donderdag 7 S ptember een bezoek zal worden gebracht 
aan Kampen. 

H A A R L E M Dinsdag 1 Augustus werd in het Brongebouw de 
algemeene vergadering gehouden van de Vereeniging van water 
leidingBbclanjteu in IN'ederland, die het vorige jaar is opgericht 
en thans 3D leden telt. 

De heer Vogel riep de aanwezigen het welkom toe, wees op 
het vele werk, dat reeds gedaan werd en nog tc doen vult, en 
gaf het woord nan den heer J. Schotel. uit Rotterdam, die do 
waterleiding van Haarlem behandelde. De geschiedenis leert dat, 
toen in 185ti dc buizen door deu grond van Haarlem voor de 
waterleiding van Amsterdam gelegd worden, Haarlem zelf geen 
water kou krygen. 

Dit duurde tot 1866, toen er waterverstrekking kwam, die echter 
in 1885 werd beperkt, en iu 188!) door Haarlem besloten werd 
een eigen leiding te maken. 

Er werd gezocht naar een waterterrein en dat was wel te vin
den, maar het verkrygen vun de gronden ging niet zoo eenvoudig, 
want de eigenares wilde de grondeu niet afstaan en onteigening 
moest worden aangevraagd. Dat geschiedde in 18i»0. doch eerst 
iu 1894 kwam de wot en het duurde tot 18!"". eer de bezwaren 
waren uit deu weg geruimd. 

In 1897 begonnen nu de werkzaamheden, eu door het uit
stekende werken van aannemers en leveranciers, kon reed» in 
1898 de leiding worden geopend. 

Spreker gaf duarna een beschrijving van de gemaakte werken. 
Van IJ tot 3 uren werden verschillende musea en ook het 

orgelconcert in dc St. Ravo bezocht, waarna een bezoek werd 
gebracht aan het ter» ein van de waterleiding in de duinen, waar 
de beer Schotel de geschiedenis der waterleiding nog eene 
demonstreerde. 

Den volgenden dag, den 2den Augustus, kwam het eerst aan 
het woord dc heer A. Vosmaer, te Haarlem, die het onderwerp 
„Ozoniaatie-systomeu" behandelde en to l£ourhad , underloading 
van den heer Van Hasselt, een excursie plaate naarLeyduin. Do 
eerste algemeene vergadering der Vereeniging is uitmuntend ge
slaagd. 
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— Het Museum van Kunstnijverheid werd gedurende de maand 
Juli bezocht door 764 personen, terwyl in de aan liet Museum 
verbonden boekerij gedurende de laatste drie maanden 277 boek
en plaatwerken naar verschillende plaatsen van OEB land ver
zonden werden. 

Gedurende de maand Augustus ia de boekerij gesloten, doch 
gedurende de vacantiemaand zal in het Museum de tentoonstelling 
oer Hindoe-monumenten, ulsook de kunstsrijwerken uit de l'a-
dangsche Bovenlanden nog tentoongesteld blijven. De lessen van 
de aan het Museum verhouden school voor kunstnijverheid zullen 
4 September weder beginnen. 

MAASTRICHT. De Gemeentoraad heeft de plannen vooreen nieuw 
elachtbuia, waarvan de kosten op '200.000 zjjn geraamd, goed
gekeurd en besloten, de aanbesteding in gedeelten te doen plaats 
hebben. 

P E R S O N A L I A . 
— Dij kon. besluit is den ingenieur 2de kl. bg de marine M-

G. de Gelder, op zijn verzoek, niet ingang van 1 Aug. j.1. eervol 
ontslag verleend. 

— Bg kon. besluit is met ingang van 1 Aug 1899 .1. V ' . 
Bóeseken, technoloog te Rotterdam, benoemd tot tijdelijk adjunct
secretaris bij de Staatscommissie, ingesteld by kon. besluit van 
18 Oct 1897 no. 32, om te onderzoeken, welke maatregelen be
hooren te worden genomen ter voorkoming van voor de volke
gezondheid schadelijke verontreiniging der openbare wateren. 

— Bg beschikking van den minister van waterstaat is de civiel 
ingenieur J . K. Inckel, te 's-Gravenhage benoemd tot tijdelijk 
adjunct-ingenieur bij den algemeenen dienst vun den rijkswater
staat, en H . G. Hagenaar, te Ulitterswyk, by de verbetering van 
de Maas onder Grubbenvorst, Arcen en Velden. 

— De heer J . van llettinga Tromp, civiel-ingcnieur te l'treeht1 

is met ingang van 1 Augustus benoemd tot asp -adj.-iugeuicur bij 
den dienBt van "Weg eu Werken der Maatschappij tot exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

— By des waterstaat iu Nederl-Indië is: 
b e n o e m d tot a-chitect le kl. , de architect 2e kl. H (i . 

Burkunk; 
b e p a a l d dat de oplichter tie kl. J . I,. vau Erp Taalman Kip 

geplaatst blijft in de residontio Madioen; 
t o e g e v o o g d aun den chef der 4e watcrstaatsafdeeling voor 

zyn bureau, de opz. le kl. J J . Sterkenburg; 
o v e r g e p l a a t s t van de residentie Tegsl nuar de residentie 

Madoeru. de oplichter Se klasse II. 1,. E llornuug. 

— Bij de Staatsspoorwegen in Nederl.-Indië zyn: 
benoemd tot bouwkundig ambtenaar le kl. Meyling; tot op

zichter le kl. hij de werkplaatsen Jellcma, en tot opzichter 2e 
kl bij die werkplaateen Cbattclin; tot tijdelijk teekenaar le kt, 
de tgdelyke onderopzichter 2e kl . F. K. Wieringa; 

o v e r g e p l a a t s t van de Bantam-lyn naar de lyn Kalisat-
Banjoewangi, de bouwkundige ambtenaar le kl. D. J . Stam; 

g e d e t a c h e e r d bij de exploitatie der Oosterljjnen de onder-
opzichter D. i li. I'. Marcus: 

g e p l a a t s t te Batavia hg het groudpeilwezen de benoemde 
mijningenieur 3e kl. Nee ie 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Tij tl el yk o p z i c h t e r bjj den boow der gemeentegasfabriek 

te Beverwyk, voor ongeveer ü maanden. Salaris / 80 per maand. 
Adres vóór 15 Aug. aan den Burg. 

— T e e k e n a a r - c o n e t r n c t e u r aan de machinefabriek 
„De Oog" te Nijmegen. Pract. cn theor. kennis van stoomwerk
tuigen vereischt. 

— O p z i c h t e r voor toezicht by den bouw eener kleine fabri8^-
Salaris naar bekwaamheid. Adres lett. 0 1419, boekh. Firma wed. 
J . I.orctz te 's Bosch. 

— L e e r a a r iu bet bouwkundig teekenen en de kennis der 
bouwmaterial en aan de Burgeravondschool te Dordrecht Jaar
wedde f 450. Adres vóór 1 Sept. ter secretarie der gemeente. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 

heet en gea bonneerden tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een bouwk. opzicliter-teekenaur. practisch ontwikkeld, zag 
zich gaarne als zoodanig geplaatst. Adres uo. 63 Bureao dezes (.2 

— Een bouwk. opzichter-teekenaar zag zich gaarne tegen 15 Aug-
ot later geplaatst. Goede refer. Adres lett. A. Bureau dezes, \ 7.ie 
advert, in dit no ) (1) 

— Iemand, oud 27 jaar, goed kunnende teekenen en detail' 
leeren eu ged. 10 jaar met vrucht op bouwerken pract werkzaam 
geweest, zag zich gaarne als bouwk.-opz. ol' uitvoerder voor 
va»t geplaatst. Adres no. 64. Bureau deze... ( l l 

IxKORMATIKeTltEAI! T E C H N I S C H E V A K V E R K K \ I I ; | N I " , 
VAX-IIUK-HKLSTSTKAAT 2U , AjUKRUAJI. 

1. Bouwk. Opz-Teekenaar, leeft. 25 j . oog. sal. ' 70 a 80 p. m 
2. Ondei haas-opzichter, l i „ „ ' 2 ) per week. 

ADVERTENTIEN. 

OPZICHTER. 
Een Bouwkundig O I ' Z I C H T E B -

T K K K H . V A A K zag ziel gaarne 
tegen / .» Iti/iuuiiro ut later ge
plaatst. Uoi'ili- relcei lië" ten dienste. 
Ff. Br lett. A, Bureau van flit Blad. 

Te koop aangeboden. 
« H o r i z o n t a l e S T O O M -

l A C H l S i K S met veranderlijk"' 
Expansie en Condensatie, 4j 25 Eff. 
P. K. Middellijn Cilinder 480, Krukslag 
480, Middellijn Luchtpomp 266 m. M. 

8 C E N T K I F I I G A A L -
P O H P J E N , Middellijn 70 c.M., 
Wateropbrengst bij 90 omwentelingen 
per minuut ^ 45 M'. 

Een C O R N W A L L 8 T O O 11 -
K E T K L , Lang 5 85, Middellijn 1 85, 
Middellijn Vuurgang 0 90 M. waarin 
4 Waterbuizen, Middellijn Stootnkait 
0.80, Hoogte 0 85 M. Verwarmend 
Oppervlak 34 Al-'.. Stoomdruk 5 Atm. 

Allee gebruikt, doch in uitmuntend 
goeden siaat; de Ketel wordt geleverd 
op Rijkskeur. 

Te bevragen bij CORN. E I C K E L -
B E R O , Makelaar in Machinerie», 
H e e r e n m a r k t 7, l » tar« -r<f< i» i . 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , S m i t a r y E n g i n e * 
M e m . San. Inat L O N D O N . 

Kantoor: 11» De Bnjterkade, A U S T K B D A » . FUlaaal: M Bekla. 
Hoofdagent voor Nederland, Belgis en Koloniën van SHANKS ft Co, te BarrheaA 
Specialiteit voor de Levering van compleete Badinrichtingen. — Privaat-In ichnngen. -

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, Watcktafili, Urinoirs eai. — T I I V 1 I I I I O em V E N T I L A T I E 

Belast zieh met de plaatsing eu inrichting in geheel Nederland. Zeer eonearreerendepi 
Teekeningen en prhsopgaven gratie. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke : 

^ L C A R B O L H E U M f 

V e r z e k e r t I' v a n liet 

GROOTSTE BEDERFWEREND 
v e r m o g e n . 

O - . 3VI. B O K S cto C o . , 

Am a t e r et a tn. 

H. P. DER BOER, 
Wolleiifoppenstraat 37. 

ROTTEBDAW. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVEMS 
i 

Bekroond met den hooq'ten Pry» en 
Bowlen en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R 
D R E C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
d e n b a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

P . K O O I J , 
Mr. Steenhouwer en Mar brier, 
Z.-0. 

D E N H A A C . 
Atelier voor alle in den ruimsten zin 

.oorkomenile H a r d s t e e n , Z a a d -
• e e n , H a r m e r w / e r k - n , dirat-
z e r k e n en S c h o o r s t e e n m a n t e l » . 

Ttdophoon Z O O . 
Ter drukkerjj d e r Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

3t"e ' A A R G A N G N". 32 Z A T E R D A G , 12 AugusUs IÏ-QQ. 

REDACTEUR , F. W. V A N GENDT Jüz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 1 0 . , V Gravenkage. 
het binnenland Advertentie* vnn 1 tot 6 regels / i.oo, het bewijsnummer daarondel 

begrepen; v.ur eiken regel meer / 0 . 1 5 . Uroote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 

Abonnementsprijs per j aar b.j vooruitbetaling voor 
fS-—; voor lielgie / 6 . 5 0 en voor d.- overige landen der l'ost-unie, 
met inbegrip van Xederlandsch-Indie e n 'transvaal, / 7 5 0 . Afzonder
lijke n o m n i e r s bij vooruitbetaling me. plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat /'O 15. 
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Z ii r i c li. 

Wanneer men eenigen tijd in liet zonnige zuiden 
heeft vertoefd en, door een gelukkig toeval, daar 
voortdurend door heerlijk wcucr werd begunstigd, 
wanneer men de weelde der italiaansche merci heelt 
genoten en sleclits 1100de de reis naar het noorden 
aanvaardde, dun is men misschien nict in de beste 
stemming, om het schoon van Zwitserland te waar-
dceren. 

Reeds als men den Gothard-tunnel uitkomt en te 
Göschenen zicli een weinig vertreedt, voelt men de 
Noordschc koude op minder aangename wijze. De 
natuurtafen den boeien aanvankelijk hel oog, doch 
men mist het jonge groen, dat pas aan liet landschap 
zijn eigenaardige bekoorlijkheid geeft. 

Zelfs het Vierwaldstattcr-mccr lijkt kaal en doodsch 
in het vroege voorjaar. Als Brunnen voorbij is, en 
de trein zich naar Zug wendt, worden de bergen 
steeds lager, en haast het aanzien niet meer waard. 
Dan volgt een buitengewoon lange tunnel en de trein 
heeft den westelijken oever van het meer van Zurich 
bereikt. 

Het zijn slechts heuvels, die dit meer begrenzen. 
De eenige berg, die zich hier bevindt, de Uetli, is 
niet zichtbaar, omdat de trein er te kort langs gaat. 
Aardige dorpen, met witte huisjes, tc midden van 
wijnbergen gelegen, begrenzen den oostelijkcn oever 
van het meer. 

Het eerste slation van Zurich is Enge, dus genoemd 
naar de voorstad van dien naam. Dan komt een korte 
tunnel, een brug over ccn kleine rivier, dc Sihl, cn 

drie plaalsirgen, slechts tweemaal gerekend. 

nadat de lijn een grooten boog beschreven heeft en 
nogmaals over de rivier is gegaan, wordt het e.gen-
iijke hoofdstation \an Zurich bereikt. 

' Men roemt hel station um zijn | ra- list hc inrii liti ig. 
Ik kan mij met dien lof vereenigen en vooral de 
Éroote hai, niet haar overvloedig uovenlicht, scheen 
Jnij wel geslaagd. Maar de architectuur van het ge
bouw vertoont die tamme Renaissance, die in de laat
ste jaren haast overal in Zwitserland wordl toegepast. 
De middenpartij is een niet gelukkige navolging van 
het nu afgebroken Palais de ('Industrie te Parijs. 

Vóór het station slaat een standbeeld, hetwelk een 
heer in modern kostuum voorstelt. Die heer was on
getwijfeld ccn braaf man. maar zijn medeburgers heb
ben niet goed gedaan hem, mitsgaders zijn geklecde 
jas, in brons te doen gieten. 

Wij nemen nu de paardentram, d;e te Zurich nog 
niel overal door dc electrische beweegkracht verdron
gen is, ofschoon dit niet lang meer duren zal. \ \ ij 
rijden langs de Linmiat cn bereiken zoo het meer, 
waar het stoombootje gereed ligt, dat ons naar de 
villa te Küsnacht, waar wij onzen intrek zullen nemen, 
vervoert. Deze bootjes hebben dc eigenaardigheid, 
dal het geheele dek overkp.pt is, met vensters aan alle 
zijden, zoodat men min of meer aan ccn tramwagen 
herinnert wordt. 

Zoodra de gelegenheid zich aanbood, voer ik weder 
naar de stad, om met hare bouwkunst kennis te ma
ken. Dal die kennismaking geheel aan mijn verwach
ting beantwoordde, zal ik niet beweren. 

Overal ziet men oud en nieuw naast elkander. Het 
vroegere Zurich moet ccn schilderachtige stad geweest 
zijn, doch heel wat is gesloopt, om voor modernen 
aanleg plaats te maken. 0|> prenten ziel men de stad 
door muren en torens omgeven, en door een zwaar 
hekwerk van het meer afgesloten. Doch terwijl te 
Luzcrn die oude versterkingswerken gespaard bleven, 
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en nu, ofschoon voor hunne oorspronkelijke bestem
ming ongeschikt geworden, aan de stad een eigen
aardig karakter geven, heeft men ze te Zurich zoo
g o e d als geheel doen verdwijnen. 

De prachtige kaden, die men, van het meer ko
mende, ziet, bestaan nog slechts betrekkelijk kort. 
De oevers van de stad en van dc voorsteden Riesbach 
en Enge waren het eigendom van particulieren. 
Slechts de oevers van de I.inimat behoorden aan de 
stad. 

in 1881 besloten de drie gemeenten de kaden te 
doen maken en deze door ccn brug over de Limmat 
te verbinden. Bijna 22 hektaren van het meer werden 
gedempt, waarvoor 1.200.OOO M3. materiaal noodig 
was. dal alles uit het meer, vooral aan de zuidzijde, 
gebaggerd werd. Men begon met het maken der fun-
deeringen voor de kademuren door een dam van 
grove kiezel te storten, waarachter de aanvulling ge
leidelijk werd voortgezet. Voor die aanvulling was 
900.000 M3. materiaal gerekend, zoodat de inklinking 
zeer aanzienlijk geweest moet zijn. 

Een brug van 120 M. lengte is over de rivier ge
slagen : de breedte van het dek bedraagt ongeveer 
20 M., terwijl dc pijlers 20 M. hart op hart staan. 
De ijzeren liggers hebben den boogvorm, en de brug, 
ofschoon zeer eenvoudig in haar hoofdlijnen, maakt 
een aangenamen indruk. 

Een groot deel van hel verkregen terrein is als 
park aangelegd. Maar ook voor bouwterrein werd ge
zorgd. Hier staal de 111 1895 geopende Tonhalle, ccn 
werk van de YYeener architecten Eeliner en Meinier, 
maar dat, wegens het beweerd plagiaat, door deze 
bouwmeesters bij een hunner Duitsche collega's ge
pleegd, in geen besten naam staal. Ik kan niet be-
oordeelen, wat er van het plagiaat aan is. De platte
grond herinnerde mij 111 zijn hoofdtrekken aan dien 
van liet Concertgebouw tc Amsterdam. Dc ovale zaal, 
die daar echter aan de achterzijde geplaatst is, ligt 
te Zurich aan hel hoofdfront, en zij is door twee 
torens geflankeerd, in den geest van het Casino te 
Monte-Carlo. 

Daar tijdens mijn verblijf te Zurich geen uitvoe 
ring met koor en orkest plaats vond, zoo kan ik over 
de groote zaal geen oordeel vellen. In de ovale 1 
venzaal, die tevens als restaurant dient, speelt echter 
iederen avond een kapel. De acoustiek was er aller
slechtst. 

Dezelfde architecten, die de Tonhalle ontwierpen, 
bouwden ook den nieuwen schouwburg aan de ooste
lijke kade. In dit gebouw woonde ik een voorstelling 
bij en ik had gelegenheid er inij van te overtuigen, 
dat de bouwmeesters hun reputatie als schouwburg-
specialiteiten wel verdienen. 

Niet dat de architectuur nu zoo veel bijzonders was, 
want zij is, zooals ook bij dc Tonhalle valt op te mer
ken, uiterst banaal, niet bepaald slecht, maar zonder 
eenige persoonlijkheid De distributie van het ge. 
bouw is evenwel voortreffelijk. Alle rangen hebben 
hunne afzonderlijke trappen, de zaal is goed van 
vorm, en het tooneel is van tamelijk aanzienlijke af
metingen. Maar de schilderingen in de zaal zijn foei-
leelijk, terwijl ook, door de tot ondersteuning aange
brachte zuilen, er verscheidene plaatsen zijn. waar 
men niets zien kan. 

Een ander nieuw gebouw, het postkantoor, ligt 
wel niet aan de kade, maar toch in de onmiddellijke 
nabijheid ervan aan de westzijde van de Limmat. 
Ook hier is de architectuur van weinig beteekenis. 
doch valt dc practische inrichting te roemen. De nucii-
tcre zin van de Zwitsers heeft hier ongetwijfeld een 
rol gespeeld. 

Ik zeide reeds, dat te Zurich oud en nieuw sp 
eigenaardige wijze dooreeiigemengd zijn. Wanneer 
men van dc kade komende, de stad ingaat, dan vindt 
men, onmiddellijk naast de hooge Rcnaissance-paleizen, 
die in den laatstcn tijd zijn gebouwd, nauwe straatjes 
met vakwerk-huizen, die, al stijgende, naar het Gross-
nmnsler, de voornaamste kerk der stad. voeren. 

De kerk is een Roiiiaansclie basiliek niet drie beu
ken, wier koor rechthoekig' gesloten, nimmer een 
eigenlijke koornis bezeten heeft. De beuken zijn door 
pijlers gescheiden; boven de zijbeuken zijn galerijen 
gemaakt, zooals men dit o. a. bij sommige kerken te 
Milaan ziet. 

Twee torens verheffen zich aan dc westzijde. Zij 
zijn 111 hun benedendeel nog volkomen Romaansch; 
slechts de achtkante bovenverdieping is blijkbaar uit 
den lijd der latere Gothiek. In dc achttiende eeuw 
heeft men de ongelukkige gedachte gehad, de torens 
door quasi-Golhische koepels te bekronen. De zuide
lijke toren prijkt, bovenaan, met een nis, waarin een 
beeld van Karei den Groot en. Nis en beeld zijn on
getwijfeld uil dc 15c eeuw, ofschoon men te Zurich 
meent, dat zij veel ouder zijn. 

De kerk is waarschijnlijk 111 de 11c eeuw begon
nen en in de 13e voltooid. Zij heefl geen ingang aan 
de westzijde ; het voornaamste portaal ligt aan den 
noordelijken zijgevel. Het is rijk versierd in den 
latercn Romaanschen stijl. 

Het interieur is zonder ccnig sieraad. Reeds in 
!5_'_| werd alles, wat aan den Katholieken ceredienst 
herinnerde, weggenomen. Zelfs het beeldhouwwerk 
aan de pijlers werd niet ontzien. Slechts enkele Ro-
maansehe reliefs zi|n daar gespaard gebleven, waar
onder ccn, dat de vlucht naar Egypte voorstelt. De 
gestrengheid der Protestanten ging zóóver, dat zelfs 
geen orgel geduld werd. Pas een twintig jaar geleden 
werd zulk ccn instrument aangebracht. Toen werden 
ook, in de oostelijke vensters, de niet zeer geslaagde 
figuren van Christus, Petrus cn Paulus gt plaatst. 

De torens bevatten vier klokken ; de beide groot
ste zijn uit de 15e, de twee andere uit de 18e eeuw. 
Boven het koor rijst een spits torentje uit het dak, 
waarin eveneens een klok hangt, die iederen dag om 
half drie wordt geluid. 

Het voormalig klooster, dat bij de kerk behoorde, 
i'ii dat aan de noordzijde lag, is grootendcels ver
dwenen om voor een meisjesschool plaats tc maken. 
Maar als men dit gebouw is binnengetreden, wordt 
men verrast door dc nog zeer goed bewaarde kruis
gang van het klooster, die nu als speelplaats voor de 
leerlingen der school dient. Deze kruisgang bevat aan 
iedere zijde drie traveeën, en is in zeer rijken Romaan
schen stijl gedecoreerd. Dc zuiltjes in de openingen 
zijn bijzonder slank. Hunne kapiteelen worden door 
kraagsteenen bekroond, die aan de werken der Lon-
gobardisch-Romaansche kunst doen denken. 

Als men van dc hooggelegen hoofdkerk langs een 
trap weder naar de Limmat afdaalt, dan komt men 
aan de voormalige Wasserkirche, een onbelangrijk ge
bouw uit het laatst der 15e eeuw, thans als bibliotheek 
in gebruik. Voorheen werden hier ook oudheden be
waard, die echter thans naar het nieuwe Landesmu-
seum zijn overgebracht 

Aan de overzijde van de Limmat ligt het Fraumün-
ster, eene kerk uit het begin der 13e eeuw, doch niet 
meer geheel in haar oorspronkelijken toestand. Door 
later aangebrachte galerijen is het interieur vrijwel 
bedorven. De noordelijke toren kreeg in de 18e eeuw 
een dier bijzonder slanke spitsen, welke voor 
Zwitserland zoo karakteristiek zijn. Boven de 
deur van het noordertransept ziet men een hert uit
gehouwen. Dit hert herinnert aan de legende, die 

wil, dat Ilildegard en Jiertha, twee achterkleindoch
ters van Karei den Grooten, door een hert, dal ver
lichte horens had, op de plek, waar het klooster ge
sticht moest worden, gewezen werden. Van het klooster 
is slechts weinig meer over. De drie Laat-Gothische 
kamerbetimmeringen zijn naar het Landesmuscum 
overgebracht. Van de Romaansche kruisgang bleef, 
aan de zuidzijde der kerk, nog een gedeelte bewaard. 
De vormen herinneren aan die van de Grossmünstcr. 
Slechts komen hier ook pijlers voor, die met reliefs, 
tafercelen uit de geschiedenis der HH. Felix en Re-
gula, versierd zijn. 

Wij gaan nu weder de Münsterbrücke over, die in 
18̂ 8 van steen gebouwd werd, cn bereiken zoo d n 
oostelijken oever van de Limmat, die haar blauwe 
golfjes noordwaarts stuwt. Op haar oever werd in 
de laatste jaren der 17e eeuw het raadhuis gebouwd, 
dat in de geschiedenis der architectuur een zekere 
vermaardheid heeft, omdat het, ofschoon ontstaan in 
een periode, die door haar zeer barokke vormen be
kend is, toch een strenge waardigheid vertoont. Dc 
verdiepingen zijn wel wat laag, maar dc pilasters 
croed van verhouding en dc bekroningen boven de 
vensters hebben geen al te wilde lijnen. Slechts de 
.ingang is rijker van behandeling ; dit portiek schijnt 
evenwel niet voltooid, althans de bekroning past niet 
goed bij het overige, en is wat al te nuchter. 

Het gebouw bevat twee groote zalen, die hoogst 
eenvoudig versierd zijn. 

ln de nabijheid van het raadhuis bevinden zich ver
scheidene oude gildehuiz.cn. De gilden bestaan nog 
wel. doch zijn in een soort van sociëteiten veranderd. 
Voorheen hadden de gilden ook ccn politieke betee
kenis, doch deze hebben zij reeds lang verlorcm On
der dc gildehuiz.cn is dc zoogenaamde „Mcise" het 
aanzienlijkste. Het gebouw draagt ccn iS-ceuwsch 
karakter en doet aan een Parijsch „hotel" uit dien 
tijd denken, met zijn „cour d'honneur", zijn zijvleu
gels en zijn Mansardekappcn. Ouder zijn de „Schmie-
den", de ..Waag", dc „Sa ff ra u" cn dc „Ziininrrleuten", 
die niet hun topgevels en erkers, hun gedrukte rus
tieke arkaden de Renaissance van omstreeks 1600 ver
toonen. 

Wij nemen nu de funicolare tc baat, om het ln o-
ger gelegen oostelijk deel der stad, waar het Polytech-
niciuii zich verheft, te bezoeken. Eer ik dit gebouw 
als kunstwerk bespreek, mogen eenige mek .'cchngen 
omtrent de inrichting volgen. 

Dc technische hoogeschool is een Staatsinrichting, 
door de wet van 7 Februari 1854 in het leven ge
roepen, en op 1, October 1855 geopend. Het tegen
woordige gebouw werd in 18(13 betrokken. De Bonds-
regeering getroost zich voortdurend groote uitgaven, 
om dc inrichting op dc hoogte van den tijd te hou
den en om de beste hoogleerarcn van binnen- en 
buitenland aan haar te verbinden. 

Wat bij ons te lande de curatoren zijn, is hier dc 
„eidgenössische Schulrath". Er zijn niet minder dan 
zeven afdeelingen, die ieder op ccn bijzonder vak 
van techniek of wetenschap betrekking hebben. 

Zoo heeft men de „Bauschule", die in 7 semesters 
wordt doorgemaakt; de „Ingenicurschule" (7 semes
ters); de „Mechanisch-tcchnische S hulc" [6 semes
ters); de „Chemisch-technische Schule" die 111 
een onderaf deeling voor technici (6 semesters) en 
een voor pharmaceuten (4 semesters) is gescheiden; 
de Land- und forstwirlhsehaflliche Ablheilung ,5 a 
6 semesters). Bovendien is cr nog ccne „Allgemeine 
philosophisehe und slaatswisscnschaftiiclie Abthci-
lung". waar leeraren in wis- en natuurkunde gevormd 
worden, en waar ook overigens de zuivere weten

schap in den uitgebreidsten zin wordt onderwezen. 
Vroeger werden alle lessen in het eigenlijke ge

bouw gegeven. Thans zijn, in de nabijheid, prachtige 
nieuwe gebouwen verrezen, waar de scheikunde en 
de natuurkunde worden onderwezen. Het aantal hoog
leeraren en privaatdocenten is meer dan honderd. 

Wie le bekrompen inrichtingen kent, waarin ons 
Nederlandsen Polytechnicum zich moet behelpen, /al. 
de zalen doorwandelend, het kleine Zwitserland be
nijden. Maar het eigenaardige is, dat het ruime ge
bouw ook tevens de universiteit herbergt, die sinds 
1833 te Zurich bestaat. Uit de verbinding van univer
siteit -met polytechnicum moeten natuurlijk vele voor
deden ontstaan. Voor ons land, dat aan zijn vier uni
versiteiten te veel heeft, zou ccn verbinding van tech
nisch en zuiver wetenschappelijk onderwijs alle aan
beveling verdienen. 

Men kent te Zurich onze Hoogere Burgerscholen 
niet. Daarvoor in de plaats heeft men de Kanton-
sehule. Deze school is in drie afdeelingen gescheiden. 
De eerste bereidt voor de universiteit, de tweede voor 
handel en nijverheid. In de laagste klassen is het 
onderwijs voor alle leerlingen hetzelfde; dan moet 
een keuze gedaan worden, al naar mate de universiteit 
of het polytechnicum zal bezocht worden, of de leerling 
later in den handel wil gaan. Zoo worden de leer
lingen niet met onnutte kennis volgepropt, doch 
wordt hun van den aanvang af in de eerste plaats 
datgene onderwezen, waaraan zij later behoefte zullen 
gevoelen. 

Het Zvvilsersche onderwijs is al van oudsher om zijn 
uitmuntende resultaten beroemd. Een inrichting als 
deze zou ongetwijfeld ook in Nederland voortreffelijk 
werken kunnen. 

Xa deze uitweiding keer ik tol de architectuur van 
het Poltechnieuni terug. Semper ontwierp haar tijdens 
zijn Zwitsersche ballingschap. Men is in Duitschland 
gewoon Semper als een kunstenaar van den eersten 
rang te beschouwen maar het komt mij voor dat 
hij een zoo hooge schatting niet verdient. Want zells 
de nicest milde beoordcclaar kan in het Polytechni
cum niet anders zien dan een goed bedoelde navol
ging van ccn ttaliaanscli Reiiai-sanoe-paleis. Men be
hoeft 'ccn uitgebreide kennis van de kunstgeschie
denis, om in de middenpartij een getrouwe herhaling 
van het Palazzo Bevilacqua te Verona te zien. Maar 
Semper heeft het Sanmicheli willen verbeteren, door 
tusschen den rustickon onderbouw en de groote ven
sters van den bovenbouw nog een verdieping in te 
schuiven. Daardoor is het al-of de gevel op steltm 
staat. 

De vestibule en de daarmede verbonden trappen 
zijn geïnspireerd op de paleizen van Genua, en ver
toonen geen enkele oorspronkelijke gedachte. Dc tijd, 
dat dergelijke navolgingen als hooge uitingen van ge
nie geprezen werden, ligt gelukkig reerls achter ons. 
Hopen wij, dat hij nimmer zal terugkeeren. 

Van het terra.s vóór het gebouw heeft men ccn 
prachtig uitzicht op stad, meer en bergen. 

(Wordt vetvolgd.) 

V A K T E E K E N O N D E R W I J S . 
Het artikel van den heer J. B. Jager uit Gronin

gen, onder den titel van „Onderwijs voor Ambachts-
nijvcren", voorkomende in de Nos. 30 en 31 van dit 
weekblad, noopt mij even de pen op te vatten om 
enkele woorden onder bovenstaanden titel neer te 
schrijven. In het aangehaalde artikel van den heer 
J. wordt nog al een enkele keer mijn naam genoemd 
en dit is in de eerste plaats de aanleiding van mijn 
schrijven. Niet uit strijdlust, daartoe ben ik heden 
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niet in het minste gestemd. Ik heb vroeger, al vele 
jaren geletien, over hetzelfde onderwerp, waarover 
het thans gaat, veel, zeer veel strijd geveerd; nu 
laat ik dit over aan hen, die dat noodig oordeelen. 

Daar het mij gebleken is, dat sommige lezers door 
het artikel van den heer J. in de meening zijn ge
komen, dat ik een tegenstander zou zijn van „Vak-
tcekenonderwijs", moet ik even zeggen: dat ik 
een g r o o t v o o r s t a n d e r van dat onder
wijs ben. 

Hoe! ik, die tot mijn 55e jaar werkman geweest 
ben, die thans nog mij geheel in mijn element gevoel 
door in mijn vrije uren en vacantiën de werkmans
gereedschappen met ijver te hantecren, die teeken-
lceraar ben geworden, doordat ik als jong werkman 
reeds doordrongen was van het onontbeerlijke van 
de tcekenkunst voor mijne nijverheid, die als werk
man gestadig in nauwe betrekking stond tot verschil
lende ambachten cn kunstambachten, en nu slechts 
het gemis van vereelte handen gevoel bij het gebruik 

chaaf, cn beitel, — zou niet ingenomen zijn 
met den strijd, die er gevoerd wordt om het teeken
onderwijs meer en meer in overeenstemming te bren
gen met de behoeften, die de verschillende ambachten 
'het stelt? 

Dit artikel dient 0111 mij te scharen onder de 
v o o r s t a n d e r s van het t eekenonderwi j s 
en in geen geval om een oordcel te vellen over het 
schrijven van den heer Jager. Daartoe ben ik niet 
in staat, omdat het mij een uitdaging schijnt aan den 
heer Zander, wiens aanleidend artikel mij geheel on
bekend is. 

Toen in 1897 te Amsterdam 1) door mij het verschil 
besproken werd van gewoon en vaktcekenonderwijs, 
heb ik (als ik mij goed herinner) gezegd, dat men 
het teekenonderwijs, dat dienen moet om in ruime 
mate tepassing tc vinden op de ambachten, kon ver
deden in A m b a c h t s t e e k e n o n d e r w i j s en 
v a k t e e k e n o n d e r w i j s . 

Ik heb toen gezegd, dat, indien aan Teeken- en 
Burgeravondscholen degelijke gronden der tceken
kunst gelegd worden, welke hunne toepassing kun
nen vinden op al de verschillende ambachten, welke 
door hare leerlingen daar als 't ware vertegenwoordigd 
worden, zulk onderwijs door mij met den naam van 
Ambachtsteekenonderwijs bestempeld wordt. 

Door dal onderwijs nader tc bespreken kwam ik tot 
de uitdrukking, dat het mijne meerdere sympathie 
wegdroeg dan het vakteekenonderwijs. 

Hiertoe kwam ik, en 't is altijd mijne opvatting nog, 
doordien ik le veel gezien en opgemerkt heb, dat op 
zoovele scholen de naam van vakteekenonderwijs ge
geven wordt aan eene richting, die er slechts op be
rekend is, om niet-deskundigen in den waan tc bren
gen, dat het moeilijk vraagstuk (vakteekenonderwijs) 
opgelost is, terwijl door mij, bij het aanschouwen 
ervan, altijd gedacht wordt aan het strooien van zand 
in dc oogen, enz. 

Ik heb toen door enkele voorbeelden aangetoond, 
dat op genoemde scholen het Ambachtsteekenonder
wijs mogelijk is, cn daar het Vakteekenonderwijs, in 
den waren zin des woords, tot hel onbereikbare be
hoort. 

Maar ik heb ook gezegd, dat de Ambachtsscholen 
de inrichtingen waren, alwaar het Vakteekenonderwijs 
op zijn plaats is. 

Ziet, ik hen niet ontevreden met mijn werkkring, 
en toch, ik had zoo gaarne een plaats gehad als leeraar 

') Niet tc Utrecht, zooals 
heeft. 

de heer J. in vergissing 

aan ccne Ambachtsschool, alléén uit liefde voor het 
Valcekcnonderwijs. 

Maar altijd zal ik mij onhandelbaar tooncn, indien 
van mij gevergd wordt een zoogenaamd vakteeken
onderwijs te geven aan leerlingen, die niet voldoende 
voorbereid, bij wie geen degelijke gronden gelegd 
zijn. 

En hiermede heb ik gezegd, wat ik meende te moe
ten zeggen. 

Misschien dat ik later, uit vrije beweging op het 
onderwerp terug kom. 

15. J. B O U W M E E S T E R JR. 

's-Hertogenbosch, 9 Aug. 1899. 

D E Z O O G E N A A M D E R I D D E R Z A A L OP HEI" 
BINNENHOF T E -S-GRAVENHAGE. 

ln den jaargang 1894 van „De Opmerker" heeft 
onze stadgenoot J. Tideman ccn drietal studiën op 
het gebied van de geschiedenis der Bouwkunst 111 
Nederland geleverd, waarin ook, naar aanleiding van 
ccne door den Rijksbouwmeester C. H. Peters gehou
den voordracht over de Hofzaal 1), de aandacht is 
gevestigd geworden op de verkeerde benaming van 
R i d d e r z a a l , herhaaldelijk aan die beroemde zaal 
gegeven, ccn benaming welke geheel op eene histo
rische fictie berust. 

Die benaming, welke in sommige o: ren zeer aan
genaam schijnt te klinken 2), is vermoedelijk ont
slaan omstreeks de helft dezer eeuw. In het jaar 1845 
hebben namelijk de studenten der Leidsche hooge-
school haar tweehonderd-zeventig jarig bestaan onder 
anderen gevierd met ccn gecostumeerden optocht, 
voorstellende de R i d d e r s der orde van St. 
Jacob , waarvan de instelling door den dichter A . 
Beeloo in een paar geschriften als een feit, dat in 
1279 z o u hebben plaats gehad, was verheerlijkt ge
worden. 

De heer Tideman is toen op goede gronden zoowel 
tegen die instelling als tegen de benaming van Rid
derzaal, die natuurlijk met die zoogenaamde orde in 
verband staat, opgekomen en heeft de bronnen aan
gegeven, waarop zijne bestrijding berust. 

Intusschen bleef dat aangenaam klinkend wooid 
Ridderzaal tot in officieele bescheiden toe voortwoe
keren en nu onlangs zijn weder in het weekblad „De 
Hofstad" een drietal artikelen aan dc zaal en de 
ridderorde gewijd geworden. 

Dit heeft hem aanleiding gegeven om thans tot 
ccne afdoende bestrijding over tc gaan. In nummer 
23 van dal weekblad levert hij een breedvoerig betoog, 
waarin hij op onwederlegbare wijze aantoont, dat de 
geheele ridderorde een fictie is, die door den genea
logist Christophorus Butkens in het jaar 1626 in ccn 
door dezen verzonnen va'sch stuk is belichaamd ten 
behoeve van ccn door hem in het licht gegeven werk 
over de familie Van Lijnden. 

Wij hebben deze met veel zorg bewerkte studie be
langrijk genoeg geacht om daarop bijzonder de aan
dacht van onze lezers te vestigen. Het is gemakkelijk 
daarvan kennis te nemen, omdat dc uitgever van het 
weekblad ,,De Hofstad" dit in ruime mate aan cle> 
inwoners van "s-Gravenhage en ook daarbuiten ten 
geschenke zendt. 

Wij herhalen met den schrijver: „Praat nooit meer 
over de Ridderzaal!" 

( l i O p g e n o m e n i n het Haagsch J a a r b o e k j e v o o r 1S04. 

(2) Z o o spreekt m e n o o k gerege ld v a n de r i d d e r s v a n het M e t a 
len K r u i s , dat e e n v o u d i g een h e r i n n e r i n g s t e e k e n , m a a r geen ridder* 
, , r d c is . 
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T E G E N V O C H T I G E M U R E N . 
De vele „afdoende" middelen tegen vochtige muren 

zijn weder met een vermeerderd. Gewoonlijk echter 
blijken dc middelen niet zoo „afdoend" als men den 
vaklieden wil doen gelooven ; er zijn ons althans ver
scheidene bekend, die na ccn korter of langer bestaan 
weer verdwenen. Enkele hebben hun recht van bestaan 
overtuigend bewezen door de uitmuntende resultaten, 
die zij gaven en nog steeds geven, zoo o. a. Szerel
mey's steenvloeistof. 

Thans wordt een nieuw middel 111 den handel ge
bracht, nl. B r o w n i n g s k l e u r l o o z e Preser 
v a t i v e s o l u t i o n , dat, naar het ons voorkomt, 
zijn weg wel zal vinden, althans de proeven, die ons 
vertoond werden, waren werkelijk verrassend. De „So-
lution" is geheel kleurloos en verandert niets aan het 
uiterlijk van de steen, die cr mede bestreken wordt. 
De bewerking is hoogst eenvoudig en geschiedt met 
ccn gewonen verfkwast; tweemaal strijken is vol
doende. 

Als ccn bewijs van dc doeltreffendheid van het mid
del zagen wij van een gewonen baksteen, gedompeld 
in water, dit afloopen alsof de steen ccne vettige on
doordringbare oppervlakte had; toch was aan den 
steen niets bijzonders te bespeuren. 

De ..Solution" wordt in den handel gebracht door 
the Indestructible Paint-Company Ld. te Londen, wier 
eenig agent is de heer J. Van Straalen, Visschersdijk 
30 te 's-Gravenhage, die ccn proefblik van een liter 
inhoud, voldoende voor 4 M2, tegen rembours franco 
a ƒ 2.30 toezendt. 

PRIJSVRAGEN 
T E H U I S V O O R Z E E L I E D E N T E M A A S S L U I S . 

Op deze prijsvraag zijn ingekomen 43 antwoor.'en, 
onder de volgende motto's: 

33- li. E . I. A. E. 

1. 
2. 
3* 
4-
5-
6. 
7-
8. 
9-

UI. 

11. 

'4-
IS-
' 5 . 
10. 

17. 
IS. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23-
24. 
25-
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

y2 Cent Postzegel. 
!_, Cent Postzegel. 
Veilige haven. 
Ostara. 
Ster met drie cirkels. 
Oostwest Thuisbest. 
Raadsel. 
M. S. (in rand). 
Maassluis (in rand). 
Blauwe Ster. 
Eenvoud. 
Zeeman. 
Tehuis. 
Rust. 
Een anker (figuur). 
Cor (in cirkel). 
Oostwest thuisbest. 
Veiligehaven. 
Ent re nous. 
11. B. 
Zeeman rust 
Bestevaer. 
Behouden haven. 
Anker. 
Tromp. 
Zeerust 
Maas. 
Zccmansvvclvaren. 
S. 
Humaniteit. 
A—Z. 
Haven. 
Corri II. 

34. H . 
35. M. 
36. Y. 
37. Boreas. 
38. M. (in cirkel). 
39. Oost West thuis bes'. 
40. Oorlam. 
41. Weldadigheid. 
42. D. B. 
43. Nept tui us. 

B 1 N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-ORAVENHAGE. 1 it Karlsbad komt het treurig bericht, dat 

Jaap Maris aldaar ia overleden. Hij zocht er genezing voor eene 
ziekte, dio hem in den laatsten tijd bad aangetast en waarhij bg 
ook bedreigd scheen door de grootste ramp, die een schilder 
kan treilen. Hot licht zijner oogen verflauwde. zoodat men voor 
blindheid moest vreezen. 

Met Jaap Maria is een der grootste Ilollandsche schilders van 
deze eeuw heengegaan. Van dc drie broeders uit het geniale 
gezin was Jacob de oudste; hij werd geboren to 's-Gravenhage 
in 1837, Mntthijs Maris in 1P38 en Willem Maris in 1843. 

Als leerling van Stroebei hegon Jacob zftn loopbaan; hij werkto 
jaren aan de Acadomie tc Antwerpen, kwam daarna hij Louis 
Meijer in Den Haag en toog in 1865 naar Parijs, waar hij op het 
atelier van llóhert werkte. Kort na 1870 ging hij naar Den Haag 
terug, waar hfl sedert bleef. Zijn verblijf in Frankrijk is niet 
zonder invloed gebleven op /.ijn kunst; de groote school van Bar
bizon — bet werk van Dauhigny, Corot en Housgeau — had een 
diepen indruk op hem gemaakt. 

Eerst geleidelijk iB men Jacob Maris hier-te-lande gaan begrij
pen en bewonderen; veel van zijn work vindt men reeds niet 
meer in ons land. Engeland, Amerika, vooral Schotland, hebben 
er sinds jaren beslag op gelegd. Doch gelukkig werd het werk 
van dezen grootmeester ook in het vaderland gewaardeerd en 
vindt men het niet alleen in musea, maar ook in particuliere 
verzamelingen goed vertegenwoordigd. 

Aan onderscheidingen heelt het Maris niet ontbroken. Vroeger 
reeds benoemd tot ridder in de orde van den Xederlandschen 
Leeuw, kreeg lijj bij dc inhuldiging van onze Koningin het com
mandeurskruis van de orde vsn Oranje-Xassau; bovendien bezat 
by verscheiden buitenlanrische orden. 

Het stoffelijk overschot zul in het begin der volgende week 
naar hier worden overgebracht en de teraardebestelling hier-ter-stede 
zal Woensdag plaats hebben. Ten teeken vnn rouw wegens het 
overlijden van den meester is het gebouw van het schilderkundig 
genootschap Pulchri Studio gesloten en is daar, evenals nan het 
gebouw van den Haagtchen Kunstkring, de vlag halfstok uitge
stoken 

Deputation van tal van schilderkundige genootschappen cn 
kringen, o. a. van 's-Oravenhage, Amsterdam en Rotterdam, 
zullen b(j de plechtigheid tegenwoordig zijn. Daartoe aan te wijzon 
vertegenwoordigers van Pulchri Studio zullen de slirpon van het 
lijkkleed dragen. De president II. W. Mesdag zal een lijkrede 
houden. 

— Voor eenige dagen deed het bericht dc ronde, dat te Tiel 
een huis met antieken gevel zou wordon verkocht. De gevel ia 
niet antiek, maar ter hoogte van de eerste balklaag bevindt zich 
een basreliëf, een smidse voorstellende. I'r werd hjjgovoegd, dat 
Jhr. De 8tuers een ondorzoek ingesteld bad en dat êr een hooge 
som voor geboden was. " 

Voor eenige jaren reeds is uitgemaakt, dat bedoeld werk geen 
kunstwaarde bezit. Het is niet in zandsteen uitgehouwen, maar 
in pleisterwerk aangebracht, zoodat het hij amotie van hét pand 
niet behouden zal kunnen worden. 

Het bericht is een niet geslaagde manoeuvre om den prijs van 
het pand op te jagen. (,y. Kctt. Q.) 

— Uit zeer vertrouwbare bron kan het Nieuws van drn Dan 
verzekeren, dat Dr. A. Bredius maatregelen heeft "enomen 
waardoor dc belangrijke stukken, in zjjn bezit of inliruikloen' 
in het Mauntshuis. na zonen dood eigendom zullen worden van 
het Stedelijk Museum to Amsterdam. 

AJISTEIIPAM. Zij, die voor den cursus 1800/1900 tot de lessen der 
„Rijks-Akadoii'ie van Beeldende Kunsten" wenschen te wordon 
toegelaten, moeten danrvan schriftelijk aan den hoogleeraar di 
recteur kennis geven vóór 11 September a. s., onder overle.-e-in,-
van: »sj»™g 

1. een hem of baar hetroffi>nd uitreksel uit de geboorteregis
ters van den burgerlijken stand; - cn 2. eene opgave van do 
cursussen, welke uien wenseht te volgen. 

Het toelatings-ctamen zal aanvangen op Maandag 15 Scntem-
ber des morgens te 0 uren, in het Academiegebouw (Stadhou
derskade 88). Dt lessen zullen beginnen op Maandag 2 October 

/ U , die bij hunne schriftelijke kennisgeving mede kunnen over
leggen dc akte vnn bekwaamheid in het handtoekenen voor mid
delbaar ouderwijs (Ml), zijn van het afleggen van bovenbedoeld 
toelatlngs-examen vrijgesteld. 



Aan leerlingen van den vorigen ennuis, <11 o opnieuw wenschen 
te worden ii geschreven, wordt verzocht schriftelijk van dit ver
langen bericht te geven vnor 11 September e. k. 

Het leergeld, waarvnn het HtortirgHhcwtj» hij den nnnveng vnn 
het leerjaar moet worden ingeleverd, hedraogt voor alle IOHMCII 
/"lOO, voor lessen van eonmftnl 's weeks MO, voor lessen van 
tweemaal 's weeks f20 en voor lossen vao vier- of meermaal 
'H weeks / 40. 

Programma's zjjn H 10 cents verkrijgbaar hy de boekhandelaren 
I'. N . van Kampen en ZD., Singel 330, alhier. 

L D D E N . Woensdagnamiddag werd de tentoonstelling van Japan-
Hche kunst, georganiseerd door den directeur van 's Kijka Ethno-
eraphisch Museum Dr. Scbmeltz, in het gebouw aan het Rapen
burg no. U7 geopend 

De tentoonstelling, die gedurende eenige weken kostelooa ie 
geopend voor het publiek, bevat in 5 zalen, veatibolc en tuin 
ruim 600 voorwerpen, In hoofdzaak zjjn bet houtsnijwerk, Bud-
dhistisi'he kunstvoorwerpen, kamerschutten, chromoplaten, ge
ïllustreerde werken, rolschilderïjen en hangrollen, aarde* erk , 
waaiers en verdere voorwerpen vun nut, kunstsmaak en huiselyk 
gebruik. 

De opening geschiedde door Dr. Schmeltz in een welkomstrcde, 
waarbij hij te kennen gaf, dat deze tentoonstelling dc weg is om 
het Nederlandsche volk in kennis te stellen met de schatten, 
welke bet Ethnograpbisch Museum te Leiden, een der voortreffe
lijkste instellingen van dezen aard in Europa, bezit, en deze meer 
algemeen bekend te makeo- Spr gaf daarbij een uitvoerig over-
zicht van oorsprong, ontwikkeling cn bloei van het Museum, 
't welk sedert 20 jaren klom van een bezit van pl. m. lö.üüü 
•oorwerpen tot ruim 50,000. 

Ken algemeen verkrijgbaar gestelde Oids niet vier lichtdruk
platen zal ongetwijfeld strekken tot onontbeerlijke handleiding 
voor deze veclzins belangrijke expositie. 

Hwpj . iM. De ïtle algemeene vergadering der Nederlandsche 
Vereeniging voor locanlspoorwegcn en tramwegen zal 19 Augustus 
ïn het Hrongebouw gehouden worden. Voor den heer Schadd, die 
als bestuurslid bedankt heelt, moet een nieuw lid gekozen worden. 

Verder zuHen behandeld worden: 
1°, Voorstel vnn het bestuur over het eventueel vormen van 

een collectief pensioet.fonds voor de vaste beambten vnn alle 
locaalspoorweg- en tramwegonderneiningen in Nederland. 

2". Voordracht van den hoer L. M. Harnett Lyon, directeur 
der Eerste lNederlamlsche Electrische Trani-mnatschappy, over dc 
electrische tramlijnen Haarlem —Zandvoort en ceintuurbaan te 
Haarlem. (De eerste in Nederland met bovengrondsche geleiding ) 

F E B S O N A L I A . 
— Bij kon. besluit is de Oost-Indische nmhtenaar mot verlof 

11. M. Toxopeus, laatstelijk opzichter der 2e kl. hy den water-
s t u n t in Neaerl-ludit", op zyn verzoek, wegens physieke onge-
Bchiktheid , eervol uit 'slands dienst ontslagen, met toekenning 
van pensioen. 

— Hij de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java is: 
benoemd tot tijdelijk ondoropzichter der werkplaatsen en ge

plaatst op de Oostcrlijnen A. Mierop; 
ove rgep l aa t s t van do Wester- naar do Oosterlynen, de 

opzichter van de werkplaatsen le kl. T. .lellomu; van do Ooster-
naar de Westerlijntn. de opzichter van de werkplaatsen 2c kl. 
.1. van der Plaats; 

on t s lagen op verzoek, eervol, de ooderopzichter le kl. I'. 
A. J . van Os. 

— Gedurende do afwezigheid naar Nederland (in verband met 
het rapport over de werken in de Solovallei) van den hoer De 
Meyier, directeur dor burgerlijke openbare werken, zal do hoofd

ingenieur der Staatsspoorwegen Ruycoh diens betrekking waar
nemen. 

— By den aanleg van do Staatsspoorwegen in Nederl -Indii* is 
eervol ontslagen de tijdelijke onderopuchter Ie kl. A. Denekamp. 

— Tydolyk gesteld ter beschikking van den directeur der bur
gerlyke openbare werken, ten einde dienst te doen als opzichter 
2e k l . , de ambtenaar op non-activiteit J . A . Schiolling. 

— Bij de Polytechnische School te Delft zyo benoemd tot 
assistent in de bouwkunde de heer L. Couvéo, architect en tot 
assistent in de mgnbouwkunde de heer S. J . Vermaas, ingenieur, 
beiden te Delft. 

— De ingenieur 2e kl . van den rijkswaterstaat H Wortman. 
tijdelijk gedetacheerd, bij het departement van waterstaat, en 
belast met de uitvoering van de buitenhaven der visschershaven 
te Scheveningen, zal in zijn tegenwoordigen werkkring worden 
vervangen door den hoer 1'. Baucke, ingenieur van den rijks
waterstaat te IJmuiden. 

— De civiel-ingenieur Kempen is benoemd tot asptrant-adjunct-
ingenieur by da Holl. IJzeren Spoorweg-maatschappij. 

— Bg kon. besluit zyn, met ingang van 1 September 1899, 
benoemd tot adspirant-ingenieur voor liet stoomwezen C. Hove-
stad, werktuigkundig-ingenienr te (iorinchem , en A. O. P. Hur
ting, werktuigkundig-ingenieur te Leiden. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— I e m a n d , die nauwkeurig en netjes werkt, voor het op

meten en in kaart brengen van een terrein, het maken van pro
fielen enz. Adres lett. K IJ 36, Nieuws r. d. Dog. 

— B o u w k u n d i g teek o naar , in staat zelfstandig eenvoudige 
gebouwen to detailleeren, voor zes maanden. Loon naar bekwaam
heid. Adres Technisch bureau Staatsspw., Wal straat 45, Arnhem. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r bij den bouw der H. B. S. te 
Helder. Adres vóür 18 Aug. aan Burg. en Weth. {Zie advert, in 
dit no) 

— T e e k e n a a r s voor het detailleeren van kamer- en scheeps-
hetinimeringen in diverse karakters, acquarelleeren en maken van 
kleinere teekeningen. Loon naar hekwaamh< jd. Adres de tirma 
H. P. Mutters A Zn.. Trompstraat 1 , Den Haag. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r . Salaris ƒ60 per maand. Adres 
met opgaaf van u [gevoerde werken, ana den architect 11. A. 
Wit/and B / . , Almelo 

— T w e e b o u w k . o p z i c h t e r - t c e k e n a a r n . bij een 
arch- te Haarlem. Adres motto „Opzichter" boekh. Gebrs. Vau 
Brederode, aldaar. (Zie advert, in dit no) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneeraen tweemaal per /aar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zie/i met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een houwk. opzichter-teekenaar zag zich gaarne tegen 15 Aug. 
of later geplaatst. Goede refer. Adres lett. A. Bureau dezes. {Zie 
advert, in dit uo ) (t) 

— Iemand, oud 27 jaar, goed kunnende teekenen en detail
leeren en god. 10 jaar met vrucht op boa werken pract. werkzaam 
geweest, zug zich gaarne als bouwk.-opz. ot' uitvoerder voor 
vast geplaatst. Adres oo. ti-t, Bureau dezes. (2) 

1NKOMM A Tl K I T H K A 1' T K C I . I M S C H K V A K V E R F E M G I N G , 

V A N - H K R - H K I - S T S T R A A T 29, A M S T K R I M M . 

1. Bouwk Opz-Teekenaar, leeft. ?5 j. ong. sal. '70 » 80 p. m 
2. Onder baat-opzie bier, 4i „ „ ' l) per week. 

A D Y E R T E N T I E N . 

Machinale Jalousièn Fabriek 
voor H 1 J I Z E X cn K L O K M E N -
K A S T E X . Conenrreerende prijzen, 
ruimen voorraad. 

i 
GEBK. VAN DER VLIET 

IJzerhandelaars te Amsterdam. 

Staal-, Plaat-, Ilanil-, Hoek en T-IJzer enz. 
Htaleu ItaiI..-ii in verschillende protiolen 

en lengten. 
VUIen en seuiiti'ii Htaal uit do faliriok 

van Grebr. BÜIII.KK & Co. te AVeenen, alsmede 
CHRISTIAN!! STER Hoefnagels. 

Th. VAN HEEISTEDE OBELT , Suiitary Engineer 
K e m . San. Inat L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Bnytcrkade, A M H T K H D A J I . Fillaaal: sa R.ktu. 
Hoofdagent voor Nedorland, België en Kolouiön van SHANKS A Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleete Badinrichtingen. — l'rii aat-ln •ichtingen. — 

Shanks Cloaete zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJnren Badkuip*». — 
Closets, IVaschtafeU, Urinoirs enz. — V E R W A R M I N G eu V 1 Ï N T 1 L A T I A 

Belast zich met de plaataing en inrichting in geheel Nederland. Zeer conenrreerende prQaeui 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke r~*" 1 

Prijs i»er rol van IO ,1. op 11» cHl. li 3.00. 
Levering franc» duur het geheele land. 

IJUf TVOIX ï»LTJ8 Ü I / r R A -̂ »J[ 
l i e t beste a l l e r < :il<ni>'erpnpieieu. — V e r v a n g t hel l i n n e n . 

GEBRS EL0MPÉ, Arnhem & Deventer. 
E e n i g ail re» vooi de L i c h t d r u k . D e t a i l - cn C a l q u e e r p a p i e r e n . 

M O N S T E R S GKAT1S in FRANCO. 

van n e u t en van êtaal, in verschillende 
eonetrttetiën. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratie bij 

W. mJ. M. SCUOM.TE, 
Fabrikant, Prinsen (tracht 516. AMSTERD11 

H. ZIMMERMANN, Utrecht. 
L ' t r e f h t H f h e F a b r i e k v o o r 

C E N T R A L E V E R W A R M I N G 
naar alle systemen, 

Ventilatie-, Wasch- en Drooginrichtingen. 
Levering van : Radiatoren, Rl l ibenbulren, Rlbben-

Uaehi-lH en de alom bekende W«Hcl imac l i l i i cM, t'en-
I Hintten en MtoommaiiKelM, systeem KMI1, M. \KI IN. 

Gratis Catalogus cn Begrooting. Billijke prjjun. 

VAN RIJN & Co., SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
HO TT f: Hl* AM. e&lasvei-seilveriiiij 

Kantoor en ilaguzijiiBloetnkwceker- y Q ( ) r | ( e n t . 0 0 Ê n t e uitaten. 
straat Ü4 b.jd. Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd ( i L A S . enz, enz. 

Geluidwerende tusschenvloeren, ondervloe-
ren voor houtcementdaken, brandvrge 

eeparatieën en plafonds. 

Excelsiorplaten. 
G E B R . V A N D E R V I J G H , 

AMSTBRDAM, 
Fabriek van vunrvaste Wand- en Plafond 

platen volgent nienw Systeem. 
Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht 

nicht, geluidwerend. Verkrijgbaar in ver
schillende dikten. Steeds grooten voor 
raad. Directe levering. Uitvoering op ' i 
werk door onze eigene stellers. Voorge
schreven bij particuliere- en gemeente 
werken. Op aanvraag gratis toezeniiinf 
van Brochure, Monsters en Prijs. 

W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g A m s t e r d a m 1895. t o n d e n Medail le 

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 en onder g a r a n t i e 
geleverd door 

W. J. VAN ELDEN Hz. 
téooil- e*e TAtiktr erker. 

S i n g e l 2 2 9 b|d Paleisstraat, 
A M S T E R D A M . 

Vertegenwoordiger der sedert ÏS08 ge
vestigde firma C A R L M ' H M I D T a 

Co., te I11KSC1IBEKG in Silezie. 
Materiaal ook ahonderlijk verkrijgbaar. 

WTJ .WE ISSENO, 
X i e u w e n d l j k 111, A m s t e r d a m . 

Fabriceer*. GEIJKTE DUIMSTOKKEN. 
T w e e - en V i j f H e t e r l a i t e i » , 

STALER HBETKETTINIEV, 
BaUonej, 3alono, 

KOPEREN E N S T A L E N 

Peülijnen, Peillooden. Peilstokken, 
PMME.HCH'At,EI¥ «mm. 

MacazU» P a a s e r d o o B C B , 

TEEKENBEHOEFTEN 
mm OttUtehe gnttrtimentet*. 

E < l l E R K E M . P R I S M A ' S enz. 

P H O T O Z I N C O t i R A P H I E 
en fMéréotype- Inr le ta t lnc 

van 6 J . TH1EME, 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 , bijzonder geschikt 
voor de reproductie van P l a n a , T e e 
k e n i n g e n enz. van HH. Architect, n 
en Bouwkundigen; op die voor Photo-
z l 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 va 
T e e k e n i n g e n voor Boekwerken en>. 
ten diens e van HH.Uitgevergen op zijre 
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 prijze* 

Prospectuseen met proeven van bewerkin, 
worden op franco aanvrage gratis toege
zonden. 

O. J . T H I E M E . 

STOOM Tl MM ER-

H0UTW0L-FABRIEK 
D I J K I R I A N è BDIJZERD. Breda 

SPECIALITEIT 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 . Direc t ie-
k e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n •• 
T u i n k o e p e l s . 

O p b o u w e n v a n 

FABRIEKSSCHOORSTEENBN. 
Radiale Machinale Gatensteenen. 

NAGEPF.RSTK GEVELSTEENEN 
(Appelbloesem.) 

P R O F I E L S T E E N E N . 

I v l i n k e r s . 

W a a l v o r m en D r i e l i n g e n 

Marmeren 
Schoorsteenmantels 

Grafmonumenten, 
M A G A Z I J N E N : 

Amsterdam. Bloemgracht 77, 
Rotterdam, Delftschestraat 61, 

Beleefd aanbevelend: 

G. & J. COOL, 
Fabrikanten. 

HOUTEN 

Parketvloeren. 
G E U R . V A X M A L S E J T , 

i | n * » a v a » t n i » v i ^ r f » l . r l ^ l i — H K I V 

Lvan der Hoorn, 
DONKERSTRAAT 17. UTRECHT. 
Fabriek van ELECTRISCHE SCHEL

L E N , NUMMERBORDEN, T E L E 
P H O N E D BLIKS E M AFLEIDERS ena. 

Complete installation voor GAL* 
VANOPLASTIEK, V E R N I K K E L E N , 
V E R G U L D E N , VERZILVEREN en». 

DYNAMO'S. E L E M E N T E N , S L I J P -
SCHIJVEN, CHEMICALIËN, APPA
RATEN eiz. 

Begrootingen, Prijscouranten ena. 
g ratie. 
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OPZICHTER. 
Voor het dagelijksch loezicht op den 

boow eener Hoogere Burgerschool te 
HELDER, wordt revraagd een be
kwaam b o u w k u n d i g O p z i c h t e r , 
beke id met het maken van detail -
teekeningen, en van degelijke aanbe 
Telingen voorzien. 

Brieven, met opgaaf van leeftijd, bij 
wien inlichtingen te bekomen zijn en 
verlangd salaris, aan Heeren Burge
meester en Wei houders, vóór 18 Au
gustus a. s 

H K I . D E B , 1 Augustus 1899. 

liuruemeesler en Wethouders der 
gemeente HELDER, 

V A N 8 T E U N , Burgemeester. 
UURBANUS, Seereraris _ 

Opzichter Teekenaar. 
Bij een ARCHITECT te Haarlem 

kunnen 

Twee Bouwkundig 

O P Z I C H T E U T K K K K i N A A I t S 
geplaatst worden. Brieven met opgave 
van verlangd salaris, uitgevoerde wer
ken en waar men zijn opleiding heeft 
genoten onder het motto „Opzichter" 
bij He Boekhandelaars ( i E B K s . V A N 
UREDERODE, aldaar. 

Heeren Huiseigenaren! Attentie. 
BROwmsieN » n i . i T i ( i \ 

is oen permanent afdoend middel 
tegen vochtige Muren. I'roef van 
bewerking en uitkomst, tot de 

grootste bevrediging van bekende deskun
digen voorbanden en voor ieder belang
stellende zichtbaar bij J . VAN' S T H A A L E N , 
handel in Chemicaliën en Verfwaren, Vïs-
uhtrsdijk ;o, Den Haag. Kenig agent vnn de 
IadeatrauttlMe ï iaint < onipany Lted, 
voor Nederland cn Koloniën. 

1 Liter proef blik, voldoonde voor 4 .M-, 
met gcbriiikHaanwijzing tegen rembours 
franco door geheel Nederland ii / •;:(<•. 

5 Liter proef blik è / *.*0 per Liter. 

MEIJJES & BOSCH. 
^ « p l K i l l i n l u - i K ï i i i l o i i . WIJ 11K (Holland) 

t,eoa*n> H O I l ï O I H I K X T b A K K S . M I N T I K R A K E N . 
A S P 1 I A I / r U A K K X en A N P H A L T V b O K K l i y . 

Wanriceeret%, A S P H A L T D A K P A P I E R , H O I T C K J I E S i T , 
I S O L E E R P I . A T E N , O i B M U I l l II, enz. 
Directe levering. Frima referentiën Concurreerende, prijzen Veeljarige garantie. 

BECKER &BUDDINGH. 
Arnliem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E R P A S - U O E K 3 I E K T -
• H ANIIEKB 

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

voor I N O E N I E U R S , A R C H I T K C T H I , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , aas. 

t . e ö n m t l l e e r i l e 

P e i l s c h a l e n . 
WEEQWERKTUIGEN. 

Pirma Vau Lclyveldt cn Hubrecht. 11 SCHUTTE J.Fzn. 
~Vall*-eiil>iivg' l>ü loeiden. 

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. 
i g r i i t en te Rotterdam de Heeren l . A I Itl ' .xs A to. , Z n l i l l i l s s u No. 78. 

Direc t ie te Vnlkenbnric de Heer i s K X I ' F . 

|A. P .MCHUTKLfF .1 
D O H D R K C H T . 

| Stoommarmenagerij Steenhonirerij 
fStecn- en Marmrrhnndel. 

! K Ö M M G f B I E K i M T : j 

m 
*TDGC\)c\VUS>c\? « c b G T O L S C b ' 

orx) £ PioekL to roe ba lev 
bouDfD&teriiUeio, oerf 
ro&cbiDeoUeo, t 2 3 . 

' ~ ^ K e . ~" "A 
TTreTPWW' AmwA'AftVKKKKYTiRAAR 

± 
f 

SUtt—MB 

ssKSiarosterdüiDis; r i M ^ i 

H. P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 3«?. 

ItOTTEHDAM. 
Spicialiteit in het vervaardigen van 

H E E T E - L Ü C H T - B A K O V E N S , 
B' kroond m<-t den hoogden Prijs en 

(iuiri.ii en Zeveren Medaill' A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden tledailU DOR-
D B K C U T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
d e n b a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

Amsterdamsche Jalousiën fabriek 
Speciaal Adres voor: 

Z O N S C H E R M E N , 
T O C H T B C H F . K M K N , I E B B K 0 B K -

K I X U , « l a s , J a l o u s i ë n earn. 
Eenig adres voor 

9 Houten Parquettapijten. 
S P E C I A L E F A B R I E K V A N : 

i c l i i l d e r d e "\7V ïxa A t t s i B o i - c i i l i a o n . 

I C V B n l I E Q 9 7 n n o n H O F L E V E R A N C I E R S , 
. l i R l t O i l L n 61 L U n C n , S p u i a t r a a t 2-1« « 4 8 . * i>« , A M S T E R D A M . 

Ter drukkerg der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

34" e J A A R G A N G N * . 33. Z A T E R D A G , 19 Augustus 1899. 

REDACTEUR: F . W . V A N GEN 'DT JGz. Adres voor Redactie cn Administratie: liureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, '1-Gravtnkage. 
Abonnementsprijs per jaar b:j vooruitbetaling voor het binnenland 1 AdvertentiEn van 1 tot 6 regels f 1.00, het bewijsnummer daaronder 

f5.—; voor Belgis. / 6 . 5 0 en voor ds overige landen der Pose-unie, begrepen; v^ur eiken regel nicer / 0 . 1 5 . Groote letters worden berekend 
met inbegrip van Xederlandscli-lndie en Transvaal, / 7.50. Afzonder- naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
lijke nomniers bij vooruitbetaling me. plaat/0.25, zonder plaat / 0 . 1 5 . / drie plaatsirgen, slechts tweemaal gerekend. 

POORTJE A A N D E N INGANG V A N 
H E T O U D E M A N N E N - E N V R O U W E N H U I S 

DER N E D . - H E R V O R M D E DIACONIE 
T E A L K M A A R . 

(Met eene p 1 a a t.) 

Het tegenwoordige Oudemannen- en Vrouwenhuis 
der Ned. Herv. Diaconie te Alkmaar is een gebouw 
van reeds ouden datum. 

Oorspronkelijk was het (maar veel grooter dan 
thans} hel klooster van St. Anna of Witte- Begijnhof, 
dat, wegens achteruitgang, in 1554 door de 8 overge
bleven zusters aan de stad verkocht werd op haar 
leven. Eenige jaren later, in 1576, kocht Noord-Hol
landse h gouverneur, |hr. I lie. Ie Tik Sonoy, liet gr.u tste 
gedeelte der gebouwen weder van de stad. Na zijn 
vertrek naar Engeland verkocht Sonoy's gevolmach
tigde, in 1591, het ten oosten van het tegenwoordige 
„Huis van Achten" gelegen gedeelte aan Mr. Willem 
Bardes. oud-burgemeester van Amsterdam, elie voor 
dat gedeelte een uitgang of poort behield in de Lom-
bardsteeg, elie ook pas omstreeks elicn tijd gemaakt is. 

Het ,.Hof van Sonoy" (het tegenwoordige plein 
langs den oostelijkcn vleugel van liet Oudemann.'ii- en 
Vrouwenhuis heet nog „Hof") werd nu „Hof van Har
des" cn na zijn elood in 1601 werd het bewoond door 
zijn zoon, ook als zijn vader Mr. W i l l e m Bardes 
gcheeten. die zijn huis bijbouwde en vergrootte-, ver
moedelijk lot zóó, als het tegenwoordig nog is. Hij 
schijnt den oostelijkcn vleugel bijgebouwd te hebben 
en een zaal aan de' westzijde, waardoor het nu nog 
zoo eigenaardig den hof of tuin rmsluit, welke tuin 
nn cle demping van de Nieuwesloot, in 1 SC)s, niet ein 
ijzeren hek van elen openbaren weg werd afgeslote.!. 

Behalve dit liet hij ook het achthoekig kk>osterlorentje 
aanzienlijk verhoogen en verfraaien en tien /en Ja
nuari 1607 were! hem vergunning verleend een houten 
brug te mogen maken over genoemde Nieuwesloot, 
waarbij hij ook het zoo fraaie poortje, op bijgaande 
plaat voorgesteld, deed bouwen. liet is van gehouwen 
stern opgetrokken en vormt nog elen hoofelloegang 
'ot het te-genwoor,hg . . D i a c o n i e h u i s " 

Hel in ele fronton gebeeldhouwde wapen herinnert 
aan den stichter, Mr. Bartles. 's Bouwmeesters naam 
se hi jut, evenals elie van zoovele andere meer of minder 
belangrijke werken uit vroeger eeuw, en elie toch vaak 
zooveel aangename kunstvormen aan schoone verhou
dingen paren, te zijn verloren gegaan. Bardes' eehtge-
noote, Cornelia van Loo, overleed elen iGen Septem-
Ix i' 1(107 e-n hij zelf op den Sen Mei K I K ) . 

Heiden werden begraven op het koor der Groote 
Kerk te Alkmaar. 

Na hem heeft zijn huis verschillende eigenaars ge
had, totdat 22 April 1744. diakenen der Geref. ge
meente het geheel voor slechts ƒ 2000 kochten van 
een timmerman en een metselaar, die er, op hun beurt, 
een half jaar vroeger, een koopje aan hadden voor 
ƒ 900, zegge negenhonderd gulden. Zooals gezegd, 
se-dert 1744 werd het voor Oudemannen- en Vrou
wenhuis ingericht en het torentje in 1S76 voor het 
laatst aanmerkelijk hersteld. 

Naar historische gegevens van elen Eele'l-
aehtb. heer C. W. Bruinvis, Wethouder 
der gemeente Alkmaar. 

H a a r le m, Augustus 1899. 

L . D E V R I E S . 
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R EIS H E R I N N E R I N G E N 
DOOR 

A. W . W E I S S M A N . 

IV. 
Z ü r i c h. 

(Vervolg). 
Hebben de Zwitsers het in de wetenschap, in het 

bijzonder in de toepassing daarvan op dc practijk, 
ver gebracht, als beoefenaars van kunst hebben zij 
nooit veel betcckenis gehad. .Maar als liefhebbers van 
kunst mogen zij genoemd worden. 

Als men, na het 1'olytechnicum bezocht te hebben, 
zijn schreden zuidwaarts richt, komt men aan het 
zoogenaamde Künstlergütli, een stichting uit de eerste 
jaren der 19e eeuw. Aanvankelijk was hier een soort 
van sociëteit gevestigd, doch in 1846 werd het tegen
woordig gebouw, dat voor tentoonstellingen dient, 
gesticht. Het bouwwerk is in den stijl dier dagen, 
de ,,romantische" van Gartner, opgetrokken. Zijn 
inrichting beantwoordt allerminst aan de eischen, die 
tegenwoordig gesteld kunnen worden, 

De verzameling, die tentoongesteld is, maakt een 
zonderlingen indruk. De meeste schilderijen hebben 
hoegenaamd geen kunstwaarde. Van de oude stukken 
zijn portretten van Angelica Kaufniann en Hyacinthe 
Rigaud nog de beste. Onder de moderne trekken 
twee Böcklin's de aandacht om het bijzonder krachtig 
koloriet. Vooral een dezer doeken, dat twee oude 
menschen in een prieel verbeeldt, is ongewoon van 
opvatting. 

Wij gaan nu weder naar de benedenstad, langs 
den 1 lirschgraben en de Ramistrasse, om zoo de 
Bahnhofstrasse, de voornaamste straat van Zurich, 
die het van noord tot zuid doorsnijdt, te bereiken. 

Deze straat is omstreeks 1865aangclegdterplaat.se 
waar vroeger een stadsgracht zich bevond. Zij is 24 
M. breed, en maakt, met haar breede trottoirs en 
fraaie beplanting, een echt modernen indruk. Hooge 
huizen, beneden met winkels, boven in verdiepingen 
verhuurd, hebben voor een goed deel dc vroegere, 
meer landelijk ingerichte woningen vervangen. Toch 
is er van de oude bebouwing nog hier en daar het 
een en ander overgebleven. 

3 Iet eerste bouwwerk, van het meer gerekend, is 
de beurs. Haar architectuur is die der Italiaanschc 
Renaissance- Het gedeelte waar zich de bcurszaal be
vindt , bestaat uit drie traveeën, welke door gekop
pelde korinthische zuilen gescheiden worden. Deze 
zuilen staan op bijzondere hooge rustieke'pedestal-
len ; boven de kroonlijst verheft zich een attiek van 
aanzienlijke afmetingen. Wat niet fraai staat is, dat 
de zuilen geen het minste verband houden met dc 
verdieping-hoogte. Daardoor maakt de Dorischeorde, 
wier lijst op weinig aangename wijze in de Korinthi
sche kolomschachten eindigt, geen goeden indruk. 
De zaal is ongeveer 20 M. breed cn 30 M. lang, en 
geheel in Italiaanschen trant gedecoreerd. 

Aan de andere zijde van de straat ligt het Central
hof, een reusachtig vierkant gebouw met een klein 
park in het midden. Beneden zijn hier prachtige win
kels terwijl de verdiepingen weder als afzonderlijke 
appartementen worden verhuurd. Ook hier is de Re-
naissance-stijl in toepassing gekomen en het gebouw 
heeft ongetwijfeld een monumentaal karakter. Het 
wordt ten noorden begrensd door de Poststrasse, aan 
wier eind men de torens van het Frau-m unster en 
van het Gross-münster ziet. De tegenstelling tusschen 
oud en nieuw is zeer pikant. 

I let zou mij te ver voeren, alle gebouwen van de 
Bahnhofstrasse tc bespreken. De architectuur is overal 
van hetzelfde type, en men herkent duidelijk den 
invloed van het Polytechnicum. Nieuwe gedachten zijn 
nergens waar te nemen. De Zwitsers bezoeken blijk
baar met ijver hun colleges, zij volgen hun profes
soren en denken er niet aan , iets anders te doen dan 
hun geleerd is. Fouten tegen dc „orden" maken zij 
niet, de Italiaanschc architectuur der 16e eeuw ken
nen zij op hun duimpje. En met dit licht zijn zij 
volkomen tevreden; behoefte om uit den band te 
springen voelen zij niet. Hoe uitstekend het Polytech
nicum ook ingericht zij, de vorming die het aan 
architecten geeft, is niet beter dan die welke aan 
andere dergelijke inrichtingen te verkrijgen valt. Onze 
tijd begint weer waarde te hechten aan het individu-
eele in de bouwkunst; daarvoor is natuurlijk aan tech
nische hoogescholen geen plaats. Zij kunnen slechts 
middelmatigheid kweeken, zooals de architectuur te 
Zurich overal bewijst. 

Toch heeft de nieuwe kunst ook reeds aan de 
I.immat een voorpost uitgezet. In de Fraumünster-
strasse, niet ver van het Postkantoor, zag ik een 
winkel, waar de artikelen der Munchener Secession 
voor het venster stonden uitgestald. Ik ging er binnen 
en vond een grooten voorraad van die eigenaardige 
bibelots, waaraan dc nieuwe kunst bij voorkeur hare 
krachten beproeft. Het was er mij echter om te 
doen, iets speciaal Zwitsersch machtig te worden. De 
eigenaar van het magazijn, wiens broeder professor 
te Munchen was, achtte de Zwitsersche kunst nog 
geenszins op de hoogte van haar tijd. Op mijn aan
dringen wist hij een paar schoteltjes uit Thun, niet 
onaardig georneerd, uit een hoekje te voorschijn te 
halen. Ook een paar vaasjes, uit het zuidelijk Schwarz-
wald afkomstig, nam ik mede. 

De Zwitsers hebben geen aanleg voor het decora
tieve. Dit bleek mij bij het bezoeken van het Café 
Metropole, aan den Stadthausquai. Hier is niet op 
geld gezien, maar het geheel is zóó overladen, de 
verhoudingen zijn zóó plomp, dat er van schoonheid 
geen sprake kan zijn. 

De Bahnhofstrasse wordt even voorbij de Poststrasse 
verbreed tot den Paradeplatz. Hier staat een der 
grootste gebouwen van Zurich, dat van de Schwei-
zerische Creditanstalt; het is, evenals dat van de 
..Bank in Zurich", dat aan de overzijde der straat 
staat, als een Italiaansch palcis opgevat. Men is op 
het oogenblik bezig aan den Paradeplatz nog een 
derde bankgebouw tc stichten . dat echter, door zijn 
gedrukte vormen, het oog niet aangenaam treft. 

Wij wandelen nu dc Bahnhofstrasse, die onophou
delijk door electrische tramwagens bereden wordt, 
af, om het Schweizerische Eandestnuscum te bezoeken. 

Ik aarzel niet, om dit museum als de grootste be
zienswaardigheid van Zurich te verklaren. Telkens en 
telkens ging ik er weder heen, om te genieten van 
de oude kunstnijverheid, die daar tentoongesteld is. 

De ligging van het gebouw is niet bijzonder gun
stig , omdat het achter het station als het ware ver
borgen is. De landtong tusschen de Eimmat cn de 
Sihl is wel als fraai park, met opgaand geboomte 
aangelegd, maar het stadskwartier „Unterstrass" is 
geheel een nijverheidswijk; van het museum kijkt 
men op . . . het stedelijk slachthuis, dat, bij oosten
wind, alles behalve lieflijke geuren verspreidt. Aan 
de andere zijde van de Sihl ligt het zoogenoemde 
„Industriequartier". In ieder ander land, behalve Zwit
serland , zou men zulk een situatie hebben afgekeurd, 

Maar de minder goede ligging is ook alles, wat 

P O O L T J E 

AAN D E N I NGANG VAN HET 

O U D E MAMMEN EN VROUWENHUIS 

P E R N E P . HEUV .DIACONIE 

T E A L K M A A R . 

r i iulol i t l i Vim (i..I.TIiirnir.Arnhem. 
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ik] op het gebouw vind] aan te merken. Want zoowel 
de belangrijkheid van het tentoongestelde, als de 
inrichting van het museum verdienen de hoogste be
wondering. 

Het museum is een stichting van de „ Eidgenossen-
schaft". De groote Zwitsersche steden wilden het 
allen gaarne binnen haar grenzen hebben, en daar
door ontstond een strijd, die pas in 1891 ten gunste 
van Zurich beslist werd. Men had de goede gedachte, 
om, eer de architect (j. Gull aan het ontwerpen 
ging, eerst een directeur der toekomstige verzameling 
te benoemen, en deed daarvoor in den heer H. Angst 
een uitmuntende keuze. Deze directeur had een af
zonderlijk teekenbureau onder zijn bevelen , waar alles 
wat met de installatie in verband stond, ten papiere 
werd gebracht, en waardoor die installatie werd ge
leid. 

Aan deze wijze van werken waren groote voordeelen 
verbonden. Het gebouw kon nu zóó gemaakt worden, 
dat alles, wat men erin tentoonstellen wilde, er ook 
in paste. Maar voor den ontwerper van het geheel was 
er geen gelegenheid , om door zijn monumentale archi
tectuur te schitteren. De verstandige Zwitsers begrepen 
dat het gebouw niets meer dan een geschikt omhulsel 
moest zijn, dat het tentoongestelde zelf de versiering 
diende te vormen. 

Het gebouw is daarenboven zóó ontworpen, dat het 
gemakkelijk kan uitgebreid worden, en als die uit
breiding voltooid is, een gesloten geheel om eea zeer 
ruime binnenplaats vormt. Nu zijn nog slechts de 
zuidelijke en westelijke vleugels geheel, doch de ooste
lijke en noordelijke voor een gedeelte gereed. 

De as van het gebouw loopt van oost naar west. 
In den oostelijken gevel staat een hooge toren in die 
as, terwijl, aan de westzijde, daar een kapel gemaakt 
is. Doordat de vleugels niet bijzonder diep zijn, is de 
verlichting van de zalen, die overal van terzijde plaats 
vindt, uitstekend. Nergens vindt men van die donkere 
vertrekken, zooals er in het Germaansch Museum te 
Neurenberg en ook in het Rijksmuseum te Amster
dam zoo vele voorkomen. 

De stijl van het gebouw is die van het begin der 
16e eeuw; Gothische constructie met Renaissance 
details, die zich volstrekt niet opdringen. 

Onder den toren is de ingang; men betaalt 1 franc 
entree en komt eerst in de zalen, waar de voorhisto
rische oudheden tentoongesteld zijn. Er is hier heel 
wat te zien; men vindt Voorwerpen uit den tijd. toen 
onze voorouders nog in holen woonden, toen zij hun 
werktuigen uit vuursteen, rendierbeenderen cn hoorn 
vervaardigden, maar toen zij het reeds tamelijk ver... 
in de teekenkunst gebracht hadden. 

Maar later werden de holen verlaten; de paalwo
ningen in de Zwitsersche meeren werden gebouwd. 
Reeds kon de mensch spinnen cn weven, en de voort
brengselen zijner kunst liggen hier voor ons. < )ok het 
maken van aarden vaten was in die voor-historische 
tijden in zwang. 

Men rekent, dat het bronstijdperk van 1700—750 
voor Christus geduurd heeeft. I'aal-woningen uit deze 
periode hebben in de onmiddellijke nabijheid van 
Zurich gestaan. Daarin zijn keurige lijfsieraden, werk
tuigen , gedreven vaatwerken gevonden. Als men dat 
alles liggen ziet, staat men verbaasd over de groote 
technische vaardigheid dier voorwereldlijke Zwitsers. 
Maar men kan zijn oogen haast niet gelooven, als 
men ook goudsmidswerk en glas, in de paalwonin
gen gemaakt, vindt uitgestald. Een model van een 
dorp uit paalwoningen bestaande, geeft een duidelijk 
beeld van de toestanden in die langvervlogen tijden> 

Van 750—200 voor Christus duurde het ijzertijd
perk. Toen kwam het brons meer op den achtergrond; 
voor wapenen werd bij voorkeur ijzer gebruikt. Ook 
beschilderd aardewerk werd vervaardigd. In dien tijd 
werden ook de eerste munten geslagen, als navol
ging van die der Grieken. 

Bij het beschouwen dezer voorhistorische voorwerpen 
treft de overeenkomst met veel, wat ons nog thans 
voor dagelijksch gebruik dient. 

De Romeinen hebben in Zwitserland vele sporen 
van hun verblijf achtergelaten De verzameling, daar
van in het museum aanwezig, is uiterst belangrijk. 
Men ziet hier allereerst het beroemde diptiek van 
ivoor, dat van den Consul Arcobindus afkomstig is. 
liet bestaat uit twee toeslaande plaatjes, wier binnen
zijde met was bekleed werd om het ingriffen van 
aanteekeningen mogelijk te maken. Dergelijke dipticha 
zonden de consuls aan hun vrienden ter gelegenheid 
van de aanvaarding der ambtsbetrekking; wie een 
dergelijk geschenk ontving had daardoor tevens een 
uitnoodiging tot bijwoning der openbare kampspelen. 
Het snijwerk op de ivoren plaatjes vertoont dan ook 
den consul in ambtsgewaad, met den dolk in de hand, 
welke gezwaaid werd om het teeken tot den aanvang 
der spelen te geven. ()nderaan ziet men het circus 
afgebeeld, waarin menschen met dieren vechten. 

Verder zijn tentoongesteld vingerringen, naalden, 
ketens en gespen van goud, vaatwerk van terra-
sigillata, amphoren. vijzels, aschkruiken, kookgereed-
schap, lampen, bronzen beeldjes, paardentuig, klok
ken, hoefijzers, sloten met sleutels, dakpannen, graf-
steenen en overblijfselen van mozaïeken. In dezelfde 
zalen zijn ook enkele voorwerpen uit de Alemannische 
en Karolingische tijdperken aanwezig. 

Terwijl bij dit alles de zuiver chronologische volg
orde in acht is genomen , heeft het overige der ver
zamelingen een ander systeem van schikking. 

Wat uit de middeleeuwen en den nieuweren tijd 
afkomstig is, heeft men zoodanig bijeengeplaatst, dat 
ieder vertrek een zoo behaaglijk mogelijk geheel 
vormt. Dit om het zoo eens te noemen „esthetische" 
systeem heeft ongetwijfeld vele voordeelen. Maar wie 
het toepast, komt al gauw in de verzoeking, om ter 
wille van het goede effect zich niet tevreden te stellen 
met het exposeeren van wat hij heeft, doch ook bij 
te voegen, te voltooien, na te bootsen. En zij, die 
het Zwitsersche Landesmuseum inrichtten, hebben 
aan die verzoeking niet altijd weerstand geboden. 

Zeer rijk is de verzameling aan overblijfselen van 
Zwitsersche glasschilderkunst, meest uit het laatst der 
15e en het begin der 16e eeuw. In het bijzonder de 
heraldieke voorstellingen zijn uitmuntend opgevat. 

Reeds een der eerste vertrekken, die wij nu be
treden , geeft ons gelegenheid op de schaduwzijde van 
het systeem te wijzen. I Iet is een „reconstructie'' van 
een kamer uit het „Haus zum Loch" te Zurich, die 
van 1306 dagteekent. Maar hier heeft de verbeelding 
heel wat moeten aanvullen. De muurbeschilderingen 
heeten naar i4e-eeuwsche voorbeelden gevolgd te 
zijn; daar zij evenwel zoo fri.sch van kleur en zoo 
keurig net door de hedendaagsche schilders op de 
wanden werden gebracht, zoo is het twijfelachtig, of 
zij nu juist wel het effect maken, dat in de 14eeeuw 
bedoeld werd. 

Het vertrek bevat overigens zeer belangrijke voor
werpen, als een wapenrol van Zurich uit de 14e 
eeuw, merkwaardig voor heraldici, het schild met 
wapen van Ridder Arnold von Brienz (1180—1225), 
Romaansche schoenen en luchters. Maar ik waag het 
te betwijfelen, of een zaal in de 14e eeuw er wel zoo 
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heeft uitgezien, als men mij hier wil doen gelooven. 
Een zeer aardig gedeelte van het gebouw is dat, 

hetwelk de Gothische kapel bevat. Deze kapel bestaat 
natuurlijk ook grootendeels uit nabootsingen. Zoo zijn 
de vloertegels gevolgd naar die van Königsfelden uit 
de 14e eeuw, de gewelfschilderingen naar motieven 
te Schwyz uit de 16e eeuw, een deur is ook al kopie. 
Het ontbreekt hier echter gelukkig niet aan wezen
lijke oudheden, als altaren, grafzerken , geschilderde 
vensters en dergelijken. 

Het kan mijn doel niet zijn, om den geheelen in
houd van het museum ook zelfs maar vluchtig te 
bespreken. Slechts het voornaamste kan ik aanstippen 
en daaronder moet zeker in de eerste plaats genoemd 
worden de reeks van kamerbetimmeringen, ditmaal 
geen nabootsingen, maar echt. 

De eerste drie kamers zijn afkomstig uit de Frau-
münster-abdij te Zurich; zij dragen de jaartallen 1489 
en 1507. Bijzonder interessant is de kamer uit de 
zoogenaamde „Pralatur" van het klooster, om de 
zeer vlak gesneden friezen onder de zoldering. De 
laat Gothische stijl is hier nog aan het woord. 

Dan verdient nog vermelding eene i8e-eeuwsche 
apotheek, afkomstig uit het voormalig Benedictijner 
klooster Muri. De inventaris is al bijzonder volledig; 
zij is niet uitsluitend i8e-eeuwsch, maar ook voor
werpen uit de 17e en 19e eeuw vonden hier een plaats. 

Een klein kamertje uit Wallis, 15e-eeuw.sc.l1, een 
grooter vertrek uit het voormalig vrouwenklooster 
Oetenbach te Zurich, van 1521, een kamer van 1585 
uit de Casa Pestalozzi te Chiavenna, een kamer uit 
Stans, van 1566, een kamer uit Rorschach, van 1582, 
de beroemde kamer uit het Seidenhof te Zurich van 
1620, een kamer uit Munster in Grauwbunderland 
van 1630, een kamer uit het Palazzo Pellanda te 
Biasca in Tessin van 1585, een kamer in Barokstijl 
van omstreeks 1650, ziedaar de voornaamste van deze 
reeks, die ieder museum dat te Zurich zal benijden. 

De porseleinen kachels in deze vertrekken zijn 
grootendeels meesterstukken in hun soort. Nog in 
dezen tijd zijn in Zuid-Duitschland en Zwitserland 
dergelijke kachels in gebruik. Men stookte ze met 
hout, en het porselein , of liever het aardewerk, be
waart de warmte nog lang nadat het vuur reeds is 
uitgegaan, en deelt het pas langzamerhand aan het 
vertrek mede. 

Bij de oude kachels, onder anderen bij die uit het 
Seidenhof, zijn zitplaatsen gemaakt, die men zegt, 
dat voor grootvader en grootmoeder bestemd waren. 
De bejaarde lieden zullen het daar warm genoeg ge
had hebben. 

Ook de oude kleederdrachten en de keramiek ver
dienen vermelding. Minder ingenomen ben ik met het 
groote gobelin van 1663 , dat voorstelt hoe de Zwit-
sersche gezanten met I.odewijk XIV een verbond 
sluiten. Technisch is het tapijt zeker voortreffelijk, 
maar het zondigt tegen de regelen der goede tapijt
weefkunst, omdat het niets anders is dan de repro
ductie van eene uitvoerige schilderij. 

Een glanspunt van het museum is de wapenzaal. 
Hitr vindt men wapenen uit de 15e, 16e, 17e en 
18e eeuw in de grootste verscheidenheid. Wel ont
breken de prachtstukken , die andere collecties bezit
ten, maar daarentegen zijn de oorlogstuigen, die wer
kelijk' gebruikt werden, in grootcn getale aanwezig. 
Vele stukken hebben daarenboven een historische 
waarde, in de eerste plaats de wapenen, die Zwingli 
in den noodlottigen slag bij Kappel gebruikte, toen 
hij den heldendood stierf. 

Ik hoop door deze korte vermelding mijnen lezers 

eenig denkbeeld gegeven te hebben van het hoogst-
belangrijk Landesmuseum te Zurich. Mochten zij in-
Zwitserland reizen, dan zullen zij goed doen, het 
bezoeken van dit gebouw in hun programma op te 
nemen. 

O N Z E A M B A C H T S S C H O L E N . 

„Men staat voor een bankroet" 
De heer Bouwmeester en zijne geestverwanten — 

onder hen schaar ik mij gaarne — zijn groote voor
standers van Ambachtsscholen, vooral als die mede
werken tot verheffing der Nederlandsche Ambachts
nijverheid, en het zijn tevens groote voorstanders van 
V a k t e e k e n o n d e r w i j s . 

Het komt mij voor, dat er eenig misverstand ont
staat wanneer dit vakteekenondcrwijs de grens over
schrijdt, die als de drempel der werkplaats moet wor
den beschouwd; dan is het geen onderwijs meer, 
maar raadgeving in de practijk. 

De tegenwoordige ambachtsscholen zal men moeten 
hervormen, tenzij de belanghebbende crediteuren, het 
Rijk en de Provinciale besturen, nog ccnigen tijd 
de zaken aan den gang houden door telkens de 
gaten te stoppen met verhoogde subsidien: een bijna 
ondenkbaar geval. 

De hervormers vinden tegenover zich vele der 25 
directeuren, vele der 150 a 200 bestuurders der Am-

I bachtsschoolverecnigingen, vele leden der besturen 
van gemeenten met meer dan 10.000 zielen (alwaar 
M. O. moet worden geregeld) en verder de geheele 
schaar kalme menschen, die het beter vinden langs 
eigen kalmen weg voort te gaan, omdat hun de op
gewektheid ontbreekt van de maatschappelijke noo-
den kennis te nemen. 

De hervormers vinden tegenwoordig steun bij 
eenige leden van die gemeentebesturen, alwaar het 
ambachtsonderwijs aan de orde is en waar men, ge
hoord de weinig bevredigende rapporten omtrent het 
werken der tegenwoordige ambachtsscholen, eene af
wachtende houding begint aan te nemen. 

Het komt er nu op aan de hervorming smakelijk 
voor te dragen. 

Bij het doen van voorstellen tot betere regeling 
onzer tegenwoordige ambachtsscholen, is door mij nog 
al eens tot voorbeeld genomen de gemeente Gronin
gen en de aandacht in de eerste plaats gevestigd op 
«le behoefte der bevolking. 

De bevolking van Groningen, ruim 60.000 zielen, 
kan volgens officieele gegevens worden verdeeld in 
15.000 zielen, behoorende tot huisgezinnen met meer 

dan 800 gulden inkomen, in 15.000 zielen behooren
de tot gezinnen met een inkomen van 500—Soo gul
den en in 30.000 zielen, waarvan de inkomsten op 
500 gulden en minder zijn bepaald. 

Tot die 30.000 zielen behooren io.OOO bedeelden. 
Het voortgezet onderwijs in die gemeente is voor 

de 15.000 zielen met meer dan 800 gulden inkomen 
volop geregeld. 

Voor het voortgezet onderwijs der 45.or,o zielen be
noden 800 gulden inkomen heeft men ambachtsschool, 
burgeravondschool, herhalingsdagschool en herhalings
avondschool. 

Dat in de behoefte aan voorlgezet onderwijs voor 
net yx gedeelte der bevolking niet voldoende wordt 
voorzien, behoeft geen betoog, te meer nu allcrwege 
in buiten- en binnenland meer kennis verspreiden on
der den kleinen man als een eisch des tijds wordt 
gerekend. 

Er zijn te Groningen vele en velerlei liefdadigheid 
beoefenende vereenigingen, die maatschappelijke noo-

den willen lenigen langs eigen kalmen weg, maar ge
woonlijk een broertje dood hebben aan onderwijs. 

Niemand zal de noodzakelijkheid van liefdadig
heidsinstellingen ontkennen, wanneer die bedachtzaam 
veler nooden lenigen, maar velen zien eene tegenstrij
digheid in het lenigen van nooden, wanneer niel te
vens recht van bestaan wordt toegekend aan middelen 
tot voorkoming daarvan. 

De hervormers der ambachtsscholen hebben len doel 
middelen ter voorkoming der nooden aan te wijzen. 

Het bijkans ondenkbare geval, dat de subsidiën her
haaldelijk zullen worden verhoogd, zal veroorzaken, 
dat nog meer halfwassen weinig ontwikkeld werkvolk 
wordt gekweekt voor enkele ambachten, nog meer 
jongelui het volledig leeren van een ambacht prijs
geven, nog meer door vertwijfeling onberaden huwelij 
ken aangaan en alzoo meer en meer armoede bevor
deren. 

Maar dit nog niet alleen! 
Men doet voor al de andere ambachten nagenoeg 

niets, omdat er geen geld is. 
Het bankroet der ambachtsscholen is de reddende 

engel, vooral thans, nu er nog zoovelen zijn, die niet 
onze tegenwoordige Ambachtsscholen dwepen en dus 
zullen verhinderen, dat met het badwater ook het kind 
wordt weggeworpen. 

Financieel hervormd zal er moeten worden, le meer 
daar het blijkt, dat met de subsidies voor het am
bachtsonderwijs vrijwat betere regeling te verkrij
gen is. 

Van hoe groot belang hervorming is voor ccne be
volking als die van Groningen, kan ook hieruit blij
ken, dat de 45.000 zielen met een inkomen van 800 
gulden en minder, te beschouwen zijn als 8000 huis
gezinnen waarin dc een meer, de ander minder, doch 
allen eenig belang hebben bij ccne goede regeling 
van het onderwijs voor ambaohtsnijveren. 

Meer kennis is daar meer welvaart. 
Wordt te Groningen tot betere regeling besloten, 

dan zal wel de eerste stap zijn het heropenen der al
daar van 1866—1882 goed gewerkt hebbende Burger
dagschool. Eén school voor de 8000 gezinnen zal wel 
te weinig zijn. Dat heeft de wetgever dan ook voor
zien en bepaalde minstens één. Daarmede gaat dan 
samen het ontlasten der Ambachtsschool van lager 
onderwijs enz. 

De reorganisatie te Groningen zal het sein wezen 
voor meer dan vijf-en-twintig gemeenten, al
waar men regelen moet ingevolge de wet, om het 
bevredigen der behoeften der kleinere burgers ter 
hand te nemen en daardoor sympathie voor onze 
staatsregeling te kweekon onder den kleinen man. 

Het komt mij voor, dat de hervormers onzer Am
bachtsscholen ccne dankbare taak te wachten staat. 

Het meermalen voorgestelde programma voor her
vormde ambachtsscholen laat ik hier tot besluit volgen. 

i°. Aankomende ambachtsnijvcren gelegenheid ver
schaffen onderwijs tc ontvangen in het bewerken der 
grondstoffen, bij het verkozen ambacht in gebruik, 
met het maken van eenvoudige ambachtswerkstukken, 
in particuliere of in eigen werkplaatsen. 

2°. Anibaehtsnijveren gelegenheid verschaffen vak-
geschriften tc bcstudeeren, teekeningen te vervaardi
gen enz. Het Gcwerbc-Muscum le Bremen geeft daar
voor ccn goed voorbeeld. 

3°. Het formeeren, openstellen en aanvullen ccner 
Provinciale Ambachtsbibliotheek, met museum voor 
modellen, platen en grondstoffen. Het Haarlemsche 
Museum voor Nijverheid werkt gaarne mede als Cen-
traal-Museum. 

40. Het organisecren van doorloopendc tentoonstel
lingen van voorwerpen der Nederlandsche Ambachts
nijverheid. Het Museum te Bremen geeft een goed 
voorbeeld. 

5°. Het jaarlijks houden van wedstrijden voor leer
lingen, gezellen en meesters, waardoor, gelijk in Beie
ren, een opgewekt leven wordt verkregen. 

6". Het houden van Provinciale Ambachtsexamens 
tot steun der commissie tot veredeling der ambachten. 

De directeur van zoodanige inrichting, elders Ge-
werbe-Museum genoemd, kan in Nederland voorloo
pig genoemd blijven directeur der Ambachtsschool en 
hij wordt bijgestaan door adsistenten en baas-onder
wijzers. 

Onze Ambachtsscholen kunnen geleidelijk tot zulk 
eene nieuwe regeling worden hervormd en de over-
komplete leeraren en onderwijzers naar de Burger
scholen overgaan. 

Avondtcckenklassen voor hen, die lot de Burger
scholen niet kunnen worden toegelaten, kunnen blij
ven bestaan, mits zij ontwikkelend onderwijs geven. 

De bestuurders der Ambachtsscholen dienen te wor
den gekozen op voordracht of gehoord de Kamers van 
A rbeid. 

De contributie van liefdadigheid beoefenende inge
zetenen kan, gelijk thans, in hoofdzaak worden ge. 
bruikt voor gereedschappen, teekenbehoeften, prijzen, 
wedstrijden, enz. 

Bij het Provinciaal bestuur van Groningen is in be
handeling reisgeld te verstrekken aan provinciale leer
lingen. In zake voeding is men 't nog niet eens kun
nen worden. 

Omtrent pensioenregeling zij nog medegedeeld, dat 
men, door de Burgerscholen op zijde le schuiven en 
particuliere Ambachtsscholen er voor in de plaats te 
stellen, heeft benadeeld dc vele leeraren en onderwij
zers, welke thans buiten het corps burgerlijke ambte
naren zijn geplaatst. 

Door Burgerscholen hoofdzaak, Ambachtsscholen 
bijzaak te doen zijn, komt er gelegenheid nagenoeg 
alle docenten onder de burgerlijke pensioenregeling 
op te nemen. 

Wanneer ik in de andere maand wederom ccnigen 
tijd beschikbaar heb, dan over 't ccn en 't ander nog 
iets uitvoeriger. 

J . B. J A G E R . 
Groningen, Augustus 1899. 

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

VGHAVKNHAGK. Met groot huldebetoon werd Maandagochtend 
hot stotïelyk overschot van Jacob Maris op de algemeene be
graafplaats ter aarde besteld. De rouwwagen en het lijh kleed 
waren omhangen en belegd met ontelbare kransen en bloem
stukken , terwjjl een afzonderlijke wagen in katafalkvorm de overige 
bloemzendingen des lands bevatte. De lijkwagen werd voorafge
gaan door de Kon. Militaire Kapel, wier leden civiele kleeding 
droegen. De stoet schreed plechtstatig onder de tonen der treur
muziek van Chopin en Beethoven, Iievelings-componisten van 
wylen Maris, langs den Ouden Scheveuingschen Weg en Kerk-
hoHaan naar de begraafplaats. Vlak achter den rouwwagen volg
den een aantal schilders, beeldhouwers en andere artisten, waarby 
zich vele kunstminnaar* aansloten. Iu /even rijtuigen volgden 
betrekkingen cn genoodigden. 

1'alchri's voorzitter, Mesdag, bracht allereerst met een govoel 
van diepen weemoed de laatste hulde aan hem, dien hij noemde 
een der grootste mannen van deze eeuw. 

I let was tevens een woord van afscheid aan zijn trouwen vriend 
dien hij twintig jaren heeft gekend cn liefgehad, die tevens was 
een gelukkig vader en hoofd van zyn gezin. Daarom moest hy 
een meester als Maris een woord van hulde, eerbied en vereering 
schenken. Immers, aldus ging Mesdag ongeveer voort, als er 
oen ia die veel heeft toegebracht aan de glorie van do Xederl. 
schilderschool, op wiens krachtige bezielende kunst allo Neder
landers trotseh waren, dan was hot zeker Jacob Maris, en daarom 
schudt heden liet gebouw der nationale schilderschool op zyne 
grondvesten, omdat een zijner krachtigste steunpilaren grafwaarts 

http://5e-eeuw.sc.l1


264 

wordt gedragen. wai:t de groothtid van de/en inuti was gelegen 
in zijn kunst. 

•lozef Israels iprftk daarna nl- voorzitter van de HtMgSCba Teeken-
inautrir-hfi|i|.y. die aun Jacob Maris veel te danken lieeft. Immers, 
als zjj eene tentoonstelling opcude en er waö geen teckening van 
Maris, dan ontbrak er iets aan de glorie van die expositie, /iju 
kuiiBt is / m i erkend dat hij er eigenlek niet van behoefde te 
spreken! Hy schetste in Item vooral den artist zooals men dien 
wenHcben moet, een man die geen eer cn roem najoeg en die 
slechts leefde voor zijn werken, waaraan bij steeds de grootste 
belangstelling, liefde en zorg besteedde. Als de Teekeumaatschapplj 
dan ook opnieuw hare zalen opent, zal slechts een klein gedeelte 
vnn Jacob Maris hier begraven zijn, want hy zal voortlevon in 
zgn werken, dio zyn naam in de Nederl. schilderschool hebben 

Sovostigd. Daarom paste hier een woord van dank voor alles wat 
[aris heeft laten zien en genieten. 
Voorts werd nog het woord gevoerd door don heer Hulk. be

stuurslid van Arti et Araicitiae te Amsterdam, door Mr. Snijders 
van Wiesoukerke, voorzitter van den llaagscben Kunstkriog, en 
namens dc vereeniging St.-Lukas, te Amsterdam. Dc plechtig
heid werd besloten met een koraal van do Kapel. 

— Dc Gemeenteraad heeft Dinsdagnamiddag de namen van de 
kunstschilders Ch. Kochussen en P. Stortenbeker vereeuwigd door 
een paar straten in dc bestaande schilderswijk naar deze overleden 
kunstenaars tc noemen. 

Een der raadsleden wilde bjj deze gelegenheid die hulde be
wijzen aan den diepbetreurden Jacob Maris, maar de wethouder 
meende, dat daartoe de gelegenheid zich later wel zal voordoen, 
en de Raad was blykbaar van dezelfde meening. 

A.MSTi:nii\M. De Maatschappij tot bevordering der Houwkunst 
zal hare 80ste algemeene vergadering op Woensdag 0 September 
te Zwolle houden; tot voorbereiding hoeft zich eene commissie 
van ontvangst gevormd, bestaande uit de heeren J. L.vuuKsion, 
correspondent der Maatacbappij, H. van Dyk, .Inr L. F. Teixeirn 
de Matton en C. /ander. 

Na urloop der gewone werkzaamheden zullen e„iuige mede-
deelingen over de stad Zwolle en hare merkwaardigntc gebouwen 
gedaan worden, terwyl voorts een bezoek zat worden gebracht 
aan dc Groote Kerk cn aan de Statenzaal, waarna eetic wande
l ing door de stad wordt gemaakt ter bezichtiging van merkwaar
dige oude cn nieuwe gebouwen. 

Den volgenden dag wordt een bezoek gebracht aan Kampen, 
waar de lieer K. de Vidal de St. üermaiu, directeur der ge
meentewerken, de leden bij hun rond zang zal vergezellen. 

MIDDELBURG, In eene vergadering, Dinsdag gehouden, besloot 
het comité voor den aanleg van een tramlyu Middelburg —Domburg 
den ingenieur \V. E. Cramer, te 's-Gravenhage, definitief te be
lasten met bet ontwerpen cn in plan brengeu van die lijn. 

Het uitvoerend comité, vergezeld van den ingenieur, bepaalde 
vervolgens in groote trekken de richting der lijn eu de balte-
emplacementen, naby de dorpen St.-Laurens en Serooskerke, op 
het terrein. 

Donderdag is aangevangen niet het in kaart brengen en uit-
bakenen. terwijl de ingenieur zich vl.it binnen twee maanden 
met het iredotailleerde plan gereed te zyn. 

DELFT. De directeur der Polytechnische School zal tot inschrij
ving voor deu cursus 1SÜ9 - i'.»00 zitting houden in het gebouw 
der instelling, op 4, 5 eu 6 September, des voormiddag* vau iO 
tot 12 cn des namiddags van 1.', tot $ uren. 

GORKI M. Door het Dijksbestnur van de Alblas>crwuard met Arkel 
beneden de Zouwe is uit de 'J'd sollicitanten voor de betrekking 
van dykopzichter bet volgende tweetal opgemaakt: Xugtcreii, 
opzichter over de landerijen te Dordrecht, en Nederiof, opzichter 
bij dc gemeentewerken le Rotterdam. 

P E R S O N A L I A , 
— Bij den Waterstaat in Xod.-Indiö is: 
benoemd tot ingenieur Be k l . de ambtenaar op wachtgeld J . J . S. 

vau Leeuwen; 
toegevoegd aan don chef der 4e watcrstaats-afdeeling voor 

de werken aan do Brantas-, Porrong- en Socrabaju-riviereu de 
ambtenaar ter beschikking, dienstd. opz, 2e kl. J . A . Schiotling. 

— Bij de exploitatie van Staatsspoorwegen op .lava i s : 
benoemd tot opzichter van de werkplaatsen le kl., de opz. 

van de wcrkpl. 2e kl. P. Ch. Mouthaau; tot opz. van de werkpl. 
2e kl., de ondciopz. van de werkpl. D. <J. de Paauw. 

— Bij de exploitatie van den Staatsspoorweg ter Sumatra's 
Westkust is: 

benoemd tot opzichter van de werkplaatsen le kl de opz. van 
de werkpl. 2e k l . ü , M. vau Houtryve. 

— De heer J . dc Heus, chef van het atelier voor de herstel
lingen eu bet onderhoud van hot materieel der Burgerl. üpenb. 
Werken io Ned.-Indic, heeft tegen 5 Oct. pensioen aangevraagd. 

— Door den Minister van Binnenlandscue Zaken zijn voor het 
tydvak van 1 September 1809 tot en met ai Augustus 1900 be
noemd tot assistenten aan de Polytechnische School te Delft: 

W. van Veen, civiel- en bouwkundig ingenieur te Delft, voor 
de beschrijvende meetkunde on graphostatica; 

B. J . W. Heuser, civiel-ingonïeur te Delft, voor do beschrijvende 
meetkunde en graphostatica; 

J , M. l i . Schetter, werktuigkundig ingenieur te Delft, voor do 
toegepaste natuurkunde cn electrotcchniek; 

H. C. Volkers, technoloog tc Hof van Delft, voorde toegepaste 
natuurkunde en electrotcchniek; 

Th. van der Waerdon, civiel-iogenieur te Eindhoven, voor de 
toegepaste nutuurkuude en electrotcchniek; 

D. Bisschop, technoloog te Deltt, voor de scheikunde; 
M. van Breukelcvccn, technoloog te Delft, voor dc scheikunde; 
P. SI. van llaarst, technoloog tc Delft, voor de scheikunde; 
C. F . Loke, technoloog tc Delft, voor de scheikunde: 
IJ. van Schcrpenzcel, doctorandus in dc scheikunde te Deltt, 

voor dc scheikunde; 
P. D. C Kiev, te Delft, voor dc micro-chemio; 
P. llövig, eandidaat mynen-iogenicur te Rotterdam, voor de 

delfstof kunde; 
J . van Baren, onderwijzer tc Rotterdam, voor dc delfstof kunde; 
J. Z. Bitch, werktuigkundig ingenieur tc Deltt, voor de kennis 

van werktuigen en werktuigbouwkunde; 
C. Steuerwald, werktuigkondig ingenieur te Delft, voor de kennis 

van werktuigen en weiktuigbouwkunde; 
S. Lindeman, werktuigkundig ingenieur te Delft, voor dc kennis 

van werktuigen en werktuigbouwkuude; 
A. Leeflang, tc Delft, voor de burgerlyko bouwkunde; 
L . Couvée, te Delft, voor de burgerlyke bouwkunde; 
J . K. Bruins, te Delft, voor het bandtcekenen; 
A. Tb. C. van de Sandt. to Rotterdam, voor de schoone bouw

kunde ; 
J . H . van Seters, civiel-ingeuieur te Delft, voor de waterbouw

kunde : 
E. G. W. van Dijk, civiel-ingenieur te 's-Gravenhage, voor de 

waterbouwkunde; 
F. J . H. M. Thijs, civiel-ingenieur te Delft, voor de geodesie, 

liet landmeten en waterpassen. 
— Voor het tijdvak van 1 Sept. 1899 tot en met 31 Aug. 1900 is 

benoemd tot assistent voor de hucteriolugio aan de Polytech
nische School te Delft A. van Delden. aldaar. 

— Voor bet tijdvak van 1 Sept. IS99 lot en met81 Dec. 189E»is 
benoemd tot assistent voor de scheikunde ann <le Polytechnische 
School te Delft S. J . Vermaes J r , myneij-ingeiiirur te Delft. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— T w e e b o u w k . o p /. i c h t e r -1 e e k e n • a r B bij een 

arch, te Haarlem. Adres motto „Opzichter" boekb. Gebrs. Van 
Hredcroiio, aldaar. {Zie advert* in het vorig no.) 

— B e k w a a m bouwk. t eokenaa r , iu staat zelfstandig te 
detailleeren en schetsen uit te werken. Adres n". 9171, Alg* Aed. 
Aavtrteniieblad, 's-Gravenhage. 

— E r v a r e n i n g e n i e u r bij den aauUg vaa deu Noordooster 
locualspoorwegmaatsch. Adres met opgaaf van leef:yd. vroegere 
betr. enz. aau gen. Mij. te Zwolle. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r . Salaris / 1U0 per maand. Ver-
eischten: eerlyk, yverig en op de hoogte der schoone bouwkuust. 
Adres n u. 21278, X. Rott. Ct. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r , tevens goed uitvoerder. Pract. 
ontw. in timmeren hoofdzaak. Salaris / bO per maand. Adres lett. 
K 2, Van Duyl'i Advertentiebureau, Amsterdam. 

— P r a e t i s c h bouwk. o p z i c h t e r , voor ougevcer 5 maan
den, niet beneden de 28 jaar en ongehuwd. Salaris / 75 per 
maand. Adres lett. L . B , Bureau dezeo. {/.ie advert, in dit no.) 

— B e k w a a m bouwk. t e e k e n a a r te VGravecliege. Salaris 
naar bekwaamheid. Br. lett. G. H.. Bureau dezes. (Zie advert, in 
dit no.) 

— B o u w k u n d i g t eekenaa r , iu staat zelfstandig eenvoudige 
gebouwen te detailleeren, voor zes maanden. Loon naar bekwaam
heid. Adres Technisch burcuu Staatsspw., Wall trast 45, Arnhem 

— T c c k c n a a r s voor het detailleeren van kamer-en scheeps-
botimmeringen in diverse karakters, ucquarelloeren en maken van 
kleinere teekeningen. Loon naar bekwaamheid. Adres de tinna 
H . P. Mutters & Zn., Trompstraat 1, Den Haag. 

— B o u w k u n d i g opz i ch t e r . Salaris ƒ60 per maand. Adres 
met opgaat van uitgevoerde werken, aan den architect H. A. 
Witzsna Bz. , Almelo. 

DIENSTAANBIEDINGEN, 
(Dienstaanbiedingen in beknotten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneeraen tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— B e k w a a m bouwk. oplichter, leeftijd 2't jaren, gcd. 
dc laatste jaren op groote werken werkzaam geweest', zag zich 
gaarne geplaatst. Adres letters A D , Bureau dezes. (Zie advert, 
in dit no.) (i) 

I x r O R M A T I K I U I I t K A t ; TECHNISCHE VAKVKHKKMGINÜ , 
V\N-I>KH-HKLSTSTIUAT 2», AttSTKRlua. 

1. Bouwk. Opz-Teekenaar, leeft. 25 j . ong. sal. / 70 a 80 p. m 
2. Onderbaaa-opzicbter, 4 i „ „ /2j) per week. 

Bouwkundig 

O P Z I C H T E R , 
Een hekwuam B O U W K U N D I G 

O P Z I C H T K K , leeftijd 25 jaar, ge
durende de laatste jaren op groote 
werken werkzaam geweest zijnde, zag 
zich gaarne in eene hem passende be
trekking geplaatst. Goede referentiën 
ten dienste. Fr. Br. onder lett. A D, 
Barean dezer Courant. 

Bouwkundig Teekenaar. 
WORDT G E V R A A G D direct een 

b e k w a a m B O U W K U N D I G 
T E K K K N A A K te •g-O'raven-
huge SalHrii naar bekwaamheid. 
Brieven aan bet Bureau Tan dit 
Blad onder letten G. H . 

Bouwkundig' 

O P Z I C H T E R . 
Voor ongeveer 5 maanden gevraagd 

een p r a c t lach K I M W K I M M w 
O I ' X I C H T E B . niet boneden 23 jaar 
en ongehuwd. Sul»Hu f 75 per maand. 
Fr. brieven onder I. B. aan het Bureau 
van ,./>/•; OPMERKER". 
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Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, uur, m n » 
Mem. San. IniL L O N D O N . 

Kantoor: 150 De R u » t e r k a d e , A a T I T H D A X . Fillaaal: » • Realm. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS 4 Co, t, Barrhead, 
Specialiteit voor de Levering van comfltttc BaAnricklingen. — Privaat-In.-ukHm/on. — 

Shanks Closeta ajjn nog niet overtroffen. — Porultinm Baikuifn., IJurtn Bmdsmfm. — 
Clostts, Watcktafih, Urinoirs enz. — T 1 E W A H I I » ea V l I T I L l f l l 

Belast zich met de plaateiDg en inrichting in geheel Nederland. Zeer conenrreerende p 
Teekeningen en prjjiopgaven gratia. Wederverkooperi genieten het gebruikelijke 

S T O O M F A B R I E K E N van 
allo soorten I M K P A X X E X en V I . O K K B A K K K X . MA« H I X A A I , geperste 
MOZAÏK- en effen C i m t l M I U , , ' B M E X T - en K i r X B T X A X D -
K T K K . V . KF .et ' .X-, W K L - en B K E K P l ' T T K S van ( ' E M E S T B E T O X cn 

' J i ^ l i . (systeem M O X I E R ) , Riolen, Rietplanken enz. enz. 
H A N D E L I N B O U W M A T K H I A L E N . 

A. OOSTHOEK & ZOON, Alien a/a Rijn. 
Nterk conenrreerende prijzen d l rer t np aanvraag. 

(2) 

TATTERSALL & HOLDS WORTH, 
KVHVHF.nt.. 

Globe, W o r k s en Stores. 
Aanleg van Centrale ve rwarming in 

B E R K E N , B R O K I K A W M K X , PARTICU
L I E R E en OPENBARE GEBOUWEN enz. 

H A N D E L in Wand- en MiuirtcgelH. 
Asphalt, Schoorsteenmantels, Vlooren. 

Geluidwerende tuBschenvloeren, ondervloe-
ren voor houteenientdnken, brandvrije 

s e p a r u t i e ë n en plafonds. 

Excelsiorplaten. 
G E B R . V A N D E R V I J G H , 

A M S T E R D A M , 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafond
platen volgens nienw Systeem. 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht
dicht, gelnidwerend. Verkrijgbaar in ver
schillende dikten. Steeds grooten voor
raad. Directe levering. Uitvoering op 't 
werk door onze eigene steilere. Voorge
schreven bij particuliere- en gemeente
werken. Op aanvraag gratis toezending 
van Brochure, Monsters en Prijs. 

A. P. SCHOTEL G " 
D O B D B E C H T . 

Stoommarmenagerij Steenhouwerij. 
Steen- en Harmerhandel . 

Wereldtentoonstel l ing A m s t e r d a m 1895. Gouden Medaille. 

LEIDEN. 
Machine-. 8toomketel-en Constructiefabrick. Scheepsbouwweri met Dwarahelling, lang50M 
Btoombooteu-, Bagger- en Spoorwcjrniateriaal. IJzcr- cn Koper<rioterjj. Zwaro en Lichte Smee • 
werken. Ankers, IJzeren eu Stalen Kettingen met certiticaat van Lloyd's cn Bnrean Veritas, 

P K O O I J , 
Mr. Steenhouwer en Marbrier, 

D E N H A A G . 
Atelier voor alle in den ruimsten zin 

voorkomende H a r d s t e e n , Z a n d 
s t een , .11 a r m e r werk • u , G r a f 
z e r k e n en Mchoorateenuiantela. 

Telephoon T&O. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
G E B B . V A N H A L M E N , 

« t e e a a t l m m e r r a b r l e k — D E I H A M 

^ C A R B O L K E Ü M f 

V e r z e k e r t U v a n het 

GROOTSTE BEDERFWEREND 
v e r m o g e n . 

G . A C . B O K S c*J O o . , 

A t n t t e r e t m m. 

Electriciteits Maatschappij „Phaëton", 
-voorbeen 

BOOTH A AM ALEWIJMSE & C<>. 
Î ijmeg-en. «• Brussel. 

ELECTRO-TECHNISOH BUREAU. 
E l e c t r l a c b e v e r l i c h t i n g en K r a c h t a v e r b r e n c l n t ? . 

1 P K C I A L I T K I T K N . 
1°. Fab r i eken van gloeilampen en electrische toestellen, 
8°. Dynamo-caachlnen en electro-motoren. 
8°. Booglampen, geieidiiigrii-mui, k a b e l , koolspltaea ea a l l * verdere 

kekeeften op het gebied der electro-teehniek. 
4°. A l l e a r t ike len op het gebied der hnlstelesraphle en telephenla. 
Engros-handel en Export naar Koloniën, Transvaal en alle overige landen. 

V T T E B S T B t l . L I . I I 4 K P R I J K E N . P R I M A CJl A L I T K I T 
«, Catalogi franco op aanvrage. •——— 

http://vl.it
http://Btl.LI.II4K
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E F. DER BOER. 
Wollenfoppenstraat 39. 

ROTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

•EETE-LUCHT-BAKOVEHS 
i 

Bekroond met den hoogsten Prijs en 
Qowltn en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R 
D R E C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS m»t u i t r i j d e n 
d e n b a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

Hoofd-Vertegenwooidiger der 

JOSSON-CEMENT 
T«h»r !VKI>KKI.AXD en I M I l d ï , 

Uitsluitend: lstesoort AND. TRA S 
(volgens do nieuwe A. v . met 7J °/„ 

gloeiverlies). 
H a n d e l i n H o u » m a t e r i a l e n . 
De T K U K 1 . Z A A K ia gevestigd 

Spuistraat 109. 
A M S T E R D A M . 
Maatschappij lotExploitatia van 

CORM*. E I C H E L B E B G , 
voorheen A . J . J O K K E N . 

Machinerieën, Machinekamerbehoeften, S t o o t n a p p e n d a g e s , 
Gasmotor-ol ie , M a c h i n e - en Cilinderoliè'n enz. 

BECKER & BUODINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - H O F K J I K K T 
S N A N D E R S 

I S M T B I M K X T K M , 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T D , 

LANDMETERS, T E E K E N AAB8, aaa. 

( • i e ë m a i l i eerde 

I * « » i l M « ' l n i l « ' i i . 

WEEQWERKTUIGEN 

VAN RIJN & Co., SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
G l a H v e r z i l v e i ' i u g 1 1 

roor de g r o o t ut e neatest. 

ROTTERDAM. 
Kantoor en Magazijn llloeinkwceket 
stram 114 li./d. Nieuwe Binnenweg. 

Allo soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

AANBESTEDING 
Op Dimilag tien 99nm Align t-

luu 1890, id's nnmiddage ten > ure 
(locale tijd), aan bet Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats 
spoorwegen in het Moreel.e Park te 
Utrecht, van : 

BESTEK No. 777. 
H e t m a k e n v a n eene V E E -

L A D I N t t , een K K I W E G 
en een L O S S P O O R m e t 
b i j k o m e n d e w e r k e n op 
liet M i l l i o n I I /./<### t . 

B e g r o o t i n g f S S M . — . 

De besteling geschiedt volgen» § 32 
van het be»tek. 

Het bestik ligt van den I2ien Augus
tus 1899 ter lezing aan bet Centraal-
bureau in het More l«e Park en aan het 
bureau van den He» r Sectie-Ingenieur 
Jhr. J . C. V A N REIGERSBERii VER-
SLUIJS, te 's-Bosch, en is op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling 
van f 0 .50. 

Inlichtingen worden gegeven aan ' 
het Centraalbureau (Diemt van Weg 
en Werken) en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terre n zal ge
schieden den 22iten Augustus 1899 ten 
10 ure voormiddag (West Europeesche 
tijd). 

[JnusOHT, dei Hsten Augu, us 1800. 

Javasche Bosch-ExpL-Mij. 
vh. P. Buwalda & Co. 

Handel i . DJATIHOUT (JAVATE4K). 
Alle houtsoorten worden tegen concurreerende prijzen i n loon gezaagd 

Stoonihouttagerij: ite Oirectie. 
O v e r z i j d e v a n l iet I J , Nieuwe Doelenstraat 12—14 hij de Munt westelijk v. h. 'Polhuis. A m s t e r d a m . 

AANBESTEDING. I AANBESTEDING 
Op /.al< i . l a g - *<'!><• I V M » . 

des namiddags '.* uur, zal door de 
architecten A W WEISSMAN en P. 
H. V A N NIFTRTK, namens den Heer 
M. VEKDONCK te Hees, in het Hotel 
„de Gouden Leeuw", Hezelstraat 00 
te Nijmegen, worden aanbesteed: 

Het bouwen van 3 nieuwe 
Villas en het verbouwen 
van 1 bestaande Villa aan 
de Voorstadslaan te HEES. 

Bestek en teekeningen zijo le ver
krijgen a f 2 per stel bij THIEME S 
Boekhandel te Nijmegen van 23 Aug af. 

Inlichtingen worden gegeven door 
genoemde arohiiecten ten dunnen kan
tore Plantage Parklaan 4 te Amsterdam, 
en den üOn Augs. des morgei s ten 
11 uur ter plaatse. 

(ip Dinstlag tl en 99 .tugit slum 
#890, des namiddags te X uur i ' 
lijd), zal in het Spaarbankgebouw a/d. 
Ridderstraat No. 15, te Nijmegen 

Publiek worden aanbesteed: 
H e t bonwen v a n een K A K -

T O O R H K B O i r w met 
C O M t ! I E It M E W O N I N G 
a/d. H o u t m a r k t a l d a a r . 

Bestekken en teekeningen zijn van 
den 19 Augustus 1N99 af. tegen be
taling van f l .BO per exemplaar te 
verkrijgen bij den Concierge van ge
noemd Spaarbankgebouw. 

Inlichtingen verstrekt de Architect 
J . KNOOPS J R . , 8e Walstraat No. 1. 

Aanwijzing op 't terrein den 29 
Augustus a s., voormiddags Ie 11 uur 
(locale tijd). 

Tor drukkerij dor Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 

3 ( « e J A A R G A N G N". 34. Z A T E R D A G , 26 Augustus 1899. 

R E D A C T E U R : F. W. VAN.GKNDTjJliz. Adres voor Redactie en Administratie: ltureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's- Gravtnkagt. 
Advertentiën van I tot 6 regels /i .oo, het bewijsnummer daaronder 

begrepen; v-or eiken regel meer / 0 . 1 5 . 
Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 

ƒ 5 . — ; voor ISelgiö ƒ 6 . 5 0 cn voor d: overige landen der 1'ost-unie, 
met inbegrip van Nedcrlandsch-Indiö cn Transvaal, / 7 .50. Afzonder
lijke nomincrs bij vooruitbetaling niet plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat ƒ 0 . 1 5 . 

Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
Clrie plaatsirgcn, slechts tweemaal gerekend. 

HIJ D E P L A A T . 

De bij dit nummer behoorende plaat is aan dc 
D e u t s c h e B a u z e i t u n g ontleend en stelt voor 
het raadhuis te Leipzig, zooals het volgens het plan 
van den architect prof. Hugo Licht zal gebouwd wor
den. 

T E C H N I S C H ONDERWIJS. 
Hel zeer lezenswaardig opslcl van den heer J. li. 

Jager in ons laatste nummer is ongetwijfeld wel ge
schikt 0111 hen, die belang stellen in teennisch onder
wijs, tot nadenken te stemmen. 

Vooral de cijfers, die omtrent een provinciale hoofd
stad als Groningen worden medegedeeld, verdienen de 
aandacht. Tegenover 15.000 zielen, behoorende tot 
huisgezinnen niet meer dan ƒ 800 inkomen per jaar, 
staan daar 45.0(H) zielen, die deel uilmaken van ge
zinnen, die hel niet minder d.111 dil zeker zeer beschei
den bedrag moeten stellen. 

De heer Jager wijst erop, dat er te Groningen tal 
van gelegenheden bestaan, waar de eerslgeno 'nit'c zie
len zich voor hun levenstaak kunnen voorbereiden ; 
maar voor de veel grooter massa zielen, die tot de 
tweede categorie behooren, zijn die gelegenheden 
haast niet aanwezig. 

Wij gelooven niet, dat *r vooreerst van Rijkswege 
veel verandering in den toestand, die hier aangeduid 
werd, en die in andere steden zeker weinig beter zal 
zijn, gebracht zal worden. Mocht de schoolpl eht er 
door komen, dan zal men meenen al heel wat ge
wonnen te hebben. 

Lager onderwijs is ontegenzeglijk een goed ding, 
maar hel is niet genoeg. Dit de wetgever reeds 
in, toen hij het middelbaar onderwijs in het leven riep. 
Doch het blijft altijd jammer, dat dit middelbaar on
derwijs niet anders geregeld werd. Het gcefl te veel 

en te weinig tevens. Het geeft te veel aan de kinde
ren van hen, die de kosten van schoolgeld en leer
middelen kunnen bestrijden. Het geeft te weinig aan 
iet kroost dergenen, die zich, ook met den besten wil, 
deze weelde niet kunnen vero rh ivcn. 
: Maar zelfs de bevoorrechte kinderen, die de Hoo
gere burgerschool kunnen bezoeken, krijgen te veel 
onnutte, te weinig wezenlijk nuttige leering. Algemeene 
kennis is een vang begrip, dat, 111 de werkeli ikheid, 
meer gelijk staat met algemeene onwetendheid dan 
velen wel willen toegeven. 

Als bel eenmaal zoover zal komen, dat algemeen er
kend wordt, dat, behalve voor toekomstige be'oefe-
naars der zuivere wetenschap, alle onderwijs moet 
strekken tot voorbereiding voor de practijk des levens, 
dan zal ook het onderwijs voor aanstaande ambachts-
nijveren een algeheele verandering ondergaan. 
' De heer Jager mag er terecht op wijzen, dat het 
ambachtsonderwijs, nu een soort van particuliere ar
menzorg, recht heeft, om een betere plaats in te nemen. 
De Staat behoort te zorgen, dat de werkman de op
leiding kan krijgen, die hem nu maar al te veel ont
breek!, of als ccn aalmoes wortlt toegeworpen. 

Het is inderdaad verkeerd geweest, dat men op de 
meeste plaatsen, zoodra er een ambachtsschool werd 
gesticht, de burgerdagschool eenvoudig ophief. De 
burgerdagsehciol geve do theorie, de ambachtschool 
zorge voor de practijk. 

Dikwijls wordt het bezwaar geopperd, dat de am
bachtsschool onmogelijk de practijk, ook zelfs in haar 
bescheidenslen omvang, aan hare leerlingen kan doen 
kennen. Doch dit bezwaar zou opgeheven zijn, indien 
de school, wat ook reeds de heer Jager schijnt te be
doelen, voor de oefeningen harer verst gevorderde leer
lingen, zich in verbinding stelde met particuliere werk
plaatsen. De overgang van de school tot het werkelijk 
leven zou veel geleidelijker zijn dan thans. 

i 
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Onze ambachts-, nijverheids-, kunstnijverheidsscho
len zijn te zeer teekenschoten. En nu is teekenen een 
heel mooi ding, maar alleen of hoofdzakelijk daardoor 
leert men de techniek van geen enkel ambacht. En 
het teekenen heeft daarenboven nog dit nadeel, dat 
het de leerlingen in den waan brengt, alsof dit het 
hoofdvak is, en al het overige bijzaak. 

Het is toch eigenlijk al te gek, dat onze „nieuwe 
kunst" haar aanzijn dankt aan schilders cn teckenaars, 
die van het ambacht niet het minste besef hebben. 
Zij had ongetwijfeld een geheel ander, misschien wel 
beter karakter gekregen, als zij aan het brein van be
kwame werklieden ontsproten was. 

Dat wij zulke werklieden niet hebben, bewijst wel, 
dat cr aan de technische opleiding wat hapert, dat zij 
te veel theorie, te weinig practijk geeft. Gord am-
bachtsondcrwijs is een eisch des tijds, is een levens
vraag voor de talrijke „zielen", die in het handwerk 
later hun middel van bestaan zullen vinden. Voor de 
meergegoeden wordt door den Staat misschien al te 
goed gezorgd ; het is tijd, dat nu ook eens aan de be
langen der „kleyne luyden" gedacht worde. 

STIJL I N -MUNTEN E N P O S T Z E G E L S . 

Nauwlijks was de verschijning der nieuwe post
zegels aangekondigd, of nagenoeg eenstemmig spra
ken de dagbladen een afkeurend oordeel daarover uit 
en weiden zij door sommigen rondweg „bepaald lee-
lijk" genoemd. 

Niet altijd zou ik gaarne het oordeel der pers m 
esthetische queslies onderschrijven, maar ditmaal moet 
ik bekennen, toen ik de producten gezien had, het 
er geheel mede eens te zijn. 

De vorige editie was leelijk, dat was reeds lang uit
gemaakt, maar ik ben geneigd om deze nog leclijker 
te vinden, ten minste de hoofdsoorten, d. w. z. die, 
welke men het meest onder de oogen krijgt. 

Critiek op dergelijke dingen schijnt in ons land 
juist de omgekeerde uitwerking te hebben, die men 
er gewoonlijk aan toeschrijft. Halsstarrig knoeit men 
voort en maakt zich bij landgenoot en vreemdeling 
belachlijk. 

Of is het niet belachlijk, dat er nu in ons land, 
dal eertijds zoovele beroemde graveurs heeft opge
leverd en thans nog zoovele bekwame teekenaars be
zit, geen geschikte krachten te vinden zouden zijn 
om een postzegel te ontwerpen en te gravceren, waar
mede wij ten minste fatsoenlijk voor den dag kun
nen komen? 

Een onzer vele vereenigingen heeft een paar jaar 
geleden reeds, meen ik, ccn prijsvraag voor een post-
zcgelontwcrp uitgeschreven. Wal daarvan terechtge
komen is weet ik niet, maar voor een prijsje had het 
Rijk zich zeker een paar goede ontwerpen kunnen 
verschaffen. Ook al had men er geen prijsvraag 
van willen maken, de adressen zijn bekend genoeg, 
waar men goed werk in dit genre krijgen kan ei 
een advies van iemand, die een postzegel beoordeclen 
kan uit een oogpunt van stijl cn uitvoering, had toch 
ook het Rijk geen schatten gekost. 

Hel is helaas het oude liedje, eigenwijsheid van 
enkelen, gesteund door économie des bouts de chan-
delles, dat schoone beginsel in een staatshuishouding, 
zoo teekenend voor de toestanden. 

Men moge ccn postzegel niet de moeite waard vin
den er zooveel drukte over tc maken, teekenend zijn 
dergelijke kleine feiten toch cn veelal van wijdere 
strekking en ernstiger gevolgen, dan men zich in 't 
algemeen voorstelt. 

Dat de openbare meening zoo spoedig ccn afkeu
rend oordeel heeft uitgesproken is evenwel een ge
lukkig verschijnsel, al waren ook de beschouwingen, 
waarop zij dit oordeel vestigde, tamelijk oppervlakkig 
en al bepaalde zij zich daarbij ook tot enkele bijzaken 
op de uitvoering betrekking hebbende, de hoofdzaak, 
den stijl, onbesproken latende. 

liij dit punt wensch ik evenwel eenige oogenblikken 
stil tc slaan. Het is toch weder in hoofdzaak gebrek 
aan stijl, dat onze nieuwe postzegels leelijk maakt. 

Dit aan te toonen is niet zoo heel gemakkelijk, 
want het gaat niet aan een stel voorschriften te ge
ven, die slechts nauwkeurig op te volgen zijn, om 
stijl in dergelijk werk te verkrijgen; men verwachte 
daarvoor dan ook geen recept van mij, maar toch 
wil ik trachten mij wat nader te verklaren. 

Wat is ccn postzegel? 
Is hel een belasting, zooals hel quitanlie- cn wissel-

zegel, een stempel, dat iets bewijst en ccn handtee-
kening bekrachtigt of vervangt, is hel een waarborg, 
een bewijs van echtheid, een securiteit, ccn bewijs van 
eenig recht, zooals andere zegels en stempels? 

Het postzegel bewijst, dat door den afzender een 
verschuldigd porto is voldaan en dechargeert tegelij
kertijd de administratie, die het gepostzegelde stuk 
ter verzending aanneemt en bezorgt. 

In dit opzicht heeft het dus overeenkomst met het 
formaatzegel, dc wissel- en quitantiezegels. Hiermede 
wordt evenwel belasting betaald, terwijl voor het post
zegel onmiddellijk een bepaalde dienst, dus arbeid, 
wordt gepresteerd. 

Geen wonder dus, dat men in het postzegel niet 
anders ziel dan een gewoon betaalmiddel voor een 
bepaald doel, een soort papieren geld, waarmede 
men vooruit dc diensten der postadministratie betaalt 
en dat, zoodra die betaling is geschied, waardeloos 
wordt gemaakt. 

Misschien hapert er wat aan deze opvatting. Zij 
bepaalt echter in hoofdzaak den stijl van het post
zegel. 

Sinds onheuglijke tijden zijn de beeltenissen van 
regeerende vorsten en wapens of in beteekenis daar
mede overeenkomende heraldieke emblemen de h o o f d 

motieven geweest, waarmede het wettig betaalmiddel, 
als zoodanig, werd gestempeld ; met of zonder vermel
ding der waarde in cijfers of letters. 

Zeer natuurlijk zijn deze motieven van het metalen 
geld op het papieren overgegaan cn zoo ook op 3e 
postzegels. 

Er moet dus overeenkomst zijn in den stijl van het 
iiiunststeinpcl en dien van het postzegel waarbij ech
ter in aanmerking te nemen is, dat het eerste in me
taal wordt uitgevoerd, het tweede als ccn ])roduct van 
graveerkunst gedrukt wordt. 

Ik zal hier nu geen verhandeling gaan schrijven over 
den stijl van munten, daarover is door meerbevoegden 
genoeg geschreven. 

Dc metalen munt vertoont in den regel niet anders 
dan ccn basreliëf en moet dus in de eerste plaats als 
basreliëf beeldhouwwerk beoordeeld worden. Zii moet 
bovendien aan eenige speciale eischen voldoen 

Munten zijn gewoonlijk lang in omloop. Bevat de 
beeldenaar dus een portret, dan moeten daarin vooral 
dc hoofdkaraktertrekken, die het langst in het men-
schelijk gelaat blijven spreken, tot hun recht komen. 

Alles wat aan mode onderhevig is moet daarin ver
meden worden. Dc mode laat gewoonlijk het meest 
haar invloed gelden op kleeding, haardracht en der-
gelijken ; zij heeft op de gelaatstrekken zelf natuur
lijk geen of weinig invloed. 
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Eenvoud en weglating van alie onnoodig bijwerk 
is dus aan le bevelen. 

Moge dit niet altijd even gemakkelijk /ijn, er slaat 
tegenover, dat de voorgestelde personen min ot meer 
boven de mode verbeven /ijn of daarin langen tijd 
zelf den toon aangeven. 

Langen tijd beeft bij voorbeeld dc kop van Kei/er 
Wilhelm I als model gediend in Duitschland en nog 
vindt men daarvan onder de oude hecren menige vaak 
welgeslaagde copie en zoo is er een tijd geweest, dat 
het type van Napoleon 111 voor de officieren het voor
beeld was, waaraan men zooveel mogelijk trachtte 
nabij te komen. 

Ofschoon als beeldhouwwerken klein van afmeting, 
behoeft toch de behandeling niet peuterig te zijn; 
veeleer schrijft het bovenomschreven karakter van den 
muntkop ccn krachtige behandeling voor. 

Het doel van den modelleur moet hier niet zijn een 
tot in elk haartje getrouw portret te leveren, maar 
veel meer de hoofdtrekken te doen uitkomen. 

In een goed geniodellecrdcn kop blijven dan ook 
bij afgesleten exemplaren de karakteristieke hoofd
lijnen tot het laatst toe zichtbaar. 

Men kan dit bij voorbeeld waarnemen aan onze gul
dens en rijksdaalders met den kop van Willem II, zoo
wat het laatste goed werk, dat aan onze rijksmunt 
in dit genre gemaakt is. 

Hoe /uilen de thans in omloop zijnde guldens van 
Koningin Wilhelmina, ook al dadelijk bij hun ver
schijning terecht als werk van zeer inferieure kwaliteit 
beoordeeld, er na 50 jaren uitzien? Ik denk, dat nie
mand deze vraag ooit zal kunnen beantwoorden, daar 
men ze vóór dien tijd wel wijselijk aan de circulatie 
zal hebben onttrokken. 

Dat ook de andere motieven, die behalve de beel
denaar op de munten voorkomen, aan de eischen van 
stijl moeten voldoen, ligt voor de hand. Zoo ergens, 
dan moeten toch zeker hier wapens en verdere attri
buten uit een heraldisch oogpunt onberispelijk zijn, 
de aanduiding der waarde, zoo die voorkomt (want 
op de Engelsche sovereigns b. v. komt zij niet voor) 
in de eerste plaats duidelijk, cijfers en letters goed 
van vorm. opschriften goed verdeeld, zoodal het munt-
vlak goed gevuld is, in één woord alles naar de 
regelen der kunst, waarvan maar niet willekeurig kan 
worden afgeweken. 

Kei ren we 1111 na deze kleine excursie op het ge
bied van de munten tot het postzegel terug, dan ge
loof ik dat nagenoeg al de boven opgesomde eischen 
van stijl en uitvoering ook daarop behooren te wor
den toegepast. 

En wil men bovendien voorbeelden, men behoeft 
niet ver tc zoeken naar goede, maar die schijnen 
hier, als vaak in andere gevallen, opzettelijk gene
geerd te zijn. 

Ik kan toch niet aannemen dat dc ontwerper onzer 
postzegels nooit eens aandachtig de zegels van En
geland en zijn koloniën bekeken heeft, vooral de 
oudere edities. Dc nieuwere staan daarbij achter, maar 
toch is in de moesten de beeltenis van Victoria nog 
111 po-tzegelstijl gehouden en is deze niel een slecht 

gecopicerde of nagepeuterde photographic De zegels 
der Vereenigde Staten van Noord-Amerika mogen 
voorzeker ook genoemd worden en vele andere, doch 
men behoeft slechts eenige oogenblikken in een post
zegelalbum te bladeren, om tot dezelfde bedroevende 
conclusie te komen als de dagbladen, welker oordeel 
ik boven aanhaalde. 

En nu ten slotte over de betcekenis van het feit 
nog dit. Tot sociale of politieke verwikkelingen zal het 

zeker geen aanleiding geven, niemand zal de adimni 
stratie, die de nieuwe postzegels de wereld inzond, 
van hoogverraad beschuldigen, niemand zal revisie 
aanvragen van het proces, waaruit het nieuwe post
zegel ontstaan is. 

Dc mislukte gravuretjes zullen hun weg door de we
reld wel maken en eindelijk in de albums der duizende 
verzamelaars of, als deeltjes van een kunstig peuter-
werk op een theeblad geplakt, hun laatste rustplaats 
vinden ; zij zullen dus ..practically" aan hun bestem
ming voldoen. 

En toch is het jammer, dat zij ook niet aan hoogere 
eischen voldoen ; zij konden dat en het zou beter zijn 
geweest. Sedert kunst regeeringszaak is, mogen wij 
aan de regeering hooge eischen stellen, ook in kleine 
zaken als deze ; zij toch beschikt over de middelen, 
om het goede voorbeeld te geven en die ontbreken 
menigeen, die dit gaarne zou willen doen. 

Onze nieuwe postzegeltjes zijn te beschouwen als 
ccn product van kleinzieligheid, in kleine zaken wei 
is waar, maar wie waarborgt ons een betere opvatting 
in groote zaken, waarbij groote belangen op net spel 
staan ? 

In deze en andere vragen zal ik mij evenwel niet 
verder verdiepen. 

Ik wilde alleen over den stijl van het postzegel wat 
in het midden brengen, maar kan niet besluiten, zonder 
er, nadat ik zooeven van goede voorbeelden heb ge
rept, op te wijzen, dat ook anderen dan wij vaak 
tegen den stijl zondigen en niet alles in het buitenland 
beter is en beter gemaakt wordt dan bij ons. Ook dit 
zal men bij 't doorbladeren van ccn postzegelalbum 
kunnen gewaar worden. Onze Belgische broeders bij
voorbeeld houden er ook zeer lcelijke zegeltjes op na 
cn hel gebruik van gelcgenheidsprentjes als postze
gels, dat in de laatste jaren 111 de mode gekomen is, 
kan 111. i. uit liet oogpunt van stijl ook niet ter navol
ging worden aanbevolen. 

Aan de Fransche munt schijnen zelfs de gewone 
practische eischen, waaraan ccn munt voldoen moet, 
in het vergeetboek te zijn geraakt. 

De nieuwe francstukken, onlangs uitgegeven, kun
nen namelijk niet gestapeld worden, omdat hel relief 
van 't stempel dikker is dan de rand. Ook dit is in 
zekeren zin ccn stijlfout, cn een heel domme. 

Maar over hetgeen in Frankrijk gebeurt, verwondert 
zich tegenwoordig niemand meer. Blijkbaar is het een 
streek van een of anderen Uilenspiegel. 

De stukken zullen, naar ik vernam, dan ook weer 
ingetrokken worden. Ik zou den betrokken Mini-ter 
dan wel in overweging willen geven, bij de nieuwe 
editie het beeldje van de Republiek door dat van 
Uilenspiegel te vervangen cn in het schoone devies 
het woord „fraternité" maar weg te laten lot nader 
order . 

L U C T O R . 

M E T S E L W E R K . 
De heer Van der Kloes wijdt in het jongste num

mer van „De Ambachtsman" andermaal een artikel 
aan het metselvak. Hij verrichtte daarmede een goed 
werk, en het boekje „Handleiding voor den metse
laar", dat hij voornemens is het licht te doen zien, 
zal ongetwijfeld in ruimen kring belangstelling wek
ken. 

Wij betreuren bet ondertusschen, dat de geachte 
schrijver zich niet geroepen voelt om de gedachten-
wisseling in zijn weekblad voort te zetten. Want er 
zijn nog heel wat punten, die niet in allen dcele dui
delijk zijn. Hierover echter later. 



In ons nummer van 29 Juli deelden wij de resul
taten mede van een proel, door ons met metselspecie, 
nu juist drie eeuwen oud, genomen. Die resultaten 
kwamen niet geheel overeen met wat de heer Van 
der Kloes had opgemerkt. 1 miners de/.e had gemeend, 
dat „de graad \an poreusheid" afhankelijk was van 
„dc hoeveelheid /.and", aan den mortel toegevoegd. En 
de proef had geleerd dat mortel, ook al bevat lïij 
volstrekt geen /and, zeer poreus is. 

De heer Van der Kloes meent nu, dat de slecht 
gebrande kalk, die vele stukjes van schelpen bevat, 
met een mortel, uit kalk en zand gemengd, gelijk 
mag gesteld worden. Wij gelooven dit ook. Maar dan 
heeft de heer Van der Kloes zich minder juist uit
gedrukt, toen hij van „zand" alleen sprak. Hij had 
daaraan behooren toe te voegen „of een andere der
gelijke stof". 

De verklaring, hoe die stof werkt, en hoe die wer
king een zuiver physische is, kunnen wij volkomen 
onderschrijven. Maar het zij ons veroorloofd eraan te 
herinneren, dat wij van den aanvang af op die phy
sische werking gewezen hebben, terwijl de het r Van 
der Kloes, zij het dan ook zijdelings, eene dieiviische 
werking vermoedde. 

Op een belangrijk punt is dus eenstemmigheid ver
egen. Maar er is toch nog verschil genoeg overge

bleven. Dit betreft in de eerste plaats de rol, die bet 
krimpen bij metselspeciën vervult. De heer Van der 
Kloes heeft daaromtrent, naar onze mecning, geen 
goede voorstelling. 

Hij /egt: „Elk deeg doet hetzelfde; stijfsel, pap, 
rijstebrij, enz. enz., die in een schaaltje uitdrogen, krim
pen, trekken en scheuren daarbij uit elkaar tot er op 
het laatst haast geen samenhang meer is." Doch, of
schoon dit ongetwijfeld waar is, zou het gewaagd zijn 
hieruit ook voor kalkmortel een gevolg te willen af
leiden. Immers die wordt niet in een schaaltje door 
den metselaar tc drogen gezet, doch vormt de vcegen 
tusschen de steenen. Op die voegen wordt een aan
zienlijke drukking uitgeoefend, die op het krimp.n 
van invloed moet zijn. Een inzender in mis blad, die 
mededeelde wat Storm van 's Gravesande over dit 
onderwerp zeide, sprak dan ook „van de drukking, 
door de bovenliggende steenlagen uitgeoefend". Die 
drukking is oorzaak van het bekende „zetten" van alle 
metselwerk. 

Ondertusschen, dit krimpen, al vindt het plaats, kan 
niet van groote betcckenis zijn. De voegen, waaruit 
wij de stukken braken, die ons bij onze proefneming 
dienden, waren volkomen versteend en vertoonden v. 1 
strekt geen krimpscheuren. Wie wel eens ccn ouden 
muur heeft zien sloopen, die in kalkmortel niet geen 
of bijna geen zand gemetseld was, zal hetzelfde heb
ben waargenomen. 

Hiermede willen wij niet zeggen, dat het aanbeve
ling verdient zulke mortels, als onze vaderen bezigden, 
ook nu nog te gebruiken. Het toevoegen van zand 
heeft zóóveel voordeden, dat het dwaasheid zou zijn 
daarvan af te zien. 

Eer wij van dit punt afstappen, willen wij nog dc 
opmerking maken, dat het metselwerk der 17e en tSe 
eeuw haast zonder uitzondering zeer dunne voegen 
vertoont. De metselaars uit die tijden waren het met 
den heer Van der Kloes eens, dat het bindmiddel get n 
groote dikte moest hebben. In onzen tijd houdt men 
nogal van een „flinke" voeg, maar gebruikt daardoor 
meer specie dan weleer, zonder een beter resultaat te 
bereiken. Metselen is een werk, dat groote zorg ver-
eischt; dit wordt tegenwoordig maar al te dikwijls 
uit het oog verloren. Zelfs een halfsleensmuur kan, 
hoe ook aan regen en wind blootgesteld, zóó gemaakt 

worden, dat hij niet doorslaat, altijd verondersteld, dat 
goede materialen gebezigd worden. Men moet echter 
de metselaars, die zulk werk kunnen verrichten, met 
een lantaarntje zoeken. 

Het zij ons nu vergund nog eens in herinnering 
tc brengen, wat eigenlijk het hoofdpunt is, waarover 
het debat loopt. Dit is dc vraag of, bij opgaand met
selwerk, tras of cement aan de specie behoort toege
voegd te worden. Die vraag wordt door den heer Van 
der Kloes in zijn jongste artikel tot ons leedwezen niet 
meer besproken. 

Wij zijn van mcening, dat cement de voorkeur ver
dient, al ware het maar alleen daarem, dat dan de 
zoo schadelijke uitslag, het opvriezen en het uitvallen 
der voegen in den winter niet te vreczen zijn. Wij 
gaven een verklaring van het ontstaan van den uit
slag, en zouden gaarne de mecning van den heer 
Van der Kloes daaromtrent vernemen. Wij herinneren 
ons nog wel zooveel uit den tijd, toen wij de schei
kunde beoefenden, dat wij de uiteenzettingen van den 
geachten schrijver zullen kunnen volgen. 

De heer Van der Kloes schrijft den uilslag der gevels 
toe aan overmaat van kalk in den gebczigden mortel. 
Hoe kan evenwel die kalk tol dit verschijnsel aan
leiding geven? Welk zout is het, dat. kristalliseerende, 
den uitslag vormt? Welk zuur is de oorzaak van het 
ontslaan van het zout? Misschien zullen deze vragen 
in de „Handleiding voor den metselaar" beantwoord 
worden De heer Van der Kloes zou echter velen ver
plichten, zoo hij reeds vóór het verschijnen van dit 
werk hieromtrent zijn meening kenbaar maakte. 

METSELSPECIËN. 
(Ingezonden.) 

Het is misschien van eenig belang 11 ie r ook mede 
te deelen, wat L . van lleusden in zijn Handleiding 
tot de Burgerlijke Bouwkunde, in 1833 door de Maat
schappij tol Nut van 't Algemeen uitgegeven en 111 
1837 herdrukt, omtrent de metselspeciën zegt 

„§ 84. De kalk, op zich zeiven genomen, zonder ver
menging met andere harde stoffen, geen behoorlijk 
verbindingsmateriaal zijnde, heeft de ondervinding ge
leerd, dat als er bij deszelfs opdrooging scheuren en 
bersten ontstaan, nadat de waterdeelcn er uitgewasemd 
zijn, men genoodzaakt is, ter voorkoming daarvan, 
denzelven met zand, tras, fijngestampte gebakken stee
nen, tegels of dakpannen enz. te vermengen. Wanneer 
dus deze vermenging behoorlijk is geschied, heeft men 
voor geene bersten te vreezen ; ook zal dan deze ge
ringe hoeveelheid kalk des te spoediger droogen ; en 
daar iedere zandkorrel door den kalk omhuld is, heeft 
bij ieder van deze plaats hetgene bij de geheele voeg, 
met betrekking tot den steen moet plaats grijpen, 
namelijk in de poriën of oneffenheden der steenen 
in te vatten en met deze als het ware één ligchaam 
uit te maken. 

„§ 85. De vermenging van kalk met zand wordt 
mortel genoemd ; deze aan het oogmerk zullende vol
doen, dient zoodanig bewerkt le worden: 

1. Dat de kalk, op verschillende punten, zich aan 
vaste harde ligehamen kunne vasthechten. 

2. Dat de afstand van den eenen steen tot de.i 
anderen, die door kalk moet gevuld worden, door het 
zand in kortere tussehenafstanden verkort worde en 
dus deze geheele vulling niet alleen door den kalk 
plaats hebbe. 

3. Dat door de vermenging van andere harde ligeha
men, als het zand enz., aan welke de kalk zich kan 
vasthechten, de menigte van water, tot bereiding van 
den kalkmortel, verminderd worde, en dezelve daar
door een sterkere verbinding verkrijge. 
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4. Dat door de vermenging van harde ligehamen 
met groote scherpe kanten, hel aanhangen en verbin
den van den kalk vermeerderd vv rde. Dit be hoert 
men bij het kleven aan het truweel tc kunnen opmer
ken ; wanneer de kalk daar niet dadelijk en glad af
glijdt, kan men denzelven als goed aannemen 

5. Dat bij de uitwaseming van het water tegelijkc r-
tijd het koulstoizuur deszelfs plaats inneme, om de 
kalkdeelen weder te kristallisccren, te verbinden en 
volkomen te verharden. 

Hieruit volgl derhalve, dat tot een goeden kalkmor
tel geen ander dan grof, hard en zuiver zand, met 
groote scherpe kanten, kan gebruikt worden." 

De schrijver gaal dan na, welke zandsoorten te ver
krijgen zijn ; hij zegt dat „het zuiver rivier/and alge 
meen voor zeer goed gehouden" wordt. Dan mekt 
hij nog op: 

„§ 87. Hoewel de kalk, als ware het, in< el dienen 
om de zandkorrels aan elkander le verbinden, ten 
einde een vast ligchaam daar tc stellen, behoeft er 
toch eigenlijk niet meer kalk gebruikl te worden, dan 
tot invulling van de ruimten, welke tusschen de zand
korrels gevonden worden, noodig is." 

„In ons vaderland is het incest gebruikelijk bij steen-
kalk, op 3 deelen kalk, 2 deelen zand le nemen en, 
bij schulpkalk, 4 deelen kalk op 2 deelen zand. Vol
gens de algemeene voorwaarden, bij den dienst d:r 
fortificatiën voorgeschreven, bij steen kalk 1 deel kalk 
op 1 deel zand en bij schulpkalk 3 deelen kalk op 
2 deelen zand." 

Ook wat in § 0,0 gezegd wordt, verdient wel de 
aandacht 

„Men onderscheidt in het gebruik vierderlei soorten 
van cement of tras, naar de verschillende evenredig
heid der zanienslelicnde deelen, kalk, tras en zand ; 
welk laatste bestanddeel voor de zoogenoemde bast
aardsoorten gebruikl wordt, als: sterk tras, sterk bast
aard tras, bastaard tras en slap bastaard tras. Volgens 
dc algemeene voorwaarden, bij fc' 87 geme'd, neemt men 
voor sterk tras, indien bij de vermenging steenkalk 
gebruikt wordt: 2 deden kalk en 1 deel tras; voor 
sterk bastaard tras 6 deden kalk, 4 deelen tras en 
I deel zand ; tot bastaard tras 2 deelen kalk, I deel 
tras en 1 deel zand cn tot slap bastaard tras 3 deelen, 
kalk, 1 deel tras en 2 deelen zand. Indien schulpkalk 
en tras gebezigd wordt, tot sterk tras, 2 deelen kalk 
en 1 deel tras ; tot sterk bastaard tras (1 deelen kalk, 
3 deelen tras en I deel zand ; tot bastaard tras 3 dee
len kalk, \)'2 deel tras en 1^ deel zand en tot slap 
bastaard Iras \ deden kalk, 1 deel tras en 2 deelen 
zand." 

De destijds gebruikelijke mortels waren dus sterk 
kalkhoudend. In het „Handboek voor den Ingenieur", 
door J. D. Pasteur, dat in 1S37 zijn tweeden druk 
beleefde, worden echter ook andere mengingen, die 
toen in zwang waren, opgegeven. Voor sterken tras
mortel vinden wij daar (1 kalk. 5 tras. en ook 1 kalk. 
I tras; voor sterken bastaard trasmortel 6 kalk, 2 tras, 
1 zand en ook 3 kalk, 1 tras, 1 zand of 2 kalk, I tras, 
1 zand ; voor slappen bastaard trasmortel 6 kalk, I 
tras, 2 zand. of 6 kalk, I tras, 3 zand of 5 kalk, 1 
tras, 3 zand. en eindeliik .4 kalk, I tras, 3 zand. 

In 185S gaf W. C. Brade, ingenieur-directeur der 
Ilollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij zün 
„Bouwkundig Memoriaal" in het licht. De gedeelten 
op de metselspeciën betrekking hebbende, zijn letter
lijk dezelfde als bij L . van lleusden, zoodat hier pla
giaat gepleegd moet zijn. 

Hoeveel zorg er in 1837 aan het bereiden van 
metselspeciën IK sleed werd, blijkt het beste uit §91, 
die wij hier overnemen. 

„Bij groote werken wordt de kalk in eene zooge
naamde kalkloods in afzonderlijke hokken voor r.at 
beveiligd en in dezelve beslagen;, waartoe de grond 
met plavei bestraat ol mei planken bedekt wordt, ü 11 
einde, bjj het omzetten der metselspecie, geen aar. e 
of andere vreemde deelen er onder te vermeng.-.1. 
Wanneer men kalkmortel wil beslaan, neme men zoo
vele maten kalk, als het beslag kalkdeelen, en teve..a 
zoovele maten zand, als het beslag zanddeelen moet 
bevatten. Dezo drooge stoffen moeten vooraf wel on
der elkander vermengd worden. Vervolgens make men 
in het midden eenen kuil, waarin men water doet; 
dan stcke men den kalk met de schep rondom af en 
werpe denzelven in den kuil niet water, zoolang tot
dat het water bedekt is. 

„Men moet vooral zorg dragen bij dat bes ag niet. 
te veel water tegelijk te gebruiken omdat coor den 
overvloed van water de kalkdeeltjes, voornamelijk 
wanneer zij niet door en door met het zand vermengd 
zijn, zich aan elkander zetten en korrels veroorzaken. 

„W anncer dit mengsel vervolgens bebouwd of om
gezet wordt, moet men er telkens, naar mate dat het 
water in den kalk trekt, er nieuw bijvoegen, doch 
altoos slechts weinig tegelijk ; gedurig bij elke gieting 
den kalk omzettende, doorbouwende en met het 
platte van de schop kloppende of slaande, ten einde 
de korrels weg te nemen ; waarna men den kalk op 
eenen hoop plaatst, en denzelven, zooals dc werklieden 
zeggen, vlijmt of klemt, dat wil zeggen, t̂erk met 
den kalkbouw wrijft. 

„Om den kalk met de waterdeeltjes genoegzaam te 
doen doortrekken, late men den aldus beslagen hoop 
tot den volgenden dag liggen ; in acht nemende om, 
wanneer deze, bij gebrek aan eene behoorlijke berg
plaats, 111 de open lucht beslagen is, denzelve met eene 
rieten mat te bedekken, of met zand te bestrooijen, 
ten einde de uitwerking der lucht op denzelven zoo 
veel mogelijk voor te komen. Achtervo'gens meet 
deze kalkmortel den volgenden dag weder omgehaald 
en op nieuws doorbouvvd en gevlijmd worden, om er 
de korrels uit te krijgen; tevens wel zorg dragende, 
dat de mortel niet te stijf of te dun worde beslagen. 
In het eerste geval geeft dezelve V mpe vo.gen en 
eene nioeijelijke versteening ; in het tweede geval lcopt 
hij met het drukken der steenen te veel weg en ver
oorzaakt geene genoegzame verbinding. De kalk moet 
alzoo niet vloeibaar, maar als een soort van lijm zijn. 
welke, naar mate de aard van dm steen harder (f 
zachter is, ook iets stijver of dunner behoort te zijn, 
of naardat het saizosn is. Wanneer men bv. in het 
najaar metselt, neemt men de specie, ter beho.dirg 
tegen de vorst, iets lrooger, hetgene n en doorgaans 
droog metselen noemt. Men moet hiervan echter niet 
dan in het voornoemde geval gebrt ik maken, daar 
hierbij geene volkomen vaste vereeniging wordt daar-
gesteld. 

„Het beslaan van het sterke tras geschiedt op de
zelfde wijze, als voor den mortel beschreven is ; daar
bij echter in acht nemende, dal de kalk, zoowel steen
als schulpkalk eerst gezift moot worden, cn wel zorg 
hagende, dat er geen /and, steentjes of vuil onder 

gerake; ook het tras te zif.en 's in dit geval zeer 
goed en zelfs eenigszins noodzakelijk. Het best is, 
deze specie eenige dagen le 'aten rusten, voor men 
die gebruikt, doch dezelve alle dagen wel door te bou
wen. Voor groote werken heeft men veelal de ge
woonte, dit drie of vier dagen achter elkander tc doen, 
alvorens van de specie gebruik te maken. 

„De mengsels tot het bastaard tras moeten, volgens 
de algemeene voorwaarden, zonder bijvoeging van tras 
gedurende drie dagen dagelijks met kalkbakken of 
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houw celen beslagen en afgewreven worden. De bij
voeging van tras behoort niet dan op den dag der 
verwerking te geschieden, wanneer de gi heele massa 
andermaal bebouwd cn herbouwd za! moeten worden." 

Dat sterke trasspecie pas na drie of vier dagen 
gebruikt werd, klinkt eenigszins vreemd Maar men 
was dit destijds gewoon; bij de werken van het 
Noord-Hollandsch kanaal is dergelijke specie gebe
zigd, en met uitmuntend resultaat. 

Nu moge nog een aanhaling uit het reeds genoemde 
boek van Pasteur volgen. 

,,Bij alle metselwerken, welke noch aan het water, 
noch aan vochtigheid der lucht te veel zijn blootge
steld, alsook aan het binnengedeelte van zware fon
damenten, beklcedings- en sluismuren, of bccren, ge
bruikt men de eenvoudigste vermenging van metsel-
stoffen, bestaande uit kalk en zand, aan welke men 
den naam geeft van kalkmortel. 

„Aan eerstgenoemde werken blijft, tot verharding 
of verstccning der specie, ecnen genoegzamen tijd 
overig en laatstgemclde worden veelal met een zach
tere soort van metselsteenen bewerkt, welke door het 
opzuigen van waterdeclen de opdrooging bevorderen. 
Bij beide deze soorten van werken is het voldoende, 
dat de kalk, door vermenging met harde stoffen, in 
kleine vakjes verdeeld worde, om de inkrimping bij 
het droogeu van denzelven niet schadelijk te doen 
zijn." 

Na al deze mededcelingen uit den goeden ouden 
tijd komt nu ten slotte iets meer moderns, ontleend 
aan het „1 laudbuch der YYasserbaukunst", door (1. 
Hagen. 

„In het algemeen hangt de vastheid van iederen 
mortel grootendivis daarvan al. ol de kalkbrij innige 
aanraking heeft met het toegevoegde zand. Kalk, die 
gebrand cn gebluscht is, vormt na droging geen vaste 
massa. Langzamerhand geeft hij zijn water aan de 
lucht af. doch hij krijgt scheuren. De losse stukjes,die 
zich dus vormen, zijn zoo zacht, dat men ze tusschen 
de vingers lijn kan wrijven. 

„Op stecnen met zeer gladde oppervlakte hecht de 
kalk slechts weinig, zoodat gepolijste stcenen geen 
stevig metselwerk kunnen opleveren. Maar dit is wel 
te verkrijgen met ruwe cn vooral p.ireuze stcenen, 
omdat daar het oppervlak, dat met den kalk in aan
raking komt, zeer groot wordt. Rondelet vond, dat 
één zelfde mortel zich aan de poreuze stcenen, die 
aan de Marne gebroken worden, met dubbel zooveel 
kracht hechtte als aan gladgeslepen kalkslecne.i. 

„Op dezelfde wijze als de mortel zich aan de stce
nen hecht, hecht hij zich o o k aan de zandkorrels, waar
mede hij vermengd is. O o k hier is dc verbinding het 
sterkst wanneer dc kalk zoo dun mogelijke lagen 
vormt en zooveel mogelijk niet dc zandkorrels in aan
raking komt. Hierdoor kan men zich verklaren, waar
om scherp zand een beteren mortel geeft als ander, 
waarbij de hoeken afgeslepen zijn. Het is deze aan
raking, waarop de kracht van den mortel, uit vetten 
kalk en zuiver kwartszand samengeste'd, berust. De 
kalkbrij verhardt, omdat zij koolzuur uit de lucht tot 
zich trekt en zich weder in koolzuren kalk omzet, die 
fijn verdeeld tusschen alle zandkorrels, ccn juiste slui
tende, vaste massa vormt. Deze verander ng heeft 
plaats zonder dat aan een chemische verbinding tus
schen kalk en zand gedacht mag worden. De samen
hang tusschen deze beiden is alleen mechanisch. De 
koolzure kalk vormt zich echter uiterst langzaam." 

De schrijver is zeer uitvoerig over Portlnndcemeot 
en tras. Van mortels, met het laatste materiaal bereid 
zegt hij: „Het is gewenscht, bij het aanmaken van 
deze mortels zoo weinig mogelijk water te gebruiken. 

Want slechts ccn deel van dit water verbindt zich met 
het tras en het andere moet naar buiten verdampen. 
Daar het echter niet zuiver, maar als oplossing van 
de alkaliën, die de mortel bevat, naar buiten komt, 
kristallisccren deze en vormen den uitslag, die alle 
muren, niet hydraulische mortels gemetseld, vertoo
nen." _ 

Omtrent Portlandcementmortels vonden wij: „Ce
ment, met veel zand vermengd, is moeilijk te be
werken. Maar maakt men den mortel met kalkmelk 
in plaats van water aan, dan is gemakkelijk een brij 
van den gevvenschten samenhang te verkrijgen. Het 
is ook overigens voordcelig kalk en cement te zamen 
te gebruiken. Want zelfs een kleine toevoeging van 
cement geeft aan den vetten kalkmortel hydraulische 
eigenschappen. Een menging van I cement, 6 zand 
2 kalk geeft een mortel, die voor metselwerk, dat 
zeer aan den regen is blootgesteld, uitmuntend is." 

Hoogachtend, 
Uw bestendige lezer 

B.. 22 Aug. 'QQ. X-
V R A A G 

Mij zijn bekend de navolgende methoden om glas 
vast te zetten in ijzeren ramen, en wel deze: 

ie. het zetten in een pap van slappe stopverf; 
2e. het stoppen met stopverf na vooraf een koordje 

te hebben gelegd. 
3e. het stoppen als boven na ccn bies of strootje 

te hebben gelegd. 
In deze 3 gevallen evenwel de ruiten klein te snij

den. Met het oog op eene groote hoeveelheid te ver
werken glas in T ™ |_ ramen, vernam ik gaarne, of 
er soms een betere methode is te vinden, of wel 
welke der bovenstaande de beste is. 

I. D. R., te IJ. 
De Redactie houdt zich gaarne voor toezending van 

antwoorden aanbevolen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'B-ORAVESHAGE De „(Staatscourant" bevot do statuten vau de 

Maatschappij tot exploitatie mn steenfabrieken en den groothandel 
in bouwmaterialen, alhier, ten doel hebbende het aa' koopen, op
richten cn exploiteeren vnn steen- 011 andere fabrieken op het 
jellied van kleiwnren, cemont- en kiiiistzaiidntee.il en den groot-
handel in bouwmaterialen. 

Dc vennootschap is aangegaan voor 6 0 jaren mot een kapitaal 
van ITIOOCOO. 

OprichterB hior ter stede zijn de heeren: K. ('. A. W. (lulde-
mont, ingenieur albier, d'rccteur; C. It. W. Oiildemont, fabrikant 
te Katwijk, directeur; II. Dieters Jz., industrieel te Groningen; 
Mr. J. H. D. Kraeutler, alhier; Mr. I'. van Bredcholl' de Vicq 
van Oosthuizer. kantonrechter te Piirmerond, cn Mr. J . Dcrinont 
te Scheveningen. 

— Aandeelhouders vnn het „Hotel Garni" te Bcheteningen, 
bobben besloten tot vergrooting van het hotel door het opbouwen 
van een vordiepinir, waardoor er ongeveer 90 kamers meer zullen 
komen, ln verband hiormede werd bet loten, het kapitaal met 
/ 200.0CO te vergrooten en daarvnu voorloopig /150.U00 uit te 
geven. 

AMSTERDAM. De stads-horlogcmaker, de maker van de klok iu 
den toren van het Paleis op den Dam, de heer Addicks, hoopt 
7 October zijn 80n verjaardag te vieren. 

f i t vi rscbi lende deelen des luids heeft zich een conimieoia 
gevormd, om den ouduii hier een blijk van waarilocring ie ne
ven. Leden van bet eeie-comilé zijn o n Dr. P. J. H. Cuypers, 
Roermond, Dr. P. Kaiser, Leiden en 2a anderen; do commissie 
voor het huldeblijk telt 41 leden, met den heer K. II. Kolkmeyer. 
president der Chr. Huygoiisvereeuiging, UIB voorzitter. Het voor
nomen bestaat den heer Addicks o a. zyn portret, door Krabbé 
geschilderd, aan te bieden. 

H A A R L E M . A»n de School voor Kunstnijverheid zullen .Maandag 
4 September de lessen worden hervat. 

liet is een verblijdend tceken dat genoemde inrichting meer 
en moer wordt bezocht, en voornamelijk door hen die met het 
ernstigo voornemen bezield zijn om door middel van het aldaar 
geleerde zich eene positie te veroveren. 

Ongeveer 140 leerlingen damea eu jongelieden zullen by her-
'atten der dagleasen weder tegenwoordig zyn, terwijl de leerlin

gen die in October uitsluitend den avondcursus zullen volgen nog 
niet werden ingeschreven. 

De groote toevloed vun leerlingen, die niet alleen uit Haarlem 
de Bchool bezoeken, doch ook uit andere plaatsen van ons land 
komen om van bet onderwijs gebruik te maken, is niet alleen 
het gevolg der degelijke organisatie van de Hnnrlenische School 
doch is ook voor een groot deel toe te schrijven aan de ontwik
keling dor vorBJerendo kunsten en der kunstambachten die zich 
van lieverlede ook in ons land openbaart. 

De toegepaste kunst tlie zoo langen tijd verwaarloosd werd, 
begint thans ook in onze samenleving tloor to dringen. Zij toch 
atrekt zich uit op de voorwerpen van dngeljjkseh gebruik en op 
al hetgeen ous omringt. 

Daar zij op beginselen berust die het streven bevorderen om de 
gelijkheid vau materiaal, soliditeit in de bewerking met schoon
heid van vorm cn kleur to verecnigen en door deze factoren de 
waarde van de ptodueten der hanilwerksnijverhcid wordt verhoogd, 
is bet zeker gecne overvloedige weelde waarnaar zij streelt, doch 
het is een economisch vraagstuk dat door baren invloed wordt 
opgelost. D.ze invloed doet zich dan ook onder do breedc 
scharen der bevolking gevoelen, daar de toegepaste kunst niet 
alleen toewijding en liefde voor ilen arbeid kweekt, doch boven
dien leven on beweging in onB Industrieel leven brengt, daar
door aan vele handen werk geelt, en nieuwe bronnen vau inkom
sten voor do bevolking opent. 

Dc vraag naar leerlingen, die met goed gevolg don vijfjarigen 
cursus hebben doorloopcn, ueemt steeds toe. wel eeu bowijs dat 
de practische richting van de ilunrlomschc School de leerlingen 
een goed onderkomen iu de werkplaats waarborgt. 

— Te Frankfort a'M. heoft men de ontwerpen klaar voor een 
nieuwen stedelykon schouwburg, die twee millioen mark zal kosten 
en in drie jnnr klaar moet zijn. De ontwerper ie de Bcrlynsche 
architect Heiuricli Seeling, die reeds meer schouwburgen, 0 . a. 
het Neue Theater te Berlyn heeft gebouwd. 

Het tooaeel wordt gebouwd voor intiemer en grooter tooneol-
spcl, o o k voor „Spielopcr". De zaal zul 1150 plautsen bevatten 

— Aflevering 8 van Di Natuur (uitgave van J. G. lirocse to 
Utrecht) bevat: 

Gooiland. Ken geognostische biologische studie, door C. J. 
Koning. — De vorderingen der etbertelegratie, door Dr. I.. Bleek
rode. — Mierenplauten, door Dr. H. .1. (Jalkoen. — Ken en ander 
over merkwaardige kometen, naar W. T. Lynn. Korauldicreu 
eu koraalriffen, door Dr. A. J. C. Snijders.' — Beschrijving van 
eenige iiistruinenten, in gebruik bij tie Siboga-expoditie, onder 
leiding van Prof. Max Wcber, door Hoorens van tlevningeu. — 
Het jubileum der Royal Institution of Great Britain , door Dr. L. 
Bleekrode. — Sterrenkundige opgaven cn mededeelingen, door 
Ant. i'annekoek. — Correspondentie. — Boekaankondiging 
Korte mededeeling. 

r K R S O X A L I A . 
— Bij den Waterstaat in Ned.-Indié' i i : 
benoemd tot ingenieur 2e k l . J . Ilonian van tier Heide, thans 

ingenieur Be k l . 

— By kon. besluit is de beer J. C. S. Schokking, scheeps
bouwkundig en werktuigkundig ingenieur, niet ingang van 1 Oct. 
n. s., benoemd tot adspirnnt-iiigcnicur der marine. 

— Do lieer J . Bolt, adjunct-directeur der gasfabriek te Zaan
dam, is benoemd tot hoofdinspecteur bjj de gasfabriek te Am
sterdam, 

— By kon. besluit zyn, met ingang van 1 Sept., benoemd tot 
directeur dor ltyksschool voor kunstnijverheid de heer J . W. H . 
Berden, thans leeraar aan genoemde school, en tot loeraar by de 
Kijksnornianlschool voor tcekcnondcrwiizers cn by de Ryksachool 
voor kunstnijverheid do heer W. Kromhout Cz. 

- - Bij kon. besluit is II. A. Klilderikhoff benoemd tot bureel-
amhtconar der 3c k l . van den Rijkswaterstaat. 

— B. en W. van Groningen hebben lot eerste machinist by 
het openbaar slachthuis benoemd II. Zuideina, thans lecraar in 
het maehiiie-htiiikwerkcii aan de ambachtsschool aldaar. 

V A C A N T i : B KT UK K K ING EX. 
— P r a c t i s c h bouwk. o p z i c h t e r , voor ongeveer 5 maan

den, niet beneden dc 18 jaar en ongehuwd. Salaris ' 75 per maand. 
Adres lett. L. 11., Bureau dezen. (Zie advert, in het vorig no.) 

— B e k w a a m bouwk. t c e k e n a a r te 's-Gravenhage.Salarie 
nnar bekwaamheid. Br. lett. G. H., Bureau dezcB. (Zie advert, in 
het vorig ito.) 

— Twee bekwame 0 pz ic h t cr s-1 e e k c 11 aare. aanvnnko-
lyk voor vlot teekenwerk. Adres Bureau der gemeentewerken te 
's-Gravenhage. [Zie advert, in dit «?.) 

— A d j u n c t - d i r e c t e u r aau de gasfabriek te Zaandam. Jaar
wedde / 800 ïi / 1Ü0U. Adres op zegel vóór 1 September aan den 
Burgemeester. 

— B o u w k u n d i g opz ich te r-1 e e k e n a u r. Adres mot op-
gaiii' van refer , ouderdom, religie e n z , letter C G 903, Nieuws 
van den Dag, ' 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
{Dienstaanbiedingen in beknotten vorm worden ten gerieve van 

heet en geabonneerden tweemaal fier /aar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met d* toezending 
der eventnetl inkomende brieven.) 

— B e k w a a m bouwk. o p z i c h t e r , leeftijd 2."> jaren, ged. 
du laatste jaren op groote werken wt'fkzuam geweest, zag ztch 
gaarne geplaatst. Adres letters A I), Itureau duzeB. {Zie advert* 
in dit no.) (2) 

iNKOKM V T I K I T H K A I ' TKCMNISI H K V A K V K I U K M G I N G , 
VA.N'IIKH-HH.SISTHAAT 8», AMSTKHHAM. 

1. liouwk Op/. -Teekenuar, leeft. 2ft j . ong. sal. ' 70 a SO p. m 
2. Onderbaas-opzichter, V\ „ „ ' 2 J per week. 

bij de G E M E E N T E W E R K E N 
van ' s - G r a v e n h a g e : 

2 

aanvankelijk voor viol Tee
kenwerk. 

Aanbiedingen sc h rif te lijk, 
met opgave van opleiding, waar 
gewerkt , en verlangd Salar is, 
aan het Bureau der G E M E E N 
T E W E R K E N . 

GEBR. Y A N DER VLIET 
Uzerhandelaars te Amsterdam. 

Staal-, Plaat-, Baud-, Hoek en T-Uzer enz. 
•talen Hulken in verschillende profielen 

en lengten. 
T||len ea gegoten Staal uit de fabriek 

van Gebr. BÖHI.ER & Co. te We enen, alsmede 
CHRISTIANA STER Hoefnagels. 

Sanitary Engineer. Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
M e m . San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ir.u » e Ku.vterkaile, A 1 I N T K R I I A M , Filiaal: .111 R o k i n . 
Hoofdagent voor Nederland, België on Koloniën van SHANKS & Co., to Barrhead. 
Specialiteit voor dc Levering van itmpltett Badinrichtingen. —/'ticaal-Inrichtingen.— 

Shanks Closets zyn nog niot overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, I Jut en Badkuipen. — 
Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — V E B W A R X l ü i i en V ~K X T I L A T I E . 

Bolust zicli met do plantBing en inrichting in geheel Nederland.Zeer concurreerendo pryzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genioten het gobruikolijko rabat. 

„ANTI-STONE". Beste en goedk. Reagens tegen 
Ketelsteen in Stoomketels. 

G r o o t e - K o l o i i D O s s p a r i i i g " . 

VANE & Co., Atlasworks, A m s t e r d a m . 

Asphaltfabriek WIJ HE. 
V o o r h e e n MEIJJES & BOSCH. 

£ « « f « « i H O I T T C K M K N T D A K R N , 3 1 1 S T I K D A K E N » 
A M P H A K T O A K K S en A M F H A I . T V I . O K K K > . 

fabrieeere**! A H P H A L T D A K P A P I K R , H O I T V K J I K N ' T , 
I S Ü L K K K H K A T K I v , C A K B O L I N i K I M . ens. 
Directe levering. Prima referentiën. Concurreerende prijzen Veeljarige garantie 
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Ministerie van \Vaterstaat, 
Handel en Nijverheid. 

L A N D S Ï Ï Ë B Ö Ü W E S . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op II nrnmtlaff 'iO Seiilembnr 

IStHt. des voormiddags ten 11 ure, 
zal, onder nadere goedkeuring van den 
Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, aan het gebouw van het 
Ministerie van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, worden aanbesteed: 

Het verbeteren en uitbreiden van 
de bliksemafleiders op bet ge
bouw van bet Departement 
van Jnstitie te 's-Gravenhage. 

(Raming f 3920.) 
Het bestek No. 5.ó ligt na 6 September 

1899 ter lezing aan het Ministerie van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid; aan 
het bnreel van den Rijksbouwmeester 
in het 2de district, Piuweelen Burgwal 
No. lfi te 's-Gravenhage; aan dat van 
het Provinciaal Bestuur van Zuidholland, 
en is voorts op franco aanvrage, tegen 
betaling der aan den voet van het be
stek vermelde kosten, te bekomen bij 
de firma GEBROEDERS V A N C L E E F , 
Spui No 28a te 's Graven Dage, en, 
door hare tusscherkomst, in de voor
naamste gemeenten des Rijks. 

Nadere inlichtingen rijn te bekomen 
bij voornoemden Rijksbouwmeester, 
J'luweekn Burgwal Hi te 's Gravcn-
hage, 

Aanwijzing zal worden gedaan op 
13 September 1899, des voormiddags 
ten 9 ure. 

's-Gravenhage, 22 Augustus 1899. 

BECKER & BUDDINGH. 
Arnhem. 

K O N I N K L I J K E FABRIEK 
V A » 

W A T E R P A S - I I O F K Ï f E E T -
B N A N D K R B 

I H S T R U M E N T E H , 

voor I N G E N I E U R S , ABCHITECTO, 

L A N D M E T E R S , T E E K E N AARS, «aa. 

G e ë m a i l l e e r d e 

Peilschalen. 
WEEG WERK TUI GEN 

V A N RIJN & Co., SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
BOTTERDAM Gla^verzil vering 

Kantoor en iluguzim Illoemhivcekcr- . . r 
straatMb.ld. Nieuwe Binnenweg.

 T 0 0 r d e
 f'—otnle westen. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

van hout en van êtanl, in verschillende 
eonmtruetién. Prijscouranten ea ia-
lichtingen op aanvrage gratis bij 

II'. / / . Jff. SCMIOETE, 
Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTERDAM. 

AANBESTEDING 
Op BUnsetageten*». ItayaftftM 

isn», des namiddags te '4 uur (locale 
tyd), zal in het Spaarbankgebouw a/d. 
Ridderstraat No. 15, te Nijmegen 

Publiek worden aanbesteed: 
H e t bonwen v a n een K A X -

T d O l t t J l . l t O l \X niet 
( ' O X C I K it bi E H'O.V I X ii 
a/d. H o u t m a r k t a l d a a r . 

Bettekken en teekc ongen zijn van 
den 19 Augustus l,v99 af, tegen be
taling van f 1.50 per exemplaar tc 
verkrijgen bij den Concierge van ge-

_ _ _ _ _ noemd Snaarbankgehouw. 
A A N R k V l r ,( ll Nl v Inlichtingen verstr-kt de Archi i ct 
__-_l l iJj_kJ J É - k J i n U , j . KNOOPS J R . , 3e Waiitraat No. 1. 

Aanwijzing op 't terrein den 29 
Augustus a s., voormiddag» te Huur 
(locale tyd). 

Op Z a t e r d a g 2 S e p t . 1 8 9 9 , 
des nanndlags St bui, /.al ilour oe 
architecten A. W WEISSMAN en 1'. 
H. V A N N1FTRIK, namens den Heer 1 

M. VERDONCK te Bees, in het Hot. I 
„de Gouden Leeuw", Uezelstraat (iO 
t« Nijmegen, worden aanbesteed: 

Het bonwen van 3 nieuwe 
Villas en bet verbouwen 
van 1 bestaande Villa aan 
de Voorstadslaan te HEES. 

Bestek en teekeningen zijn te ver
krijgen _ /• 2 per (lel bij THIEME S 
Bo'-khamUl te Nijmegen van 23 Aug. af. 

Inlichtirgen worden gegeven door 
genoemde architect-n ten hunnen kan
tore Plantage Parklaan4 te Amsterdam, 
en een 30a Augi. dei morgens ten 
11 uur ter plaatse. 

Heeren Huiseigenaren! Attentie. 
_. HIIOYt SOI 1 ll<>\ 

p;»T is een permanent afdoend middel 
t o K c n vochtige JIuren. I'roet' van 
bewerking en uitkomst, tot de 

grootste bevrediging van bekende deskun 
digen voorbanden en voor ieder belang
stellende zichtbaar bij J . VAN S T K A A L E N , 
handel in Chemicaliën en Verfwaren, VU-
scherstlijk yj, Den Haag. Eenig agent vao de 
IndeHtruetlble paint Company l . te i l , 
voor Nederland en Koloniën. 

1 Liter proef blik, voldoende voor 4 >I:, 
met gebruiksaanwijzing tegen rembours 
franco door geheel Nederland ii f £.:iO. 

5 Liter proef blik ii f « . « O per Liter. 

H. P. DER BOER, 
W ollenfoppenstraat 37, 

H O T T E H D A M . 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-lUCHT-BAK9VENS, 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R 
D R E C H T 1896 

Bouwt ook OVENS met uit r i jden
den b a k v l o e r en H r a a i o v e n a . 

R*B_R»jaBn<--_S_B-s B -R_ 

|A. P.SCHOTEL Cr» 
D O R D R E C H T . 

| Stoommarmerxagerij Steenhouwerij. 
Htern- en Mnrnp rhsnd .1 . 

Rietplanken. 
FLUATEN. 
tegen verweering van alle S T E E N 
S O O R T E N en H O R T E I . S . 

Ter drnkkerjj der Naamloozo Vennootschap „Het Vaderland". 

34«< J A A K G A N G N". 35. Z A T E R D A G , 2 September 1899. 

REDACTEUR: F. \V. V A N G E N D T J G J . Adrei voor Redactie en Administratie: liureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar, bj vooruitbetaling voor het binnenland 
fz.—; voor Helgii! / 6 . 5 0 en voor dl overige landen der 1'ost-unie, 
met inbegrip van Nederlandsch-Indië en Transvaal, f 7 5 0 . Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling ine' plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat Ao.15. Iijke 

HOUTSNIJKUNST. 

In de vijftiende eeuw zien wij in noordelijk Europa 
overal de houtsnijkunst met ijver beoetei.en De/.e 
uiting der Laat-Middeleeuwsche kunst is niet aan 
een bepaalde streek gebonden. Altaren, met reliets 
versierd, vinden wij bv. in de kerk te Gheel in Vlaan
deren, in de St. Nicoiaaskerk te Kalkar, in de St. 
Mariakerk te Liibeek, in de kerk van St. Wolfgang 
in Opper-Oostenrijk. 

Onder de Zuid-Duitsche altaren is dat van 1496 111 
de kloosterkerk te iilaubeuren een der fraaiste. De op
vatting is nog volkomen Gothisch. In het midden is 
de kroning van Maria verbeeld, op de luiken ce aan
bidding der herders en der H. Drie Koningin. Vooral 
in het ornement bleef de Gothische traditie vastge
houden, doch dc onbekende maker van dit kunstwerk 
moet de natuur goed bestudeerd hebben, wat vooral 
blijkt uit de aangezichten der figuren en uit de stof-
fecring der achtergronden. 

Andere werken in dezen geest zijn het altaar d;r 
St. Kiliaanskerk te Heilbronn, van 1498, dat in dc 
St. Jacobskerk te Rothenburg aan de 1'aubïr van 
146O, en dat in de St. Mariakerk te Creglingen in 
Wurtemberg. De vervaardiger van dit laatste werk 
heeft blijkbaar zijn modellen uit zijn onmiddellijke 
omgeving gekozen. Het was hem meer om waarheid 
dan om schoonheid te doen. 

Bijzonder fraai zijn de beelden van Christus, Maria 
cn de Apostelen, in 149(1 door ccn onbekend m ester 
voor de kerk te Miltenburg gemaakt, doch thans in 
het Nationaal Museum te München. Ook Michael 
Pacher, een Tirolcr, had destijds als houtsnijder een 
grooten naam. Zijn werkzaamheid valt tusschen 14(17 
en 1498. Als zijn meesterstukken gelden de altaar-
versieringen te Gries cn tc St. Wolfgang. Het midden
vak wordt hier telkens ingenomen door de kroning 
van Maria. De figuren onderscheiden zich do >r sierlijk-

Advertentien van 1 tot 6 regels f 1.00, het bewij>nummer daaronder 
begrepen; v.or eiken regel meer / 0 .15. Groote letters worden lierekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, sleclits tweemaal gerekend. 

heid en waardigheid; de plooien der gewaden zijn 
met zorg naar de werkelijkheid weergegeven. In een 
Mariabeeld van een altaar van Bozen alkomstig, doch 
thans in het Nationaal Museum te München, h.rke.it 
men zijn manier. 

Bij deze werken zijn rijke Laat-Gothische motieven 
nog in de omlijstingen gebruikt, ofsctioo.i zij de 
stijve vormen der vroegere Middeieeuwsche plastiek 
iri de figuren niet meer vertoonen. Niet sleclits in 
Zuid-Duitschlaiid, maar ook 111 liet noorden valt dut 
delijk waar te nemen, hoe de studie der natuur tot 
"cn vrijere opvatting leidde. 

Een zeer rijke schepping is het altaar in de Berger-
vaarderskapel van de St. Mariakerk te Liib:ck. De 
verschillende tafereelen uit het leven der H. Maagd, 
in hoog relief behandeld, zijn zoó van het werkelijk 
leven afgezien, dat zij de beste Vlaamsche schilderijen 
in herinnering brengen. Een Nederlander schijnt dan 
ook dc maker te zijn geweest. 

Een ander Nederlander sneed niet minder voor
treffelijk het altaar, dat vroeger in de kloosterkerk te 
Bordesholm aanwezig was en nu de domkerk te Slees-
wijk versiert. Hans Bruggcinan werkte er aan van 
1515—1521. De compositie bevat nict minder dan 385 
beelden, voor liet nieerendecl over twintig groepen 
verdeeld. De houdingen der figuren zijn vol verschei
denheid, de klceding is naar die des tijds gevolgd, 
terwijl vooral de behandeling van liet naakt gepre
zen dient te worden. 

Aan dit kunstwerk herinnert liet allaar in de kerk 
te Weden in Weslfalcn, vooral belangrijk wegens de 
nog zeer goed bewaarde beschildering. Het altaar te 
Slccswijk daarentegen schijnt van den aanvang af niet 
op polychromie berekend te zijn geweest. 

Merkwaardig zijn ook dc altaren, die zich in de 
St. Nicoiaaskerk te Kalkar bevinden cn die, door wie 
te Kleef vertoeft, gemakkelijk kunnen bezichtigd wor
den. Een daarvan draagt nog geheel ccn Gothisch 
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karakter. Maar tie drie andere, uit liet laatst der vijf
tiende eeuw, hebben figuren, die, ofschoon ook in 

i 11 (lothisehe omlijsting geplaatst, even natuurlijk be
handeld zijn als die der toenmalige Vlaain-che schil
ders. Het eerste altaar, aan de H. Anna gewijd, werd 
in 1490 door Dirk Bogaert, een Nederlander, vol
tooid ; de voornaamste groep, de 11. Anna met Maria 
en het kind Jezus, is geheel naar het werkelijk leven 
gevolgd. 

Het altaar der zeven vreugden van Maria is het 
werk van een zekeren meester Arend, die geruimen 
tijd te Zwolle vertoefd heelt en dus c uk een Neder
lander zal geweest zijn. Dit werk onderscheidt zi: h 
door de virtuositeit der techniek. Niet minder fraai 
is bel beeldhouwwerk van h"t hoofdaltaar, dat door 
zekeren meester [.odewijk 111 15110 werd voltooid. De 
lijdensgeschiedenis heeft den kunstenaar de stof ge
leverd en is niet zooveel vrijheid behandeld, dat de 
moeilijkheden, die hel materiaal niet zich bracht, als 
spelende overwonnen zijn. De figuren dezer drie al-
larcn zijn nimmer beschilderd geweest. Een ongemeen 
rijk werk is het altaar der zeven weeën van Maria, 
ui ts22 voltooid door Hendrik Douwe.-man. Vooral 
de groepeering is hier uil muntend. 

De scheppingen dezer Nederlanders, in <.c kerk van 
een kleine en weinig bezochte stad verborgen, zijn 
slechts aan -nkelen bekend, ofschoon zij meesterstuk
ken in den volsten zin des woords mogen heeten. 
Daarentegen is Veit Stosz, hun tijdgenoot, die voor
namelijk te Neurenberg gewerkt heeft, al van ouds 
beroemd. 

Deze houtsnijder, omstreeks 1450 te Neurenberg 
geboren, ging als jongniensch naar Krakau, waar hij 
het hoogaltaar der Lieve-Vrouwekcrk vervaardigde. 
Dit werk toont den kunstenaar nog geheel van de 
(lothisehe traditiën doordrongen ; vooral komt dit uit 

hij aan dc gewaden in de scherpe, stijve plooien, die 
en draperieën heeft gegeven. 

In 140,0 te Neurenberg teruggekeerd, kreeg hij 
talrijke bestellingen. Als zijn voornaamste werk geldt 
de zoogenaamde ..rozenkrans' in de Sl Laurenskerk 
le Neurenberg. Hier is de H. Maagd, vergezeld van 
den engel Gabriel, die haar het „Wees gegroet" be
roept, levensgroot voorgesteld, omgeven door een 
krans van rozen, die met zeven medaillons, de vreug
den van Maria, versierd is. Geheel bovenaan is God 
de Vader geplaatst, terwij] engelen in de mec-t ver
schillende houdingen de hoofdfiguren omgeven. Het 
geheel is aan het gewelf van het koor der kerk op
gehangen. Onderaan den krans ziet men de slang 
met den tippel, als zinnebeeld van de erfzonde. 

Boven het altaar der St. Sebaldskerk maakte Sb sz. 
I C H kolossalen Christus aan het kruis, die uitmunt 
door de wijze, waarop de diepe smart van den Lijder 
is weergegeven. 

Wil Stosz. is in 1555 gestorven, nadat hij reeds 
vroeger blind was geworden. Zijn tijdgenooten had
den veel waardeering voor zijn talent, doch laakten 
zijn twistzieken aard 

De beeldhouwers van dezen tijd stelden den ga-
kruisten Christus, met Maria en Johannes naast zich, 
ontelbare malen voor. Dikwijls zijn deze groepen 
slechts hel werk van bekwame handwerkslieden, wien 
het aan eigenlijk talent ontbrak. Maar soms hebben 
ook meesters van den eersten rang als vervaar ügers 
van dergelijk werk hun gaven tentoongespreid, bij
voorbeeld de onbekende kunstenaar, die de klagende 
Maria, nu in het Germaansehe museum te Neurenberg, 
beitelde. Dit beeld is het eenige, dat van de groep is 
overgebleven. 

De Duitsche kunstenaars hadden zich, zo ilang de 
] 50 eeuw duurde, -leehts ten drele van de tot conven

tie geworden tradities der Gothiek kunnen lo-maken. 
Wel trachtten zij, door ccn ijverige studie der nen 
omringende werkelijkheid, natuurlijker te worden, 
doch die pogingen gelukten slechts betrekkelijk zel
den. 

Toen de iöc eeuw aanbrak, werden zij met de Ita
liaanschc werken bekend. Doch hoeveel bewondering 
zij daarvoor mochten gevoelen, tot volledige navolging 
dier scheppingen kwamen zij niet. Alleen enkele or-
iieinenteele motieven der Renaissance werden over
genomen, doch veranderd op een wijze, cue het Duit
se hc karakter duidelijk doel uitkomen. 

Augsburg was destijds de stad, die den grootslcn 
handel op Italië dreef. Daar vestigde zich 111 14.80 Lr-
hard Ratdolt, een boekdrukker, die hingen tijd in 
Italië vertoefd had en die dc ornementen Ier Re
naissance bij zijn drukwerk gebruikte. 

Weldra werd dat voorbeeld gevolgd en werd .Augs
burg de stad, waar talrijke prachtwerken, met hout-
sneeprenten verlucht, het licht zagen. Vooral Johann 
Sehonsperger had als uitgever grooten naam. Kunste
naars als I.eonhardl Heek en Daniël Hopfer maakten 
voor hem teekeningen, die door Jost Dienecker in ho: t 
werden gesneden. Hopfer was in de eerste plaats or-
nemanist; zijn groote vindingrijkheid blijkt uit de 
randlijsten, door hem ontworpen. 

De houtsnijkunst was inmiddels tot volledige ont
wikkeling gekomen. Wel noodzaakten de eigenaardig
heden techniek nog altijd tot het maken van 
breede omtreklijnen, tol het aanbrengen van slechts 
enkele schaduwen en tol het vermijden van lusshen 
tinten, maar juist die breedheid van behandeling gaf 
aan de prenten een karakteristiek aanzien en bracht 
haar in overeenstemming met de forsche letters, die 
(oen door de boekdrukkers werden gebruikl. Tekst 
en verluchting stonden niet elkaar in <te schoonste 
harmonie. 

De eigenlijke plaalsnijderskr.nst moet hier echter 
buiten beschouwing blijven. In de Zuidelijke Neder
landen rleed de Renaissance spoedig haar invloed op 
dc houtsnijders gelden. Voorbeelden daarvan zijn de 
sclioorsteenbetinmiering van 1520 in het Paleis van 
Justitie le Brugge en de prachtige eikenhouten deur-
paneclen van 1531 in het raadhuis te Oudenaarden. 
Cniv'ot de Bcaugrand. Lancelot Blondeel en Paulus 
van Schelden zijn de vervaardigers. Nog in 155O blijft 
Cornelis de Vriendt, die het eikenhouten portaal in de 
St. Pieterskerk te Leuven maakte, aan hun stijl ge-
t r< ruw. 

Het oudste werk van dien aard in de Noordelijke 
Nederlanden is de koorafsluiting in de St. Vituskerk 
le Naarden, van 1531. Denzelfden stijl, doch fijner, 
vertoonen de balustrades, die Damiaan Hendriks in 
1535 voor de St. Bavokerk te Haarlem maakte. Van 
1558— 1542 werkte Jan Terwen aan de beroemde 
koorgestoelten in de Lieve Vrouwekerk te Dordrecht, 
tusschen 1542 en 1572 werd het niet minder vermaar
de koorhek in de St. Gommaruskerk te Enkhulzen 
voltooid. 

Een eigenaardigheid dezer Nederlandsche werken 
is. dat zij haast uitsluitend ornementaal zijn. Aan de 
afwezigheid van groote figuurlijke voorstellngen, 
waardoor zij in den tijd der beeldstormerij geen aan
stoot gaven, danken zij ongetwijfeld hun behoud 

Doe voortreffelijk de Nederlandsche meesters van 
dien tijd echter ook figuren wisten te snijden, bewij
zen de al te zeldzame proeven hunner kunst, die in 
openbare verzamlingen worden bewaard. 

H E T INVALIDENHUIS T E PARIJS. 
Ieder die te Parijs geweest is, kent het Invaliden-

hotel. Maar die kennis bepaalt zich tot een zeer klein 
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gedeelte van het gebouw, want haast niemand gaat 
verder dan de koepel cn de daaraansluitende kerb. 

Men is geneigd zich het reusachtige monument voor 
le stellen als gevuld niet oude snorrebaarden, die daar 
hun laatste levensdagen slijten. Toen 111 1889 dc 
Esplanade, die zich vóór het paleis uitstrekt, door de 
tentoonstelling was ingenomen, dachten velen, dal 
die kcrniisdrukle voor de oudjes bijzonder hinderlijk 
moest zijn. Evenwel er zijn haast geen invalide.1 
meer in het hotel; hun aantal bepaalt zich tot een 
honderd vijftig, die in een vleugel, naar den ooulevatd 
des Invalides gekeerd, gehuisvest zijn. 

Lodcwijk XIV gelastte in 1670 den bouw, naar 
plannen van Liberal Bruant. Toen het gesticht in 
1075 gereed kwam, konden er Oooo invaliden in wor
den opgenomen. Hel palcis staat aan de zuidzijde 
van de Seine, met zijn voornaamsten gevel juist op 
het noorden. Die gevel is 196 M. lang en bezit drie 
verdiepingen. De middenpartij bestaat uit een grooten 
boog, die door Jonische pilasters wordt gedragen, ln 
dien boog ziet men Lodcwijk XIV te paard, met de 
'zittende figuren van de Gerechtigheid en de Voorzich
tigheid naast zich. Deze middenpartij hangt misschien 
wat erg los samen met den gevel, maar zij is zeer 
oorspronkelijk gedacht. De groote boog vervangt op 
gelukkige wijze het fronton, dat de I7e-ceuwsche ar
chitecten in zulke gevallen plachten aan te brengen. 
Het risaliet springt niet met rechte hoeken uit den 
gevel, doch de overgang geschiedt door kwartcirkels. 
Deze toepassing van gebogen lijnen in den platte
grond is een echt ISarok-inolief, maar het effect mag 
uitmuntend genoemd worden. 

Het hooge dak van het gebouw, met het attiek 
daaronder, geeft aan het geheel een typisch Fransch 
cachet. Liberal Ihiianl heeft, behalve aan de midden
partij, nergens pilasters gebruikt, doch voor ('e ver-
dceling der gevels alleen fijne bossages aangewend. 
Het ontwerp kreeg daardoor eenvoud en rust; de so
berheid was wel 111 overeenstemming met het doel, 
•dat lui de stichting beoogd werd. Boven de lijst zijn 
ocuils-dc-boeuf geplaatst, die op zeer verschillende 
wijze geünieerd, veel lot verlevendiging van het dak 
1) .dragen. 

Als men de hoofdingang binnengaat komt men op 
een binnenplaats, clie 100 M. breed cn 05 M. diep 
is. Naar Italiaansellen trant wordt zi) door galerije.i 
omgeven. Ook hier is de architectuur bijzonder streng. 
Alles, wal aan versiering zou kunnen doen denken, 
bleef weg. De arcades bestaan uit archivolten, die 
op imposten rusten. Zelfs de sluitslccncn der archi
volten zijn niet afzonderlijk aangeduid. Alleen dc 
zuidzijde, waar zich dc kerk van den tl, Lodcwijk 
bevindt, is rijker behandeld. Hier zijn Jonische en 
Korinthische gekoppelde zuilen geordonneerd, met 
een versierd fronton daarboven. Het plein maakt ccn 
groolschen indruk ; v ier kleinere bevinden zich aan 
weiler/i j Ie 11 er naast. 

Up de muren der galerijen zijn fresco's geschilderd, 
die geen groote kunstwaarde hebben, doch die, daar 
zij tatereclen uit de Fransche krijgsgeschiedenis ver
beelden, altijd belangstellende beschouwers hebben. 
De fresco's, die uit het midden dezer eeuw dagteekc-
nen, zijn ondertusschen in geen al tc besten toe-
si,md. 

De kerk van den II. bodewijk bestaat ttit drie 
beuken, waarvan de middenste een aanzienlijke breed
te heelt. Hoven de zijbeuken zijn galerijen aanwezig. 
Een reusachtige Korinthische pilasterorde scheidt dc 
traveeën. Boven de kroonlijst zijn veroverde vlaggen 
vastgemaakt, zooals men die ook in de groote zaal 
van het paleis tc Amsterdam ziet. Maar, ofschoon 
ook door het tongewelf ccn vergelijking met Van 

dampens schepping zich opdringt, zij valt niet ten 
voordecle van den Franschen tijdgenoot uit 

In dc vier hoeken van de groote binnenplaats liggen 
de breede trappen, die naar de verdiep.ngen voeren. 
De groote zalen dienen met meer voor hare ooispron-
nelijke bestemming. Zij bevatten ten decle de ver
zamelingen van het „Muséc d'arlillerie", waar zooveel 
merkwaardigs te zien is, en dal zoo zelden door vreem
delingen wordt bezocht. Opmerking verdient de zoo
genaamde „salie du conseii", om haar goede verhou
dingen. Zij is niet portretten versierd; dat van Na
poleon, door Ingres, geldt voor hel beste. De zalen, 
waar de wapenverzaiiieling thans berust, waren voor
heen de eetzalen. De vroegere slaapzalen zijn thans 
ongebruikt. 

Het meest bekende gedeeite van het Invalidcnhote! 
is de koepel, het meesterstuk van Jules Hardouin 
Mansard. Slechts weinige bezoekers zijn er zich van 
bewust, dat deze koepel eigenlijk slechts een hors-
d'-oeuvre is. De kerk van den H. Lodewijk bleek 
te klein, en aan Mansard werd opgedragen haar te. 
vorgrooten. Hij maakte van de gelegenheid gebruik 
0111 haar, naar Ilaiiaanschen trant, van een koepel te 
voorzien. Onze lezers hebben zeker aiien dien koe
pel hetzij in werkelijkheid, hetzij 111 afbeelding ge 
zien. Zij herinneren zich de bevallige kocpellijn, die 
aan zoo menig Parijseh sf.idsgzicht een cage aardig 
karakter geeft. 

De koepel verdient den lof, die hem algenieeen 
gegeven wordt ten vuile, maar toch zal dc onpartij
dige beoordcelaar moeten erkennen, dal het geheel 
zich, van de Phfc Vauban gezien, niet < p zijn gun
stigst vertoont. De armen van het Grieks.he kruis, 
dat den plattegrond vormt, doen zich daar al te kort 
voor en vormen geen voldoende basis voor den eigen
lijken koepel. 

Evenwel van binnen is de harmonie des te tref
fender. Hel is een gelukkige gedachte geweest het 
graf van Napoleon < nder den vloer te maken. Daar
door bleef hel eflect van het interieur ongeschonden. 

EEN T E N T O O N S T E L L l X u . 
Met den ochtendtrein was ik tc Amsterdam geko

men. Langs het snikheete Damrak was ik 1 p den 
Dam aangeland en zoo m de Kalvers'.raat, waar 
alt hans wal schaduw werd gevonden. 

Een man deelde daar reclainepapicrtjcs rnnd; 1 ok 
mij duwde hij een in de handen cn ik zag een aan
prijzing van de tentoonstelling van Rodin in 
Arti el Amicitiae. Deze zeker niet aHedaagsehe re
clame 1111ste op mij haar uitwerking niet, en ik wan
delde naar hel Spui, om niet de kunst v.m den groo 
ten Franschman kennis te maken. 

Boven het portiekje wapperde een vlag, en aan
plakbiljetten bewezen, dat hier de tentoonstelling ge
bonden werd. Len paar trecdjes af, ee.i jongetje 
voorbij, dal m een blauw uniformpje stond le -apen. 
1 en gang do r, 1 11 ik kwam 111 1 11 vree nd g. meubelde 
zaal, waar een heer aan een tafel zat le geeuwen. Van 
Rodin echter geen spoor. I Iet jongentje was mij 
achterna geioopen en beduidde mij, dat ik de trap 
moest opgaan. 

Op die (rap zag ik i'en paar houten bordjes, waar 
op een penseclse hrijver enkele namen had .1,inge
bracht, waarschijnlijk om ze te vereeuwigen. Ik her
inner mij nog den naam van Telar van Elven. Ik 
gun dien man de onsterflijkheid op het houten bordje. 

Zoo ging ik voort langs een hokje, waarin een 
juffrouw zat, die kaartjes verkocht e;i die, behalve 
een breikous, ook een brievenbus bij zich had, waarin 
gezegde kaartjes geworpen moesten worden. 

De reclame had nog geen doel getroffen. Gedu-
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rende mijn bezoek werd mijn rust door geen ander 
bezoeker gestoord. 

En toen ik liet hokje weer langs, de trap weer 
afging, liad ik nog geen denkbeeld van Rodin's kunst 
gekregen. 

Wel stonden in dc bovenlichtzalen verscheidene 
gips-afgietsels, wel zag ik op den vloer pe.iteckenin-
gen tegen <le lambrisccring in lijstjes achter glas op
gesteld, wel was een tafel met fotograheën bedekt, 
maar ik kreeg geen indruk van den meester, zcoals 
ik verwacht had. 

Toch is Rodin ontegenzeglijk een bekwaam beeld
houwer, al zou ik hem niet, zooals sommigen, nut 
Donatello en Michelangelo op ccn lijn willen stellen. 
Maar al die fragmenten, op primitieve voetstukken 
onder het brutale bovenlicht opgesteld, toonden vol
strekt niet wat Rodin wel kan. 

De „bourgeois de Calais" moet ccn mooie groep 
wezen. Welken indruk krijgt men daarvan echter, als 
men niets dan cle koppen op een laag getimmerte 
ziet staan? Hel pleit niet voor Rodin, dat hij in zulk 
een tentoonstelling heeft toegestemd. En cok het 
overige was bijzonder fragmentarisch. 

Men meent tegenwoordig slechts dan iv g aan de 
beeldhouwkunst recht van bestaan te moeten gunnen, 
als zij zich in dienst der bouwkunst wil stellen. Men 
wijst er dan op, dat in den tijd der Grieken, in de 
Middeleeuwen en in cle periode der Renaissance geen 
beeldhouwkunst denkbaar was /onder h.mwkunsl. 

Maar het schijnt, dat in die hooggeroemde tijdper
ken men de beeldhouwkunst minder waardeerde clan 
thans. Want de beroemde fries van het Par.henoi 
had, op haar oorspronkelijke plaats, zoo goed als 
geen licht; de meest vermaarde Grieksche beelden 
stonden in cella's, die geen enkel venster bezaten ; 
veel plastische werken der Middeleeuwen waren zoo 
goed als onzichtbaar, en het ontbreekt ook niet aan 
werken der Renaissance, die zeer ongunstig geplaatst 
zijn. 

I och is de opstelling voor beeldhouwwerke 1 alles. 
Zelfs het grootste meesterstuk moet, als het niet goed 
verlicht is, bet door zijn maker bedoelde effect missen. 
Het goed opstellen van een plastisch werk verciselit 
veel smaak en overleg. Men kan er niet mede vol
staan alles in bovenlichtzalen op te stellen. Heeft men 
geen vertrekken met hoog zijlicht beschikbaar, dan 
doet men beter geen tentoonstelling te houden. 

Pas wanneer zij onder een goed licht staan, kan 
men beeldhouwwerken beoordeelen. Met Rodin's 
pleisterafgietsels was dit niet het geval, cn daarom 
ben ik mistroostig weer op het Spui gekomen. 

V O O R H E E N E N THANS. 
Een Engelsch blad schreef onlangs, dat, ofschoon 

de hoeveelheid geërfde kennis in onzen tijd verbazend 
is vermeerderd, ofschoon cle toegepaste wetenschap 
zich zoo algemeen uitbreidt, het toch dwaas is te 
mecnen, dat onze hersenen het winnen van die onzer 
voorvaderen. Onze moderne omgeving gaat het vor
men van een groot oorspronkelijk intellect of schep
pend talent tegen. 

Het menschelijk brein werkt ontvangend en h nde-
Iend. Alleen cle ontvangende eigenschappen worden 
tegenwoordig aangekweekt. Zoo vormt men „algemeen" 
ontwikkelde menschen, maar ccn oorspronkelijk den
ker of iemand van beteekenis ontstaat niet op der
wijze. Hersenonlwikkcling is een zaak van oefeningen 
het voortdurend opnemen zonder verwerken leidt tot 
niets. 

In de dagen cler Ouden kon ccn jongmensen van 
18 of 19 jaar alles wat men destijds van wiskunde 
wist gemakkelijk onder de knie krijgen, en zijn nog 

jong en frisch brein vervolgens aan zelfstandig onder
zoek wijden. 

Maar de tegenwoordige leerling moet ook algebra, 
gonio-, trigonometrie enz. loeren, en brengt het toch 
niet zoover, dat hij al deze vakken beheerscht 

Het scheppend denken wordt tegenwoordig ver
doofd, verstompt, de leerling kan niets anders doen, 
dan zich een weg banen door dc wildernis van boe
kenkennis, hem door zijn voorgangers achtergelaten. 

Tot zoover de Engelsche schrijver, die erkent dat 
zijne beschouwingen niet opvroolijkend zijn. Gelukkig 
maar, dat niet ieder mensch noodzakelijk scheppend 
moet optreden, cn dat men, in onzen tijd van examens, 
met loutere boekenkennis al een heel eind ver komt. 

Doch cr zijn vakken, waarbij scheppen ccn 
noodzakelijkheid is. In dc eerste plaats mag daaronder 
wel genoemd worden de bouwkunst. Want terwijl de 
beoefenaars der andere beeldende kunsten althans 111 
de natuur hunne voorbeelden vinden, de architect mist 
zulk een steun. 

De bouwmeesters van vroegere eeuwen waren on
tegenzeglijk veel minder van „geërfde kennis" voor
zien dan die, welke onze tijdgenooten zijn. Als schep
pers evenwel waren zij die nakomelingen verre de 
baas. De „wildernis van boekenkennis" was vroeger 
veel minder dicht dan thans. Ja het is zclts dc vraag, 
of zij niet eigenlijk pas in onze eeuw ontstaan is. 

Wie zou willen beproeven die wildernis met hare 
voetangels en klemmen wat uit te dunnen, zou een 
vergeefsch werk doen. Want zij groeit onmiddellijk 
weer dicht. Laat ons de hedendaagsche architecten er 
elan niet al tc hard over vallen, wanneer zij in e'gen-
lijke scheppende kracht te kort schieten. 

T E N T O O N S T E L L I N G 
V A N GAS- E N W A T E R L E I D I N G A R 1'IKELEN. 

In den loop van deze maand, en wel van 9 tot 
18 September wordt te Schiedam ccne tentoonstel
ling gehouden van artikelen betreffende gas- cn water
leiding voor industrieel en huishoudelijk gebruik. Hit 
getal cler inzendingen is zoo groot, dat de geheele 
beschikbare ruimte, zoowel in de zalen der Ol'ficiers-
vereeniging als de daarbijbehoorende tuin, wordt in
genomen en verscheiden aanvragen wegens gebrek 
aan plaats moesten worden afgewezen. 

De expositie zal alles bevatten wat redelijkerwijze 
verwacht mag worden cn vroeger op soortgelijke ten
toonstellingen de aandacht trok; daarbij komt dat 
de Schiedamsche tentoonstelling vollediger zal zijn 
dau die, welke tot nu toe in ons vaderland werden 
gehouden. Verschillende fabrikanten hebben het voor
nemen een groot aantal gas- tn watermotoren in te 
zenden en aan dc tentoonstelling wordt ccne afdeeling 
voor acetyleen toegevoegd. 

De noodige feestelijkheden zullen niet ontbreken 
en de daarvoor benoemde commissie zorgt voor con
certen, vuurwerk en illuminatie, terwijl ie Vereeni
ging voor Gasfabrikanten en de Zuid-Hollandsche 
Vereeniging van Gasindustrieelen het voornemen heb
ben gedurende cle tentoonstelling hunne vergaderin
gen te houden. 

De- plechtige opening geschiedt Zaterdag 9 Sep
tember en dc uitgever H. J. C. Roclants te Schiedam 
zorgt voor een uitvoerigen en geil lustreerden cata
logus. 

DE N.-Z.-KAPEL T E A M S T E R D A M . 
Omtrent het eigendomsrecht dezer in den laatsten 

tijd ook in ons blad veelbesproken kapel deelt de 
N. Rott. Coin aut het volgende mede. 

Het voornemen om de Nieuwe-zijdskapel, van ouds
her genaamd de Heilige Stede, van wege het Mirakel 

van het H. Sacrament in 1345, tot welks eer en 
gedachtenis de kapel gesticht werd, het voornemen 
om dit bouwkundig gedenkteeken te sloopen, bracht 
reeds geruimen tijd de geesten in beroering. Wie 
meenden, dat het door het bestuur der Ned. I lerv. 
Gemeente genomen besluit om dat voornemen ook 
inderdaad te volvoeren, de quaestie feitelijk beëin
digde en hen die hart hebben voor historie en tra
ditie voor een verloren zaak plaatste, rekenden evenwel 
buiten een mogelijk veto van onze beschreven vaderen 
ten stadhuize. Op welke gronden ons gemeentebestuur 
zich wellicht tegen de slooping zal verzetten, kunnen 
wij niet met zekerheid zeggen. Bekend is evenwel, 
dat op het verzoek van het Kerkbestuur aan de 
Gemeente om met het oog op de a. s. slooping der 
kerk, het torentje te doen afbreken, door het gemeente
bestuur nog niet beschikt is. De torens van een aan
tal kerken worden als het eigendom der gemeente 
beschouwd, hetgeen wel niet volgt uit de omstandig
heid dat door de burgerlijke overheid het onderhoud 
dier torens en van de uurwerken bekostigd wordt, 
maar daarmede toch in verband wordt gebracht. Verder 
is verluid, dat B. en W. aanleiding hebben gevonden 
den stadsadvocaat in den arm te nemen, natuurlijk niet 
om hem te vragen of zij al dan niet tot afbraak van het 
torentje zullen overgaan, want wat in deze hun recht 
is, staat vast, maar met eene vraag van veel wijdere 
strekking, namelijk of niet behalve het torentie, heel 
de kerk met om- en bijbouw het eigendom is der 
gemeente. Mr. Kappeyne van de Coppello moet, dit 
is ook vrij zeker, deze vraag toestemmend hebben 
beantwoord. B. en W. vonden het echter raadzaam 
bovendien het advies in te winnen van Mr. M. I. Pijn
appel, wiens meening tot heden niet ruchtbaar is ge
worden. Dat het hier een teere quaestie geldt, die-
niet zoo gemakkelijk valt uit te maken, blijkt wel 
uit de bedachtzaamheid waarmede 15. en W. haar be
handelen en de geheimzinnigheid die zij daarbij be
trachten. De stukkeu op de zaak betrekkelijk, zijn 
geheim en de beslissing door den gemeenteraad te 
nemen over het eventueel voeren van een proces, zal 
in geheime zitting worden voorbereid. 

Dit staat intusschen vast: om het torentje alléén 
gaat het niet! Trouwens, ieder begrijpt, dat het kerk
bestuur van de voorgenomen slooping niet zou afzien , 
bij weigering der gemeente om eerst het torentje af 
te breken. Het kerkbestuur heeft bij het plan tot bouw 
eener nieuwe kapel ter zelfder plaatse, zelfs rekening 
gehouden met de mogelijkheid eener weigering van 
de overheid. Men zou den toren eenvoudig laten 
blij ven! 

Het gaat om den eigendom van toren cn kerk 
beide. Ken quaestie, waarvan de beslissing van buiten
gewone beteekenis is, niet alleen voor Amsterdam, 
maar voor heel het land. 

Wij zullen ons in de juridische quaestie, die hier op 
den voorgrond treedt en waarvan eene beoordeeling 
buiten onze bevoegdheid ligt, niet mengen. Maar 
daarom mag het vraagstuk toch onze belangstelling 
wekken en zonder in 't minst te willen zinspelen op 
de motieven , door den stadsadvokaat in zijne memorie 
neergelegd , motieven , die wij niet kennen en waarvan 
wij ook niet weten of zij door Mr. Pijnappel worden 
gesteund, nemen we de vrijheid hier mede te deelen 
hoe de quaestie van het eigendomsrecht der N. Z. 
kapel en vele andere kerken, reeds vroeger ter sprake 
is gekomen. In de „Bijdragen voor de Geschiedenis 
van het Bisdom van Haarlem", dl. XII en XIII, 
komt eene uitvoerige studie voor van I. F. Vregt: 
„De Kerkelijke Goederen en de Staatsregeling van 

1798", die onder de tegenwoordige omstandigheden 
zeer onze belangstelling heeft getrokken. 

Met onze oude staatsinrichting viel in 1795 ook 
onze staatskerk en de veranderde toestand maakte 
eene andere regeling noodig met betrekking tot de 
kerkelijke goederen en fondsen, waarvan tot dien 
alleen de Hervormden het genot hadden. Uit schier 
eindelooze deliberaties ontsproot toen o. m. het 6e der 
Additioneele artikelen van de Staatsregeling van 1798, 
luidende als volgt; „Alle „kerkgebouwen en pastorie
huizen der voormaals heerschende kerk, voor zoover 
zij , door aanbouw uit de afzonderlijke kas der ge
meente, geene bijzondere en wettige eigendommen 
zijn, worden overgelaten aan de beschikking van 
ieder plaatselijk bewind, om deswege tussehen alle 
kerkgenootschappen eenig vergelijk te treffen." Evenals 
elders in den lande had men, in verband met deze-
bepaling , ook te Amsterdam eene schikking te-
treffen over de verdeeling der kerken onder de ver
schillende gezindten. De Nederduitsch- en Waalsch-
Hervormden trachtten de uitvoering van het artikel 
echter te verhinderen of te vertragen, intusschen 
hopende op een spoedige herziening der staatsregeling 
te hunnen voordeele, eene herziening die cle wet zelve 
als noodzakelijk gebood in 1804. Hoe krachtig de 
Katholieken zich ook weerden, de Hervormden wisten 
door telkens hernieuwd uitstel van de Municipalitcit 
te verkrijgen, zich in het bezit van al hunne kerken 
te handhaven. Wat de na de reformatie gebouwde 
kerken betreft, erkenden zij wel, „dat zij op kosten 
van cle stad gebouwd waren, maar deze was, wegens 
de toenmalige verhouding tussehen Kerk en Staat, 
bevoegd en verplicht tevens om in de behoefte van 
den heerschenden godsdienst te voorzien; niet bij wijze 
van voorschot of leening, zooals de stedelijke com
missie wilde, maar als gift. zonder eenige voorwaarde 
aan het 1 lerv. Genootschap in vollen eigendom ge
schonken. En wat de oude k:rken betreft (de Oude
en Nieuwe Kerken , de St.-Olofs-kapel of Oude-Zijds- en 
de Nieuive-Zijdskapel) zij waren nooit als nationale 

bezittingen behandeld Maar ook, afgezien van het 
eigendomsrecht, hadden toch in ieder geval de 1 Ier-
vormden recht op het gebruik van al die kerken." 
En hoewel de stedelijke commissie zich bleef beroepen 
op het 6e der Additioneele Artikelen, waarbij de ker
ken worden verklaard: „voor plaatselijk eigendom of 
liever voor eigendom van alle kerkgenootschappen te 
zamen genomen", de Hervormden gaven geen kamp 
en reeds in 1S01 — dus nog 3 jaar vóc>r de consti
tutie het voorschreef — kwam de verwachte en door 
hen zoo dringend gewenschte omkeer. De nieuwe 
Staatsregeling maakte kort en goed een einde aan 
den strijd tussehen de Hervormden eenerzijds en de 
municipaliteit en de Katholieken anderzijds, door als 
art. 13 te decreteeren: „Ieder kerkgenootschap blijft 
onherroepelijk in het bezit van hetgeen, met den aan
vang dezer eeuw, door hetzelve wierd bezeten." 

En nu komt de quaestie, die misschien ook thans 
haar gewicht nog niet verloren heeft. Wij vinden haar 
opgeworpen in een adres der R.-K. Amsterdamsche 
Commissie, dd. 1 Februari K02 aan den Staatsraad 
van het Bataafsch Gemeenebest, waarbij zij opkwam 
voor de R.-K. belangen en rechten. Wij stippen uit 
dat adres het volgende aan: 

„Naar ons inzien hebben de stellers van dezen Arti
kel (13) zeer wijsselijk van het eigendomsrecht ge
zwegen, en aan de bezitters der kerken slegts het be
zitrecht toegewezen; de Artikel immers zegt niet, 
dat ieder kerkgenootschap den Eigendom krijgt van 
hetgeen hetzelve met den aanvang dezer eeuw heeft 



bezeten; neen, maar dat hetzelve onherroepelijk in 
het bezit er van zal blijven — er is toch een groot 
onderscheid tusschen den aart van Possessio (bezit
ting) en van Dominium (eigendom). De bezitting kan 
zelfs met kwade trouw plaats hebben , maar nimmer 
het eigendom." Aan wie dan het eigendom moet 
worden toegekend? Eigenlijk zou het antwoord moeten 
luiden: „alle de kerken, die vóór de Reformatie door 
onze Catholyke voorvaders gebouwd zijn, behooren 
privatievelijk tot ons kerkgenootschap; en die welke 
sedert de Reformatie uit stadskas zijn opgericht, be
hooren aan de Stad." 

Adressanten wenschen zich echter te onderwerpen 
aan het inzicht van het vorig staatsbestuur, „waarbij 
alle de kerken en geannexeerde goederen eenig als 
een plaatselijk eigendom zijn te beschouwen; 
waarin dus alle kerkgenootschappen, naar het aantal 
hunner leden, hun belang en interesse hadden." De 
Katholieken vroegen slechts een billijke schadever
goeding van hen die de kerken gebruiken, waarop 
zij (de Kath.) recht kunnen doen gelden. „De tegen
woordige staatsregeling toch heeft niet herroepen, dat 
de eigendom der kerken enz. in de gezamenlijke 
gemeente berust." 

Dc staatsraad heeft zich nimmer verwaardigd het 
adres te beantwoorden. Op praeadvies van den voor
zitter werd het stuk in handen gesteld van den Raad 
tot de Bin. Zaken, die er echter het zwijgen toe 
deed. Ook latere pogingen door de katholieken in 
het werk gesteld, leidden tot geen gevolg. 

Of de quaestie van „bezit" en „eigendom" ook 
thans nog van beteekenis is, in hoeverre bij kerken 
het bezit, na zus of zooveel jaren eigendom kan 
worden, of cr na lSoi iets verder contractueel ge
regeld is, zoodat de wederzijdsche rechten van Ge
meente en llerv. Kerk behoorlijk gewaarborgd zijn 
en ook of in het bovenstaande inderdaad wordt aan
gewezen het punt in geschil — het zijn vragen, aan 
wier beantwoording wij ons niet wagen. 

.Maar zeker zou het menigeen eene voldoening zijn 
te vernemen, dat de gemeente sterk genoeg staat om 
de uitvoering van het besluit tot slooping der Kapel 
te verhinderen en liet daarheen te leiden, dat zij , op 
oordeelkundige wijze gerestaureerd en bevrijd v . i i i den 
én de Kerk én de Kalverstraat ontsicrenden ombouw, 
als gedenkwaardig monument voor onze stad in wezen 
blijft. 

B 1 N N E N L . A N D S C H E B E R I C H I E N . 
— Hut Koninklijk Instituut van Ingenieur! houdt Dinsdag 12 

September vergadering in liet Brongebonw to Haarlem, blykous 
tlL'il oproepingsbrief zullen voordrachten worden gehouden over: 

a. de thans iu uitvoering zijnde uitbreidingswerken vun de ge
meentelijke Amsterdamsche waterleiding te Loyduiu, door het 
lid J . vun Husselt; 

b. de electriscbe bewegingswerktuigen der nieuwe schutsluiste 
ljniuideu, door het lid F. C. Dulour, en 

c. de electriscbe tram te Haarlem, door bet lid L. M. Burnet 
Lyon. 

"i)oor do zorgen van de regeling!- en feestcommissie zy'n schik
kingen getroffen tot veraangenaming van deze bijeenkomst en 
zullen, nu ulloop van het dejeuner excursies plaats helibeu, als: 

a. naar IJmuidcn, ter bezichtiging van de electrischc bewegings
werktuigen van de nieuwe schutsluis, de visscherhaven en de 
havennoofden; 

b. naar de werken van de Kerste Nederl. Klectrische Trani-
maatschappij: 

c. naar l.evduin. ter bezichtiging van do in uitvoering zijnde 
uitbreidingswerken van de gemeentelijke Amsterdamsche Water
leiding , eu 

d. naar een of meerdere fabrieken en werkplaatsen naar keuzo 
Vourts wordt deu leden do gelegenheid aangeboden tot bezich

tiging der tentoonstelling van de afgietsels van Hiudoemonumeuteii 
op Midden-Java, en wordt hot middagmaal des namiddags to ti 
uren in hot Brongebouw gehouden. 

HAARI.EM. De boekerij, verbonden aan hot Museum van Kunst
nijverheid, is 1 September weder voor het publiek geopend; zoo-

als bekend is. kan uien uit genoemde boekerij, bock- en plaat 
werke > ontbieden die betrekking hebben op de kunstgeschiedenis 
van do meest verschillende tijdperken, alsook op het gebied der 
decoratieve kunsten en der kunstambachten. Dezo hoek-en plaat
werken worden kosteloos toegezonden; de ennvragers hebben 
alleen de onkoitcn der vracht heen en terug te voldoen, en zich 
aan de bepalingen van hot reglement te houden. 

Belangstellenden kunnen zich vervoegen tot den heer K. von 
Suher, te Haarlem, die kosteloos het prospectus der boekerij 
toezendt. 

— Te Athene is onlangs een nieuwe schouwburg voltooid die 
zeer elegant en met elie comfort van de modernste vinding is 
ingericht. De feestelijke openiug zal met het begin van het seizoen 
door don Koning geschieden; men wacht nog slechts op zijn 
terugkeer uit het buitenland, en er is wel aanleiding om daarop 
tc wachten, want du Koning heeft ccn behoorlijk aandeel gehad 
in den houw. Dc geheele tooncclinricliting en de electriscbe ver
lichting zijn uit zijn privaatkas betaald en voor hot vervolg heeft 
bij een aanzienlijk jaarlijkscli subBidio toegezegd 

Alles wordt geheel op Parijsche leest geschoeid cn vooral het 
Théütre Francais wordt, ook wat do verhouding der kunstenaars 
betreft, tot model genomen. Het repertoire zal evenwel voor
namelijk bestaan uit kluseick-Oriekschc werken. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den aanleg van staatsspoorwegen in Ned-lndië is: 
opgedragen de leiding van don annleg der lijn Goebeng-

Kalimas-oost aan den ingenieur le kl. W. de Jongh Dz., met 
standplaats te Soerabaja; 

o v e r g e p l a a t s t van de lijn Batnvia-Tangerang-Bautam naar 
do lijn Goebeng-Kalimai-ooet, de bouwkundig ambtenaar 2e kl. 
F. K. A van Bylevclt cn de tijdelijke onder-opzichters 2e on 3e 
kl. H. Wisseling en K Anthonij-z ; van de lijn Kalisut-Ban jocwangi 
naar de lijn (ioebcng-Kiilimas-oost, dc tijdelijko opzichter ile ki . 
J . Schuiteniaker; vau do lijn Bataviu-Tengernng-Bantam naar de 
lyn Kalisut-Banjoewangi, ia opzichter le kl. D. II. K. Mantel. 

— Bg kon. besluit zijn benoemd: 
i n de o r d e v n n den N e d e r l a n d s e bon L e e u w : 

tot ridder: J . A Snijders Ozn., hoogleeraar te De ft; W. Marirs. 
kunstschilder tc 's-Grutenhngc; I'. II. Kamper, hoofdingenieur 
van den Rijkswaterstaat tc Haarlem; D. Goedkoop, directeur der 
Nooerlandsehe Scheepsbouwmaatschappij tc Amsterdam; E. D. 
Kils van Heijuingen, lid van den Raad van Toezicht op de spoor
wegdiensten to 'a-Gravenhage; .1-B Boeeeinghvan lterson. hoofd
ingenieur bij de llollandK'bc IJzeren Bpoorwegmaatschappjj te 
Aiuslerduui; 

i n de o r d e v a n O r a n j e - N a s s n u : 
tot officier: K. van Rijn, hoofdingenieur van den Profinc'alen 

Waterstaat tc Utrecht; H. kt W. W. Staring, chef van de werk
plaatsen v»n do Mij. tot exploitatie van Staatsspoorwegen te Til
burg; tl. F. Scbadd, chef der afdeeling .beweging" uan dc Holl. 
IJzeren Spoorweg-maatschappij te Amsterdam; N. van Diesel, 
ingenieur voor bet stoomwezen te Breda: 

tot ridder: ( i . Henkes, kunstschilder te Voorburg; E. A . von 
Sahcr, directeur van dc kunstnijverheidschool tc Haarlem; M. J . 
.Meihuizen, lid der firma Duintjer, Wilkene, .Meihuizen en Co., 
aardappelmeel- en siroopfahrikuiiten te Wildervnnk; H.vanAiibel. 
directeur der Koninklijke Nederlandsche papierfabriek te Maas
tricht; I. F. II Roll, directeur der Maatschappij ter vervaardiging 
van gasmeters te lordrecht; A. Mollink, directeur der briquettcn-
abrick tinna Aeaelbergl cn Co.. te Bergen-op-Zoom. 

Dc eere-medaille der orde van Oranje-Nassau is verlceud : 
in gnnil aau den hoofdopzichter der fortificatiën .), M. van der 

Wetering, bijgenaamd Do Rooij; W. van F.nst BJz.., opzichter 
le kl. vau den liijkswaterstant. 

in z l l v . r aan C I'. Hein, leeruur in bet timmeren ann de 
umhaclitsschoo! tc Arnhem; ü. Aalpoel. werkbaas by liet liroote 
en Voorstergasthuis te Deventer; J . Vlamink, hrai dgast te Breda; 
W. II. vnn Loon, oud-meesterknecht aan dc drukkerij van „het 
Vaderland" te 's-Gravenhage; J . G. de l'uyk, klerk bij 's Rijks 
archief te Utrecht j F. J . Robert, goud- en zilversmidsgez.cl (mon
teur) te Utrecht; J . Kooremun .lz., waterbouwkundig ambtenaar 
bfj de waterkeeringcii van de calaniiteuse Hoofdplaat- en Tho-
niaespoldcrs te Hoofdplaat; R. P. Gübcl, werkzaam in de Konink
lijke l'trechtsche fabriek van zilverwerken van A. Begeer te 
Utrecht; N Vallentgocd, meesterknecht aan dc Leidsche deken-
fabriek to Leiden; R. Meenhorst, werkman in dienst bjj de tinna 
HeerkcnB, Schacpmnu en Co., azijn- en wasfabrikantun , te Zwolle ; 
J . .1. Siau. werktuigkundig tcekenaar aan het marine-etablisse
ment te Soerabaja. 

— Aan den hoofdingenieur der telegralio .1 H. Collette is, op 
zijn verzoek, eervol ontslag verleend onder dankbetuiging. 

— By beschikking van don minister van waterstaat zijn be
noemd tot buitengewoon opzichter : de cmcl-iogenieur L. F. E . 
van Hoogenuiiyie, te 's Grnvouhagc, bfj de verbetering vnn het 
kanaal van Gent naar Teri.euzcn; de civicl-ingeiieur W. Kamp. 
te Zwolle, by de werken van het Noordzcekunaal; L, G. de 
Graaf, te Scberpenisse, bjj de uitvoering van buggerwerk iu do 
Boven-Merwcde; D. Mantel te Enkbuizen bij het innkei) eener 
kapglooiiii{ op] bet eiland Wieringen; J. Riotema te Delfzijl bjj 
het houwen van cei.o pachtorswoning te Fiemel en J . J . van de 

Rotte by de werken voor bet op hoogte brengen der dijken van 
don Westz.aner-, Zaandammer en Groeten l l p o l d e r . 

— Tot directeur der gemeentelijke gasfabriek to Stecnwijk is 
benoemd de beer H. Wieringa. tot voor kort directeur der geron-
cessionneerde — doch thaiiB door do gemeente overgenomen gas
fabriek. 

— Tot i i iBpccteur der gemeentegasfabriekon te Anstetdnm is 
benoemd do hoer .los. J , L. van den Hove. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Opzichter- teek enaar , grondig bekend met den aanlog 

van tramwegen, bij de DedemvnnrtscboBtoomtramwegmaattchap. 
pij. Adres den directeur to Avereest. 

— Twee bekwame o pz i c h t er s-1 eek e n aar s, aanvanke
lijk voor vlot teokonwerk. Adres Bureau der gemeentewerken to 
's-Gravenhage. {'/Ac advert, in htt vorig no.) 

— B e k w a a m t c e k e n a a r . Adres lett M. Z. Bureau dezes 
(Zie adivert. in ,/it No.). 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

( Dienstaanbiedingen in beknopte* vorm -oorden ten gerieve van 
heeren geaionncerucn tweemaal per /aar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Kon jongmensch, zelfstandig teekeuaar en praktisch tim
merman, goede referentiën, zag zich gaarne geplaatst tc Rotter
dam of elders. Adres n u. 65, Bureau dezes. (1) 

— Iemand, pract. en tboor. ontwikkeld biedt zich aan als 
opzichter, tcekenaar of onderbaas Adres no. 857, Boekh. Joh. 
II. Stemler t.'z., Amsterdam. (Zie adveit. in dit Ao). 

l.vroiotATIKlMlRKAir TECHNISCHE V A K V E H K K M G I N G , 

VAN-IIKH-IIKI.STSTIIAAT 29, AUSTMIIIAM. 
I . Bouwk. Opz-Tcekenaar, leeft. 25 j . oug. sal. '70 ii 80 p. m. 
I. Onderbaat-opzichter, t i „ „ < >} per week. 

A D Y E R T E N T I E N . 
Een Aannemer V R A A G T tegen 

IS September een b e k w a a m 

Teekenaar (Bouwk.). 
Zij, die gerti men lij I bij een Ar. Innoi 

werkzaam zija geweeit genieten de 
voorkeur. 

Brieven te zenden onder lettere M. 7. 
aan het Bureau van dit Blad. 

IEMAND, practisch en theoretisch 
ontwikkeld, b, ut, a. a's: 

Opzichter, Teekenaar, of Onderbaas. 
Prima referentiën. 

Br. ff. No. 35" Bo>kh JOH. O. 
STEMLER CZN , Amsterdam. 

T M H Q O F . 
E d i f i c e * « l e H o m e M o d e r n e , 

leet2ePani, par P. PETAROUILL Y, 
Archittcte. met omschrijving, fWi. 

RONDELET. I / A r t d e B a t i r , 
mei omschrijving, f IS. 

II t II (les e o m p l è t e N i l ' o iu l i res 
et d e l a v i M fii. 

Te bezichtigen bij Firma V J . ZAND
V L I E T . Oude dracht b/d. Hamburger-
brug, Utrecht 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
M o m . San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 1.10 » « Huvterkaile, A 1 I S T K I I O A M , Filiaal: M Rokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van lompleete Badinrichtingen. — Ptivaat-Inrichtin-en.— 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. - Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, II aschta'els, I 'rinoits enz. — 1 I. It H \ It II i v i . en V É X T I L A T I E . 

Belust zicli met dc plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wedcrverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

Corns. GIPSCornszooii,Dordre6ht 
op strengste k e u r . 

C K K O S O T K F . I t K X 
B Ü B H E T T E R R E N 
K V A X I S U K I t U X 
4-1 I»! I I . T K i . l . l K I . < ICI ONO I I I K I M . 

H O I 110 \ V I » t l _ D W A R S L I G G E R S . 

S T O O M F A B R I E K E N van » 
; allo soorten I t A K P A X X F . V en V I . O F . K B A K K F . X . J l A l I U N A A I a-eperste E 
~ MOZSAYK- en elTen «'F.MKXTTKUF.I.M. CF.VIF.AT- en K l V H T Z A V D . 5 

H BTF.F.X, KF.WF.X , W E L - en H F . F . R F I T T F . X van « F . M F . X T B K T O X en § 

S c » Z E K T (systeem M O N I K B ) , Riolen, Hietpianken enz. enz. » 
J H A N U KI, I N B O U W M A T E R I A L E N . | 

: A. OOSTHOEK & ZüON. Allen a/d | 
«• Wterlt ronrnrree re nde pryzen direct up aanvraac. (2) £ 

P H 0 T 0 Z I N C 0 6 B A P H I K -
en B t é r é o t j ne- l i i r lc l i t ln j -

van 6. 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 e , bijzonder geschikt 
voor de reproductie van P l a n s , T e e 
k e n i n g e n enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Photo-
s i n c o g r a p h l e voor de reproductie 
van P l a t e n en G r a v u r e s , ook vai 
T e e k e n i n g e n voor Boekwerken eni. 
ten d i e n s evan Hll.Uitgeversen op zijne 
S t é r é o t y p e - i n r i c h t i n g voor HB. 
Drukkers, alles tot de minste prijzen. 

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

O. J T H I E M E . 

KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
LEIDEN. 

Machine-. 8toomketel-eu Constrnctiefabriek. ScbeepsbouwwerI met Dwarshelling long50II 
Stoombooten-, Bagger- en Spoorwegmateriaal. I Jzor- en Kopergieterjj. Zware en Lichte Smee • 
werken. Ankers, IJzeren en Stalen Kettingen met certificaat van Lloyd's en Bnreau Veritas 

Excelsiorplaten. 
6 E B R . V A N D E R V I J G H , 

AMSTERDAM, 
Fabriek ran vunrvaste Wand- en Plafond-

platen volgens nieuw Systeem. 
Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht

dicht, geluid werend. Verkrijgbaar in ver
schillende dikten. Steeds grooten voor
raad. Directe levering. Uitvoering op 't 
werk door onze eigene steilere. Voorge
schreven bij particuliere- en gemeente
werken. Op aanvraag gratis toezending 
van Brochure, Monsters en Prijs. 

Wereldtentoonstell iDg A m s t e r d a m 1895. Gouden Medaille. 

Geluidwerende tuaschenvloeren, ondervloe-
ren voor houtcementdaken, brandvrije 

separaticün cn plafond». 
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Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(Gedeeltelijk voer rekening van den Staat.) 

Op Binning tien Êtden Sest-
tenther IS»», des namiddags ten 
SJ u r e (locale tijd), aan bet Centraal 
bureau der Maatschappij tot Exploitatie 
Tan Staatsspoorwegen in het Moreelse 
Park te Utrecht, van: 

BESTEK No. 781. 

(_in eer en fereeelen.) 

H e t v e r r i c h t e n v a n eenige h e r -
Htel l ingen en w i j z i g i n g e n 
a a n gebonwen e n k u n s t 
w e r k e n ena . behoorende 
tot de l i j n e n P r u t a i a c h e 
e r e n a bij A K E N — Re lg iache 
( r e n a bij I . A W K K K X Hel -
jrlache grens b i j E I J S D E N — 
M A A S T R I C H T en B e l g ! 
ache grens b i j I t l ' D E I . — 
Prnia lMche grens bi j V J L O -
D B O P . 

I tegroot iog f 0 5 S 8 8 . - . 

De besteding geschiedt volgens § 34 
van het bestek. 

Het bestek 1 gt vnn den 20 .ten Augus
tus 1899 ter I-zing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en nan 
het bnreau van den Heer Sectie-
Ingenieur A. V A N LIEBERGEN, le 
Maastricht, cn is op franco aanvraag 
(per brieft aan genoemd Centraalbureau 
(Dienst van Weg en Werken) le be
komen, tegen betaling van ƒ" O.."><>. 

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

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden ais volgt: 

Voor perceel 1—2 op 6 September 
1899, ten 8 15 uur v.m., aanvangende 
te Maattticht. 

Voor perceel 3 op 6 September 1899, 
ten 3 4!> uur n.m., aanvangende te 
Maastricht. 

Voor perceel 4 t/m 7 op 7 September 
1899, ten 8 uur v m , aanvangende te 
Boe> mond. 

U T R E C H T , den 25sten Augustus 1899. 

H. P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 3af, 

ROTTERDAM. 
Spicialiteit in hel vervaarJigen van 

HEETE-lUCHT-BAKOVEHS, 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Oouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R 
D R E C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
d e n b a k v l o e r en D r a a i o v e n * . 

F nr BDTÏTTrV P, ? N BOF-SPIEGEL-
. VU D i l U U i l Qt 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. 
FABRIEK : 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 Spiegeb en Ameublementen n a Kunst 
en Weelde, voor Salon», Boudoirs, Eetzalen. R1EÜBHLST0FFHN. 

CARTON r i E R R E O R S A J l R V T m ter inwendig* versiering van Gebouwen, ala 
Plafonds, Deuren, Lambriseeringnn enz. Ontwerpen en uitvoeringen van Ramerbetimmsrla-
pa en uitvoering naar gegevon ontwerpen — A B T I S T 1 E K E B B O S Z E K . — Taokaala* 
ran sa Prijscouranten op aanvrage. 

BECKER & BUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE F A B R I E K 

VA» 
W A T E R P A S - H O E K M E E T -

B I A N D K R K 

I N S T R U M E N T E N , 

voor INGENIEURS, A B C r i l T K O T n * , 

LANDMETERS, T E E K E N AARS, aaa. 

G e ë m a i l l e e r d e 

ï»eil schalen. 
WEEGWERKTUIGEN. 

Stoomtlmmerfabriek 

A R C H I T R A V E N c a L I J S T E N l n v o o r r a a d ; l ' B O F I L L H J T 
grat ia Terkrljgbaar. 

VAN RIJN & C o , SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
ItO TT Kit BA M. 

Kantoor en Magazijn Blnemkwcekcr-
strant (14 b.jd Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

Glasverzilvering 
voor de g r a o l n t e metten. 

B. HOLSBOER. 
Arnhem. 

Leverancier van Z. M. den Kon ing . 

Fabriek en Magazijn ran Fnntrttinenten voor 
WETJBNS VB A 1'l'tt.l.i It «V Hl lit BH. 

B E K R O O N D vonr W A T E R P A N - , H O E K M E E T - en andere I N S T R U M E N T E N 
met Z i l v e r 1H«N, It iNI, 1HH.J (Internat . Tentoonst.) 

H o o g a i e onderscheiding; 1879. 
EQUERRES, MEETKETT1NGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN enz. enz. 

H a k e n » , Rotatie- en Inductie toestellen . Telegraaf-Apparaten, ena. ena. 

C O R K " . E I C H E I i B G R G , 
voorbeen A . J . J O K K E N , 

Machinerieën, Macbinekamerbehoeften, S t o o n a p p e n d a g e s t 

Gasmotor-olie, M a c h i n e - en Cilinderoliën enz, 

Tor drukkerij der Naatnlooza Vennootschap „Het Vaderland" 

34"e J A A R G A N G .V". 36. /. A TER D A G , 9 September 1899. 

KaDACfKUat r'. VV. V A N üEXDTJGz. Adres voor Redactie en Adinin 
Abonnementsprijs per jaar, b j vooruitbetaling voor het binnenland 

f$.—; voor lielgie / 6 .50 en voor il.- overige landen der 1'ust-unie, 
met inbegrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, / 7 5 0 . Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling me. plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat / '0 . 15 . 

stratic: llureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, V Gravenhage. 

Advertentiin van 1 tot 6 regels f 1.00, liet bewijsnummer daaronder 
begrepen; v.or eiken regel meer / 0 . 1 5 . Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annoüces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsir.gen, sleclits tweemaal gerekend. 

P O S T Z E G E L S E N M U N T E N . 
Binnenkort zullen buitenlanders allicht geneigd zijn 

zich ccn verkeerd denkbeeld te vormen van het stand
punt onzer esthetische ontwikkeling, en wel door mid
del van onze postzegels. Onze munten hebben alvast 
daartoe veel bijgedragen. 

Wanneer vreemdelingen de spreuk „Wo Bildung, 
1st die Kunst zu Hause'' tot maatstaf nemen om het 
beschavingsstandpunt in Nederland te beoordeelen, 
zouden zij ons zeer zeker groot onrecht aandoen. 

Toch zouden zij, met onze munten en postzegels in 
handen, dat onrecht kunnen begaan. 

In algemeene ontwikkeling en beschaving behc even 
wij voor geen volk ter wereld tc wijken. In algemeene 
en wetenschappelijke kennis staan wij bij geen volk 
ten achter, veeleer aan dc spits der beschaafde volken. 
In geen tak van wetenschap staan wij lager dan de 
meest geavanceerde volken. De drie levende talen 
worden door de meeste jongelieden van stand gelezen, 
en, zij het al niet vlot, dan toch ook gesproken. 

Waar vindt men dat in 't buitenland ? 
In kennis van buitenlandsche litteratuur staan wij 

zeer zeker ver boven andere naties. Engelsche. Duit
sche, Franschc en Scandinavische letterkundigen zijn 
voor ons geen vreemdelingen. 

In vele wetenschappen staan wij zelfs bovenaan. In 
de Schilderkunst staan wij zelfs vrijwel in de voor
hoede. In de bouwkunst weldra gelijk met de meest 
beschaafde natiën. In de sculptuur zijn wij nog de 
gelijken met andere natiën, waarvoor een verklaarbare 
reden bestaat. 

Op het gebied van decoratieve kunst kunnen wij 
meedoen, en worden onze producten reeds onder de 
aandacht gebracht van vreemdelingen en der bespre
king waardig geacht b.v. in liet Seplember-nummer 
van de „Deutsche Kunst und Decoration. Nicderliindi-
sches Sonderheft". 

Op het gebied van kunstnijverheid worden door 
Nederlanders producten geleverd, die in kunstwaarde 
gelijkstaan, zoo niet hooger dan de meeste buitenland
sche, en meestal getuigen van ernstiger studie en 
smaak dan de veel geroemde Fransche artikelen 

Het staat waarlijk met onze kunst „noch nicht so 
schlecht", al wordt zij, in tegenstelling met de we
tenschap, bij ons nog altijd als stiefkind behandeld. 
Het gaat met onze kunst als met slecht ver
zorgde kinderen: zij moeten cr zichzelf maar doorheen 
werken, en dat lukt dan meestal, ofschoon er wel 
eens slachtoffers vallen. 

Dat alles in aanmerking genomen, is het juist zoo 
smartelijk en ergerlijk, dat voortbrengselen als mun
ten en postzegels, die over de geheele wereld ver
spreid worden, en onder de oogen en in handen ko
men van zoovelen, de bewijzen van kennis, kunde 
en artistieke begaafdheid missen. 

In het nummer van „De Opmerker" van 26 Aug. jl. 
komt eene beschouwing voor omtrent onze postzegels 
en munten, door ,,Luctor", die volkomen juist is, en 
van veel kennis en goeden smaak getuigt. 

Naar aanleiding daarvan zij mij een enkele opmer
king veroorloofd. 

Luctor zegt: Het is helaas het oude liedje: eigen
wijsheid van enkelen, gesteund door économie des 
bouts de chandelle, enz. 

Dc eerste eigenschap mag in vele gevallen aanwezig 
zijn, zoodra de kunst treedt in dienst van den Staat, 
van de tweede eigenschap mag men den Staat in 
dit geval niet beschuldigen. 

Het is meer onkunde van de uitvoerders, en zelfs 
niet onwaarschijnlijk, dat die producten van munt
en zegelkunde hier-te-lande beter betaald worden dan 
elders. 

Wanneer de levering van die producten aan een 
vooruitstrevend, bekwaam industrieel werd besteld, dan 
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geloof ik, dat de Staat beter bediend was gewerden. 
Zeer zeker waren er begaafde teekenaars bereid ge

vonden aan ccn wedstrijd voor ccn ontwerp-postzegel 
deel te nemen, ook bij geringe belooning. 

Ook ontbreekt het hier nog niet aan bekwame gra
veurs, die zich gaarne met dc uitvoering belast zagen 

Maar dat alles baat in dit geval niets. 
Wel merkwaardig. 
Luctor zegt: Het is toch weder in hoofdzaak ge

brek aan stijl, dat onze postzegels lcelijk maakt. 
Volkomen juist. Precies als bij onze muntstukken, 
't Is weer onkunde. 
Dc versiering op het postzegel is niet in overeen

stemming niet den vorm van het te versieren vlak. 
De verdeeling van het vlak is allereerst gebrekkig. 
Het portret van de Koningin staat in schoonheid ver 
beneden de werkelijkheid, is onduidelijk en te klein. 
Het waardecijfer is ook te klein en slecht geplaatst. 

Het woord „Nederland" is te klein en onduidelijk ; 
precies dezelfde fout als bij de vorige postzegels. De 
kroon boven de ellips, wanneer er een kroon moet 
zijn, is ook te klein en lcelijk van vorm. in de boven
hoeken, ook al weer juist als bij de vorige postzegels, 
twee gelijke wapenschilden ; men was met die breken 
verlegen, want waarom tweemaal hetzelfde wapen? 

Was bij de vorige zegels de kroon op het schild 
buiten proportie groot, ditmaal is die te klein. Het 
symbool van Koninklijke waardigheid dekt hier het 
schild niet. De wapenschilden zijn in cartouchevorm 
gehouden en het schud, waarop het waardecijfer staat, 
is daarentegen meer een wapenschild. 

Het geheel is kleurloos en onfrisch gegraveerd. 
Deze postzegels zullen daarom bij oordeelkundige 

vreemdelingen een verkeerd denkbeeld verwekken om
trent hel standpunt van onze hedendaagsche kunst
industrie, en dat is onverdiend cn jammer. 

Het postverkeer brengt die dingen toch order de 
aandacht van velen. 

Met de briefkaarten en pakketpost-borderellen is 
het niet beter. Het wapenschild op de briefkaarten en 
postborderellen beval een leeuw, die meer gelijkt 
op een griffioen of struisvogel, dan op den kening 
der dieren. 

Ook hier is geen rekenschap gehouden met de 
grens en den vorm van het te versieren vlak. Het 
wapenteeken laat geheele plekken onbedekt en vult 
het viak niet genoegzaam aan, daargelaten nog den 
afschuwelijken vorm van het beest, terwijl de wapen
mantel het geheel niet beter maakt. 

In de kleine pasmunt zien wij dezelfde fout. De 2)'t 

en t cent-stukken vertoonen een soort van vetgenies-
tcn leeuw, in schrijdenden stand, niet slaand of stij
gend, maar eropafgaande als een oude sergeant-
majoor van de dd. schutterij ; van wapenschild geen 
sprake. Het wapenteeken is geplaatst in een veld, be
zaaid met blokjes,-begrensd door een cirkel, waar
schijnlijk in navolging der Belgische nikkel munstuk-
ken, niettemin onheraldisch. 

Die bronzen munten zijn voorbeelden van lcclijk-
heid ; vergelijk daarmede eens de Duitsche pfennig-
stukken. 

Waar Ier wereld is er een muntstuk te vinden, 'lat 
in artistieke en technische uitvoering staat beneden 
het gouden tienguldenstuk, met den beeldenaar van 
Koning Willem III ? 

De eenvoudigste fabrikant van spiel marken en der-
gelijken, zou zoo iets niet durven afleveren. Elk bur
gerlijk metaalwaren-industrieel zou iets beters kunoen 
leveren. Zoo'n fabrikant zou ook een geheel anderen 
weg van productie volgen. 

„Luctor" vermeldt in zijne beschouwing ons muntstuk 
niet den beeldenaar van Koning Willem i i en terecht 
noemt hij dat zoowat het laatste goede werk, aan onze 
Rijksmunt gemaakt. Met den maker, David van der 
Keilen Sen., is dan ook onze eerste en laatste munt-
graveur gestorven ; deze was ccn man, die de beide 
qualiteiten, welke ccn muntgraveur dient te hebben, 
iu hooge mate bezat, nl. kunstenaar en werkman in 
één persoon. Het is ook niet te verwachten dat, bij 
den bestaanden gang van zaken, de producten van 
onze Rijksmunt een hooger artistiek en technisch ge
halte zullen bereiken. 

Het model voor munt of medaille wordt doorgaans 
geleverd door een begunstigd modelleur. Daarna wordt 
het model mechanisch op den stalen stempel overge
bracht en zoo noodig door den graveur geretoucheerd. 

Blijkt nu die graveur onmachtig bet model in alle 
deelen te kunnen volgen, en is hij niet genoeg techni
cus en kunstenaar tevens, dan kan met die retouche 
veel bedorven worden. 

De tegenwoordig veel voorkomende plaques en me
dailles bewijzen, dat de reliefbank de modellen, door 
den modelleur geleverd, zeer zuiver op kleine schaal 
reduceert, zoodat er geen graveur aan behoeft te pas 
te komen, reden waarom de modelleur dan ook nie t 
niedailleur genoemd kan worden, wat ten onrechte wèl 
geschiedt, daar de machine bet technische gedeelte 
verricht. 

Blijft dus over als hoofdzaak bij het fabriceeren van 
munten en zegels artistieke waarde. Is het model of 
ontwerp goed, dan kan aan het tegenwoordig bijna 
volmaakte werktuig de reprodu tie cn reductie op 
schaal worden overgelaten. 

De heerlijke ieie- en 17-ecuwsche munten, in pen
ningkabinetten voorhanden, bewijzen echter, dat hand
werk nog te prefereeren is. Is echter, zoca's bij de 
meeste onzer munten, de kunstwaarde zeer gering en 
de technische uitvoering onvoldoende, dan , hort Al
les auf". 

J A N U S . 

B U R G E R S C H O L E N 

EN 

S C H O L E N VOOR AMBACHTS-NIJ VERHEID: 

Bij het verdedigen van burgerscholen stuit men vele 
malen op hen, die zich niet houden aan de telkens 
en telkens herhaalde toelichting van den heer inspec
teur dr. D. J. Steyn Parvé, dat Burgerscholen zijn 
voorbereidende scholen, dienende om meer kennis ook 
van technischen aard tc brengen, voornamelijk onder 
aankomende anibachtsnijveren en landbouwers. 

Telkens en telkens hoort men herhalen, de burger
scholen geven voor den ccn te veel, voor den ander 
te weinig. Wordt nagegaan waar die meeningen ont
staan, dan blijkt het, dat zij voortkomen uit te weinig 
bekendheid niet de wet, hare toelichting en hare toe
passing, uit tegenwerking van hen, die vreczen kennis 
te brengen onder den kleinen man, uit gebrek aan 
of te weinig waardeering van algemcene wetenschap
pelijke kennis. 

Dal de burgerscholen voor sommige ambachtsbe
oefenaars te veel geven, is alleen beweerd, nog nim
mer openlijk bewezen ; dat ze te weinig geven ligt 
eenvoudig aan de COM hen die men stelt, /onder reke
ning tc houden met de gedegenheid die er bestaat 
om verv olgklasscn aan de burgerscholen toe te voe
gen. Te Groningen heeft men met het beste gevolg 
eene burgerschool voor voortgezet onderwijs en soort
gelijke regelingen ook elders. 

»3 S 

Om meerder bekendheid te verkrijgen van de wet 
is in Schuurman's Editie der Nederlandsche Staats
wetten No. 8 te lezen 1 

A R T . 13. 

„De burgerscholen, voornamelijk bestemd voor aan
staande ambachtslieden en landbouwers, zijn cag- en 
avondscholen. 

De burgerdagschool is van ccn tweejarigen cursus. 
Aan de burgerdagschool wordt onderwijs gegeven 

in wiskunde, Nederlandsche taal, beginselen der aard
rijkskunde en o-eschicdenis, eerste beginselen der na
tuur- en scheikunde, mechanica cn kennis van werk
tuigen, natuurlijke historie, die der technologie of land
bouwkunde, de eerste gronden der staathuishoudkunde, 
teekenen en gymnastiek. 

De gemeenteraad bepaalt, of de beginselen der tech
nologie, dan wel die der landbouwkunde onderwezen 
zullen worden ; hij kan ook bepalen, dat in beide vak
ken onderwijs zal worden gegeven ; hij kan ook bij 
de opgenoemde vakken van onderwijs, dat 111 het boet
sccren en in ccne of andere vreemde taal voegen. 

De gemeenteraad bepaalt mede, welke van de in dit 
artikel genoemde vakken aan de burgeravondschool 
ondcnvez.cn zullen worden." 

ln ccn zelfde gemeente alzoo ccne burger.iagsi hoo 
en in diezelfde gemeente ccne burgeravondschool, 3e 
eerste bestemd voor hen die geen bezwaar hebben, na 
het doorloopen der volksschool, nog ccn paar jaren 
dagschoolonderwijs te volgen, de tweede bestemd voor 
hen, die des daags verhinderd zijn ; de eerste inge
richt voor volledig burgerscboolonderwijs, de tweede 
ingericht naar keuze van den gemeenteraad." 

Memorie van Toelichting. 
..Hoever het onderwijs 111 de wiskunde zal mcete.i 

gaan, is moeilijk vooraf te bepalen ; veel zal afhangen 
van dc vorderingen, die de leerlingen op de lagere 
school gemaakt hebben. Het onderwijs moet zooveel 
mogelijk de practijk op het oog hebben. 

Aan een volledigen cursus in technologie of land
bouwkunde is hier niet te denken ; alleen die deelen , 
welke voor de leerlingen van practisch belang zijn, 
/.uilen uitgekozen en op populaire wijze behandeld 
moeten worden. 

Het onderwijs in ccne vreemde taal kan inzonder
heid voor grensbewoners van gewicht zijn. 

O v e r het a l g e m e e n is het wensche 1 ijk, 
a l l es te b e v o r d e r e n , wat s t r e k k e n kan 
o m aan onze a m b a c h t s l i e d e n u i tdruk-
k i n g en en geschr i f t e n, ook b u i t e n den 
k r i n g onzer taal, t o e g a n k e l i j k te m a -
k e n." 

A R T . 14. 
„In elke gemeente, waar de bevolking tienduizend 

zielen te boven gaat, wordt door het gemeentebestuur 
ten minste één burgerschool dag- cn avondschool op
gericht. 

Zij kan aan eene openbare lagere school worden ver
bonden." 

Memorie van Toelichting. 
„Verbinding der burgerschool aan eene openbare 

lagere school kan te weeg brengen, dat de leerlingen 
na het doorloopen der laatste des te gemakkelijker 111 
de burgerschool treden ; zoodanige uitbreiding, voor 
beide soms heilzaam, kan daarenboven tot vereenvou
diging en besparing van kosten leiden. 

De verbinding kan geschieden, zonder dat in het 
plan der lagere school eerie aanmerkelijke wijziging 
behoeft gemaakt te worden." 

De Minister zeide: 

„De verbinding der burgerschool stel ik mij voor 
op dezen voet: 

Bij de lagere school worden eenige klassen geveegd, 
waarin volgens liet leerplan van de burgerscho il onder
wezen wordt, zoodat de leerlingen van de lagere school, 
na de lessen van de hoogste klasse te hebben door
loopen, in de eerste klasse of den eersten cursus van 
de burgerschool treden. De leiding van die middel
bare school, verbonden met de lagere school, zal in 
handen zijn van den directeur der eerste cn het toe
zicht bij den inspecteur van middelbaar onderwijs." 

Het is, dunkt mij, voldoende du. lelijk, c'.at hel 
bovenstaande slaat op eene volledige burgerschool en 
dat, waar de uitdrukking burgerdag- en avondschool 
wordt gebruikt, dit is ccne verduidelijking van burger
school die bij dag en avond wordt • gehouden, eene 
uitdrukking alzoo, die moet beschouwd worden in de 
lijst van haar tijd, toen aan de lagere school van 9—12, 
van 2 4 en van 3- 7 onderwijs werd gegeven en 
de lessen van 5-7 avondschoollessen werden ge
noemd. 

De wet bepaalt verder, dat, zoo de bevolking te 
ver uiteen woont, of zoo door eene burgeravondschool 
voldoende in de behoefte wordt voorzien, vrijstelling, 
doch telkens slechts voor hoogstens vijf jaren, kan 
worden verleend. 

De geest der wet blijkt uit 't bovenstaande vol
doende voor een ieder die hart heeft voor loyale uit
voering onzer staatswetten en niet wil gedoogen dat 
wetten voor 't welzijn van den kleinen man met cm 
slap handje worden uitgevoerd. 

De ervaringen te Groningen opgedaan leerden, dat 
er geen bezwaar bestaat in gemeenten, alwaar de be
volking der burgerschool wordt gevormd uit leerlingen 
van allerlei lagere scholen, ccne voorbereidende of 
verz.anielklas.se aan den tweejarigen cursus der burger
school toe tc voegen. 

Zoo ontstond le Groningen ccne burgers hcol met 
drie eenjarige cursussen. 

De ervaringen te Groningen leerden mede, dat vcor 
die leerlingen .welke ambachten beoefenen die hoogere 
eischen stellen in zake meer kennis, ccne avondschool 
voor voortgezet onderwijs de voorgaande c ursu-sen 
kan aanvullen. 

Er bleek geen bezwaar te bestaan het personeel dei-
burgerschool en dat der avondschool voor voortgezet 
onderwijs als geheel te beschouwen. 

De mogelijkheid bleek te bestaan, onder het per
soneel onderwijzers op te nemen met acten lager on
derwijs. 

Het is nog niet geheel cn al duidelijk geworden, 
wat zij, die wetswijziging voorstaan in zake burger
scholen, verlangen ; te Groningen heeft men getoond 
door loyale uitvoering der wet allerlei behoeften aan 
meer kennis te kunnen bevredigen. 

Op grond dier ervaring komt het mij voor, telkens 
en telkens er op tc moeten wijzen, dat de bij rijkswet 
geregelde burgerscholen, bestemd om meer kennis 
ook van technischen aard te verspreiden onder de aan
komende ambachtsnijveren en landbouwers, goed ge
regeld zijn en dat pogingen om de wet te wijzigen 
niet zijn in 't belang der kleine burgers, althans voor
eerst niet. 

Wordt nagegaan wie op wijziging der wet in zake 
burgerscholen aandringen, dan zijn het nogal eens 
voorstanders eener te maken wet op het ambachts
onderwijs. 

Nu zal er wel niet ernstig sprake kunnen zijn eene 
wet op het ambachtsonderwijs te maken, die afbreuk 
zal doen aan de wet op het middelbaar onderwijs. 

Is het de zuivere bedoeling van ambachtsschoolbe 
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stuurdcrs, door wettelijke regeling het voor aankomen
de ambachtsnijveren noodige onderwijs op hechten 
grondslag te vestigen, zoo kan bij die heeren geen be
zwaar bestaan mede te werken aan eene wet op nij
verheidsscholen in 't algemeen, eene wet, die techni
sche vakscholen in allerlei schakcering zou kunnen om
vatten. 

Eene wel op nijverheidsscholen in 't algemeen kan 
de wet op het M. O. krachtig steunen, haar aanvullen 
in zake kennis en vaardigheid van technischcn aard. 

Het zal misschien aanbeveling verdienen, zulke re
gelingen partieel en eerst bij Kon. besl. te doen plaats 
hebben, vooral ook omdat deze regelingen gemakke
lijk in verband kunnen worden gebracht met het be
heer onzer tegenwoordige ambachtsscholen. 

Aangenomen nu, dat men t met nnj eens is, dat 
onze ambachtscholen hervormd moeten worden, dat 
dc wet op het middelbaar onderwijs krachtig dient te 
worden gehandhaafd en eerlijk en rond uitgevoerd, 
is het verder eene questie van uitvoering. 

Werd door mij in een der vorige artikelen reeds 
gewezen op het groote belang van betere regeling voor 
gemeenten als Groningen, betere regeling is met alken 
een gemeente-, maar ook een groot provinciaal belang, 
want nauw met de burgerscholen zijn verbonden de 
belangen der omwonende provincialen, vooral nu cr 
als 't ware een wedren ontstaat in het bevorderen van 
't schoolbezoek der minvermogenden naar cle scholen 
der centrale gemeenten. 

Noch leerlingstelsels, noch het kweeken van werk
volk behoeven er onder te lijden, de rijks- en provin
ciale subsidies zullen daarentegen deugdelijker w> rden 
besteed, naar behoefte kunnen worden geregeld en 
niet gelijk thans plaats heeft, het onderwijs zich rege
lende naar de liefdegaven. 

Om niet weder te vervallen in de oude grove fout. 
die met burgerscholen is gemaakt, zal men zich moe
ten onthouden cle leeraarsbetrekkingen aan burger- en 
nijverheidsscholen als bijbaantjes te beschouwen. 

Een der redenen, waarom burgerscholen niet tjt 
bloei zijn gekomen is gelegen in te zuinig beneer. Men 
belast leeraren van Hoogere Burgerscholen met het 
geven van onderwijs aan burgerscholen om het hono
rarium zekere hoogte te geven, ongeveer evenzoo als 
men lagere onderwijzers herhahngsondcrwijs opdraagt 
en waarvan om dezelfde reden weinig terecht komt. 

Niet alleen zijn burgerschoollessen voor leeraren van 
Hoogere Burgerscholen lastposten, om na dagtaak 
soms laat op den avond les te geven aan burgerscho
len, het onderwijs aan beide soort scholen loopt mede 
zoover uiteen, dat ccn zelfde vak door een zelfde per
soon moeilijk wordt begrepen. 

Directeuren voor soortgelijke inrichtingen als onze 
burgerscholen, worden in Duitsehland beloond met ho
norariums van 4 a 5000 Mark, aan directeuren van 
onze ambachtsscholen worden flinke trac tementen tot 
3000 a 4000 gulden en meer toegekend, en ccn ieder 
zal mij toestemmen, dat daarvoor hooge eischen ge
steld mogen worden. 

Volgens mededceling in ons jongste Maandblad der 
Vereeniging tot bevordering van de Vakopleiding voor 
Handwerkslieden in Nederland, heeft cle Minister van 
Financiën hulp toegezegd in zake de pensionnccring 
van het personeel der ambachtsscholen, wanneer er ver
band wordt gebracht tussehen die scholen en den 
Staat. 

Thans terugkomende tot het begin van dit artikel, 
mag de vraag worden gedaan, of het recht van bestaan 
heeft te mcenen, dat het onderwijs aan zulke bij rijks
wet en Kon. besl. geregelde scholen, met directeuren 
waaraan hooge eischen mogen worden gesteld, voor 

den ccn te veel, voor den ander te weinig zal geven. 
Wordt mij toegegeven, dat bij goede uitvoering 

zulks niet mogelijk is, dan meen ik nogmaals er op 
te moeten wijzen, dat krachtige handhaving en flinke 
uitvoering onzer Staatswetten bij den kleinen man zal 
brengen meer welvaart en daarmede meerdere waar-
dccring onzer staatsregeling. 

J . B. J A G E R . 

Groningen, September 1899. 

H E T K A N V E R K E E R E N . 
Men schreef 1893, de maand November was in het 

land. In onze kolommen deelden wij het volgende 
mede: 

„Reeds vroeger werd in dit blad melding gemaakt 
van dc pogingen, die door de jongere Nedenandsche 
kunstenaars in liet werk worden gesteld om tot een 
nieuwe, echt moderne richting in de bouwkunst te 
geraken. Het moet erkend worden, de bouwkunst 
komt in deze wel een weinig met de nachtschuit. 
Waar de schilders reeds lang over het „impressionis
me" heen zijn, om thans op de voor het profanum 
vulgus onbestijgbare hoogten van het „symbolisme" te 
verwijlen, waar de letterkundigen, de thans beruchte 
„jongere generatie", proza en poëzie wisten te scheppen, 
die aan schoonheid, doch ook aan onduidelijkheid niets 
te wenschen overlieten, daar sukkelde dc bouwkunst 
nog maar altijd op de oude, platgetreden paden voort. 
Dit zal, den Goden zij dank, anders worden. Wij zul
len, het werd te Rotterdam door een der meest be
kwame jongeren uitgesproken, ook impressionistische 
bouwkunst krijgen." 

Het bleek, dat de impressionistische bouwkunst, zoo
als zij door den spreker was geschetst, door een ter 
vergadering aanwezig verslaggever als volgt werd aan
geduid : 

„Wat bedoeld wordt met impressionistische bouw
kunst is niet moeilijk te begrijpen, daar in onzen tijd 
met twee groote factoren rekening moet worden ge
houden namelijk tijd en geld. De tijd voor het bestu-
dccren van details wordt den architect niet meer ge
laten en het geld heeft men er niet meer vcor over. 
Daarom moet de architect, die elen tegenwo irdigcn 
tijd begrijpt, alle ballast overboord gooien, al die tijd-
roovende details, die toch niet naar wensch kunnen 
worden uitgevoerd. De architect moet alleen zoeken 
naar groote lijnen, dan pas zal hij zich rustig gevoelen 
in de toekomstige democratische maatschappij, die al
les, wat niet tot den maatschappelijken welstand der 
gemeenschap strekt, als misdadig zal beschouwen." 

Hier werd dus, zonder er doekjes om te winden, de 
zuivere utiliteitskunst door den heer Berlage, die toen 
de spreker was, gepredikt. Er woei toen een wind 
van zuinigheid door het land, die vooral te Ams'er-
dam, bij de gemeenteraadsverkiezingen, een orkaan 
geleek. Later bleek het een storm in een glas water, 
doch zoo gaat het wel eens meer. 

En toen, in hetzelfde najaar, waarin de Rotterdam-
sche lezing gehouden werd, de beschreven vaderen 
der hoofdstad ele begrooting behandelden, gaven zij 
als hun mecning le kennen, dal Amsterdam, zuinig
heidshalve, het wel zonder architect zou kunnen stel
len. 

Wij schreven toen: „Van den bouwmeester in het 
algemeen kan men zeggen, clat hij het niemand naar 
den zin kan maken ; dit geldt in sterke mate voor 
den architect eener groote gemeente. Werden grieven 
tegen zijn beleid of kennis te pas gebracht, men zou 
ze kunnen beamen of wel van ccn tegenovergesteld 
gevoelen kunnen zijn. Maar er wordt hier eenvoudig 
op Rotterdam gewezen, waar, zonder dat daar een 
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architect aan de gemeente verbonden 13, toch ook 
schoone bouwkunst wordt gemaakt, 't Verwondert ons 
nog, dat de schoone bouwkunst der Maasstad niet aan 
die der Amstclstad ten voorbeeld wordt gesteld. 

Ruim een half jaar verstreek weer, en de bezuini
gers kregen hun zin. Dc gemeenteraad gal den archi
tect z.ijn ontslag, ofschoon een aantal zijner collega's 
nog verzocht hadden 1 „den bekwamen man, die in een 
rec-ks van werken, die der gemeente tot eer strekken, 
getoond had, wat het artistieke gedeelte van zijn taak 
betreft, op de rechte plaats te staan", in z.ijn werk
kring te handhaven. 

Toen het ontslag gegeven was zeiden wij: „zoo zal 
dan de stad, die „als Keizerin dc kroon draagt van 
Europe", en die in haar dienst mannen had als Hen
drik de Keyser, Cornelis Danckcrtz, Daniël Stalpaert, 
Abraham van der Hart en Bastiaan dc Grcef, het 
in den vervolge zonder „aartsbouwheer" moeten doen. 
Een der talrijke assistenten of adjuncten, die de ge
meente zich de weelde veroorlooft erop na tc h uden, 
kan zich best, als bijbaantje, met de waarneming der 
esthetische belangen van een stad niet bijna ccn half 
millioen inwoners belasten." 

Zoo geschiedde. Wij behoeven niet de gebouwen 
op te sommen, in deze „magere jaren" gesticht. Wij 
behoeven slechts het telefoongebouw te noemen, om 
in herinnering te brengen, hoe armelijk dc stichtin
gen zijn. 

Inmiddels was ele „impressionistische kunst", wier 
toepassing in cle practijk aanvankelijk door velen on
denkbaar werd geacht, bij enkele gebouwen in Neder
land aangewend. Evenals de Geuzen met hun bedel
zak begonnen dc bouwmeesters in hun geestelijke ar 
moede hun hoogste eer te stellen. 

De Amsterdamsche beursquestie werd opgelost. De 
vroede vaderen bedienden zich van den plattegrond, 
door hun vroegeren architect ontworpen. Om echter 
dien plattegrond van opstanden te voorzien, wat zeker 
geen heksenwerk was, daarvoor werden de bes-bik-
bare gemeente-krachten onbekwaam geacht. Men 
wendde zich, zonder concurrentie uit te lokken, tot 
den vader der „impressionistische bouwkunst". De „mu
ren met gaten" komen nu reeds een aardig eind boven 
de schutting uit. Aan de toekomst blijve het oordcel 
over deze schepping. 

Vreemder was het, dat het gemeentebestuur ook 
voor de uitbreiding van het Binnengasthuis de hulp 
van een outsider inriep. Dit werk had door het aan
wezige personeel best verricht kunnen worden; hin
derlijk nepotisme scheen de drijfveer, indien althans 
geen redenen van csthetischen aard den doorslag had
den gegeven. 

Nu wordt de uitbreiding voortgezet. De omwonen
den, onthutst door wat zij reeds tot stand zagen ko
men, vrcozen, dat het verdere niet veel beter zal zijn. 
Het „Handelsblad" zegt hieromtrent: 

Zooals bekend is. heeft ele Gemeenteraad besloten, dat bii de ge-
bonwen van het Gasthuis in ele Nieuwe Doelenstraat zal worden aan
getrokken het terrein van drie buizen. Keeils is ile bouw begonnen. 

Een zeer begrijpelijke grief van de bewoners van genoemde straat 
was bet, dat bij den bouw van het reeds bestaande gedeelte zoo wei
nig rekening is gehouden met dc huizen in de omgeving. De gevels 
toch missen alle sieraad en de eenvoud is tot bet uiterste gedreven. 

Ten einde te voorkomen dat ook de nieuw te slichten gebouwen 
aan die fout zullen mank gaan, is een adres aan den Gemeenteraad 
gericht, getcekend door ele heeren I. F van elen Hrink. F. Adamn 
van Scbeltema, S. Reich & Co.. (I. F. VV. Hartung Ir., J. Mann, 
T- & H . Salm, J. de Hoer. II. Martens. A. J. Reijnvaan. J. M . 
Reijnvaan. D Joosting Hunk, D. I). Stulen, Mcndes Gans & Co., 
mr. C. G. Veth, H . Jos en mr. E. van I.ier. die er op wijzen, dat 
het uiterlijk van het thans voltooide deel van het gasthuis geenszins 
in overeenstemming is met het levendig karakter der straat, maar 
veeleer aan kazerne of gevangenis doet denken. 

Dat feit betreuren zij ook en vooral. doordien de straat vele vreem
delingen herbergt, die nu van onzen bouwtrant een min gunsteen 

dunk krijgen. Wel is die kwalijk le verhelpen, doch ten aanzien nn 
het nog onvoltooide gedeelte zouden den architect ten minste aanwij
zingen gegeven kunnen worden. 

Adressanten dringen met klem op de inwilliging van hun verzoek 
aan. , , 

Wij gelooven, dat de baad de klacht van de bewonen van een 
der drukste stadsgedeelten ernstig zal onderzoeken en — zoo eenigs-
zins mogelijk — daaraan zal le gemoet komen. 

Dit laatste gelooven wij niet. Want wij achten het 
onmogelijk, om een eenmaal aangevangen werk te 
veranderen. 

Toch is het adres nuttig, in zooverre als het bewijst, 
clat de burgerij niet langer wenscht, dat oe esthetische 
belangen der gemeente zoo schromelijk verwaarloosd 
worden. Ook op andere wijze heeft zij daar blijk van 
gegeven door, bij cle laatste verkiezing, dc architecten 
Bleys en Van Arkel in den Raad te brengen. Dien 
twee mannen van smaak wacht ccn moeilijke, doch 
dankbare taak. Zij kunnen natuurlijk niet meer on
gedaan maken, wat eenmaal met moedwil bedorven is, 
doch zij kunnen in den vervolge hun medeleden dui
delijk maken, dat de hoofdstad des Rijks behoort te 
zorgen, dat cle gebouwen, die zij sticht, vooral op die 
plaatsen, waar zij in het oog vallen, ook uit ccn e-the-
tisch oogpunt aan zekere eischen voldoen. 

Daarom is al weder eens bewezen, hoe ,,'t kan ver-
keeren". Wij weten wel, elat de heeren Bleys cn Van 
Arkel in dc eerste plaats hun benoeming danken aan 
hunne politieke richting, maar dit neemt niet weg, dat 
de kiezers, indien zij begeerd hadden, dat in het 
oude sop der sobere zuinigheid werd voortgezcild, naar 
andere eandidaten zouden hebben omgezien. 

Het is wel eigenaardig, dat het begin der „magere 
jaren" samenvalt met liet heengaan van de heeren 
Muysken en Cuypers uit den Raad. Laten wij hopen, 
clat met de heeren Bleys en Van Arkel weer „vette 
jaren" voor ons schoon Amsterdam zullen zijn aan
gebroken. 

PRIJSVRAGEN 
R E C L A M E P L A A T V O O R H O R E O O E S , M E R K „ D E 

K O R E N B L O E M " . 
Op deze prijsvraag, ten verzoeke van den heer Eduard Goud

smit, te Rotterdam, uitgeschreven door de Academie van Beel
dende Kunsten en Tocbnischo Wetenschappon aldaar, zfln niet 
minder dan 110 ontwerpen ingekomen. Volgens de gemaakte be
palingen, opgenomen in ons nomm»r van 29 Juli 1899, zullen 
de hoeren P. A . Scbipperus, lid van het hestuur dezer inrichting, 
Henri Ever6, hoofdleersar cn A . van Maasdijk, leeraar aan de 
Academie, als jury optreden en zullen de ontwerpen na do be-
oordceling worden tentoongesteld. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKl 'NST. 
80sfe Algtmttne Vergadering. 

Woensdag (1 dezer werd deze vergadering gehouden in een der 
bovenzalen van de Buiten-sociëteit te Zwolle; zy werd des voor
middags tegen balftwaalf uren geopend door den heer A . Salm GBz., 
die allen welkom heette, erop wees, dat de hoer Leliman Senior \ 
oud-Voorzitter der Maatschappë, tegenwoordig was en daarna 
den heer Leliman Junior dank bracht voor hetgeen door hem op 
't gebied der bouwkunst en voor de Maatschappij wordt gedaan, 
ten bewijze waarvan o. a. een keurige collectie schetsen strekte 
van streken, in den vreemde en in ons eigen land gemaakt, en 
bier voor de leden tentoongesteld. 

Een veertigtal ledon waron opgekomen. Namens do leden der 
Maatschappij, •« Zwolle woonachtig, werden daarop bestuur en 
nfgevaardigdon door den heer J . L. van Essen welkom geheeten. 
Er was oen en ander gedaan om de heeren iets van Zwolle te 
doen zien. Zoo waren in de vergaderzaal een reeks teekeningen 
van oude en nieuwere Zwolsche gebouwen cn con aantal platte
gronden en fraaie schetsen uit vroeger dagen geplaatst. 

Na een woord van dank van den Voorzitter asn de Zwolsche 
leden, ging bij over tot een schets van den tegenwoordigen toe
stand der Maatschappij, die gunstig genoemd werd. Op oltimo 
December 1898 was het aantal leden 5M en op primo Septem
ber j l . 602, een vermeerdering dus van 49 leden, waaronder 38 
gewone leden. 

De Maatschappij had o. a. het verlies te betreuren van het 
gewone lid der Mij., den heer J . W. Boerbooms, te Arnhem, 
die vooral in de laatste tien jaren met veel kerkelijk werk, ook 
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r c B t a u r a t i ö n liolant was en niet groote nauwgezetheid de restau
ratiewerken der St EuBcbiussork te Arnhem leidde. 

Voor het vormen van een collectieve inzending van werken 
van Nederlandsche architecten voor de Paryscho wereldtentoon
stelling in 1980 is eene oproeping geschied; deze speciale com
missie heeft zich gevormd uit de Maatschappij 0 0 het Üenootschap 
A. et A., en hoopt op eene flinke inzending, opdat de Neder
landsche bouwkunst waardig vertegenwoordigd worde. 

De bibliotheek werd wederom met vele geschenken verrijkt. 
Nadat de Voorzitter nog enkele mededeelingen gedaan had 

omtrent uitgaven der Maatschappij en er een commissie waB be
noemd van stemopDemers voor de verkiezing van bestuursleden 
in Mei 1900, werd door hem een voorstel gedaan dat leven^igen 
bijval vond bij allen, 't Was bet voorstel om den heer J . R. de 
Krui 11. die zich om gezondheidsredenen verplicht had gezien zjjn 
betrekking als directeur der rijksschool voor kunst en nijverheid 
neer te leggen, het eerelidmaatschap aan te bieden. Wat de heer 
De Kruyff gedaan beeft, is algemeen bekend. Hij sloeg nu onge
veer 20 jaar geleden de hand aan de ploeg, heelt den invloed 
der Maatschappij uitgebreid en wUt naast verspreiding van techni
sche kennis, verhooging en verbetering van den algemoenen smaak 
te verkrijgen. 

Voorts stelde de Voorzitter voor don heer Tutoin Nolthenius 
te Zuilen, die bet vorige jaar op de vergadering, aldaar ge
houden, een beschrijving tan Zutfen gaf, die voor de plaats zjjner 
inwoning een standaardwerk is geworden, de medaille der Maal-
schappij aan te bieden als bewijs van erkentelijkheid. 

OOK dit voorstel werd met algemeen applaus begroet. 
De Voorzitter gaf nu het woord aan dea heer J . L van Basra 

om eenige mededeelingen te doen over de voornaamste werken, 
in de laatste 25 jaar te Zwolle uitgevoerd. 

Spr. wees op de verandering die Zwolle heeft ondergaan door 
de verbetering van den waterweg naar zee, wyl dit gepaard ging 
met omlegging van een deel der Willemsvaart en den bouw van 
een keersluis met draaibrug. Daarmee in verband stond de ver
betering vau het zuidelijk deel der stad, de vergrooting der vee
markt en de bouw vau eeu kaaimuur als aanlegplaats voor 
schepen en stoombooteu. 

Verschillende bruggen werden hernieuwd, vergroot of gelogd 
De houteu draaibrug over de Willemsvaart by deu Spoolderberg 
werd door een ijzeren draaibrug vervangen; over de gracht bij 
den Commissaris der Koningin word een voetgangersbrug gelegd 
met draaibaar deel; de vaste Diezerpoortenbrug werd tot een 
draaibrug geuiaukt, terwijl op verschillende plaatsen doelmatigo 
aanlegplaatsen werden gemaakt. Op dit oogenblik wordt de ladiug-
plaats by de fliezerkade hclaogrgk ve. beterd. 

Voorts wees spr. op de ueuwe Statenzaal, op 't gebouw vau 
het Provinciaal bestuur, op de gerestaureerde Sasseupoort, op 
het verbouwen van alle scholen, op deu bouw vau 'tgymnasium, 
van vier nieuwe schoolgebouwen, van een gebouw voer het 
ambachtBonderwy* en de burgeravond.ebool, op do bewaarschool, 
brei- en naaischool. 

Verder werd de gorestaureerdo hoofdwacht en de herstelling 
van den grooten toren in herinnering gebracht, alsmede hetgeen 
op hygiënisch gebied is gedaio, het Sopbiazioko hola, de drink
waterleiding, de rioleering van verschillende deelen der stad; 
voorts de uitbreiding der gasfabriek, de verfraaiog der stadswallen 
door liet opruimen van de Kwade Negen eu het maken van eeu 
plein, waar nu de fontein is geplaa-st, ter herinnering van bet 
25-jarig jubiló van den vroegeren burgemeester, Jhr. W. O. Th. 
Tan Nabugs. 

Aan bet particalier initiatief danken we do herstelling van de 
Oroote k e r k , den bouw van de K.-K. kerk met toren in de Kog-
genstraat, do Svnagogc, de l'latitagekerk en de Oosterkerk eu 
verschillende sclioone villa's, alsmede bet verrijzen van geheele 
wijken buiten de grachten. 

fen slotte henuuerdo spr. wat is geschied om Zwolle togen 
overstroomiugen te vrijwaren en by wees op de planuou van zyu 
hand, die iu de zaal waren opgehangen. 

De Voorzitter bracht, in aansluiting aan het applaus der leden, 
den heer Van Essen dank en herinuerde dat by nis correspon-
deerend lid steeds te Zwolle voor 't belang der Maatschappij is 
werkzaam geweest. 

Daarop verkreeg de heer Rieber, secr taris der Maatschappij, 
het woord om eenigo mededeelingen to doen over oud Zwolle. 

Het is ondoeniyk om in eeu kort bestek do vele byzouderheden 
te vermelden, door den bekwamen sprekor ten beste gogeveu. 
Hy ging aan de hand van hot geschiedboek en van teekeningon 
en plattegronden uit vroegere tyden den toestand van Zwolle ua, 
en tooude dat hy bij het doorwandelen der stad de oogen duchtig 
den kost had gegeven. Menig antiek gev ltjo, menig artistiek 
ovcrhlijlscl had zyn asndacbt getroffen en wed door hom vernield 

De secretaris eindigde zyn hoogst merkwaardige studie met 
het uitspreken vun de hoop, dat een echel* van den kunstzin 
der vroegere burgery voor de tegenwoordige een prikkel mocht 
zyn om te behouden wat er nog van overgebleven is en iu dou 
geest van vroegere dagen voort te werken. 

Een hartelyk woord van dauk van den Voorziter volgde. Dat 
de heer Rieber voor deze schets zijn vacantie bad ten otter ge
bracht, mocht de Voorzitter niet verzwggen; 't is een bewy» to 
meer voor de belangstelling en liefde, welke hg voor de Muat-
achappy koestert. 

Eeu woord van leedwezen, dat Zwolle met langer een afdee

ling der Maatschappij ryk is, volgde. De heer Lehman Sr , die 
hier nu 24 jaar geleden in een bloeiendo afdeeling een vergade
ring had gepresideerd, voegde er een opwekkend woord aan toe 
en hoopte dat het er weder toe komen zou. 

Daarop werd de Bamenkomst gesloien en den inwendigen mensch 
versterkt, waarop de leden zich naar de (iroote Kerk begaven, 
waar de heer J . C. v. Aieldoorn de beleefdheid had te hunner 
eer een concert te geven. Een \iertal nommers werden door hem 
voorgedragen. 

Na het kerkgebouw word de Statenzaal bezocht en daarna de 
SaBsenpoort, waarop een wandeling door dc stad volgde. 

Tegen vyf uren ging men naar het Katerveer voor den gemeen-
schappelyken maaltijd, waaraan 3b' personen deeli amen. Ue Voor
zitter, de heer Salm, bracht den eersten dronk uit op de Be
schermvrouw der Maatschappij, H . M. de Koningin-Moeder. Menig 
hartelyk woord werd nog gesproken. Aan de Zwolsche leden werd 

hulde gebracht voor hun ontvangst, terwyl natuurlijk het stichten 
van een afdeeling nog al eens ter sprake kwam. 

Donderdag brachten een 25-tal leden een bezoek aan Kampen, 
waar men zich op de bovenzaal der sociëteit ,'t Col logic" ver 
eenigde Nadat eenige mededeelingen waren gedaan omtrent de 
oude gebouwen en zoowel teekeningen als platen waren bezichtigd, 
werd een bezoek gebracht, met den heer K. de Vidal de St.(Jer-
main, directeur der gemeentewerken, als geleider, aan het oude 
raadhuis met de merkwaardige schepenzaal, de Boven-of St Nico
iaaskerk en het nieuwe gasthui* terwyl ook oude gevels van stads-
gebouwen, de drie oude stadspoorten, enz. werden bezichtigd. 

Bovenstaande bijzonderheden zyn ontleend aan het verslag, 
opgenomen in de Provinciale Overyaselscbo en Zwolsche Courant. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE De Minister van Waterstaat brengt tor keunis 

vac belanghebbenden, dat het eorstvolgend vcrgelykend oudorzoek 
vau caodidalou, dingende naar eeu getuigschrift van voldoend 
afgelegd examen voor opziebtor van den Itijkewaterstaat zal wor
den gehouden in dc maand Maart 1900; dat tot de vereischten 
van toelating tot voormeld onderzoek o. a zal beboorou het over
leggen van he»ij-stukken, waaruit blijkt, dat do candidaat na 
volbrachten zevuütieujtirigen leeftijd, gedurende te zameu minstens 
twee jaren met vrucht practisch werKzaam is geweest in een ot 
meer tot de bouwvakken behoorende ambachten; cn dat, voor 
zooveel do candidaten bezitten het einddiploma eener ambachts
school, alwaar do practyk van de bouwvakken wordt onderwezen . 
bovengenoemde termjju van twee jaren wordt teruggeb acht tot 
ccn jaar. 

— Opnieuw heeft d e Nederlandsche schilderschool een verlies 
van beteekenis geleden door het afeterven van David Bles, den 
algemeen bckendeu genre-schilder. Slechts weinige dagon geleden 
(uitzag de kloeke grijsaard, ondanks zijn 78-jarlgen leeftijd en 
zy.e hardhoorigbeid, zich nict vrjj op straat te wandelen, en 
vol belangstelling voor de publieke zaak , byoenkoiiisten te be
zoeken. Ken ongesteldheid van pleuritischcn aard deed hem. ua 
eeu zuchten doodstrijd, voor goed imsluimereu. 

Met Bles giat eeu type verloren onder onze schilders, een man 
van lijno vormen, die zy i penseel wist dienstbaar te maken om 
in afgewerkte kunststukken den humor tot zijn recht te brengen 
en bet menschelyk leven onder coa vorm weer te geven, zoo 
gee.-tig en guitig, dat zyne doeken reeds daardoor alleen onweer
staanbaar aantrokken en bekoorden, om niet te spreken van het 
coloriet en do volleerde bobandeling van de stof, waarvan zy 
overtuigend blyk gaven Een „Bles'- te bezitten is een ideaal 
geweest van vele Nederlanders, omdat men zeker was, da' een 
voortbrengsel van zyu kunst steeds afwas, ongedachte, ontwerp 
en u'tvoeriug volkomen in overeenstemming met elkaar waren. 
Dc „Muziekles" i* misschien het meest algemeen bekende en 
gewaardeerde voortbrengsel van zyn hand, omdat het op vele ten
toonstellingen prikte, maar hoe talrijk zyn zyne doeken van ge
lijke waarde, do iu do kabinetten der kuustkennors bewaard 
worden Bles mocht zich verheugen in groote belangstelling voor 
zyu kunst, vooral iu vroegere jaren, toen hij veel werkte. Wylen 
Koningin Sophia was zeer mei zyn talent ingenomen en bezocht 
vaak zyn atelier. En ook ouzo jeugdige Koningin vereerde met 
Hare Moeder den schilder Bics met Haar bezoek, by gelegenheid 
dut dezo het portret van H . M. in groot toilet had mogen schil
deren, dat zeer werd geroemd en wel het laatste groote werk 
ma zyn hand mag hteien. 

Na dien tyd werkte by nog wel, maar niet geregeld. 
Nog weinige wekeu geleden bracht Bles zyn alscheidsgroct op 

het graf van zyu kunstvriend Maris eu thans is bet graf gesloten 
tan den man, die in do Nederlandsche schilderschool oen eigen, 
zelden overtroffen eUndpunt ucoit weten in te nemen. 

Bles was ridder van de orde van den Nederlaudschen Leeuw 
eu van verschillende buitenlandsche orden. 

AMSTERDAM. Volgens oen bericht, opgenomen in het Bouwkundig 
\ \ . , is in eene vergadering van de leden der Maatscliappg 
„Arti et Amicitia' ' hst verzoek behandeld van het Genootschap 
„Architectura et Amicitia" om instemming te betuigen met het 
udres door genoemd Geuootschap gericht tot den Minister van 
Binuenlandsche Zaken, gedateerd 1 Maart j l . , waarin verzocht 
wordt om iu het vervolg aau de Ryks academie van Beeldende 
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Kunsten ook onderwys te doen geven in da bouwkunst en aan
verwante vakken. De vergadering heeft besloten dit verzoek niet 
te steunen. 

— Op den 12den September e. k. zal bet 25 jaar geleden zyn, 
dat de heer Th. A. de Koster zyn bekende zaak te Amsterdam 
oprichtte. 

Op beseheiden schaal in een klein perceel aan den Nieuwcndijk 
begonnen met een industrie, die bier-te-lande nog maar schaars 
beoefend werd, namelijk de centrale verwarming van buizen, 
kerken cn scholen; het bouwen en verwarmen van ijzeren planten
kassen, serres, enz , breidde zich de zaak door vlijt en energie 
in korten tyd zoodanig uit, dat naar een grooter terrein moest 
omgezien worden, en de fabriek in 1878 werd overgeplaatst naar 
de Ferd.-Bolstraat 32 en (juellynstraat 57/59. 

Het is bekend dat de toestellen van den heer De Koster door 
het geheele land toepassing vonden, niet alleen voor particuliere, 
maar ook voor vele ryks- en gemeentegebouwen. 

Het mocht den heer De Koster gelukken, om, door solied en 
goed werk te leveren, in de meeste gevallen de tevredenheid 
zyner afnemers te verwerven, getuige do vele gunstige attesten 
en de gouden en zilveren medailles door hem behaald. 

Zooals boven gezegd, begon de heer De Koster (toen reeds op 
middelbaren leeftgd), zyn fabriek zeer bescheiden, en wel met 
een enkel werkman, terwyl hy thans na 25 jaren het voorrecht 
mag genieten, zich omringd te zien, door een staf van meerden 
40 bekwame, geoefende werklieden, waarvan een groot aar tal van 
10 tot 23 jaren voortdurend aan de zaak verbonden is. 

Het is ons aangenaam te kunnen constateeren. dat de fabriek 
voortdurend in bloei blijft toenemen. Mocht de heer De Koster 
zich aan de zaken willen onttrekken en zyn zoo welverdiende 
rust gaan nemen, dan staan zyn beide zonen, sedert jaren reeds 
aan de zask verbot den, gereed om hem zooveel doenlijk te ver
vangen. Alle gegevens zyu er, dat zy de voetstappen huns vaders 
zullen drukken, en er voor zullen zorgen dat na nog eens en nog 
eens 25 jaren, de flrma Th. A de Koster, met roem en eere 
in den lande zal genoemd worden. 

N i j M K i . K X . De Gemeenteraad heeft besloten, een adjunct
gemeente-architect te benoemen op een ntnvnngsjaarwcdde van 
/lfOO, met verhooging tot /21)00 na drie jaren. 

GRONINGEN. De gemeenteraad besloot in zyne zitting van Dins
dag j l . , de installatie voor de electrische verlichting van het open
baar slachthuis op te dragen aan de Allgemeine Electricitiits-
Gesellscbaft te Berlyn, van welke maatschappij .Mijnssen en Cu. 
te Amsterdam vertegenwoordiger zyn. 

DELFT. Donderdag herdacht professor T. A. Snydera CJz. den 
dag, waarop hij het ambt van docent aan de Polytechnische Schoo' 
aanvaardde. 

P E R S O N A L I A . 
— By kon. besluit is met ingang van 1 Sept. j l . benoemd tot 

ingenienr der telegraphie, de adspirant-ingenieur der telegraphie 
S. Mulder. 

De heer It. P. van Alphen te Rotterdam is benoemd tot 
ingenieur by de Maatschappg'tot exploitatie van Staatsspoorwegen. 

— Bjj de Maatschappg tot exploitatie van Staatsspoorwegen 
zjjn benoemd tot adjunct-ingenienrs 2e kl . de adspirant-adjunct-
ingenieurs J . van Hille, A. T . Hoogenlioon, A. J . Hirschig en 
W. H. H . M. Bcrentzen. 

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 t e e k e n a a r . Adres lett. M. Z. Bureau dezes 

(Zie advert, in het vorig «'.). 
— B o u w k u n d i g opz i ch t e r . Salaris naar bekwaamheid. 

Adrea met opgaaf van leeftgd en vorigen werkkring, letter C, 
boekh. H. L. Smit, Hengelo (O.). 

— B e k w a a m b o u w k u n d i g t eekenaa r te Arnhem. Adrea 
lett. O 8 421, Nieuws v. d. Dag. 

— A d j u n c t g e m e e n t e - a r c h i t e c t teNjjmegen. Jaarwedde 
ƒ1800. v ereiBchten: diploma van civiel- of bouwk. ingenieur en 
gedurende eenige jaren practisch werkzaam geweest. Gelegenheid 
tot persoonl. kennismaking met het gemeentebestuur na oproeping. 
Adres op zegel vóór 1 October aan Burg. en Weth. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Diens/aanbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneerden tioeemaal per )aar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending-
det eventueel inkomende brieven.) 

— Een praktisch bouwk. opzichter van middelb leeftgd, P . G . , 
met goede aanbevelingen, thans het toezicht hebbende over de 
uitvoering van een belangryk kunstwerk, dat bijna klaar ia, zag 
zich gaarne weder geplaatst. Brit ven n°. b6, Bureau dezes. (1) 

— ken jongmenseh, zelfstandig teekenaar en praktisch tim
merman, goede referentiën, zag zich gaarno geplaatst te Rotter
dam of elders. Adres n". 65, Bureau dezes. (2) 

K d l l i e e a « le I t o m o M o d e r n e , 
le et 2e Parti, par P. P E T A R O U I L L Y , 
r « 5 . 

RONDELET, I / A r t d e B a t l r , 
met 0 in ich rij ving, f IS. 

I / E g l l a e d e l . a S a l u t e T r l -
n l t é d e P a r i a , par B A L L U , / 1 8 . 

S t y l e A m e u b l e m e n t ö o t l i l -
q u e , ƒ 3 , S O . 

T r a i t é d e P e r s p e c t i v e L i 
n e a i r e , met omschrijving, f IO . 

C e n t S t a t u e s , par PERRIES, 
ƒ 1 © . 

JLea p r o p o r t i o n s d u C o r p s 
H u m a i n , par A U O K A N, / 4 . 

Te bezichtigen bij Firma P. J . ZAND
VLIET, Gade dracht b/d. Hamburger-
brug, Utrecht. 

Rjjtuig- en Wapenschilder. 
FIJNSTE UITVOERING V A N 

Rijtuig- en Wapenschilderwerk, 

Billijke Prijsberekening. 
Vraag Prijsopgaaf en Monsters van Uitvoering. 

Gerartt Bonttraat ie en if. 
A N N T C K U A n . 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, ^ 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 150 De K u j terkade, A M S T E R D A M , Filiaal: SO l l o k i n . 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van eompleete Badinrichtingen. —Ptivaat-Inrichtingen.— 

Shanks Closets zgn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzet en Badkuipen.— 
Closets, Waschta'els, Urinoirs enz. — V E R W A R M I N G en V E N T I L A T I E . 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer conenrreerende pry zon. 
Teekeningen en prysopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelyke rabat. 

VAN RIJN & Co., 
ROTTERDAM. 

Kantuvr en Magazijn Bluemkweeker-
straat 64 b.jd. Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
GJ-1 tas v e r z i l v e r i n g ; 

voor de ti r o o t ate m a t e n . 

BECKER &BUDDINGH. 
A r n h e m . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
• A R 

W A T E R P A S - H O E K J C E B T * 
I N A N D K H B 

I N S T B I J H E I f T B H , 

•oor INGENIEURS, A H C H I T E O T D , 

LANDMETERS, T E E K E N AAB8, «sa, 

G e ë m a i l l e e r d e 

P e i l s c h a l e n . 
WEEQWERKTUIGEN. 
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AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van Vlaardingtn, zullen op 
Zatertlag, tien 3 9 Seutemher 
ÉS»», dea nami'idagt ten é é n ure, bij 
enkele inschrijving ten RAADHUI ZE 
in het openbaar 4 A S B E S T K l » i : \ : 

H e t b o a w e n v a n e e n Nchonl , 
• o o r 576 k i n d e r e n , a a n 
de O o s t e r s t r a a t te Ylanr 
etingen. 

BESTEK en T E E K E N I N G E N liggen 
ter inzage op de Gemeente-Secretarie 
en zyn vanaf 15 September tegen be
taling van f'4,50 per itel op franeo 
aanvraag verkrijgbaar. 

Vlaardingen, 7 September 1899. 
Burgemeester en Wethouders 

voo'noemd, 
R. A. V E R P L O E G H CHAS8É 

De Secretari', 
J. V A N 8CHRA VEN DIJK. 

Maatschappij tot Exploitatie vai. 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Bi—f Ing tien I» Sen-

temlter #899, des namiddags ten 
54 ure (locale tijd), aan het Centraal
bureau der Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen in bet Moreelse 
Park te Utrecht, van: 

B E S T E K No. 780. 
H e t m a k e n v a n eene locomo-

t l e fwerkp laa t s niet a a n 
steekluods. het a a n b r e n 
g e n v a n d a k l i c h t e n l n 
de b a p v a n de 1»entaa 11-
de l o c o m o t i e f werkplaat**, 
bet o p b r e k e n en leggen 
v a n sporen en wissels en 
het u i t v o e r e n v a n eenige 
d iverse w e r k e n ten be
hoeve v a n de C m t r a l e 
W e r k p l a a t s e n op het » t a -
t i o n T l l . l t l lt(>. 
B e g r o o t i n g f 6 8 4 8 0 . — 

De best-ding geschiedt volgens § 5 8 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 3 Us ten Au
gustus 1899 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelee Park en aan het 
bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
F. J . DES TOMBE, te Breda, en ia 
op femico aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling 
Tan fl.—. 

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

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den I-Men September 1899, 
te 9.40 uren voormiddag (West Euro-
ptetche lijd). 

Utrecht, den 26sten Augustus 1899. 

Maatschappij totExploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTED ING . 
Op Binmitag tien ÉBilcn Men-

lemher ISO», des namiddags ten 
* ure (locale lijd), aan het Centraal, 
bureau der Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen in het Moreelse 
Park te Utrecht, van: 

BESTEK No. 778. 
H e t m a k e n v n n een halte-

gebonw met p e r r o n e n 
bergp laa t s ; het w i j z i g e n 
en u i t b r e i d e n T a n het 
ben taande ha l tegebouw 
(chefs- en arbe iderswo
n i n g ) e n het u i t b r e i d e n 
T a n eenige d i v e r s » w e r 
k e n op de ha l te D A 1,1'-

K e g r o o t i n g f 8 5 5 » . - . 
De besteding geschiedt volgens §67 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 29sten Au

gustus 1899 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan het 
Bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
K DEN T E X , te Zirollc, en ia op franco 
aanvraag tper brief) aan genoemd 
Centraalbureau (DienBt van Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling 
van f 0 .60. 

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

Aanmijzing op het terrein zal ge
schieden den 13den September 1899, ten 
2.30 ure namiddag f West Kuropecsclic 
tijd). 

Utrecht, den 24sten Augustus 1899. 

Maatschappij lot Exploitatie van 
S aatsspoorwrfgen. 

AARBESTEDING 
Op Binstltig eten »« Mrulent-

ber IS»», des namiddags ten • ure 
(locale tijdj, in het Centraalbureau der 
.Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van : 

BESTEK No. 779. 
H e t m a k e n v a n UK B O U W E N 

e n verdere I M t U I I T I X 
fcES ten behoeve T a n 
de halte 111.1 I:\OOHH 

t tnsKchen de Roentgens-
e n Hieven H e o g e n d l j k -
s t raa t ) te HO TrEKB.i n 
l i : 1.1 i:\IHUt II. 

B e g r o o t i n g f 1 9 , 7 0 0 . - . 
De besteling geschiedt volgens § 36 

van bet beitelt. 
Het bestek ligt van den 6den Septem

ber 1899 ter lezing aan bet Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan het 
bureau van den 1 Ie.r Sectie Ingenieur 
A. J . BUIS, te Botterdam en is op 

franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienit 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-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 19den September 1899 ten 
9.80 ure voormiddag (West Europccsche 
tijd). 

UTRKI ' I IT , den 2den September 1899. 

Maatschappij totExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTED ING . 
Op Bi~stlag eter* ÊOilcn Sets-

Irwnöer lf)»n. des namiddags ten 
18 ure (locale tijd), in het Centraal
bureau der Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen aan bet Moreelse 
Park te Utrecht, van: 

H e t a a n b r e n g e n der l i c h t 
masten e n g e l e i d i n g e n 
voor de e lectr i scbe T e r -
l l c h t l n g v n n het emplace . 
m e n t te A R N H E M , het 
leveren v a n e e n i g d a a r b i j 
benoodigd i j z e r w e r k e n 
het p laa t sen der g e l e i -
d l n g s p a l e n , boog lampen , 
enz . 

B e g r o o t i n g /"IOOO.—. 
De besteding geschiedt volgens § 21 

van het bestek. 
Het bestek en teekeningen liggen van 

den lsten September 1899 ter inzage 
in het Centraalbureau aan het Moreelse 
Park te Utrecht, en zijn op franco aan
vraag (per brief, aan genoemd Centraal
bureau (Dienst van Weg en Werken) 
verkrijgbaar, tegen betaling van fO.HO 
voor bet bestek en f'i.— voor de 
teekeningen. 

Inlichtingen worden gegeven door 
den Ingenieur M. L B L E U L A N D V A N 
OORDT, aan het Centraalbureau Dienst 
van Weg en Werken'. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 18den September 1899, 
ten 1 ure namiddag (Weet Europccsche 
tijil). 

Utrecht, den Sisten Augustus 1899. 

E P. DER N B , 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

BOTTEBDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-6AK0VENS 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille. A M S T K R -
IIA.M 1894, en Gouden Medaille Doit-
DBECI IT 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n -
d e n b a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

Ter drukkerij der Kaamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 
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REDACTEUR : t'. W . V A X GLXDT JGz. Adres voor 

,b.j 

Redactie cn Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Sclmyisti aal 102, V Graven kage. 

Abonnementsprijs per jaar. b.j vooruitbetaling vuor bet binnenhuid 
A5.—; voui helmie /b.50 ea vour ds overige landen der 1'ost-unie, 
met inbcgiip va.i Neder lanuVh-Iiidie en Transvaal, / 7 5 0 . Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaat/0.25, zonder plaat / 0 . 1 5 . 

Advertenlien van 1 tot 6 legels / l.oo, bet bewijsnummer daaiondei 
begrepen; v.or eiken regel meer 0 . 1 3 . Grooteletters worden berekend 
naar plaatsruimte. Anno ces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

D E O U D E OF ST. N I C O L A A S K L R K T E 
A M S T E R D A M . 

De voorgenomen slooping van de Heilige Ste !e ves
tigt de aandacht van hel geheele land up de Amster
damsche kerken, die nog 111 de middeleeuwen gebouwd 
zijn. In een der laatste „Bijdragen voor de geschiede
nis van liet Bisdom van Haarlem" vonden wij een 
opstel van den heer Bernard J. M. dc Bont, getiteld: 
„De Oude of St. Xieolaaskerk te Aniste.dam, hare 
kapellen, altaren en fundatiën". 1 lel verdient zeer ge
lezen tc worden, als een poging "iu vastte stelle 1, 
hoe dit Ainstei'tlanisehe kerkgebouw er vóór dc Her
vorming heelt uitgezien. 

De schrijver wijst allereerst op den veelszinstreurigen 
toestand, waarin dc oude hoofdkerk der Amstelstad 
zieh op hel oogcnblk bevindt. Hij haalt ccn gedeelte 
aan uit een opstel \ .m den predikant Dr. Gunning, ten 
betooge, dat de oude Katholieke kei ken voor den Pro-
testantschen ceredienst al zeer weinig geschikt zijn. 

Dr. Gunning zegt : „Wij kunnen op den duur onze 
kostbare kathedralen (sic) niet meer onderhouden. Ik 
laat nu hare volkomen ongeschiktheid vo r onzen 
ceredienst nog daar! Dat is ten dcele ccn questie van 
smaak. Ik voor mij vind het een jammerlijk gezicht, 
zoo'n machtig gebouw, als bijv. le Dom te Utrecht, 
door dat houten getimmerte ontsierd, terwijl het no
belste en heerlijkste in zoo'n kerk, het koor denk 
aan de prachtige IIooglandsehe kerk le Leiden — ge
heel ongebruikt en ledig staat, indien het niet met 
kalkcmmers, brandspuiten en dergelijkcn bezet is. Maar 
anderen denken daar anders over, cn vinden dc koude 
(ook al bevriest soms het glaasje water op den preek
stoel) en den tocht (al waait het ook letterlijk in de 
kerk), de rookende stoofjes cn wal er verder bijkomt, 
zeer draaglijk. Maar puur uit een financieel oogpunt 
worden zij voor ons gaandeweg onhoudbaar. Die ge

weldige daken kosten duizenden aan onderhoud. Die 
machtige vensters, waar wind m straatjongens hun 
vernielzucht op botvieren, moeten hersteld wortl.n. Die 
geweldige muren, booggangen, gewelven ze zijn 
op voortgezette lieldcvoile verzorging aangelegd. Een 
Roomsche kerk is geen „kerkzaal", maar ccn levend 
iets, waar alles voortdurend moet worden veranderd, 
verfraaid en versterkt. Zoodra er die lieice niet meer 
voor is, worden ze antiquiteiten. Indien er, gciijk tc 
Leiden, geen rijkssubsidie bijkomt, zijn de 111 'est.' van 
die kerken tot ccn langzaam verval gedoemd. Onze 
kerkvoogden missen veelal den moed — ook omdat 
zij weten, dat duizenden hun lidmaatschap opzeggen, 
als het hun ook maar enkele guldens kost —- een fer-
men hoofdclijken omslag in te voeren, om hunne huis
houding waardig en overeenkomstig hunnen staat op 
te houden. Zoo zijn er gemeenten met vijf, zes, zeven 
kerken, waar men één, twee, drieduizend gulden uil-

ft, ofschoon 20 ii 30.000 gulden benoodigd zouden 
wilde alles er behoorijk uitzien. Wat zegt ge 

van de vervelooze banken in onzen Dom? Wat van d.-
muren onzer Janskerk? En dat zijn dan nog wel 
l'treehts hoofdkerken. Loop dan eens een of andere 
Roomsche kerk in, cn bezie die keurig onderhouden 
banken, die fnssche, ingelegde vloeren om tut van 
verdere versieringen maar te zwijgen) - wordt dan 
uw ziel niet met weemoed vervuld, als ge aan onze 
armelijke, schamele bedehuizen denkt?" 

In deze uiting van den Hervormden predikant ligt 
zeer veel waarheid. Men zou wenschen, dat de gebou
wen weer voor hun oorspronkelijke, bestemming ge
bruikt konden worden. Er zijn hierbij echter zooveel 
bezwaren te ovenvinnen, dat het hier wel steeds 
bij ccn vromen wensch zal moeten blijven. 

De heer De Bont wijst cr verder op, dat het „Me
morieboek" der kerkmeesters van vóór de Hervorming 
dat de geheele geschiedenis der kerk zou kunnen ver

geel 
zijn, 
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halen, en dat door Wagenaar nog gebruikt kon wor
den, thans verdwenen is, zoodat men de historie uit 
andere bronnen, die echter niet vele zijn, moet afleiden. 

Omtrent de geschiedenis van den bouw levert de 
kerk zelve natuurlijk belangrijke cn zeer vertrouwbare 
documenten. Slechts enkelen echter verstaan de taal 
die de steenen spreken. De heer A. W. Weissman 
heeft in het Amsterdamsen. Jaarboekje van 1890 iets 
„over dc bouwgeschiedenis der Oude Kerk'' medege
deeld, waarvan de heer De Pont het voornaamste 
overnam, 0111 het echter met belangrijke bijzonderhe
den uit te breiden. 

Van de eerste kerk, in 1300 gewijd, is niets meer 
over. De heer Dc Bont heeft echter nagespeurd, dat 
de wijding plaats had den 15011 of lOcn September 
van dal jaar, en daardoor levens den oorsprong aan
gegeven van de oude Amsterdamschc kermis, die 111 
1875 v o o r het laatst gevierd werd. Reeds Ter Gouw 
had deze datums genoemd, doch de heer De B0.1t 
heeft ze nu voor goed vastgesteld. 

Op gezag van Eyck tot Zuylic hem, die in het 
tweede deel der „Berichten van het Historisch Genoot
schap" over de kerk 'l een en ander mededeelde, w^rd 
vroeger vrij algemeen aangenomen, dal de zuilen van 
schip en koor uit hel laatst der dertiende eeuw af
komstig zouden zijn. De heer Weissman toonde echter 
aan. dat de oudste zuilen pas in het laatst der veer
tiende eeuw zijn opgericht. Zij komen voor ter N.W.-
zijde van den middenbeuk, de overige zuilen zijn uit 
de vijftiende en zestiende eeuw. 

In het begin der zestiende eeuw was de kerk ge
noegzaam voltooid, al ging men toen v o irt met het 
aanbouwen van kapellen. De heer De bont spreekt 
van een vergrooting in de 15e eeuw, op gezag van 
den anonymus achter Pontanus. Doch deze i;e-eei.\v-
sehe schrijver heelt slechts van „acnghemaeckte capel-
len" gesproken, cn kan dus een eigenlijke vorgro ling 
van de kerk, waarvoor 111 de architectuur geen bewij
zen te vinden zijn, niet bedoeld hebben. 

Maai de heer De Bont vermeldt niet de groote ver
andering, welke de kerk 111 de toe ei uw onderging 
De heer Weissman zei daarvan: „De kerk bestond 
in het laatst der 15e eeuw uit drie beuken van gelijke 
breedte en gelijke hoogte, door ronde pijlers geschei
den en door houten gewelven, allen even hoog als 
die, welke thans nog 111 de zijbeuken aanwezig zijn, 
gedekt. Het koor eindigde in een halven denhoek en 
bezat geen trans. De gedaante der kerk kwam dus 
overeen met die der St. Nicolaaskerk te Monnikendam. 
Ook een toren prijkte, evenals daar, aan de westzijde 
van den middenbeuk. Deze toren had echter geenszins 
de hoogte van den tegenwoordigen. Het schijnt, dat 
men in den aanvang der 16e eeuw de kerk niet fraai 
genoeg vond. De inmiddels bijna voltooide St. Catha-
rmakerk nabij den Dam, die als basiliek, dus met 
een hoogen middenbeuk en lage zijbeuken, gebouwd 
was, schijnt den naijver der parochianen aan de oude 
zijde tc hebben opgewekt, waarom zij besloten ook 
den middenbeuk hunner St. Nicolaaskerk te verhoo
gen. De geringe afmetingen der /uilen maakten dit 
nogal lastig; door het aanbrengen an /ware houten 
dwarsbalken met schoren kwam men deze moeilijkheid 
echter te boven. De verbooging strekte zich aanvanke
lijk allien uil over hel westelijk deel der kerk, gelijk 
men op de kaart van Cornelis Anthonisz, 111 1536 ge
schilderd en in 1541 als houtsnede uitgegeven, kan 
zien. Men neemt daar tevens waar, op hoe weinig 
fraaie wijze het verhoogde middenschip tegen den 
toren aansloot. Deze misstand heeft zeker aanleiding 
er toe gegeven, dat men bedacht was den toren te ver
hoogen. Reeds in 1549 werd voor dit doel gecollec

teerd, doch het duurde lol 1504 eer men den bestaan-
den toren afbrak, 0111 hem door den tegenwoordigen 
te vervangen. Op de kaart van Anthonisz z.en wij 
verder een koortrans, die in den aanvang der zes
tiende eeuw gemaakt werd, omdat de St. Catherina-
kerk er een bezat. Dat deze trans aanvankelijk niet 
in het plan gelegen beeft, blijkt uit de onbeholpen 
wijze, waarop hij legen de zijbeuken van het koor 
aansluit. Het aanleggen daarvan heelt ook ten gevolge 
gehad, dal. de kade ten oosten tier kerk ongeveer de 
helft harer breedte moest missen en het gebouw dus 
aan den O. Z. Voorburgwal buiten de rooilijn kwam 
te staan. Van 1553 tot 1555 werden aan de oostzijde 
der kerk belangrijke veranderingen gemaakt. Niet 
slechts werden toen aan dc N. O.-z.ijde twee kapellen 
geslicht, doch ook hel koor werd op dezelfde hoogte 
als het schip gebracht. De Renaissance was toen reeds 
de heerschende stijl en de bouwmeesters hebben zich 
bij ile detailleering elan ook daarvan bediend, hoewel 
zij, wat de hoofdvormen betreft, aan den Gothisclun 
stijl getrouw bleven. De oostelijke pijlers van het kruis 
der kerk zijn, blijkens hun details, toen tevens ver
nieuwd, denkelijk omdat de vroegere er niet op bere
kend waren een grooten last te dragen. Waarschijnlijk 
heeft men bedoeld later ook liet transept te verhoo
gen; de woelige tijden van 1506 hebben echter ver
hinderd aan dit voornemen uitvoering te geven, zoo
dat thans de aansluiting van het lage transept aan 
den hoogen middenbeuk op vrij primitieve wij/e 
plaats vindt." 

liet koor was dus pas 111 1555 111 zijn tegenwoor
digen toestand gebracht. Voor de vensters, die het 
toen had gekregen, gat, naar de lieer De Bo it opgeeft. 
Karei V zeven geschilderde glazen, terwijl ook de 
Prins van Oranje er ccn schonk. Men glas ontbrak nog 
in 1578, ofschoon de kerkmeesters den bisschop van 
Haarlem verzocht hadden dit te geven. 

De „vier stuks tapisserijen", waarvan de teekening 
door Maarten van Heemskerk gemaakt was, en die 
door Willem Audriesz de Roel le Leiden geweven 
waren, /uilen ook pas na 1555 in het koor zijn opge
hangen. 

Het altaarstuk in het koor geeft den heer De Bont 
aanleiding tot uitvoerige uiteenzettingen. Hij is van 
mooning, dat het een triptiek was, waarvan het mid
dendeel in 1530 door Jan van Schorei, cn de luiken, 
na 1545, door Maarten van Heemskerk werden ge
schilderd. Hen herhaling van het middenpaneel meent 
de heer De Bont in de iJegijnhofskerk te Amsterdam 
en 111 het Bisschoppelijk Museum te Haarlem te heb
ben gevonden. Wij zouden van mecning zijn, dat de 
luiken door Van Heemskerk in 1555, toen het koor 
voltooid was, gemaakt zijn. 

De heer De Bont wijst er op, dat de schrijvers, 
die over de kerk medcdeelingen deden, zich dikwijls 
vergisten bij het beschrijven harer sieraden. Aan de 
noordzijde van het koor stond tegen een der zuilen 
't II. Sacramentshuis, dat 15 M. hoog was, en dat dus 
aan dat in de St. Laurenskerk te Neurenberg niet 
ongelijk geweest /al zijn. Het werd in 156G bij de 
beeldstormerij beschadigd, doch later weer hersteld. 
Hel vaatwerk, dat dit Sacramentshuis bevatte, wordt 
door den heer De Bont opgenoemd. De groote mons
trans, een meesterstuk van Amsterdamsch goudsmee-
werk, was in 1549 gemaakt, cn had zes honderd tien 
gulden en negentien stuivers gekost. In October 1578 
werd de/e monstrans aangekocht door den oud-burge
meester Cornelis Jacobsz Brouwer, genaamd Bam, en 
geschonken aan de St. Nicolaaskerk tc Calcar. Nu 
is er echter verwarring gekomen, doordat de boven
genoemde- schrijvers deze monstrans met den naam van 
ciborie bestempeld hebben. 

Dc heer De Bont zegt, dat het koor vroeger „on
getwijfeld was afgesloten door ccn hek van koper 
01 hout, dat plaats heeft gemaakt voor het tegenwoor
dige". Het koperwerk van het tegenwoordige lick is 
evenwel ongetwijfeld uit het begin der ioe eeuw. 
Slechts de omlijstingen zijn later, in 1O82, gemaakt. 
De opschriften in de friezen, die den heer De Bont 
nogal aanstoot geven, zijn uit bet laatst der 16e eeuw, 
doch in 1862 opnieuw aangebracht 

Van de rekeningen der kerkmeesters is er slechts 
één bewaard gebleven. Zij berust nu op bet archief, 
en geeft de inkomsten en uitgaven van 25 April 1552 
tot 18 Maart 1553. De uilgaven zijn, jammer genoeg, 
slechts weinig uitvoerig omschreven. Het jaar, waar
over de rekening loopt, is dat, waarin de verhouging 
van 't koor, die wij vroeger vermeldden, werd begon
nen. Wij vinden echter deze uitgaaf niet genoemd, en 
zullen dus moeten aannemen, dat dc uitgaven „int ex-
traordinariusboeck", die bijna de helft van het ge
heel vormen, ten behoeve van dit groote werk gedaan 
zijn. 

Wel wordt genoemd „het nieuwe Vrouwenkoor", 
waarvoor „tot den dach toe als boven gescreven staet" 
ruim ï t i gulden werd uitgegeven. De heer De Bont 
zegt van dit koor, eigenlijk een kapel aan de noord
zijde van het koor der kerk, „dat het omstreeks den 
jare 1555 door het O. L. Vrouwe-gilde gesticht is". 
I it de rekening blijkt nu, dat men reeds in 1553 met 
den bouw bezig was, en dat kcrkniccsteren, zoo zij 
al niet bet werk geheel bekostigden, er toch aan
zienlijke uitgaven voor deden. De stichting der O. L . 
Vrouwe-kapel valt samen met de verhooging van het 
koor, de waarschijnlijkheid is dus groot, dat de kerk
meesters deze werken deden uitvoeren 

Deze kapel bezit, zooals bekend is, zeer fraaie ge
brande glazen. De heer De Bont vermeldt er slechts 
twee, dat voorstellende Christus' geboorte cn dat, ver
beeldend het sterfbed van Maria. Doch cr is er nog 
een, dat links de groetenis des engels en rechts 3e 
ontmoeting van Maria en Elizabeth tc. zien geeft. 

Dat. hel eerste glas een geschenk is van de stad 
Amsterdam, gelooven wij met den geachten schrijver. 
Ook kunnen wij ons begrijpen, dat hij niet overal 
den stijl dezer glazen overeenkomstig het daarop aan
gebrachte jaartal 1555 vindt. Inderdaad zijn in 1759 
de glazen gerestaureerd. De glasbranders van toen 
hebben zich op niet onverdienstelijke wijze van hun 
taak gekweten, maar de techniek was sedert achteruit
gegaan. Ook in stijl en opvatting was verandering ge
komen. Voor hem, die dc glazen aandachtig cn met 
kennersblik beschouwt, is het niet moeilijk de oor
spronkelijke gedeelten van de later aangebrachte te 
onderscheiden. 

Dc heer De Bont zegt: „deze glazen zijn ontwor
pen door Lange Pier", en neemt dus aan, dat Pieter 
Aertsen de cartons gemaakt heeft. Het zou belangrijk 
zijn te weten waarop dc geachte schrijver zijn uit
spraak grondt. Is er overeenkomst tusschen de teeke
ning der glazen en die van enkele authentieke werken 
van dezen schilder? Ziedaar ccn vraag, die waard zou 
zijn door een deskundige afdoende tc worden beant
woord. 

Nog in 1571 werd deze kapel vergroot door een 
aanbouw aan dc oostzijde Deze aanbouw is door 
Wagenaar en Ter Gouw „het H. Graf" genoemd. De 
heer De Bont wijst er evenwel op, dat de gevelsteen 
een voorstelling van de Groetenis des Engels vertoont 
en dat dus de aanbouw door het O. L.Vrouwe-gilde 
zal gemaakt zijn. Hij ziet er in dc collcgiekamer van 
bet gild, en wij gelooven, dat hij het bij bet rechte 
eind heeft. 

Uitvoerig staat de schrijver stil bij het altaarstuk 
der O. L. Vrouwe-kapel. Het was almede een werk 
van Pieter Aertsen, cn werd door Michiel Coxie zeer 
geprezen. Het kunstwerk is na de invoering der Her
vorming verwijderd. De heer De Bont gelooft, dat in 
1(125 nog een der luiken, beschilderd met de H. Drie 
Koningen, zich in de nalatenschap van Cornelis van 
der Voort bevond. 

Behalve deze kapel, die de voornaamste was, bezat 
de kerk er nog veie andere. De schrijver deelt er heel 
wat wetenswaardigs omtrent mede. De bouw van de 
doopkapel, die zuidelijk van den toren staat, plaatst 
hij in het begin der 15e eeuw. Maar de vormen en 
de gebezigde bouwstoffen wijzen veeleer op den aan
vang der ióe eeuw als den tijd der stichting. En daar 
de koperen doopvont in 1531 te Mechelen door Cor
nelis van den Eynde gegoten werd, zouden wij mee
nen, dat pas toen de kapel voltooid was. 

De kapel ten Z. W., door Lysbcth Gaven gesticht, 
geeft den heer De Bont aanleiding tot uitweidingen 
over deze milddadige vrouw en over het klooster der 
Barrcvoeters, dat zij stichtte. 

De kapel der Huiszittenmcesters en de St. Eligius-
of Smidskapel kunnen wij met stilzwijgendheid voor
bijgaan. Maar het zuidertransept, het zoogenaamde St. 
Sebastiaans- of Handboogscbutterskoor, tusschen 1468 
en 1473 gesticht, is belangrijk om de zoogenaamde 
„IJzeren kapel", een klein vertrek, dat buiten tegen 
de kerk naast den zuider-ingang gebouwd is. Het heeft 
lot voor weinige jaren gediend als bewaarplaats van 
dc handvesten en oorkonden der stad. Ter Gouw was 
van mecning, dat dit vertrek nooit tot ccn ander doel 
bestemd is geweest. Maar de heer De Bont wijst er 
op, dat door niets deze stelling kan werden bewezen. 
Naar zijn meening moet de kapel gemaakt zijn om 
het H. Sacrament van Mirakel te bewaren. Hij grondt 
zijn gevoelen „op de meer dan groote waarschijnlijk
heid, dat de kapel gebouwd is door Koning Maximi
liaan, wiens wapen cn dat van zijn zoon op de ijzeren 
deur waren aangebracht". 

Ter Gouw was van oordeel, dat de IJzeren kapel 
„kort nadat Amsterdam bemuurd was" gesticht moest 
zijn. De heer Weissman kwam, op grond van de ar-
chitcctuurvormen, tot de conclusie, dat de stichting niet 
vóór 1530 plaats gehad kon hebben. Wij gelooven, dat 
de eene schrijver het tijdperk der stichting te vroeg 
plaatst en de tweede te laat. I miners onder het beeld
houwwerk, dat aan de gevels is aangebracht, komen 
ook voor de wapens van Maximiliaan van Oostenrijk 
en Philips den Scboonen. De stichting zal dus om
streeks 151x1 geschied moeten zijn. 

Over het O. L. Vrouwekoor, dat eigenlijk ccn aan
bouw is tegen het Noordertransept, hebben wij reeds 
gesproken. De heer De Bont noemt de westelijke tra
vee van de O. L. Vrouwekapel als St. Joriskapel of 
Voetboogschutterskoor. Doch wij zien niet in, dat dit 
werkelijk zóó geweest is. Immers het glas, dat zich 
daar bevindt, heeft blijkbaar op de H. Maagd betrek
king. Wij vermeldden reeds, dat de heer De Bont 
het over het hoofd had gezien. Nu plaatst hij het 
in een St. Joriskapel, ofschoon het met dien heilige 
niets te maken heeft. Want er zijn wel heiligen op 
aangebracht, doch bet zijn Petrus en Paulus, voor wie 
Tan Claesz. Hoppe, de schenker van het raam, geknield 
"ligt. Van den H. Joris is echter geen spoor te zien. 

Onderaan in het glas daarnaast zijn, behalve het 
wapen van Amsterdam, ook de patronen der Amster
damsche kerken aangebracht, en wel voor de Oude 
Kerk de HH. Nicolaas en Johannes de Dooper, voor 
de Nieuwe Kerk de HH. Maria en Cathanna. Daarom 
zouden zeker, was de H. Joris dc patroon der kapel 
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geweest, waarin het andere glas werd aangebracht, 
de makers dezen populaircn heilige niet hebben ver
geten. 

Wij /Deken het Voetboogschutterskoor in het te
genwoordig noordertransept, en gelooven, dat Wage
naar, die zeker geen vertrouwbare bron is voor derge
lijke bepalingen, daar ten onrechte een kapel van St. 
Jemen plaatste. Vvant het is zeer waarschijnlijk, dat 
de Handboogschutters en de Voetboogschutters, gil
den van vrijwel gelijke beteekenis, ook kapellen van 
ongeveer hetzelfde aanzien gehad zullen nebben, En 
daarenboven vinden wij, dat de heer De Bont ge-
gronden twijfel koestert, of er wel een altaar van St 
ieroen in de kerk geweest is. Hij zegt hieromtrent: 
„H. Jeroen. Volgens Lclong was in de Oude Kerk een 
altaar van dien naam, gesticht door Pieter Gijsbertsz. In 
den door hem aangehaalden fundatiebriel Komt eve i-
vvel de naam van St. Jeroen niet voor, wel die „der 
glorieuser Magel Marien, St. Jacob ende St. Peter, der 
11. Apostelen ende St. Nicolaes". Waarxliijnlijk ont
stond de vergissing bij Lclong omdat op. St. Jeroens-
dag op dit altaar een „hooge misse" werd gedaan. Hij 
had dit altaar om dezelfde redenen ook Sl. Anna-altaar 
kunnen noemen, want Heer ("laes van Diemen en 
Maclitell Fonck fundeerden op dit altaar ccn St. Anna-
mis. De juiste naam van dit altaar is mij onbekend 
gebleven." 

De stichtingsbrief komt ook voor bij Van Heussen 
en Van Rijn, in de „Historie ofte Beschrijving van 't 
Haarlemsche Bisdom". Daar lezen wij, dat gesticht 
werd „een outacr en ('apelicrye, in St. Nicolaes Paro
chie Kerk, bij de Noorder Deur en de Muer". Van 
een kapel wordt dus met gesproken ; zelfs schijnt het 
altaar niet tegen een muur, doch alleen daarbij gestaan 
te hebben. Ken plaatsing tegen een pijler of /uil be
hoort dus niet tot dc onmogelijkheden. 

Ook ile heer De Bont weet blijkbaar met de St. 
Jeroenskapel en hel Sl. Jeroensaltaar gein weg. Want 
olseh i hij er op wijst, dat de „hooge misse" op St 
Jeroensdag op het altaar door Gysbert 1'ietersz (een 
vergissing voor l'ieter Gysbertsz) gedaan, een bewijs 
is, dat er een altaar van St. Jeroen geweest moet zijn, 
heeft hij op een andere plaats, zooals wij zagen, juist 
het omgekeerde medegedeeld. 

De kapel der Weytkoopers grensde westelijk aan 
hel Noordertransept. Op het altaar in deze kapel had
den Jan Klaessen en Styn Tvmans vijf missen gesticht. 
In het memorieboek van Proost Zaffius komt deze fun
datie voor als gemaakt cp St. Jacobsaltaar. Dit geeft 
den heer De Hout aanleiding om andermaal de stich
ting viin Pieter Gysbertsz ter sprake te brengen, en 
daar onder de heiligen de II. Jacobus genoemd wordt, 
aan te nemen, dat het altaar in de Weytkooperskapcl 
geplaatst was. Daarmede zijn JeroenskapT en altaar 
dan voor goed van de baan. 

De heer De Bont handelt dan zeer uitvoerig over 
de kapel, ten oosten van het noorderportaal dezer kerk. 
Die kapel is een der vroegste voortbrengselen onzer 
Renaissance ; zij wordt door den geachtcn schrijver 
als kapel van het H. Graf beschouwd, omdat Proost 
Zaffius schreef, dat het H. Jacobsaltaar gelegen was 
„nabij het Graf des Heeren". Wij kunnen ons met 
deze gissing /.eer goed vercenigen. 

De lieer Dc Bont wijst op den tretirigen toestand, 
waarin zich deze kapel op het oogenblik bevindt. „Laat 
ons nu de kapel binnengaan", zegt hij, „en wat zien 
wij dan? Een betrekkelijk klein vertrek, dat zijn licht 
ontvangt door een glasraam, in rijken overgangsstijl 
gebouwd. De zoldering bestaat uit gemetselde rond
bogen, terwijl op twee consoles aan den westermuur een 
wapenschild is aangebracht, dat natuurlijk is overschil-
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derd. Hel schoonste van de kapel is de rijk bewerkte 
baldakijn, waarvan de zoldering geheel a jour bewerkt 
is, terwijl rondboogjes niet kleine consoles de afhan
gende versiersels uitmaken. Op den grond onder den 
baldakijn /iet men een kleine verhooging, waarop on
getwijfeld de afbeelding van het Lichaam des Heeren 
heeft gerust. Het beeld is weg, de ornementen zijn 
ten deele vernield en de baldakijn is bij het raam 
geheel weggehakt, om plaats te maken voor een ge-
metselden vuurhaard." 

De stichtings-acte van Pieter Gijsbertsz, die 20 Ja
nuari 1450 gepasseerd werd, en die de schrijver nu 
reeds heeft toegepast op het St. Jcroens- in het St. 
| a i obsallaar, moet ten derden male dienst doen bij 
de kapel van het 11. Graf. Maar dc stijl van het ge
bouwtje kan niet van 1450 zijn. Het moet, op zijn 
vroegst, in de eerste jaren der iue eeuw zijn opge
trokken. Wij zouden het omstreeks 1520 willen stel
len. De heer De Bont zegt: „Deze kapel is gesticht 
door Pieter Gijsbcrtszoon den 2011 Januari 1450. In 
de stichtingsakte zegt hij een kapel te stiihlen „bij 
dc Noordcr-Deur cn die Muer". Daar nu tussehen die 
deur en dien muur van hel noordertransept de uit
gebouwde kapel te vinden is, zoo is ontwijfelbaar de/e 
kapel de door Pieter Gijsbertsz gestichte." 

Deze bewijsvoering gaat mank. Want in de akte 
staat niet „Capellc", maar „Capellerije". \ \ at hieronder 
verstaan moet worden, leert een andere akte van 18 
Juni 1465, waar sprake is van een „vicane off cappei-
rie". Pieter Gijsbertsz heeft dus geen kapel gesticht, 
in,i.ii- alleen een altaar, en de no idige gelden voor den 
altaardienst beschikbaar gesteld. Wij hoeden het er 
voor dat dit altaar werd opgericht in de reeds genoem
de Weytkooperskapcl, ofschoon, zooals wij reeds op
merkten, een plaatsing tegen een pijler of zuil niet 
uitgesloten behoeft te worden. 

Van dc overige kapellen deelt de heer De Bont niets 
bijzonders mede. 

Wij vestigen de aandacht op zijn arbeid, die zeker 
nog belangrijker zou zijn, indien over betere bronnen 
te beschikken viel. Het schijnt, dat die bronnen er 
wel zijn, maar dat men ze niet kan raadplegen. De 
heer De Bont zegt hieromtrent: „Mr. De Roever, 3e 
stadsarchivaris, wien bet archief der Oude Kerk zeer 
ter harte ging, bracht in dato 10 September 1884 in 
herinnering aan de commissie tot het bestuur van ce 
kerkgebouwen, fondsenen inkomsten der Nederduitse!» 
Hervormde Gemeente, dat in de Oude Kerk in ccn 
kast in het gewelf, boven de zoogenaamde catechisatie-
kamer, boeken en perkamenten zich bevinden, waarvan 
reeds velen „door den tand des tijds geleden hebben". 

Aan een verzoek, dat die stukken aan het gemeente
archief in bruikleen gegeven mochten worden, schijnt 
niet voldaan te zijn. 

Laten wij hopen, dat de stukken nog bestaan en 
dat ze gebruikt zullen kunnen worden, om veel, wat 
nog duister is in dc geschiedenis der St. Nicolaaskerk, 
toe te lichten. 

E E N O N G E V A L . 

Te Amsterdam zijn laatstleden Woensdag, even na 
drie uur, twee huizen ingestort. Wij hebben ons den 
volgenden ochtend naar de hoofdstad begeven, en 
zagen een verwoesting, zooals wij nog zelden mochten 
aanschouwen. 

De bewoners van het Muidei -poort kwartier waren 
in grooten getale te hoop geloopcn. Zij waren al heel 
slecht tc spreken over de Amsterdamsche bouwpolitie, 
die niet had verhoed, dat zulk ccn ongeval, waarbij 
verscheidene gezinnen al hun have verloren, ja waar-. 
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bij zij ternauwernood het leven konden redden, ge
beuren kon. 

Een Amsterdamsch blad schreef: 
Elf gezinnen hadden een goed heenkomen moeten zoeken. Zij wer

den in den loop van den avond d o o r buren en kennissen geherbergd. 
liet schouwspel der ruïne tdeef den ganscben avond het/elfde, doch 

steeds stonden honderden menschen hel geval te bespreken en critick 
uit tc oefenen op de wijze van bouwen in de nieuwe stad. Deze huizen 
leverden alweer een typische illustratie op de matige eischen der bouw
verordening. Het blok van vijf buizen (met bet hoekhuis mee) aan de 
Pieter-NieuwlaiHlsiraat, was opgetrokken met één- en andei halve-steens 
buitenmuren. Wilde men n u niet genoodzaakt zijn de tusschenmuren 
o o k ten minste één steen dikte te geven, dau moe-ten de balken dragen 
in dc voor- en achtermuren. Dit geschiedde: dc tusschenmuren konden 
n u van een balven steen worden gemaakt en de balken (ongeveer 20 
bij H cM.) werden gelegd van voor- naar achtermuur, bitteraard 
dienden balken, die een lengte van twee kamers hadden, een hechten 
steun te hebben in dc muren. Doch men vond liet hier niet noodig 
ankers te maken en zoo kwamen de balken gewoon met de koppen 
ingemetseld tc liggen. De samenhang van de vloeren met de buiten
muren was dus maar gering, en met de halveslecns-binneniiiuren 
bestond die in "t geheel niet 

liet is vermoedelijk aan elat gebrek aan samenhang tussehen gevel
muur cn balklaag te wijten, dat ele instorting heelt kunnen plaats 
hebben. Daardoor toch is dc bovciibelasting, volgens ooggetuigen, 
als bet ware van den draagb.dk afgegleden en heelt al liet andere 
meegesleept Ook ele binnenbouw bood geen weerstanel, daar zij 
geheel uit dun bout bestond. 

Een aantal Raadsleden waren op het terrein aanwezig. Wij merkten 
o. a. op de heeren Pohk, Nolting, Jlleys en Josephus Jitla. De 
heeren zullen el >or dit geval zeker wel deu indruk hebben gekregen 
dat er iets , neen, zeer veel hapert aan de bouwverordening en ver
andering in deze hoe>g noodig is. Gisterenavond moet de quaestie 
reeds in een der afdeelingen van it.n Raad, die toen vergaderde, 
ter sprake zijn gebracht en in de volgende Raadszitting zal een 
interpellatie van een der Raadsleden-bouwkundigen niet uitblijven. 

De nieuwe Raadsleden-bouwkundigen krijgen dus 
ree-els aanstonds gelegenheid 0111 ele belangen hunner 
mede-ingezetenen te behartigen. Als men de interpel-
lanten nu maar niet niet ccn kluitje in het riet stuurt, 
dejor er aan te herinneren, elat ccn nieuwe bouwver
ordening in bewerking is. 

Want de bouwverordening die thans vigeert, hoe
veel verbetering zij moge behoeven, heeft hier geen 
schuld. Waren hare voorschriften behoorlijk nio;e'eefd, 
het ongeval zou niet plaats hebben gehad. Maar de 
beste veroreleningen geven niets, wanneer daar de 
hand niet aan gehouden kan worden. r.n met bet 
veel te wemig talrijke personeel, dat de gemeente 
Amsterdam er voor haar bouwtoezicht op nahoudt, is 
.1.111 strenge handhaving der verordening nn-1 te den
ken. 

In ons nummer van 2 November 1895 hebben wij 
cvn aan de regeling der bouwpolitie te Amsterdam 
gewijd opstel opgenomen. Hel is misschien niet zonder 
nut, de voornaamste gedeelten van dit artikel hier 
nog eens te doen volgen. 

Reeds sinds langen tijd werden van allerlei zijden klachten geuit 
over de bouwpolitie te Amsterdam. Deze klachten betroffen niet 
zoozeer de onvoldoendheid der bouwverordeningen of het gemis aan 
plichtsbetrachting eler vijf bouwopzichters , ilan wel ele weinige tal-
rijkheiil elezer titularissen, waareloor bij allen ijver hunnerzijds, toch 
eigenlijk van een behoorlijk toezicht geen sprake kon zijn. Aan vaste 
bureau-uren gebonden, moesten de bouwopzichters gedurende dien 
tijd de geheele gemeente onbewaakt laten; knoeiers hadden dan vrij 
spel, want zij wisten, dat de personen, die hen controleeren moesten, 
op bet raadhuis zaten. 

Nu zou men mecnen, dat bet gemeentebestuur, toen het aan 
het verbeteren van deze toestanden ging, in dc eerste plaats gezorgd 
zou hebben , elat bet getal bouwopzichters zoodanig werd uitgebreid , 
dat een permanente velddienst, om het zoo eens uit te etrukken , 
naast een permanenten boreandlenat georganiseerd kon worden en 
een voldoend aantal opzichters voortdurend op de been kon zijn , 
om overal een wakend oog te houden. 

Maar het is bekend , elat tie financiën der hoofdstad niet schitte-
rcnel zijn, en nu kost het aanstellen van een aantal nieuwe bouw-
opziehters natuurlijk geld. Het gemeentebestuur vond toen elezen 
uitweg, elat het, elen meer en meer gebruikelijken weg volgend , 
een inspecteur over de bestaande bouwopzichters aanstelde, vermoe 
elelijk hopende, dat| een zulk een titularis tegen verscheidene bouw-
opzichters zou opwegen , ofschoon hij lang zoo kostbaar niet zou zijn. 

Zal deze hoop vervuld wenden en zal , na ele benoeming van dezen 
inspecteur, die onlangs geschied is, de toestand verbeteren? Mis. 

schien ligt bet iu ele bedoeling elen inspecteur niet het leeuwendeel 
van den bureaud enst te belasten , om zoo de eigenlijk gezegde 
bouwopzichters ambulant te maken- Hierbij moet evenwel niet uit 
bet oog worden verloren , dat ele bureaudienst van bet bouwtoezicht 
een juist begrip van de locale omstandigheden, elie zich bij elke 
aanvraag 0111 bouwvergunning voordoen, vereischt, en elat dit begrip 
slechts iloor persoonlijk onderzoek ter plaatse is te verkrijgen. 

Woreh dit onderzoek eloor den inspecteur zelf ingesteld, elan zal 
hem voor zijn bureauwerk al heel weinig tijd overblijven, l.aat hij 
zich telkens voorlichten, elan wordt bet personeel voor geruimen tijel 
a.n zijn eigenlijk werk, het survcilleeren, onttrokken, wat zeker 
niet gewenscht kan beeten. 

Hel is elan ook onze meening, dat ditmaal weder, als reeds zoo 
menigmaal , de zuinigheid dc wijsheid bedrogen beeft, en el.it de nieuwe 
regeling niet het nut zal brengen , dat daarvan verwacht wordt. 

liij ele kolossale uitbreiding , die de hoofdstad verkregen beeft en 
bij elen daamieele evenredig toegenomen speculatiebouw is het ge
meentebestuur niet verantwoord, door alles bij bet oude tc laten en 
alleen een inspecteur aan te -stellen. 

Wij gelooven, dat deze opmerkingen niets van haar 
kracht hebben verloren. Naar ons werel medegedeeld, 
heeft de nieuwe regeling alleen elit gevolg gehad, dat 
dc bureauwerkzaamheden zijn uitgebreid, voornamelijk 
eloor ele uiterst scherpe, vaak kleingeestige toepassing 
ele-r bepalingen van de verordeningen op ele ontwerpen 
eler architecten. Het toezicht buitenshuis is echter niet 
verbeterd, zooals ieder, die dc speculaticvvijken in aan
bouw bezocht, kan zien. Bij goed toezicht had ook 
een ongeval als elat in de Pieter-Nicuwlandstraat 
niet kunnen voorkomen. 

I Iet is te hopen, dat de oogen thans opengaan, en 
elal men lot lied besef komt, dal ele gelden, aan het 
aanstellen van meer bouwopzichters te besteden, g ed 
gebruikt zijn. 

Als men meent alleen door het wijzigen der veror
deningen verbetering te zullen verkrijgen, vergist men 
zich. Zelfs de' beste veroreleningen, wij herhalen het, 
baten niets, indien ele middelen ontbreken om ze ge
streng te handhaven. 

O N G E H O O R D E MISREKENING. 
In de Indische begrooting voor het volgend jaar 

wordt gele/en : 
„De aanleg van dc lijn Batavia—Anjer heeft, vooral 

financieel, niet grooten tegenspoed te kampen. De 
lijn, begroot op ƒ 6.400.000, zal, zonder den zijtak 
Tanah Abang Weltevreden, waarvan de aanleg voor-
loopig is uitgesteld, ƒ ej.891.otxj kosten, voornamelijk 
ten gevolge van aanneming bij het voorontwerp van 
Le lage eenheidsprijzen voor hel grondverzet, den bal
last en het spoorleggen, te geringe schatting van het 
aantal en de wijdte der bruggen en van den tijd, dien 
de uitvoering van het werk zou vorderen. Een onder
zoek is nog gaande, hoe zulk een o n g e h o o r d e 
m i s r e k e n i n g mogelijk is geweest." 

Het Indische ingenieurskorps, welks prestige nu ccn 
jaar geleden eloor de Solo vallei-geschiedenis zulk een 
gevoeiigen knak kreeg, verliest dus andermaal een 
pluim, en een groote ook. Als men leest, wat er alzoo 
te min bij dezen spoorwegaanleg geschat werd, dan 
begrijpt men niet, voor welke onderdeelen dc raming 
juist was. Grondverzet, ballast en spoorleggen, ziedaar 
elrie eler voornaamste factoren bij ieder spoorwegont-
werp. Allerkostelijkst, of diep treurig, al naar men 
wil, is die „te geringe schatting van het aantal en 
de wijdte eler bruggen". De werkzaamheden zijn dus 
maar begonnen, eer men een geiede kaart, met uit
voerige waterpassingen gemaakt had! Inderdaad, zulk 
een lichtzinnigheid is haast ongelooflijk. 

Reeds in het begin van dit jaar werden, in de In
dische bladen, vreemde mcdedeelingen omtrent den 
aanleg van dezen sj>oorweg gedaan. Zij werden toen 
tegengesproken, maar blijken nu in hoofdzaak waar 
te zijn geweest. 

http://draagb.dk
http://el.it
http://ej.891.otxj
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Het is le hopen, dat de resultaten van het onder
zoek, dat nog gaande is, openhaar gemaakt zuilen 
worden, en dat de schuldigen, zoo bij dit werk als 
bij dat der Solo-vallei, hun verdiende straf nict zullen 
ontgaan. Onwetendheid of onbekwaamheid mogen in 
zulk een geval niet als verzachtende omstandigheden 
worden aangenomen. 

D E N. Z. K A P E L T E A M S T E R D A M . 
Er is hoop, dat de N. Z. Kapel te Amsterdam 

behouden zal blijven. Mag men de dagbladen geloo
ven, dan zou de Gemeenteraad in geheime zitting 
besloten hebben der Hervormde Gemeente het eigen
dom in rechten te betwisten. De kansen zouden voor 
de stadsregeering ongetwijfeld nict slecht staan. 

Anderen willen, dat de Hervormde Gemeente het 
proces niet zal afwachten, maar, door de kerk te her
stellen en weder in gebruik te nemen, de aanleiding 
tot het geding zal pogen te doen verdwijnen. 

Misschien ware dit laatste de eenvoudigste oplossing. 
Doch de heeren, die zich voorgenomen hadden om 
het gebouw af te breken, ten einde er. na de sloo
ping, ccn slaadje uit te halen van ccn paar millioen, 
maken dan toch ten slotte een allergekst figuur. 

KONINKLIJK I N S T I T U U T V A N INGENIEI i o 
(Vergadering van Dinsdag 12 September 1899.) 
Na de opening van de vergadering, 111 het Bron

gebouw tc Haarlem gehouden, werd mededeclinor ge
daan van tal van ingekomen giften, zoowel uit het 
binnen- als buitenland. 

Het Bestuur deelde mede, dat op de wereldtentoon
stelling te Parijs het gedenkboek 1S47 1897 met de 
Eransche vertaling zal worden ingezonden. 

Na het afdoen der huishoudelijke zaken sprak de 
heer J. van Hasselt, ingenieur van de Amsterdamsche 
duinwaterleiding, over de in uitvoering zijnde uitbrei
dingswerken van de gemeentelijke duinwaterleiding te 
Amsterdam. 

Vervolgens Kreeg het woord de heer F. (.'.. Dulour, 
ingenieur te Haarlem, die over dc electrische b:we-
gingswcrkluigen der nieuwe schutsluis te IJmuiden 
eene voordracht hield, die luid werd toegejuicht 

Nu kwam aan het woord de heer L. M. Barnet) 
Lyon, directeur van de Eerste Ned. electrische Irani, 
die een uitlegging gaf van dc werking daarvan. 

Na liet dejeuner verdeelden de ruim 250 aanwezigen 
zich en gingen naar IJmuiden ; de installaties van ae 
electrische tram; Leijduin ; de werkplaatsen der H . 
IJ. Spoor; de firma J. J. Bcynen, de Haarlemsche 
machinefabriek ; de werf Conrad en de caoutehouc-
fabriek van de heeren Gebr. Merens. 

Te zes uren werd het middagmaal in iiet Bronge
bouw gehouden. 

A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA T E AMSTERDAM. 
1091, VerradaiHX 18il!l op 13 Sept. 

Met een hartelyk woord van welkom aan dc leden werd de 
eerste wintervergadering door den nieuwen voorzitter, den heer 
K. dc Bazel geopend. 

Na lezing der notulen, werden de ingekomen stukken voorge
lezen waaronder oen schrjjven van Arti et Amicitiae, waarin deze 
Vereeniginir zich niet genegen verklaard om adhesie te betuigen 
aan het adrcB van het Oenootachap inzake een bouwkundigen leer
stoel aan de Rjjks academie van Beeldende Kunsten. Nadut ge
bleken was dat de reden hiervan bestond in een verkeerde opvat
ting van de godachton in het adres neergelegd, werd besloten alsnog 
Arti te verzoeken op dit besluit terug te komen. Voorts was inge
komen de Koninklijke goedkeuring op de gewijzigde statuten. 

Hierna had de installatie plaats vau 3 nieuwe leden en werd 
als gewoon lid aangenomen de beer F. Zwollo, kunst-metaal-
drijvor tc Amsterdam. 

Na deze huishoudelijke bezigheden, hield de heer Lauweriks 
eene lezing over „Bouwkundige proportion". 

Spreker begon te wijzen op de tegenwoordige bouwwerken, 
waaruit maar al te vaak blijkt dat de architect geheel onbekend 
is met de grondvormen nl : de bouwkundige proportion. 

Spreker ging uitvoerig na, welke de beschouwingen daarom
trent van Vitruvius waren, toonde aan hoe de verhoudingen over
al weer te vinden zyn in de natuurwetten, in de muziek en in 
de bouwkunst en wees op het gevaar dat, zonder voldoende stu
die van deze eenvoudige verhoudingen, beataat in het maken van 
leelyke en verwerpelijke bouwwerken. 

Nadat over het onderwerp nog eenige gedachtenwisseling plaats 
vond, werd de vergadering gesloten. 

PRIJSVRAGEN 
R E C L A M E P L A A T 

merk „ D E 
Op deze pryBvraag 

volgende motto's: 
1. 'I'jobak. 
2 XII uur. 
3. Het Korcnbloempje. 
4. Centaurea Cyanua. 
fi. Haast u lang/aam. 
6. Groen. 
ï. Henri. 
8. Tryal. 
9. Blauw, geel, zwart. 

10. E l Trabajo. 
11. Uurwerk. 
II. R. 
la. Time is money. 
14. (ieel, wit, zwart. 

Zonnige uren. 
Nederland. 2 st. 
Bloem. 
He tyd is snel 
liehruikt hem wel. 

Oude liefde roest niet. 
Getrouwheid, 
linde desepereert niet. 
Jn 't verleden 
Ligt het heden. 

28. Geel cn blauw. 
2.. Na regen komt zonneschijn. 
25. Wallpaper. 
26. Nature Artis Magistra. 
27. Time is money. 
2». Hoop doet leven. 
29. he tyd rolt voort. 
30 Honheur. 
31. Tikko-tikke tik. 
32. Hora ruit 2 st. 
33. Alle beginselB / ijn moeilijk. 
34. Nans. 
35. Le Temps. 
3(i. 'k Segh niet hoeveel 't 

weerd is, 
In of 't uyt goede stol! ot 

quae gedistilleerd is. 
37. Hoe laat. 
88. Heady. 
39. Eureka 
40. Remontoir. 
41. Tusschen 9 en 3. 
42. Ars longa, vita brevis. 
43. 't Daghet in 't Oosten. 
44. Eenvoud. 
45. Reclame. 
411. Juiste tyd. 
47. Struggle for life. 
48. Doornroosje. 
49. Tijd. 
50. Vernuft. 
51. Geel, groen, blauw, zwart. 
52. Mededinging. 
53. Lust tot werken. 
54. De lendenon omgord. 
55. Schets. 
56. Blauw en geel. 
57. Zandlooper. 
58. Reclame. 
59. Eduard. 
60. Simplex. 
61. Centaureu. 
62. Stip. 
63. t hronos. 
64. Coi.tuurea Cvanus. 

VOOR H O R L O G E S , 
K O R E N B L O E M " * 

zyn ingekomen 126 antwoorden met de 

65. 
(16. 
67. 
68. 
611 
70. 
71. 
72. 
73. 
74 
75. 
76. 
77. 
18. 
711 
S0. 
81, 
82. 
Be. 
S4 
85 
Sb. 
87 
SS. 
89. 
90. 
91. 
92 
93. 
M 
95. 
96. 
',IÏ 
98. 
99. 

100, 
lu i . 
102. 
103. 

Reclame. 
Ornament. 
De Oogst. 
Eenvoud. 

1. 3 uren. 

104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 

112. 
113 
114. 
116. 
116. 
117. 
118. 
119. 
12u. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 

126. 

Tyd is geld. 
Tyd slyt. 
Tyd is geld. 
Dit mankeert nooit. 
Ora ct Labora. 
Aleida. 
't wil niet kapot. 
Hjn. 
Keu gewild merk. 
Sino Labore Nihil. 
Zero 
Middag. 
Tik-tak 
Vier blokjes. 

Tc laat. 
lirie bolletjes. 
Dc Korenbloem 
x x x. 
Eenvoud. 
Puck. 
Driehoek (tiguur). 
Dc Bloem. 
Tyd is geld. 
Bloom. 
Juist op tijd. 
Simplex. 
Flora. 
Steeds voorwaarts. 
Ster (tiguur). 
Tik-tak. 
Tijd. 
Horloge in vierkant (tig.). 
Wat vermag do schilder
kunst zonder steun of 
Vorstengunst. 

Nee plus ultra. 
Timo is money. 
In inagiies voiuissc sat est. 
Hans. 
Schets. 
Bonjour. 
Kleur. 

Vau Sociëteit. In het duister 
met het licht van zijn 
sigaar ontdekken dat het 
laat ie. 

Het staat stil. 
Kroon. 
Bloem (tiguur). 2 st. 
Horlogos. 
Ou ne uimiuin nocet. 
Stipt op tyd. 
Blauw. 
Eere wien eere toekomt. 
lie tyd. 
PrecieB. 
Rust roest. 
6 minuten voor 3. 
Tyd is geld. 
Omnia vincet labor im-

probus 
Ui l . 
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UNIVERSITEIT VOOR C A L I F O R N I A . 
Dc tweede wedstrijd tusschen dc elf in do eerste prysvraag 

bekroonde deelnemers is thans geëindigd. De jury, to San-
Francisco vergaderd, heeft het ontwerp van den heer Benard tc 
Parys bekroond ; naar zyn plan zal dc Universiteit, waarvoor 50 
millioen beschikbaar is, gebouwd worden. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H Y E N . 
'S-GRAVENHAGE. Aan de Tweede Kamer der Stalen-Generaal is 

het volgende adres gericht: 
Geeft eerbiedig tc kennen, 
de Naamloo/e Vennootschap Ned er landen-, li e M a a t s c h a p 

pij voor M o n i e r w e r k e n to Amsterdam j 
dat zoowel liet Staatsbelang aU dat der Xcderlandsehe industrie 

medebrengen; dat algemeene mededinging worde opengesteld ij 
de uitvoering van werken van Staatswege; 

dat echter herhaaldelijk met dit beginsel geen rekening wordt 
gehouden; 

dat onder anderen bij den bouw van 's Rijk» Postspaarbank tc 
Amsterdam van wege het Departement van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid belangrijke cemont-gzerwerken, syateom Monier, 
werden onder handen genomen, doch dit werk zonder publieke 
aanbestediog, en zelfs zonder uitnoodigïng tot prijsopgave aau 
andere fabrikanten , is opgedragen aan do A m s t o rel a nis c h o 
Cemen t -ij zor fa b r i c k : 

"lat aan requestrnnte geen enkel aan het algemeen belang 
ontleend motief voor do achterstelling barer fabriek bekend is, 
zij over de uitstekends.o technische krachten en hulpmiddelen 
beschikt, en bjj geen andere fabriek achterstaat wat de voor
treffelijkheid van het door haar geproduceerde betreft; 

dat de achterstelling barer fabriek, en de begunstiging eener 
andere, bijzonder oiibillyk is tegenover tie reipiestrante, dio, op 
het verzoek van het Departement van Koloniën, in het jaar 1896 
heeft medegewerkt tot verwezenlijking van het bij het leger
bestuur in Nedorlandsch-lndië gerezen denkbeeH om de cement
ijzer-constructie ook daar te lande in toepassing te doen brengen, 
terwijl, naar reqnestrunte destijds vernomen heeft, die mede
werking by anderen niet verkregen werd; 

dat dan ook aan requestrante vuu wogc het hoofl vau bet 
Departement van Kolomen bg de missive van 28 februari 1897, 
lett. F , n ° . 415a, voor die medewerking dank betu gd werd in 
de volgende bewoordingen: 

„Ik heb de eer u namens den Minister dank te betuigen 
„ v o o r de alleszins welwillende wyze, waarop de kapitein der 
„genie van het leger in Nedorlandseh-lndië J. W . C. van 
„Steeden, thans met verlof hier te lande, door u in de ge
degenheid is gesteld om zoowel in uwe fabriek als elders 
„de door u uitgevoerde werken te bezichtigen en voor het 
„verstrekken van de noodige inlichtingen voor botonderzoek 
,of de Monierwerken met vrucht kunnen wordon toegepast 
„bjj 'stands werken in N e d c r l a n d s c h - 1 n d i ë ; enz. 

De Secretaris (ieneraal bij liet Departement van 
Koloniën, 

(get.) A . E . ELIAS." 
dat de rei|uestrante op voormelde onbillijke, en, naar hare 

overtuiging met 's lands belang strijdige handelwijze bij herhaling, 
doch te vergeefs, de aandacht van het Departement van Water
staat, Handel en Ny'verboid heeft gevestigd; 

dat zy nog even voor de aanbesteding van den bovenbouw van 
de Kijks Postspaarbank tc Amsterdam de aandacht des Ministers 
gevestigd heeft op de omstandigheid, dat de te verrichten cement
ijzer-werken nict in het bestek der aanbesteding waren opgenomen. 

Redenen waarom requostraDte zich eerbiedig wondt tot l we 
Hooge Vergadering met het verzoek om naar aanleiding van hare 
hierboven ontwikkelde grief, zoodanige besluiten te willen nemen, 
als door Haar oorbaar zal worden geacht, tot voorkoming van 
eene, ook met 's landt? belang strijdige begunstiging van deu eenen 
industrieel boven den anderen bij het uitvoeren van werken van 
Staatswege. 

R O T T E R D A M ' Toen dc commissie voor de plaatselijke werken in 
18.HJ voorstelde dc wedde van den directour der gemeentewerken 
en het maximum der weddon van de adjunct-directeuren met 
f1000 te verhoogen, kon dit slechts bij de miuderheid van l i . en 
W. steun vinden. 

>"a de wijziging, welke dit collogo sedert onderging, is echter 
eene meerderheid ontstaan, dio het in 't belang der gemeente 
acht, het inkomen van den directeur der gomoentowerkeu gelyk 
te stellen met hetgeen te Amsterdam (l'8U0ü zonder meer) nau 
die betrekking verhouden it, en dat alzoo te bepalen op f 7000 
met vrije woning en voorts om, in verband daarmede het maxi
mum voor de adjunct-directeuren met f l l " J te verhoogen (due 
tot f3000 ü f5500) 

Mitsdien stellen B. cn W. tbuus voor de verordening in dien 
zin tc wyzigen. 

GRONINGEN. Omlor de nieuwstijdingen iu de Groninger cou
rant van don 12en dezer komt eene waarschuwing voor aan bet 
geacht publiek, om vooral niet to BC.hrikken wanneer de om-
schutting van het gebouwtje van de voormalige hoofdwacht, dat 
vanwege het Rijk gerestaureerd is, straks wordt weggenomen 
tot opluistering van de lustrumfeesten, die den 18en .lezer maand 
zullen beginnen. Het publiek, dat dezo waarschuwing eerst niet 

begreep, meent nu achter de beteekeniB te zijn gekomen en 
gelooft tegelgk de verklaring te hebben gevonden van de om
standigheid, dat deze rcBtauratie op zolk een geheimzinnige en 
langzame wgze is tot Btand gekomen, want, zoo wordt er be
weerd, het gebouwtje is gedurende de restauratie wel een halve 
meter gezakt. 

Inderdaad is de drempel van den toegang thans ongeveer 80 
it 40 cM. beneden de aangrenzende Btraat aangebracht, zoodat het 
gebouwtje, in plaats va< boven, in do straat schgnt te staan. 
Naar wy vernemen is echter deze lage ligging geen gevolg van 
eene verzakking, maar van de omstandigheid, dat de vloer eenige 
eeuwen vroeger de nu aangenomen hoogte hoeft gehad. Het 
publiek staat nu voor een nieuw raadsel dat nog opgelost moet 
worden, hoe nl. die vermeende verzakking in overeenstemming 
zal wordeu gebracht met het niveau van het marktplein. Ook 
wg konden no* niet vernemen op welke wgze men daarby te 
werk zal gaan, zonder een soort van vallei te vormen, waardoor 
het gebouwtje in het natte seisoen in een waterplas zal komen 
Ie staan. Men mag echter uannomen dat do rijksambtenaren, die 
de restauratie geleid hebben, wel weten wat ze gedaan hebben 
en het raadsel tot tevredenheid van het publiek zullen oplossen. 

ARNHEM. B. en W. hebben den Kaad voorgesteld een rent
meester te benoemen voor het beheer van „Sonsbeek" en „Kla-
renbeek , op een jaarwedde van f1600 met vrije woning enz., 
en dezen ambtenaar voorlooptg werkzaam te stellen onder don 
directeur der gemeentewerken. De heer G. 0 Sprengler, direc
teur der Boscbbouwsehool te Frederiksoord, werd voor deze 
betrekking voorgedragen. 

De bepaling, dat de te benoemen rentmeester v o o r l o o p t g 
zal werkzaam gesteld worden onder den directeur der gemeente
werken, en dat binnen een jaar voorstellen tot definitieve rege
ling zijner positie zullen ingediend worden, is in 't voorstel op
genomen ter bevrediging van die leden vau den raad. die oen 
zelfstandigen hoofdambtenaar uls rentmeester wenschen. 

TIEL. Woensdag j l . werd de Tielsche Ambachtsschool geopend, 
welke plechtigheid door vele autoiteiten werd by^ewoond. Ver
schillende sprekers voerden hierbij het woord; dc hee--Landman, 
voorzitter der com mi seie voor de school, schetste in eeu uitvoerige 
rede de geschiedenis van haar ontstaan. De school werd gebouwd 
naar de plannen van den bjer Scholten alhier en geopend met 41 
leerlingen. 

P E K S O S A L I A . 
— Bij den waterstaat in 's lands I». O. W. in Xed-Indië hebben 

de volgende mutation plaats gehad: 
o n t s l a g e n eervol de opzichter 3e kl. J . H. Knoop; wegens 

ziekte, eervol, de opzichter 2e k l . A. Th. Mumisama;do oplichter 
2e kl. M. J . Banacb; 

b e n o e m d tot architect 2e kl. en geplaatst iu de residentie 
Soerabaja de ambtenaar op non-activiteit E, Keasberry. 

- Bij den aanleg van Staatsspoorwegen in Ned.-Indië is: 
b e p a a l d dat dc lijdelijke oplichter 3e kl. J . Schuitemaker 

bij de lijn K u I i s u t -Bonjoewang! geplaatst blijft; 
o v e r g e p l a a t s t vun de lyu Kalisat-Banjoewangi naar de 

li;tJ Gocbeng-Kalimos-oost, de tijdel. 2e commies II. C. Anthonijaz, 
— Aun den ingenieur 2e kl. bij den waterstaat in Xed.-Indië, 

F. W. J . van Kossum is een geneeskundig spoedcertificaat voor 
een buitenlaudsch verlof uitgereikt. 

— De ingenieur der mariue Ie kl. J. S. van Veen wordt met 
1 November a. s. overgeplaatst van 's Rijks worl te Willemsoord 
naar 's Kijks werf te Amsterdam. 

— Bij beschikking van deu Minister van Waterstaat is met 
ingang van I October a. s.: 

1°. de iugeuieur van den rijkswaterstaat II Wortman belast 
met do uitvoeriug van den aanleg eener buitenhaven tot toegang 
naar eene door de gemeente 's-Gravenhage te bouwen visscbors-
haven; 

2U. de ingenieur van deu rijkswaterstaat K. DofVegnies, thans 
werkzaam op het bureel van deu hoofdingeniour voor de rivieren, 
voor den tijd van een j 'ïar gedetacheerd uan het Departement 
van Waterstaat; en 

3° . de adspirant-ingenieur vuu den rijkswaterstaat J. P. van 
Vlissingcn, thans te Hoek vuu llollaud, toegevoegd aan den 
hoofdingenieur voor de rivieren. 

— Ily beschikking van den Minister van Binnenlandsche/aken 
zyn voor het tijdvak van lb' Sept. 1899 tot eu met 31 Aug. r.iüO, 
benoem I tot assistent aan de PolytechniBcne School te Delft 
voor de waterbouwkunde E. A. du Ooo, eiviol-ingenieur te 
V-Graveuhage; voor de beschrijvendo meetkunde en graphosta-
tica: D. M. Hol, civiel-iu^enieur te Vüravenhage; eu voor de 
schoone bouwkunde: G. Versteeg, te Dellt. 

— Bjj beschikking van den Minister van Waterstaat zijn be
noemd tot buitengewoon opzichter: J. Pellinkhif, to Zwollo, bjj 
de uitvoering van vernieuwingen en herstellingen aan de Parad ys-
sluis op de Drentse tie Hoofd vuart; G. H. Slot, te /wurtsluis, by 
do uitvoering van vernieuwingen en herstellingen auu dc Huarsluis 
op de Drcutsche Hoofdvuurt cn P. Bakker-Schut, te Delft, bg 
den bouw van een brug over de Oude Maas te Spijkenisse. 

— Do civiel-ingenieur P. .1. van Voorst Vader H door de ge
meento werkzaam gesteld bij deu aanleg der werken voor de 
binnenhaven te Scheveningen. 



Het is te hopen, dat de resultaten van hel onder
zoek, dat nog gaande is, openbaar gemaakt zullen 
worden, en dat de schuldigen, zoo bij dit werk als 
bij dat der Solo-vallei, hun verdiende straf niel zullen 
ontgaan. Onwetendheid of onbekwaamheid mogen in 
zulk een geval niet als verzachtende omstandigheden 
worden aangenomen. 

D E N. Z. K A P E L T E A M S T E R D A M . 
Er is hoop, dat de N. Z. Kapel te Amsterdam 

behouden zal blijven. Mag men de dagbladen geloo
ven, dan zou de Gemeenteraad in geheime zitting 
besloten hebben der Hervormde Gemeente het eigen
dom in rechten te betwisten. De kansen zouden voor 
de stadsregcering ongetwijfeld niet slecht staan. 

Anderen willen, dat de Hervormde Gemeente het 
proces niet zal afwachten, maar, door dc kerk te her
stellen en weder in gebruik te nemen, de aanleiding 
tot het geding zal pogen te doen verdwijnen. 

Misschien ware dit laatste de eenvoudigste oplossing. 
Doch de heeren, die zich voorgenomen hadden om 
het gebouw af te breken, ten einde er. na de sloo
ping, ccn slaadje uit te halen van een paar nrlliorn, 
maken dan toch ten slotte een allergekst figuur. 

KONINKLIJK INSTITUUT V A N INGENIEL.vS 
(Vergadering van Dinsdag 12 September 1899.) 
Na de opening van de vergadering, 111 bet Bron-

gebouw 1c Haarlem gehouden, werd mededeeling ge
daan van tal van ingekomen giften, zoowel uit het 
binnen- als buitenland. 

Het Bestuur deelde mede, dat op de wereldtentoon
stelling te Parijs het gedenkboek 1847 1897 met de 
Fransche vertaling zal worden ingezonden. 

Na het afdoen der huishoudelijke zaken sprak de 
heer J. van Hasselt, ingenieur van dc Amsterdamsche 
duinwaterleiding, over de in uitvoering zijnde uitbrei
dingswerken van dc gemeentelijke duinwaterleiding te 
Amsterdam. 

Vervolgens Kreeg het woord de heer F. C. Dufotir, 
ingenieur te Haarlem, die over dc electrische b.we
gingswerktuigen der nieuwe schutsluis te IJinuiden 
eene voordracht hield, die luid werd toegejuicht. 

Nu kwam aan het woord de heer L. M. Barnet! 
Lyon, directeur van de F.erste Ned. electrische tram, 
die een uitlegging gaf van de werking daarvan. 

Na het dejeuner verdeelden dc ruim 250 aa .wezigen 
zich en gingen naar IJmuiden ; de installaties van de 
electrische tram; Leijduin; de werkplaatsen der H . 
IJ. Spoor; de firma J. J. Bcynen, dc Haarlemsche 
machinefabriek; de werf Conrad en de eaoutelioue-
fabrick van de heeren Gebr. Mcrens. 

Te zes uren werd het middagmaal in het Bronge-
bouw gehouden. 

A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
1091c Vutradciing op IS Sept. 1899. 

Mot een lure lijk woord van welkom aan de leden werd de 
eerste wintervergadering door den nieuwen voorzitter, den lieer 
K. dc Bazel geopend. 

Na lezing der notulen, werden de ingekomen «tukken voorge
lezen wnaronder oen schrjjven van Arti et Amieitiae, waarin deze 
Vereeniging z.icb niet genegen verklaard om adhesie te betuigen 
aan bet adres van liet Oenoottebap inzake oen bouwkundigen leer-
Btoel aan de Ryks academie van Itooldondc kunsten Nadat ge
bleken was dat de reden hiervan bestond in een verkeerde opvat
ting van de gedachten in bet adres neergelegd, word besloten alsnog 
Arti te verzoeken on dit besluit terug te komen. Voorts wns inge
komen do Koninklijke goedkeuring op de gewijzigde statuten. 

Hierna had de installatie plaats van 3 nieowo leden en werd 
als gewoon lid aangenomen de heer F. Zwolle, kunst-metaal-
drijver te Amsterdam. 

Na deze huishoudelijke bezigheden, hield do heer Lauweriks 
oene lezing over „Bouwkundige proportion". 

Spreker begon te wijzen op de tegenwoordige bouwwerken. 
waaruit maar al te vaak biykt dat de architect geheel onbekend 
is met de grondvormen n l : de bouwkundige proportion. 

Spreker ging uitvoerig na, welke de beschouwingen daarom
trent van Vitruvius waren, toonde aan hoe do verhoudingen over
al weer te vinden ziju ia de natuurwetten, in de muziek en in 
do bouwkunst on wees op het gevaar dat, zonder voldoende stu
die van deze eenvoudige verhoudingen, bestaat in het maken van 
leolijke en verwerpelijke bouwwerken. 

Nadat over bet onderwerp nog eenige gedachtenwisseling plaats 
vond, werd de vergadering gesloten. 

PRIJSVRAGEN 
R E C L A M E P L A A T VOOR H O R L O G E S , 

merk „ D E K O R E N B L O E M " ' 

Op deze prijsvraag zjjn ingekomen 
volgende motto's: 
1. Tjobak. 
t XII uur. 
3. Het Korcnbloempje. 
4. Centaurea Cyanus. 
5. Haast u langzaam. 
6. Groen. 
7. Henri. 
8. Tryal. 
9. Blauw, geel, zwart. 

10. El Trabajo. 
11. Uurwerk. 
II. R. 
13. Time is money. 
14. Oeel, wit, zwart, 
lo. Zonnige uren. 
IC. Nederland I st. 
17. Bloem. 
18. Ue tijd is snel 

Uebruikt hem wel. 
19. Oude liefde roest niet. 
20. (ietrouwheid. 
el Ende desepereert niet. 
22. In 't verleden 

l.ijt bet beden. 
28. Oeel en blauw. 
2>. Na regen komt zonncscbjjn. 
25. Wallpaper. 
2(1. Nature Artis Magistra. 
27 Time is money. 
28. lioop duet leven. 
29. I)e tijd rolt voort. 
30 Bonbeur. 
31. Tikke-tikke-tik. 
32. Hora ruit 2 st. 
S3. Alle beginsels zijn moeilijk. 
84. Nans. 
30. Le Tomps. 
30. 'k Segh niet hoeveel 't 

wcerd is, 
En of 't uijt goede stolt' ol 

quae gedistilleerd is. 
37. Hoe laat. 
88. Keady. 
39. Eureka 
40. Remontoir. 
41. Tusschen 9 en 3. 
42. Ars longa, vita brevis. 
43. ' tüaghet in 't Oosten. 
44. Eenvoud. 
45. Reclame. 
411. Juiste tyd. 
47. Struggle for life. 
48. Doornroosje. 
49. Tyd. 
50. Vernuft. 
51. deel, groen, blauw, zwart. 
52. Mededinging. 
53. Lust tot werken. 
bi. Do lendenen omgord. 
56. Schets. 
56. Blauw en geel. 
57. /.andlooper. 
58. Reclan e. 
59. Eduard. 
60. Simplex. 
01. Centaurea. 
02. Stip. 
03. Chronos. 
04. Cert.urea Cvanus. 

120 antwoorden met de 

05. 
06. 
07. 
os. 
89. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74 
75. 
16. 
77. 
18. 
7:1 
so. 
BI. 
82. 
81. 
st 
85 
86. 
87 
SS. 
89. 
90. 
91. 
92 
93. 
94 
95. 
96. 
•II 

98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 

104. 
105. 
100. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 

112. 
113 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
12u. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 

120. 

Reclame. 
Ornament. 
De Oogst. 
Eenvoud. 
3 uren. 
Tyd is geld. 
Tyd sljjt. 
Tyd is geld. 
Dit mankeert nooit. 
Ora et 1.ahorn 
Aleida. 
'c wil niet kapot. 
Lyn. 
Een gewild merk. 
Sino Labore Nihil. 
Zero 
Middag. 
Tik-tak. 
Vier blokjes. 
Te laat. 
Orie bolletjes. 
Dc Korenbloem 

Eenvoud. 
Puck. 
Driehoek (tiguur). 
De Bloem. 
Tyd is geld. 
Bloem. 
Juist op tijd. 
Simplex, 
ploro. 
Steeds voorwaarts. 
Ster (tiguur). 
Tik-tak. 
Tyd. 
Horloge in vierkant (tig.). 
Wat vermag do schilder
kunst zonder steun of 
Vorstengunst. 

Nee plus ultra. 
Time is money. 
In magues voliiisse -ut est. 
Huns. 
Schets. 
Bonjour. 
Kleur. 

Van Sociëteit. In het duister 
met het licht van zijn 
»it nar ontdekken dat het 
laat is. 

Het staat stil. 
Kroon. 
Bloem (tiguur). 2 st. 
Horloges. 
On ne minium nocet. 
Stipt op tyd. 
Blauw. 
Eere wien eere toekomt. 
De tyd. 
Precies. 
Rust roost. 
0 minuten voor 3. 
Tyd is geld. 
Omnia vincot labor ini-

probui 
l i l . 

U N I V E R S I T E I T V O O K C A I . I E O R . N I Ë . 
De tweede wedstrijd tusschen do elf in de eerste prysvraag 

bekroonde deelnemerB is thans g e ë i n d i g d . De jury, te San-
Krancisco vergaderd, heeft het ontwerp van den hoer Benard tc 
Parijs bekroond ; naar zyn plan zal do Universiteit, waarvoor 50 
millioen beschikbaar is, gebouwd worden. 

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

'S-GRAVENHAGE. Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is 
het volgende adres gericht: 

Geeft eerbiedig te kennen, 
de Naamlooze Vennootschap Xedor l andsche BI a a t ne li ap -

pi; voor M o n i e r w e r k e n te Amsterdam; 
dat /.oowel het Staatsbelang als dat der Xoderlandschc industrie 

medebrengen; dut algemcene mededinging worde opengesteld bg 
de uitvoering van werken van Staatswege; 

dat echter herhaaldelijk met dit beginsel geen rekening wordt 
gehouden; 

dat onder anderen hij den houw van 's Ryks Postspaarbank tc 
Amsterdam van wege het Departement van Waterstaat, Handel 
en Xy verheid belangryke cement-gzerwerken, systeem Monier, 
werden onder handen genomen, doch dit werk zonder publieke 
aanbostediog, en zelfs zonder uitnoodiging tot prijsopgave aau 
andorc fahrïkuntcn, is opgedragen aan dc A m s t e r d a m s c h e 
C e m e n t - y z o r fa b r i c k : 

dat aan requestrante geen enkel aan hot algemeen belang 
ontleend motief voor do achterstelling harer fabriek bekond is, 
zy over de uitstekendsto technische krachten eu hulpmiddelen 
beschikt, en hg geen andere fabriek achterstaat wat de voor
treffelijkheid van het door haar geproduceerde betreft; 

dat de achterstelling barer fabriek, eu de begunstiging eener 
andere, byzonder onhillyk is tegenover de requestrante, die, pp 
het verzoek van het Departement van Koloniën, in het jaar 189*» 
heeft medegewerkt tot verwezenlijking van het bij het leger
bestuur in Nederlandseh-lndië gerezen denkboeH om de cement-
yzer-eonstructio ook daar te buide in toepassing te doen brengen, 
terwijl, naar request rante destijds vernomen het ft, die mede
werking bij anderen niet verkregen werd; 

dat dan ook aau requestrante van wege liet booll vun het 
Departement van Koloniën hij de missive vuu 28 Februari 1897, 
lett. F , n°. 4I5a, voor die medewerking dank betu gd werd in 
de volgende bewoordingen: 

„Ik heb de eer u namens den Minister dank te betuigen 
„voorde alleszins welwillende wyze, waarop dc kapitein der 
,genie vau het leger in Xederïandsch-lud.e J . W. C. van 
„.Steeden, thans met verlof hier tc lande, door a in de ge
degenheid is gesteld om zoowel in uwe fabriek als elder* 
„de door u uitgevoerde werken te bezichtigen cn voor het 
„verstrekken van de noodige inlichtingen voor het onderzoek 
„of de Monierwerken met vrucht kunnen worden toegepast 
„t>y 's lands werken in X ede r l a u dsch -1 n d i i : ; enz. 

De Secretaris Generaal bij bet Departement van 
Koloniën, 

(get.) A. E . ELIAS." 

dat de requestrante op voormelde onbillijke, en, naar bare 
overtuiging met 's lands belang strijdige handelwijze bij herhaling, 
doch te vergeefs, de aandacht van het Departement vau Water
staat, Handel en Ny verheid heeft gevestigd; 

dat zij nog even voor de aanbesteding van den bovenbouw van 
de Ryks Postspaarbank te Amsterdam dc aandacht des Ministers 
gevestigd heeft op dc omstandigheid, dat do te verrichten c.ement-
yzer-werken niet in het bestek der aanbesteding waren opgenomen. 

Redenen waarom requestrante zich eerbiedig wondt tot l'we 
Hooge Vergadering met het vsrzoek om naar aanleiding van hare 
hierboven ootwikkcldc grief, zoodanige hesluiten te willen nemen, 
als door Haar oorbaar zal worden geacht, tot voorkoming van 
eene, ook mee 'stands belang strijdige begunstiging van den eenen 
industrieel boven den anderen bij het uitvoeren van werk#n vuu 
Staatswege. 

HoiTKiUiAM. Toen dc commissie voor de plaatselyke werken in 
Ib'Hi voorstelde dc wedde van den directeur der gemeentewerken 
en het maximum der wedden van de adjunct-directeuren met 
f 1000 tc verhoogen, kon dit slechts bij de minderheid van B. en 
W. steun vinden. 

Xa de wyziging, welke dit collogo sedert onderging, is echter 
eene meerderheid ontstaan, die het in 't belang der gemeente 
acht. het inkomen van den directeur der gemeentewerken gelyk 
te stellen met hetgeen te Amsterdam (t'BoiK) zonder meer) aan 
die betrekking verhouden U , cn dut alzoo tc bepalen o|> f7000 
met vrije woning en voorts om, iu verband daarmede liet maxi
mum voor de adjunct-directeuren met f 1000 te verhoogen (due 
tot f3000 a f5500.) 

Mitsdien stellen 1!. ea W. thans voor de verordening iu dien 
zin te wijzigen. 

OKUNIM.IN. Onder de nieiiwstydingon in de (ironingor cou
rant vnn den 12on dezer komt eene waarschuwing voor aan liet 
geacht publiek, om vooral niet te schrikken wanneer dc om-
schutting van het gebouwtje van de voormalige hooflwaclit, dat 
vanwege het Kijk gerestaureerd is, straks wordt weggenomen 
tot opluistering van de lustrumfeesten, die den 18en «lezer maand 
zullen beginnen. Het publiek, dnt dezo waarschuwing eerst niet 

begreep, meent nu achter de beteekenis te zgn gekomen en 
gelooft tegelyk de verklaring te hebben gevonden van de om
standigheid , dat deze restauratie op zulk een geheimzinnigo en 
langzame wyze is tot stand gekomen, want, zoo wordt er be
weerd, bet gebouwtje is gedurende de restauratie wel een halve 
meter gezakt. 

Inderdaad is de drempel van den toegang thans ongeveer 80 
a 40 cM. beneden de aangrenzende straat aangebracht, zoodat het 
gebouwtje, in plaats va" boven, in de straat schynt te staan. 
Naar wg vernemen is echter deze lage ligging geen gevolg van 
eene verznkking, maar van de omstandigheid, dat de vloer eenige 
eeuwen vroeger de nu aangenomen hoogte hoeft gehad. Het 
publiek staat nu voor een nieuw raadsel dat nog opgelost moet 
worden, hoe nl. dio vermeende verzakking in overeenstemming 
zal worden gebracht met het niveau van het marktplein. Ook 
wy konden nog niet vernemen op welke wyzo men daarbij te 
werk zal gaan, zonder eon Boort van vallei te vormen, waardoor 
het gebouwtje in het natte seisoen in een watorplas zal komen 
te staan. Men mag echter aannemen dat do rijksambtenaren, die 
de restauratie geleid hebben, wel weten wat zo gedaan hebben 
en het raadsel tot tevredenheid van het publiek zullen oplossen. 

ARNHEM. B. en W. hebben den Kaad voorgesteld een rent
meester te benoemen voor het beheer van „Sonsbeek** cn „Kla-
renbeek , op een jaarwedde van f 1600 met vrije woning enz., 
en dezen ambtenaar voorloopig werkzaam te stellen onder den 
directeur der gemeentewerken. De heer (J. C Sprengler, diroe-
teur der Boschbouwsebool te Frederiksoord, werd voor deze 
betrekking voorgedragen. 

De bepaling, dat de te benoemen rentmeester v o o r l o o p i g 
zal werkzaam gesteld worden onder den directeur der gemeente
werken, en dat binnen een jaar voorstellen tot definitieve rege
ling zijner positie zullen ingediend worden, is in 't voorstel op
genomen ter bevrediging van die leden van den raad. dio oen 
zelfstandigen hoofdambtenaar als rentmeester wenschen. 

TIEL. Woensdag jl. werd de Tieische Ambachtsschool geopend, 
welke plechtigheid door vele autoriteiten werd bygewoond. Ver
schillende sprekers voerden hierbij het woord; de hee- Landman, 
voorzitter der commissie voor de school, schetste in een uitvoerige 
rede dc geschiedenis van haar ontslaan. De school werd gebouwd 
naar de plannen van den hjer Schollen alhier en geopend met 41 
leerlingen. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den waterstaat in 's lands l i . <>. W. in Ned -Indië hebben 

de volgende mutation plaats gehad: 
o n t s l a g e n eervol de opzichter Be kl. J . H. Knoop; wegens 

ziekte, eervol, tic opzichter 'Ze kl. A .Th . Manusama;de oplichter 
2e kl. M. J . Bausch; 

b e n o e m d tot architect 2e kl. en geplaatst iu de resideutie 
Soerubaja de ambteuuur op non-activiteit K. Keasberrv. 

— By deu aanleg van Staatsspoorwegen in Ned.-Indië is: 
b e p a a l d dat de tijdciyke opzichter Se kl. J . Schuitcmaker 

bij de lijn Kulisut-Banjoewtingi geplaatst blyft; 
o v e r g e p l u u t s t van de lyn Kalisat-llanjoewatigi naar de 

lyn (loebeug-Kalimas-oost, de tijdel. 2e commies H. C. Anthonijsz. 
— Aan deu ingenieur 2e kl. bij den waterstaat in Xed.-Indië, 

F. W. J. van Kossum is een geneeskundig spoedcertificaat voor 
een buitenlandse., verlof uitgereikt. 

— Do ingenieur der marine le kl. J . S. van Veen wordt met 
I November a. s. overgepluutst van 's Rijks wert te Willemsoord 
naar 's Kyks werf te Amsterdam. 

— Bij beschikking van den Minister vun Waterstaat ie mek 
ingang van 1 October u. s.: 

1°. do ingenieur van den rijkswaterstaat II Wortman belast 
met dc uitvoering van den aanleg eener buitenhaven toe toegaug 
uaar eene door de gemeente 's-Gravenhage tc bouwen visschors-
haven; 

2Ü. de ingenieur van den rijkswaterstaat I'. Dotlognies, thans 
werkzaam op het bureel van deu boofdingouieur voor de rivieren, 
voor deu tyd van een jaar gedetacheerd aan het Departement 
van Waterstaat; en 

8*. de adspirant-ingenieur van den rjj k l waterstaat J . P. van 
Vlissingen, thans te Hoek vau llolluud, toegevoegd aan deu 
hoofdingenieur voor de rivieren. 

— Bij beschikking van den Ministor van Binnenlandsche Zaken 
zyn voor het tijdvak van 16" Sept. 18H'J tot en met al Aug. 1000, 
benoemd tot assistent aau du PoW toch nine tie School te Delft 
voor de waterbouwkunde E. A. du Croo, civiel-ingenieur te 
's-Gravenhage ; vuur do beschrijvende meetkunde cn graphosta-
tieu j D. >l. Hol, civiel-ingenieur te 's-Gruvenhugo ; en voor do 
schoone bouwkunde: O. Versteeg, te Delit. 

— By beschikking van don Minister van Waterstaat zijn be
noemd tot buitengewoon opzichter: J . Pellinklwf, to /wollo, by 
de uitvoering van vernieuwingen cn herstellingen aan de Paradys-
sluis op du Drentse tic lloofilvuart; I K H. Slut, te Zwartsluis, hij 
do uitvoering van vernieuwingen en herstellingen aau dc Haursluis 
oj> de Dreutsche lloofdvuurt en P. Bakker-Schut, te Delft, by 
deu bouw vau een brug over de Oude Maas te Spijkenisse. 

— De civiel-ingenieur P. J . van Voorst Vader is door de ge-
meente werkzaam gesteld bij den aanleg der werken voor de 
biuneuhaveu te Scbeveuingen. 
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V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— A tl ; 11 11 I I 1.' r III i i ' I! t (• - >i r 1 li I t e i - t li' Njj IIK'-i'll, Jaarwedde 
ƒ1800. Verdachten: diploma van civiel- of liouwk. ingenieur en 
gedurendo eenige jnron praetisch werk/aam geweest. Gelegenheid 
tot persoon), kennismaking met het gcniecntehestuumu oproeping. 
Adres op zegel vóór 1 October ann llurg. en Weth. 

— Twee p r a e t i s c h e rva ren w e r k t u i g k u n d i g e n bij dc 
Snuinrang-Joana Stoonitratuniautschappij, voor den dienst in lndiü, 
één als chef van dc aid. tractie, annv. salaris /30O per maand, 
cn één als chef der werkplauts, aanv. salurin / 260 per maand, 
niet vrijen overtocht enz.. Adres ten kantore der Maatschappij, 
Jan-l'ietorsz.-Coenstraut 4, Den Haag. 

— T e o k e n a a r , bekend met teekenen van ijzcreonstructies, 
b\j de .MnatHchappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen. Adres 
mot overlegging van bescheiden, teekeningen enz., aan deu in
genieur, belast met hot onderhoud der spoorwegbruggen , centraal
bureau Utrecht. 

— B o u w k u n d i g op / . i c l i t e r voor 2 II 3 maanden. Salaris 
f 50 per maand. Adres n", 770, Boekh. J l . de Wekker, Apeldoorn. 

DIENSTAANB1EDINUEN. 
(Diensta uitbiedingen in beknapten vorm worden /en gerieve van 

heeren geakonneeraen tweemaal per ;aar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zieh met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een praktisch bouwk. opzichter van middel h leeftijd. I'. O. 
met goodc aanbeveli gen, thans het toezicht hebbende over de 
uitvoering van een belangrijk kunstwerk, dat bjjna klaar is, zag 
zich gaarne weder geplaatst. Britven n'. 66, Bureau dezes. (2) 

— Iemand, pract. en tbeor. ontwikkeld biedt zich aan als 
opzichter, teekenaar of onderbaas Adres no. 357, Boekh. Joh. 
O. Stemler Cz., Amsterdam. (Zie adveit. in het Vorig *9) (2) 

INFORMATIEBUREAU TECHNISCHE VAKVEREENIOINO, 
VAN-IIKR-HKESTSTIUAT 2H, AMSTERDAM. 

1. Ilouwk. Opz -Teekonaar, leeft. 25 j. ong. sal. ' 70 a 80 p. m 
2. U n d o L u n s o p z i c h t e r . t ï „ ' 1) per week. 

PIANINO Gevraagd. 
1 'r i j* . F a b r i e k . V e r k o o p -

r e i l e n , adres Jltteeati dezer Courant 
lelt. N A . 

GEBR.VAN DER VLIÉT 
IJzerhandelaais te Amsterdam. 

Staat-, I'laitl-, Band-, Hoek cn T-l.lzer enz. 
Nt.iien i t i i i i .eu in verschillende profielen 

en lengten. 
\ ijlen en gegoten Mtaal uit de fabriek 

van Oebr. BÖHLER & Co. te Weenen, alsmede 
CHRISTIANIA STER Hoefnagels. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
Op HirtKltifi tien *Hsl> n Nep-

lenilter ISiKi, des namiddags ten 
JS n r e (locale tijd), in het CeLtraal 
bureau der Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen aan het Moreelse 
Park te Utrecht, van: 

B E S T E K No. 782. 
H e t a f b r e k e n v a n de v o o r 

m a l i g e stat lonschefswo-
n i n g te M o e r d i j k , het ver
voeren (Ier a f k o m e n d e 
m a t e r i a l e n n a a r en het 
m a k e n v a n eene ops ic l i -
tt-rs w o n i n g op het s ta t ion 
Z E V E N B E B t i E N met b i j -
k o m e n d e w e r k e n . 

l t e g r - O O t i » g f 35470.-. 
De bestelling geschiedt volgens 44 

van het bestek. 

Hot bestek ligt van den Oden Septem
ber 1N99 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreclic Park en aan 
het bureau van den Heer Sectie-
Ingcniear A. J . BUIS, te Rotter Jam, 
cn is op franco aanvraag (per brief) 
aan genoemd Centraalbureau (Dienst 
van Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van f l . O O . 

Inlichtingen worden gegeven aan liet 
Centraalbureau (Dientt van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op hot terrein zal ge
schieden den 20iten September 1899 
ten 8.45 ure voormiddag (Weit Euro-
pcesehe tijd). 

Utrecht, den 2den September 1899. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 150 I>e Ku.vterkatle, A MMTKH l> A M, Filiaal: 'Mi R o k i n . 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., to Barrhead. 

• Prioa li-Inrichtingen. — 
IJzeren Badkuipen. — 

Specialiteit voor de Levering vnn (omklede Badinrichtingen -
Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — PorseleinenBadkmtex 
Closets» U'aschta'tlsn Urinoirs enz. — V K K W A I I 4 N U en \ i; V r I i, v l' l F„ 

Belast zich met do plaatsing en inrichting in gentel Nederland.Zeer concurreerende prijzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis Wederverkuopers genieten het gebruikelijke rabat. 

VAN RIJN & C o . , SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
BOTTERDAM. GlaBverzilvering 

tfoatn /<- m a t e n . 
Kantoor cn Mat/azijn Jihem/iweek 
straat 04 b.jd. Xivawe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

Maatschappij lot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op Mlinêtlesg tienM tMetttetn-

ber ISttil, iles namiddags tea t ure 
(locale tijd), aan het Centratlbureau der 
.Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelie Park te 
Utrecht, van : 

B E S T E K No. 783. 
H e t m a k e n v a n een gebonw 

v o o r m a c h i n e s en accu
m u l a t o r met d a a r m e d e 
In v e r b a n d s taande wer
k e n op het s ta t ion K O T 
T K K I I A . l l (Fe i j enoord) . 

K e g r o o t i n g /" 3730.—. 
De b e s t e in g geschiedt volgent £ 40 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 9den Septem

ber 1899 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan hel 
bureau van den lieer Sectie-Ingenieur 
A. J . BUIS, te Rotterdam, en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd 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-Ingeuienr 
voornoemd. 

Aanwijzing op bet terrein zal ge
schieden den 22iten September 1899 ten 
10 ure voormiddag (West Europccschc 
tijd). 

Utrecht, den (Men September 1899. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op llinteltiff Sli Settle entter 

ISU», «les namiddags 3 n r e (locale 
lijd), zal door deu architect J . H. 
TONNAER, namens zijn lastgever, in 
het Koffiehuis van Mej Wed. A. J . DE 
W O L F , Koordeinde te DE LEI', worden 

J i n i i l » ( > s t « ' < > ( l : 
H e t bouwen v a n een woon

huis met N H K I v E B I . 1 en 
a n n e x w e r k e n , op e e n 
t e r r e i n gelegen n n „ , | e 

H n g o - d e - G r o o t s t r a a t te 
Mof ran Hel ft. 

Bestek en teekeningen zijn van af 
20 Sept. e k. a fl.&O verkrijgbaar 
bij genoemden architect. 

Aanwijzing op het terrein den 22 
Sept. a. s., voormiddags te 11 uur 
/locale lijd). 

T P . DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 39 . 

ROTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVEMS, 
Bekroond met den hoog sten Prys en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T K R -
D A M 1894, en Gouden Medaille D O B -
D B E C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i j d e n 
de n b a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 

34"e J A A R G A N G N*. 38 Z A T E R D A G , 23 September 1899. 

REDACTEUR : F. W. V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: bureau van De Opmerker, 2 d e Schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar] b.jj vooruitbetaling voor het binnenland 
ƒ 5 . — ; voor BelgiC ƒ 6 . 5 0 en voor dg overige landen der 1'ost-unie, 
met inbegrip van Xedcrlandsch-Indie en Transvaal, / 7.50. Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling me: plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat / 0 . 1 5 . 

T E C H N I S C H ONDERWIJS. 

Het artikel „Technisch Onderwijs", ui „De Opmer
ker" van 20 Aug. jl., in verband met vroegere beschou
wingen, in clat blad voorkomende omtrent Ambachts-
tcckenondcrwijs cn Vakteekenonderwijs, geeft mij aan-, 
leiding tot een paar opmerkingen. Dat artikel bevat 
eenige becijferingen ook weer naar aanleiding van een-
vroeger artikel, rakende hetzelfde thema, waarin ook 
alweer berekeningen voorkomen. 

Zeer zeker verdienen die cijfers de algemeene aan
dacht. 

Maar even gewichtig zijn ook andere zaken, die met 
technisch onderwijs cn vak- of ambacht steckenondcr-
wijs in streng verhand staan. 

In bovengemeld artikel wordt gezegd: „Onze Am. 
bachts-, Nijverheids- en Kunstnijverheidsscholen zijn 
te zeer tcckenscholcn". Direct daaronder slaat: „Het 
is toch al tc gek, dat onze nieuwe kunst (?) haar aan
zijn dankt aan schilders en teekenaars" enz. Hoe is 
dat nu te rijmen? 

Wordt er aan die genoemde vakscholen te veel ger 

teekend (wat niet het geval is), dan zou die nieuwe 
kunst in die scholen moeten ontstaan, en dat is toch 
niet zoo. 

Daaronder volgt: „Zij (die nieuwe kunst) had onge
twijfeld een geheel ander karakter gekregen, als LIJ 
aan het brein van b e k w a m e w e r k 1 i e d c n ont
sproten was". 

Laat mij nu eens zeggen, dal dit zeer tegenstrijdige 
beschouwingen zijn. 

Juist omdat die bekwame werkman niet in staS.t 
is nieuwe kunstvormen te scheppen, moet dc scheppen
de schilder of tcekenaar dat doen, wat trouwens ook 
lang zoo gemakkelijk niet is cn wat van een werkman 
niet verlangd kan worden en ook niet verlangd wordt. 

Advcrtentien van I tot 6 regels f l.oo, bet bewijsnummer daaronder 
begrepen; v.or eiken regel meer / 0 . 1 5 . Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces vau aanbestedingen worden bij opgave vau 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

Ook tijdens hel bloeitijdperk van het hand- en 
kunsthandwerk waren het kunstenaars, die de ontwer
pen leverden. 

Wanneer men dien bekwamen werkman zoo stille
tjes zijn gang laat gaan in het laten ontspruiten van 
nieuwe of oude kunst, dan komt er in den regel niet 
veel moois te voorschijn, dat hebben de tento instellin
gen bewezen van voorwerpen, door tien bekwamen 
werkman in vrijen tijd vervaardigd. 

Wel moge het bekomen. 
Voorts staat er : „Dat wij zulke werklieden niet heb

ben (dus scheppers, bekwame werklieden) bewijst 
wel, dat er aan de technische opleiding (?) wat hapert, 
dat zij te veel theorie, te weinig practijk geeft" 

Die scheppende werklieden verwacht men dus te 
-krijgen door de practijk. Hoe is het dan met werk
lieden die a l l e e n practijk of techniek be eie.ien? 
Die zijn er toch zeker genoeg, en zelfs /eer bekwame. 

Ik verwijs weer naar die tentoonstellingen van knut
selwerk. 

Wat de techniek betreft, laat een overigens zeer be
kwamen smid eens zelfstandig een sierhekje of uit
hangbord maken, en ge zult eens zien wat er van 
terecht komt. 

De schrijver bedoelt bekwame werklieden te vor
men, die in staat zijn in hun vak nieuwe gedachten 
en viinnen te brengen, maar met wat minder theorie 
en vooral wat minder teckenondcrwijs, terwijl hij 
schijnbaar met leedwezen die taak ziet overnemen 
door schilders en teekenaars. 

Het scheppen van nieuwe, smaakvolle gebruiksvor-
men schijnt men dus niet zoo moeilijk te vinden. Dat 
kan een bekwaam werkman ook wel. 

Ook met wat minder teckenondorwijs? Doorgaans 
verraden de producten van des werkmans vindingrijk
heid tengevolge van „les défauts de ses qualités", en 
door gebrek aan vormenkennis en redegevende con-



structie, het duidelijkst bewijs, dat er behoefte bestaat 
aan goede vaktcekenscholen. 

Die noodige vormenkennis moet verkregen worden 
door t h e o r i e en t eekencu , zelfs veel teekenen 
onder bekwame leiding. 

Juist dat, wat door tie tegenstanders van ambachts
scholen en vakscholen zoo veroordeeld wordt, het tee
kenen en veel teekenen, moet het ambacht opheffen. 

Eenmaal in de practijk gekomen teekent de werk 
man niet meer. De stram geworden handen zijn voor 
dat werk niet meer geschikt; dan moet de werkman 
teren op hetgeen hij aan de vakschool iccrde. 

Na het verlaten der vakschool op 10-, 17- of 18-
jarigen leeftijd, kan hij zich zijn geheele leven aan 
de techniek wijden. Of zou men ernstig verlangen, 
dat dc ambaehts- of vakschool bekwame werklieden 
afleverde ? 

Wanneer de leerling, na het verlaten der lagere 
school, aan tie ambachtsschool de gereedschappen, bij 
zijn vak in gebruik, leert kennen en eenigszins leert 
hanteeren, dan is er reeds veel verkregen. 

Het is te veel verlangd van die handen, meestal 
nog kinderhanden, dat zij vijl, hamer, schaaf of bei
tel vo,komen meester worden in dien korten tijd ; hun 
physiek is daartoe nog te weinig ontwikkeld. Z o o 
gemakkelijk is het ambacht niet. 

Er wordt over vakopleiding le veel gepraat door 
menschen die niet weten hoeveel ervaring er toe be
hoort ccn hamer, vijl, schaaf of beitel goed te kun 
nen hanteeren. Het hoogste woord wordt meestal ge
voerd door mannen, ook vrouwen, die buiten het am
bacht staan. Gewoonlijk zgn. paedagogen. 

Het doel der vakscholen is den aanstaanden werk
man eene opleiding te geven, die in de werkplaats 
niet verkregen wordt, en niet gegeven kan worden. 

Het thema is te afgezaagd, om nu neg eens het 
onbetwistbaar nut van vak- en ambachtssholcn te ver
dedigen. 

loch schijnt het aldoor weer noodig. 
Doch de schoen wringt ergens anders. Die tegen

standers van ambachtsscholen, waaronder ook werk
lieden, komen al maar weer terug op dat teekenen, 
dat hindert hun zoo. 

En zonder te weten waarom, hebben zij gelijk. Het 
teekenonderwijs aan dc ambachtsscholen is hoogst zel
den doeltreffend. De gewone phrase luidt dan: hel 
teekenonderwijs moet ontwikkelend zijn. en met dezen 
dooddoener meent men dan genoeg gezegd te hebben, 
maar laat het meestal bij zeggen.. 

Het teekenonderwijs, zooals alle onderwijs, moet 
ontwikkelend zijn. Zeker, anders is het beter de jon
gens harmonika tc laten spelen. Maar laat het bij dat 
axioma niet blijven. Daarvoor moet het teekenonder
wijs uitsluitend zijn v akte e k e n o tul e r w ij s. 

Maar, zijn de onderwijzers voor dat onderwijs be
rekend? Slechts bij uitzondering. Niet dat het I-en 
aan lust, ijver of talent ontbreekt, maar omdat "de 
opleiding voor het teekenonderwijs hen daartoe niet 
\ i lorbereidt. 

De candidaat voor de akte M. O. handteekenen 
leert anatomie, d. i. beender- en spierenleer, bewe
gingsleer, een beetje dermografie, myotomie, propor
tieleer van den mcn-cli, perspectief,'niet zoo'n klein 
luitje, teekenen van pleisterkop, dito ornement, stil
leven, methodiek, stijl- en ornementlcer. 

Wanneer nu de candidaat aan de gestelde eischen 
voor dit examen voldaan heeft, is hij dan in staat 
met. die kundigheden goed v akte e 1< e n onderwijs 
te geven? 

Voor diegenen, die het teekenonderwijs aan am
bachtsscholen, door middel der resultaten, goed be

studeerd hebben, is het bekend, dat de afdeeling recht
lijnig teekenen, waaronder constructie- en werktuig
kundig teekenen, meest altijd gunstig afsteekt bij de 
afdeeling handteekenen. 

En waarom? 
Omdat de afdeeling rechtlijnig tcekencn doorgaans 

in handen is van practici, van mannen, die naast theo
retische kennis ook dikwijls practische irvaring heb
ben, niet zelden werklieden waren of zijn, hetzij tim
merman of werktuigkundige. De onderwijzers in hand
teekenen zijn meestal teekenaars of schilders, die van 
het ambacht geen kennis hebben, zich er weinig toe 
voelen aangetrokken, als zijnde van inferieure waar
de. Altijd, behoudens enkele uitzonderingen. 

Die uitzon leringen zijn cr den laatsten tijd. Het 
kunsthandwerk trekt mede vele jonge kunstenaars aan, 
daartoe opgewekt veelal door buitenlandsehe tijd
schriften en producten. 

Een gelukkig verschijnsel is, dat het meestal de wel 
begaafden zijn, die zich aan een of ander vak van 
kunsthandwerk wijden. Die waardeering van het hand
en kunsthandwerk komt dan ook verder voort uit vrije 
studie, arbeidslust en talent, of minder geluk op het 
gebied der picturale kunst. 

Wanneer echter de opleiding van den a. s. hand-vak-
teekenonderwijzer eens meer aansluitend was bij de 
behoeften van vak- en ambachtsschool, wanneer de 
a. s. onderwijzer eens wat minder lijd aan anatomie, 
perspectief-, pleister- en stilleven-teekenen, wat meer 
van de leer van het ornement, wat meer van stijlkennis, 
wat meer aan stileeren en teekenen van natural ën en 
boetsccren deed, en in plaats van andere vakken wat 
meer kennis opdeed van materialen, van technologie 
en de beginselen der scheikunde, cn bovendien de 
kennis cn het gebruik van gereedschappen bij ver-
verseliillende vakken in gebruik, zou dan die onder
wijzer niet met meer vrucht als vakteekenondervvijzer 
kunnen optreden? 

Wil men het ambacht opheffen, verbeteren, dan is 
Oordeelkundig teekenonderwijs allereerst noodig. 

De vakscholen zullen mettertijd toenemen in getal 
en gehalte. Daarvoor zijn dan onderwijzers noodig. 
Maar voor dat onderwijs is het niet noodig, dat de 
onderwijzer alle onderdeden van liet skelet en alle 
spieren, banden, vezels van buiten kent, zonder ooit 
figuur te hebben geteckend. 

Aan zijne uitgebreide perspee tiev ische kennis heeft 
hij aan vakscholen ook niet veel, evenmin aan propor
tieleer of pleisterkopteekenen. 

Het natuurteekenen van draadfiguren, blokken, 
pleister en stilleven is voor den a. s. werkman vrijwel 
overbodig. Beschrijvende meetkunde, projectieteeke-
nen, het teekenen van velerlei bewogen lijnen uit vrije 
hand zal hem beter te pas komen, terwijl het boet
sccren voor enkele vakken niet gemist kan worden. 

Met deze handvaardigheden toegerust, kan de leer
ling aan het vaktcckenen deelnemen, onder leiding 
van een onderwijzer, die op het gebied van handwerk 
en kunst 1 landwerk geen vreemdeling is. Dan mag er 
geteckend, en veel geteckend worden, zonder schade 
voor den a. s. werkman. Daarna in de practijk ge
komen, zal de werkman niet meer genegen zijn die 
armzalige, bedroevende knutselarijen te maken, die 
door den ambitieuzen werkman nog dikwijls in vrijen 
lijd worden vervaardigd, cn die meer medelijden, dan 
vereering opwekken. Misschien dat dan in de toekomst 
de werkman liet ereëeren van nieuwe smaakvolle vor
men niet meer aan den teekenaar of schilder behoeft 
over te laten. Misschien dat cr dan uit het brein van 
mccrgemelden bekwamen w e r k m a n bruikbare 
en tegelijk schoone vormen te voorschijn komen. 
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Zoodal ik maar zeggen wil, dat cijferen heel nuttig 
en noodig is, maar dat men niet geheel buiten den 
waard moet rekenen, anders komt alle spitsvondige 
berekening ten slotte toch faliekant uit. 

Waar die waard zit, zoeke men zelf maar. 
4 Sept. 99. J A N cs. 

Toen de heer Janus het bovenstaande schreef, kon 
hij niet vermoeden dal er reeds een wijziging van 
het examen-programma voor de akten M1 en O. in be
werking was ; den 8n dezer maand werd den Minister 
van Binnenlandsehe Zaken een ontwerp tot wijziging 
der akten Ml en O. handteekenen, perspectief en 
boetsccren aangeboden door de heeren boersma, Van 
Delden, Molkenboer, De Vries en Wicnnk. 

Indien wij den geachten schrijver wel begrijpen, 
dan is hij het eigenlijk met ons cens, waar wij hel 
betreuren, dat onze Ambaehts-, Nijverheids- en Kunst
nijverheidsscholen te zeer teekenscholen zijn. Wat is 
toch een tcekenschool ? Het is een inrichting, waar 
het teekenen „a n und f ü r sic h", zooals de Duit
schers zeggen, beoefend wordt. Op zulke scholen 
wordt den leerlingen onderwezen, wat er zoo al met 
de hulpmiddelen, die den tcekenaar ten dienste staan, 
op papier kan worden gebracht. Men leert daar 
doezelen, wasschen, kleuren, arceeren, en wat dies 
meer zij, men is daar gewoon dc teekening niet als 
middel, maar als loei te beschouwen. 

De heer Janus heeft zeker, als hij de lento'instellin
gen bezocht, die door dc inrichtingen, die wij boven 
opsomden, tamelijk geregeld gehouden worden, zich 
ervan kunnen overtuigen, dat daar inderdaad de tce-
kenkuust, zooals wij haar hier schetsten, een plaats 
inneemt, die onevenredig is aan het belang, aat zij 
voor de leerlingen heeft. 

Dat de fout schuilt in de opleiding der hedendaag
sche gebreveteerde teekenonderwijzers, willen wij den 
heer Janus aanstonds toegeven. Wij kennen heel wat 
gediplomeerden, die een kubus, geplaatst onder een 
hoek van zooveel graden, op den bodem van een zoo
veel meter diepen put, heel geleerd in perspectief 
weten tc brengen, doch wien de handen verkeerd 
staan, als van hen verlangd wordt een eenvoudig ge
bouw 111 perspectief te brengen. 

Het is inderdaad vrij dwaas, wat er al zo 1 van 
de candidaten voor de akte M. O. verlangd wordt. 
Welke leerlingen heeft men wel gedacht dat de be
zitters van hel diploma zullen krijgen, 0111 aan hen de 
„boender- en spierenleer", dc „bewegingsleer", cn al 
de fraaiigheden, waarvan de heer Janus ons een lijstje 
geeft, te onderwijzen? Op onze middelbare scholen, 
waar het leckenen slechts een zeer bescheiden plaats 
vervult, komt al dit moois niet te pas. Ook op Am
baehts-, Nijverheids- en Kunstnijverheidsscholen kan 
het best achterwege blijven. 

Hel groote kwaad is de scherpe scheiding, die tus
schen toekenkunst en ambacht gemaakt wordt. Op dc 
meeste Kunstnijverheidsscholen leert men slechts tce
kencn en wat boetsccren ; werkplaatsen zijn er zoo 
goed als niet aan verbonden. Het feit, dat men voor 
de Rijks-kunstnijverheidsschool een bovenverdieping 
van het schilderijen-museum goed genoeg heeft ge
zicht, is bijzonder welsprekend. Geen hamerslag wordt 
daar gehoord, geen aanbeeld klinkt er, geen zaag die 
daar knarst, niets! En daar, op die stille zolders, 
waar slechts potlood, penscel, krijt en pen onhoorbaar 
over het papier of doek glijden, waant men „ambachts
lieden", en nog wel „kunstnijveren", te vormen! 

Men kan het onzer .nieuwe kunst" wel aan

zien, dat zij niet uil het brein van practische mannen 
is voortgekomen. En nu moge men zeggen, dat „ook 
tijdens het bloeitijdperk van het hand- en kunsthand
werk het kunstenaars waren die de ontwerpen lever
den", daarmede is nog niet veel bewezen. 

Nemen wij eens de werken van een dezer kunste
naars, Hans Vredeman de Vries, ter hand, dan zien 
wij, dat zijn ontwerpen, zooals zij daar lagen, nimmer 
zijn uitgevoerd. Ons althans is geen enkel meubel 
bekend, dat men in de prenten van Vredeman de 
Vries ook vindt afgebeeld. De tcekenaar bekommerde 
zich te weinig om de eischen der practijk, dan dat 
van zulk een uitvoering sprake kon zijn. De wezen
lijke meubelen uit de tweede helft der zestiende eeuw-
geven duidelijke blijken, ontworpen te zijn door man
nen, die met de practijk uitstekend op de hoogte 
waren. 

Wij zijn volstrekt geen tegenstanders van teeken
onderwijs voor den aanstaanden werkman of technicus, 
mits het slechts binnen zeer enge grenzen blijft, en 
niet meer geven wil, dan voor het zich vormen van 
ccn duidelijke voorstelling noodig is. Al wat naar 
„opwerken" van teekeningen zweemt, behoort echter 
vermeden te worden, en de tijd, die daardoor vrijkomt, 
aan het wezenlijke ambacht te worden gewijd. 

Als men hen, die zich tegenwoordig met het kunst
handwerk bezighouden, spreekt, dan klagen zij, dat 
hun eigenlijke kennis van het ambacht zoo gering 
is, omdat het hun nooit werd onderwezen. Daardoor 
moeien zij met schade en schande trach'ea wijs te 
worden, wat nog niet eens altijd gelukt. 

Een meer practische inrichting van het onderwijs 
zal, zij het dan ook pas in de toekomst, verbetering 
kunnen brengen Red. 

DE X Z. K A P E L T E A M S T E R D A M . 
De Heilige Stede, die gedoemd leek tot verdwij

nen, schijnt nu behouden le zullen blijven. Het 
Amsterdamsche stadsbestuur zal 111 ïeclilen voor de 
aanspraken op den eigendom opkomen. En het laat 
zich aanzien, dat de rechtsvordering, zij het ook 
misschien pas na jaren, zal worden toegewezen. 

Hangende de gedingen blijft uan het Kerkgebouw 
iu zijn tegenwoordige!! staat, tenzij de partijen tot de 
overtuiging mochten komen, dat het niet aangaat een 
monument, in het hart der hoofdstad gelegen, zóó 
onooglijk tc laten, als het thans is. 

Nog ziet men op de deuren van de kerk de papie
ren geplakt, waarop „gesloten wegens herstelling" te 
lezen staat. Deze opschriften kunnen best verdwijnen, 
te eer daar zij eigenlijk „gesloten wegens voorge
nomen afbraak" hadden moeten luiden. 

De „kastjes", met planken dichtgespijkerd en met 
velerlei advertentien beplakt, konden weer heropend 
worden. Wij zijn zeker, dat ze nog liefhebbers genoeg 
zullen vinden. Ook de huizen en winkels aan de 
Rokinzijde deed men het best tc verhuren. 

Dit alles heeft betrekking op het uiterlijk van het 
gebouw. Gezorgd dient evenwel ook, dat van binnen 
zulke maatregelen genomen worden, als kunnen strek
ken 0111 het gebouw zoo goed mogelijk te behouden. 
Natuurlijk kan alleen het kerkbestuur hier handelend 
optreden, en bij den gebleken onwil om de kapel te 
laten voortbestaan zal menigeen vreezen, dat van 
die zijde al heel weinig gedaan zal worden. Doch wij 
vertrouwen, dat conservatoire maatregelen toch niet 
achterwege zullen blijven, omdat ook de burgerlijke 
gemeente cr belang bij heeft, dat zij worden geno
men. 

Indien de stad Amsterdam het proces wint, zal zij 
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ongetwijfeld liet gebouw niet voor den openbaren 
dienst bestemmen. Dat dc Raad tot afbraak zou be
sluiten en het terrein verkoopen of in erfpacht geven 
is onwaarschijnlijk, nu zooveel ingezetenen op het 
behoud prijs stellen. Wanneer echter de Katholieken 
met ccn hoog bod voor het gebouw zouden komen, 
ware het o. i. zeer wel mogelijk, dat dc Raad daarop 
inging. 

Eene herstelling van het eerwaardig gebouw, mis
schien wel ccn geheele ontmanteling, kan dan niet 
uitblijven. Reeds werd, in ccn winkelkast, een teeke
ning tentoongesteld, waarop de kapel verbeeld is, 
zooals zij zich dan zal voordoen. 

Het zal niet gemakkelijk zijn de kerk tc restaurce-
ren, omdat het aan goede gegevens omtrent haar toe
stand vóór 1578 ontbreekt. Dc kaart van Cornelis 
Antonisz van 1544 is eigenlijk het ccnig vertrouw
baar document. Èn daar is het gebouw zóó klein voor
gesteld, dat van de details zoo goed als niets te 
zien is. 

Dc studie van het monument zelf kan heel wat 
keren. Een moeilijkheid leveren echter de toevoeg-
selcn na 1578. Zal men die behouden of doen ver
dwijnen? De vervaardiger van de bovengenoemde 
teekening is voor het behoud geweest, en wij ge
looven, dat hij juist gezien heeft. Voor behoud ko
men allereerst in aanmerking de oostelijke en weste
lijke portieken) ook de noordelijke aanbouw zou ver
dienen gespaard te worden. Het schijnt, dat daar 
vroeger de sacristie was. Op deze plaats kon dit 
noodzakelijk vertrek wederom ingericht worden. 

In den regel wordt aangenomen, dat de kapel een 
bouwwerk uit de veertiende eeuw zou zijn, gesticht 
kort nadat in 1345 het mirakel daar ter plaatse ge
schied was. Doch de details van de kerk wijzen ons 
op veel lateren tijd. De z.utilen zijn, in vorm, niet 
ongelijk aan die der Nieuwe Kerk, die pas in de 
vijftiende eeuw werd begonnen. Het komt ons voor, 
dat de oorspronkelijke kapel niet breeder was dan 
de tegenwoordige middenbeuk, en dat zij is blijven 
bestaan totdat het tegenwoordige gebouw, om haar 
heen gebouwd, voltooid was. 

De ruime koortrans, die het gebouw bezit, is on
getwijfeld gemaakt met het oog op de processie, die 
in Maart placht gehouden te worden. Het verdient 
opmerking, dat Frederik van Baden, bisschop van 
Utrecht, pas den sn October 1504, om de gedach
tenis van het mirakel te vereeuwigen, ccn processie 
cn kerkelijke getijden heeft ingesteld. Zijn opvolger, 
Georgius van Egmond, heeft den 3 m Augustus 1555 
de voorrechten, aan de kapel geschonken, nog uit
gebreid. 

In verband hiermede zouden wij van mecning zijn, 
dat het gebouw pas omstreeks 1500 in zijn tegen-
woordigen staat gebracht is. Wij worden in die mec
ning versterkt door de verordening door de stads-
regecring in 1498 vastgesteld, waar het heet „dat 
dezelve Capelle nu in allen gesteltenisse bequaem is". 
De „groote vereeringen", welke de Roomschkoning 
Maximiliaan in 1434 aan de kapel geschonken had, 
hebben zeker de voltooiing mogelijk gemaakt. 

In ons vorig nummer zagen wij, dat dc heer De 
Bont van oordcel is, dat de zoogenaamde „IJzeren 
kapel der Oude Kerk door dezen vorst gesticht is, 
om cr het II. Sacrament van mirakel in le bewaren. 
Evenwel blijkt uit de verordening van 1498, dat dit 
niet het geval was. Want daar staat „dal de Ecclesicn 
van beide zijden (dus van de Oude Kerk en van de 
Nieuwe Kerk) gez.aemenderhand ccnvaerdeli jken in 
Processie gaen zullen inder Heiliger Stede, omme al • 

dacr met allen ccren, reverentiën cn waerdigheden 
't Heilige Sacrament op te nemen ende na ouder 
gebruikmge met processicn omme der Stcede gedra
gen en weder inder Heilige Sleede metier generale 
Processie gebrocht tc worden, omme a 1 da e r te 
b l i j v e n r u s t e n als 't b e h o o r t : en dat ge-
daen, zo zullen beide de Procession gaen tot op die 
Plaetse (de Dam) toe, ende aldaer zo zal elck aen 
dander minnelijk oorlof nemen, en gaen, dacr hem 
believen zal." 

De kerk had voorheen zes allarcn. Het hoofdaltaar 
was dat van het H. Sacrament. Er was een genoot
schap van gildezusters aan verbonden. Van Heussen 
cn Van Rijn zeggen verder: „De Priesters-kleederen 
en 't outaar gewaad waren vceleriey en in grooten 
getale. Onder anderen was er een gouden kelk: de
welke, bencffens andere groote geschenken, aan de 
H. Stede vereert is geweest door Keizer Maximiliaan. 
Doch deze kelk, zooals het zeggen is, wert naderhand 
tot geld geslagen, daar een kelk op afgebeeld staat. 
Dan was er noch een groote voorraad van vaandelen 
en van anderen toestel lot het houden van den jaar-
lijkschen ommegang. Daar was ccn kopcre doopvont 
van ccn uytstekend maakzel: een treffelijk orgel, een 
kunstig portaal." 

Van alles, wat hier opgenoemd wordt, is niets meer 
aanwezig. Het orgel, ccn werk van omstreeks 1525, 
bleef tot ongeveer 1870 in het gebouw. Toen ver
huisde het naar dc R. K. kerk te Jutfaas, waar het 
nog op het oogenblik dienst doet. 

Enkele zaken van minder belang bleven in het ge
bouw zelf of in de R. K. kerk op het Begijnhof 
bewaard. Het merkwaardigste zijn een paar schilde
rijen cn ccn oude beschilderde kist, die geacht wordt, 
doch waarschijnlijk zonder grond, voor liet bewaren 
der mirakuleuze hostie te zijn gebezigd. 

Indien de Katholieken zich het bezit van de N. Z. 
Kapel mochtcni kunnen verschaffen, dan zullen zij 
haar geheel op nieuw moeten inrichten; alleen het 
orgel zal misschien weer op zijn oude plaats kunnen 
komen. Den bouwmeester, dien men het herstellen 
der kerk zou willen opdragen, wacht een zeer moei
lijke taak. Want bij ccn monument als dit kan hij 
er niet mede volstaan, wat vijftiende-ccuwsche motie
ven te pas te brengen, cn zijn verbeelding te laten 
werken, waar liet hem aan gegevens ontbreekt. En, 
wij zagen het reeds, die gegevens zijn uiterst 
schaars. Daarenboven dient alles, wat na 1578 is 
aangebracht, voor zooverre het kunstwaarde heeft, 
gespaard te blijven cn de bekende „polychromie", 
waardoor reeds zoo menig kerkinterieur bedorven is, 
dient achterwege te blijven. Het zal wel kunst ver-
eisehen al deze klippen te ontzeilen. 

Het geval kan zich evenwel ook voordoen, dat de 
tegenwoordige gebruikers van de kerk, om welke 
reden dan ook, zich bekeerden van de dwal ng huns 
wegs cn besluiten het gebouw te herstellen cn weder 
voor dc godsdienstoefening te bestemmen. Dat men 
dan van ccne „restauratie" der kerk atzic, en niet 
meer hcrstelle, dan strikt noodig is. Want de in naam 
der kunst door de Hervormden in den laatsten tijd 
ondernomen „restauratics", bv. die te Arnhem cn te 
Rhenen, zijn niet gelukkig uitgevallen. 

Het wit der muren moge Roomsch-Katholieken aan
stoot geven (ofschoon ten onrechte, want de niiddel-
ceuwsche kerken hier-te-lande waren grootendeels 
gewit). Protestanten zullen zich daar niet aan ergeren. 
Zij zullen het heldere wit der vaderen zeker verkiezen 
boven de gore sopjes, die men nu in naam der kunst 
op de kerkmuren smeert. 
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Wij hopen dat het gebouw, mocht het blijven 
bestaan, door den restaurator, wie het ook zij, ge
nadig behandeld moge worden. 

BOUWPOLTITE. 
Men gebruikt in ons land gaarne de leus „vrijheid, 

blijheid". Dc vrijheidszin zit den Nederlander in het 
bloed, en hij ziet zich niet gaarne aan banden ge 
legd, ook zelfs dan niet, als hij eigenlijk erkennen zou 
moeten, dat zijn gebondenheid ccn noodzakelijkheid 
is voor dc betrekkelijke vrijheid zijner medeburgers. 

De eigenaardige toestanden uit den tijd van de 
Republiek der Vercenigde Nederlanden werken nog 
op het oogenblik na, ofschoon de „Fransche tijd" dit 
haast onmogelijk scheen te hebben gemaakt. In den 
regententijd waren de plaatselijke besturen vrijwel 
souvercin ; zij maakten keuren cn verordeningen naar 
hartelust. Men vindt het begrip dier souvereiniteit 
nog, zij het dan ook verwaterd, in de zoo hoog ge
roemde „autonomie" der gemeenten terug. Die auto
nomie wordt verdedigd vooral met het oog op de 
„plaatselijke toestanden". Zij kon echter in vele 
opzichten zeer beperkt worden, zonder dat daar na-
dcclige gevolgen van ondervonden zouden worden. 
Ja wij gelooevn zelfs, dat er in menig opzicht door 
deze beperking verbetering zou komen. 

Het is bier de plaats niet, om over dit onderwerp 
in den brecde uit te weiden. Slechts over de politie
verordeningen, in het bijzonder over die betreffende 
het bouwen en sloopen, wenschen wij hier iets in 
het midden te brengen. 

De bevoegdheid tot het maken dier verordeningen 
ontleenen dc gemeentebesturen aan de wet. De wet
gever heeft zekere grenzen willen trekken, door al
leen het maken van bepalingen rakende <le openbare 
orde, zedelijkheid of gezondheid toe te laten. Die 
grenzen omvatten ccn zoo groot veld, dal er eigenlijk 
van beperking haast geen sprake is. 

Het is niet te verwonderen, dat vele gemeente
besturen op dit veld verdwaald zijn, dat andere het, 
uit vrees van dolen, niet of zoo goed als niet betre
den. Daarom had de wetgever ook moeten zorgen 
voor ccn gids op dit gebied, of althans in groote 
lijnen moeten aangeven, wat de juiste weg was, eenigs 
speling vergunnende voor de reeds genoemde plaat
selijke toestanden. 

Wie gehoopt mocht hebben, dat de nu ingediende 
„Woningwet" zulk ccn gids zou zijn, vindt zich teleur
gesteld. Immers het wetsontwerp is slechts ccn proeve 
van sociale staatkunde, zooals zij door zoovele wel-
meenende, maar onpractische dames en heeren tegen
woordig wordt aangeprezen. Wij zullen wellicht later 
gelegenheid vinden om uitvoeriger op dit wetsont
werp terug te komen. 

Noodig zou zijn ccn wet, die vaststelde op welke 
wijze dc verordeningen der gemeentebesturen in za'.e 
bouwen cn sloopen moeten zijn ingericht, en van 
welke beginselen daarbij behoorde te worden uitge
gaan. Nog verkieslijker zouden wij het achten, inl'cn 
het Rijk het bouwtoezicht aan zich hield, cn dus 
zorgde voor gelijke bepalngen door het geheele land. 

Zoonis de zaken op het oogenblik staan, is men 
eigenlijk aan de heidenen overgeleverd. In sommige 
gemeenten bestaan verordeningen op het bouwen en 
sloopen, in andere in het geheel niet. En wie, als 
architect, in verschillende gemeenten des Rijks 
bouwt, komt tot de overtuiging, rlat er in de bepa
lingen, die geacht kunnen worden op bouwen en 
sloopen betrekking te hebben, een groote afwisseling 
heerscht. Slechts voor een zeer klein deel Iaat die 

afwisseling zich verklaren door hel noodzakelijk ver
schil, dat de plaatselijke gesteldheid medebrengt 

Vooral voor zoover de openbare gezondheid in 
het spel komt, is het verschil treffend ; wat in de eene. 
gemeente onder bedreiging van boete bij overtreding 
is voorgeschreven, vindt men in ccn andere gemeente, 
eveneens onder bedreiging van boete, verboden. 
Toch is dc gezondheidsleer thans als wetenschap ver 
genoeg gevorderd om voorscliriflen tc kunnen geven, 
die voor het geheele land geldend behoorden te 
worden verklaard. 

Wie toegeeft, dat wij hier met ccn groot nationaal 
belang te doen hebben, zal moeten erkennen, dat het 
vaststellen van deze regelen en het houden van toe
zicht op de naleving daarvan niet langer aan de plaat
selijke besturen kan blijven overgelaten. 

Eens en vooral dient uitgemaakt té worden of 
iemand, die bouwen wil, daartoe vergunning van 
overheidswege behoeft of niet Ons komt het voor, 
dat zulk een vergunning niet noodig is, doch dat pas 
tegen hem die bouwt moet worden opgetreden, zoo
dra wordt geconstateerd, dat hij in strijd met de be
staande voorschriften handelt. Maar dan ook is ccn 
talrijk en bekwaam personeel noottig, dat voortdurend 
toezicht houdt Men kan zeggen, dat op liet oogen
blik dit toezicht vrijwel alles te wenschen overlaat. 
In de meeste gemeenten moeten met ander werk be
laste ambtenaren als bijbaantje ook bouwtoezicht 
houden. Slechts enkele groote gemeenten hebben be
paalde bouwopzichters in hun dienst. In de hoofdstad 
des Rijks telt men één bouwopzichtcr op ongeveer 
honderdduizend zielen. 

De vraag doet zich voor of. en in hoeverre, een 
gemeentebestuur, vergunning gevende tot den bouw, 
de verantwoordelijkheid daarvoor op zich neemt. In 
art. 1645 van het Burgerlijk Wetboek toch staat: 
„Indien een gebouw, voor cenen bepaalden prijs aan
genomen en gemaakt, geheel of gedeeltelijk vergaat 
door een gebrek in de samenstelling of zelfs uit 
hoofde van de ongeschiktheid van den grond, zijn de 
bouwmeesters en aannemers daarvoor, gedurende tien 
jaren, aansprakelijk." Wij willen deze vraag slechts 
stellen, hare beantwoording aan rechtsgeleerden over
latende. 

Het verdient opmerking, dat enkele gemeentebe
sturen vergunningen tot bouwen geven, maar verre
weg de meestcn er zich toe bepalen tc verklaren of 
zij al dan niet bezwaren tegen den voorge ïomen 
bouw hebben. Hier behoorde eenheid te komen, 
vooral omdat de vergunningen tot allerlei misbruiken 
aanleiding kunnen geven. Ook moet er gelegenheid 
zijn in hooger beroep te kunnen komen, indien men 
zich bij de beslissing van het gemeentebestuur in 
bouwzaken niet kan neerleggen. 

De gemeentelijke bouwverordeninven, voor zón-
ver zij althans bestaan, bevatten in dc eerste plaats 
meest voorschriften om te verkrijgen, dat de gebou
wen zóó samengesteld zijn, dat zij door instorten geen 
gevaar voor bewoners of voorbijgangers opleveren. 
Over het algemeen kan men zeggen, dat deze voor
schriften in den regel voldoende zijn; indien men 
desondanks toch vaak van ongelukken verneemt, dan 
moet dit worden toegeschreven aan dc onmogelijk
heid, om aan het: voorgesclircvene de hand tc houden. 

Die onmogelijkheid spruit voort uit twee oorzaken. 
Dc eerste is het gebrek aan voldoend personeel om 
controle uit te oefenen ; de andere is het betrekkelijk 
gering gezag, waarmede de wet dit personeel, ja 
zelfs dc gemeentebesturen, heeft bekleed. Dc ge
meenten hebben het in haar macht, haar bouwpolitie 
zoo talrijk te doen zijn, als zij meenen, dat noodig is. 
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Maar voor liet gemis aan gezag, waarmede zij cn hu. 
beambten bekleed zijn, draagt hel Kijk. tie veranl 
woordelijkheid. 

Betrekkelijk geringe boeten, ziedaar alle straf, waar 
mede gemeentebesturen mogen areigen, terwijl zij 
natuurlijk nog aan de uitspraak der rechterlijke macht 
moeten overlaten, of die opgelegd worden of niet. 
Als gemeenten met behulp van eigen sterken arm 
\ oorbeelden gingen stellen, zooals nu en dan ge
schiedde, hebben zij er niet veel plezier va.i beleefd, 

Gelukkig is het, dat de groote massa der b.mwea-
den niet precies weet, welke de bevoegdheden der 
bouwpolitie zijn. Daardoor kan reeds een proces
verbaal een invloed ten goede uitoefenen ; vrees 011 
met den strafrechter in aanraking te komen, wanneer 
door een ongeluk menschen gedood of verwond wor
den, kan ook veel uitwerken. 

Aan de bestaande toestanden moet, hoe eer hce 
liever, een einde komen en wettelijke dwang van he 
Kijk op de gemeentebesturen is het eenige, dat hier 
helpen kan. 

De gemeenteraden, tot wier bevoegdheid nu het 
maken van bouwvoorschriften behoort, zijn bijna al 
tijd samengesteld uit personen, die, bij gebrek aa 
technische vorming, voor dit werk al Heel weinig 
competentie bezitten. Nu kunnen zij zich wel de noo
dige deskundige voorlichting verschaffen, maar zij 
zijn daartoe niet verplicht. Daarenboven behoeven zi 
zich door die voorlichting niet te laten leiden. 

Hierdoor wordt verklaard, waarom zoovele bouw 
verordeningen vrijwel onzinnige bepalingen bevatten. 

Vaste voorschriften van Staatswege, waaraan alle 
gemeenten zich in deze te houden hebben, moeten 
worden vastgesteld. Die voorschriften dienen zoodanig 
te zijn, dat zij met de plaatselijke toestanden reke
ning houden, doch dil mag niet verder gaan dan strikt 
noodzakelijk is en mag niet plaats hebben ten ip-
zichte van wat, ofschoon door het gebruik geijkt, toch 
als schadelijk voor de ingezetenen moet worden aan
gemerkt. 

Wij hebben hierboven geen gunstig oordeel uitge
sproken over de voorgedragen „Woningwet". 

Erkend dient evenwel te worden, dat, ofschoon 
naar ons oordeel hel beginsel, waarvan zij uitgaat, 
verkeerd is, Loch jj 10 dier wet, de strafbepalingen 
behelzende, aan het gemeentelijk bouwtoezicht me< r 
prestige zal geven dan het tot dusverre bezit. Want 
indien de gemeentelijke bouwverordeningen overtre
den worden, kan de rechter een hechtenis van ten 
hoogste twee maanden toepassen ol een boete van ten 
hoogste drie honderd gulden opleggen. Ja zelfs kan, 
bij herhaling der overtreding, het dubbele dezer 
straffen over de schuldigen worden uitgesproken. 

En wie zonder schriftelijke vergunning vnn Burge
meester en Wet houders een tot. woning bestemd ge 
bouw opricht, ol zoodanig gebouw geheel of gedeel
telijk vernieuwt, wordt met gelijke straf bedreigd. 
Maar het is wel vreemd, dat hier alleen van „tot 
woning bestemde gebouwen" gesproken wordt. In 
gemeenten, waar nu reeds het vergunningssysteem 
beslaat, zullen dus in den vervolge, mocht het ont
werp tol wet worden, fabrieken, stallen, koetshu zen 
en wat dies meer zij zonder vergunning kunnen win
den gebouwd. Daar de wel hel uitsluitend over „volks
huisvesting" heeft, zal het moeilijk vallen, ook om 
trent gebouwen niet voor bewoning bestemd, bepa
lingen in le lasschen, 

PRIJSVRAGEN 
R E C L A M E P L A A T V O O R H O R L O G E S , 

M E R K „ D E K O R E N B L O E M " . 
Niet minder dan 12O antwoorden werden ingezon

den op de prijsvraag, uitgeschreven door de Acade
mie van Beeldende Kunsten en technische Weten
schappen te Rotterdam. De jury, bestaande uit de 
heeren P. A. Schipperus, H. Evers en A. van Maas
dijk, heeft de drie prijzen toegekend, en wel den 
eersten ad ƒ 100 aan het ontwerp „Stip", den twee
den ad ƒ 50 aan het ontwerp „Groen", den derden 
ad ƒ 25 aan het ontwerp „In het verleden ligt het 
heden". 

Na opening der naambriefjes bleken de inzenders 
te zijn resp. de heeren J. C. Voogt te Rotterdam, H. 
Schut te Groningen en H. Ellens te Arnhem. 

Het eerstgenoemde ontwerp zal tevens door de li-
thographische inrichting van de firma J. V'ürtheim en 
Zoon te Rotterdam worden uitgevoerd. 

De heer Goudsmit, op wiens verzoek de prijsvraag 
was uitgeschreven, heeft ten slotte nog 5 gratificaties, 
ieder ad / 20, disponibel gesteld, die door de jury 
zijn toegekend aan de ontwerpen „Tryal', „Kroon", 
„ 1 ïjd-Shjt", „Geel, groen, blauw, zwart" en „Middag". 

De ingekomen antwoorden zijn van 20 tot 27 dezer 
voor leden en andere belangstellenden ter bezichti
ging gesteld 111 het gebouw der Academie van Bal
lende Kunsten en Technische Wetenscnappen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-OüAVEKIIAGE. Naar wjj vernemen bljjft Dr. A . Brediua aan l i l 

directeur vau het Koninklijk Kaliuiet ven Schilderijen. en i l deze 
^-mistige oplossing te danken aan de persoonlijke tusscbeukomst 
van II. M. de Koningin, die don heer Brediu» heelt doen hlyken, 
dac Zy op zyn behoud nis directeur hoogen prys stelde. 

— De kunstschilder Taco Mesdag heelt Donderdag jongstleden 
zyn tOsten verjaard.g gevierd, by welke gelegenheid hem door 
vrienden en kunstbroeders een in zilver gedreven eo in Renaissance
stijl uitgevoerde beker werl aangeboden. Des avonds werd den heer 
en mevrouw Mesdag io „Pulchri Studio" een banket aangeboden. 

— De heeren II. W. Mesdag, Jozef Israels, Mr F. \V J . O. 
8nyder van Wisseokerke, liar, van Move, 1'. A . Hchipperu*. V. 
,1. G. Mosman, It. J . Blommers, Tb de Bock, Willy Martens en 
Pb Sadée hebben zich tot een comité vcreenigd met het doel 
om op bet grat' van Jacob Maris een eenvoudig cn wuardig ge-
donkteeken te plaatsen. 

Iedere vereerder cn vriend van den grooten meester wordt in 
de gelegenheid gesteld van zyn sympathie te doen hlyken door 
het storten van een bjjdrage van hoogstens /"ln en minstens 12,50. 

Naar „Het Vaderland" bericht, zal in October oen u-mom, 
utclluig wordon georganiseerd van werken vun Jacob Maris. 

AMSTERDAM. Wij vestigen de aandacht op het onderstaande be
richt uit het „Bouwkundig Weekblad": 

De Sliste openbare tentoonstelling van kunstwerken van levende 
meesters, op 'J dezer te Amsterdam geopend, koo volgens haar 
reglement ook omvatten kunstwerken op het gebied van de 
bouwkunst. 

Maar de inzending van bouwkunstenaar» is ditmaal al zeer 
luttel. Slechts één bouwmeester zond er iets van zyn werk, de 
beer A. C. Blejjs: een paar teekeningeu van bet 0. L . Vrouwe 
Gasthuis to Amsterdam en één vau 't inwendige van de K -K. 
kerk aan do Prins-Hendrikkade aldaar. 

,,'t Verschjjasel is te verklarep. 
„Het is een siil protest. 
„Voor dezo tentoonstelling werd in April 189H eene commissie 

benoemd van 24 personen, met deu burgemeester der hoofdstad 
als voorzitter, waaronder veertien particulieren en tien uitvoerende 
kunstenaar», zijnde zeven schilders, twee beeldhouwers en één 
graveur. Tegen die verhouding bestaat geen bezwaar; maar wel 
moet worden opgesomrn tegen bet feit, dat onder die kunstenaars 
niet één architect werd opgenomen." 

ROTTERDAM. De Gemeenteraad heebtto zyne goedkeuring aan 
bet voorstel van B. en W. om bet tractement voor den directeu • 
der gemeentewerken tc bepalen op / 7000 met vrije woning cn 
dat van de adjunct-directeurs op / ;;ouU tot • biOO 

AIIMIEM. In de vergadering van den Iicmeentoraad, den Itidon 
dezer gehouden, werd het voorstel van B. en \V 0111 con des
kundige aan te Uellen voor het beheer van ,,8onsbeek" en 

klarenbcek' sterk bestreden; met nl tegen 10 stemmen, werd 
e motie-Scheidius aangenomen, luidende: 

. t-e l.mel. van oordeel dat bet wcnscbclyk noch noodig is over 

30; 

te gaan tot de aanstelling van een ambtenaar van zoodanige op
leiding en positie als nu wordt voorgesteld; 

„renvoyeert de stukken naar B. en W. met verzoek andere 
voorstellen te doen." 

— Hier-ter-Btede is opgericht de maatschappij „Rijnoevers", 
die zich blijkens hare statuten ook het verbinden van de beide 
oevers van den Kjjn bjj Arnhem door eene overbrugging ten doel 
stelt Het kapitaal is bepaald op f 1.000.000 verdeeld in tien 
seriën, ieder /' 100,000. waarvan aanvankelijk zes seriën worden 
uitgegeven. 

Commissarissen zyn de heeren Mr. L J . vao Gelein Vitringa, 
deken der orde van advocaten te Arnhem; W. baron van Voorst 
tot Voorst, grondeigenaar teElden; W. H. van Braam, industrieel 
te Arnhem; D. W. I'. Wisboom, ingenieur en grondeigenaar Huize 
o rooi W urn shorn te Arnhem, en G. W. baron van der Ie It/, 
burgemeester van Kist Directeur is do heer H. C. van der Honven 
van Hordt, lid der Gedep. Staten van Gelderland te Arnhem. 

HAARLEM, In de jongstleden vergadering van directeuren dor 
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Njjvcrheid, werd 
den beer F. W . van Eeden, op zyn verzoek, eervol ontslag ver
leend als directeur van het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem, 
en tot directenr van genoemd Museum werd de heer E. A. von 
Sutler benoemd, en zulks met ingang van 1 November e. k. 

Den heer Van Eeden werd de persoonlijke titel vao eere
directeur van het Museum toegekend. 

— Een mensch kan niet alles welen, schryft K in .Taal en 
Letteren". Wanneer een architect niet vermoedt dat het ou Ie 
ic en doe beteekent ik doe (bet) niet, is er niemand, die hem 
dat kwaljjk zal nemen. Maar wanneer die architect nivuwbedachte 
oudhollandscbe zinnen laat zotten op of in z'n gebouwen , is bet 
toch wel gowenscht dat by em H vraagt aan een deskundige ol 
het in den haak is met z'n oudiu derlandscb. 

Op het Rokin te Amsterdam «laat w i i wjjd eu zjjd bekende 
boekwinkel, die 0. a. versierd is met de woorden: 

Een kloccke geest Die veel En leest. 
Xu zsl ik riet loochenen, dat in dezen tyd van veelschrgvery 

weinig lezen van 'n kloeken geest kan getuigen; maar zonderling 
is het, dat de bedoelde waarschuwing prjjkt io een winkel, waarin 
men toch liefst zooveel mogelyk boeken verkoopt, 

Op het 8opbiap)ein verbelt zich een groot levensverzekerings-
gebouw, ontworpen door donzelldcn architect, die den boekwinkel 
op het Rokin verbouwde. In den gevel van dat gebouw op 't 
Sopbiaplein is een spreuk gebeiteld, die ook buitengewoon onge
schikt is om reklame te maken. Met weinig stichting toch leest 
men: 

lek EN maeck V den Brandt onschadelyck, 
en men gevoelt neiging door te loopen naar 'n maatschappij, 
die de brandschade wél vergoedt.... 

P E R S O N A L I A . 
— HIJ beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel 

en Nyverheid zyn benoemd tot buitengewoon opzichter: J . Wind Gz., 
te Groningen, by bet maken en inhangen van sluisdeuren voor 
de Nieuwe Statenzjjl cn het maken van eeu loods te Oude 
Statenzjjl; W. H . CT. van der lleyden, te Viuoen, bjj de werken 
van bet Merwedekanaal. en P. Mulder, by de uitvoering van 
eenige werken in den Boven Rijn onder Herwen en Aordt en 
Millingen. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
— I n / e n i e u r of o p z i c h t e r voor het ontwerpen en aan

leggen van een stoomtramweg in Limburg. Adres met conditiën, 
referentiën, bewjjzen van bekwaamheid, leeftijd enz. onder n*. 
tt'9, Bureau „Limburger Koerier", te Heerlen. 

— H o o f d i n g e n i e u r van den prov. wa te r s taa t in 
G e l d e r l a n d . Adres op zegel tot oiterljjk 2 Oct. aan Gedep. 
Staten te Arnhem. 

— Dy kso pzic h t e r der „Contributie-zoedyken van Weat-
dongeradeel". Jaarwedde / 4&0 met vryo woning. Adres den dyk-
graaf te Tornaard, vóór 1 October. 

— O n d e r w i j z e r v o o r b o u w k u n d i g t e e k e n e n 
aan de Nutsteekenscbool te Scbeveningen, van October tot 
ultimo Maart, 4 avonden per week van 6|—8» uren. Salaris 
/ 2 2 S Adres den hoeren F. A. Koch en H. van Wort te Scheve-
veningeo. (Zie advert, in Jit no.) 

— O n d e r w y z e r in bet b a n k w e r k e n en draaien , tevens 
bekwaam tot het geven van vakteekenonderwijs in het smeden 
aan de Ambachtsschool te Zwolle. Jaarwedde /850. Adres den 
directeur vóór 1 October. 

— B e k w a a m b o u w k u n d i g e , in staat zelfstandig als af-
deeliugschef op eeu bouwk. bureau te fungeeren. Salaris naar 
bekwaamheid. Adres lett B K , Boekh. W. P. van Stockum & Z n , 
Buitenhof 311 Den Haag. (Zir advert, in dit uo) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknofitcn vorm voorden ten gerieve van 

heeren geabonneerden f.veemaal per /aar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Bouwkundig teekenaar zag zich gaarne geplaatst op werk 
of kantoor van een architect. Adres u". 1839 boekhandel v/h. W. 
.1. van Hoogstraten, 's-Gravenhage. [Zie advert.in dim'.). (1) 

LfTOHMATÜTPDREAIf TECHNISCHE VAKVEFKENIGINC . 
V A N - K H - l l i a S T S T I I A A r 2 » , AMSTERDAM. 

1. liouwk. Opz-Teekenaar, leeft. 25 j . ong. sol. ' 70 a 80 p. m. 
2. Onderbaas-opzichter, t i „ „ '80 per week. 

ADVERTENTIËN. 

ïen bouwkundig Teekeoaar 
zag zieh gaarne a l s zoodanig 
geplaatat op het werk of kantoor 
van een architect. Br. fr. No. 1339 
BoekhamUI v/h. W. J . V A N HOOG
STRATEN, NooHeinde '.18, 'l-Hage. 

Nnts-Teekenschool, Scheveningen. 
Gevraag,1 een O N D E R W I J Z E R 

Toor bonwknndla- teekenen van 
Octoher tot ultimo Maart Lesavonden 
Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrij
dag van « ' / . tot 8'/i nar. Salaris fütiü. 

Brieven franco aan de heeren F . 
A. K O C B en H . V A N WORT te 
Schrvauiugeii. 

Exploitatie Bouwterrein. 
Een v' i g e naar van open 

grond in Zandvoort wrnicht in 
kennie te komen met Bouwoniler-
nemer*, om voor gemeerschappe-
Itjke rekening dien grond all Bouw
terrein te exploiteeren. 

Br. fr. onder No. 719 aan het Adver
tentie-Bureau van de Firma A. HACK, 
Weiteinde 26a te 's-Qravenkage. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
M e m . San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Hui terkade, A M S T E R D A M , Filiaal: 36 R o k i n . 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor dc Levering van compleete Hadinrichtingen. — Privaat-Jnriektmgen.— 

Shanks Closets zyn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, II'aschtafels, l'rinoirs enz. — V E R W A R M I N U en V E N T I L A T I E . 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prjjzen. 
Teekeningen en prysopgaven gratis. Wederverkoopers genieten hot gebruikelijke rabat. 

Beste en goedk. Reagens tegen 

Ketelsteen in Stoomketels. „ANTI-STONE". 
fmf Grooto Koleiibespa.riiig'. 

VANE & Co., Atlasworks, A m s t e r d a m . 

Tan natst en van etstest, in verschillende 
eonttructiën. Prijscouranten aa in
lichtingen op aanvrage gratie bij 

tV. kW. sft. BVBOLTE, 
Fabrikant, Prinsengracht 516, AISIEHD.I. 

A'allaembiirg' \*\\ Leiden. 
S C H E L P K A L K F A B R I E K en H A N D E L in S T E E N K A L K en TRAS. 

Agenten te Rotterdam de Heeren L A l ' R E N M a\ Co., T.ul d b l a a k X». 
Direc t ie te Valkenburg; de Heer M E N F F . 
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Rijtuig- eu Wapenschilder. 

FIJNSTE UITVOERING V A N 

Rijtuig- en Wapenschilderwerk, 

B i l l i j k e Prr jsberokoning. 
Vraag Prijsopgaaf cn Monsters van Uitvoerinj 

fSes'arel Mtonntraat le eis If. 
A M S T K K » A T I . 

AARBESTEDING 
Winkel - Galery Karhaus. 
te SCHEVENINGEN, 

op Donderdag 12 October 1899, 
den middag» ten 19 ure, 

zal in een nVr lokalen van het Knrhaus 
te SCHEVENINGEN voor rekening 
der Naamlooze Vennootschap „Fiel
terij" voorheen L J E N T H O V E N & 
Co., Den IImg. in hetopenbaar wonlen 
aanbesteed : 

H e t b o u w e n e r W i n k e l 
g a l e r i j m c l I t i e r h a l l e <-n 
v e r s e l i i l l e n « l e « l a a r h i j be-
li«•<»!•»• iitl<' W c r l i c n . o e n 
«•ii aiMls-i' u i t te v o e r e n 
o v e r e e n k o m s t i g <!<• i l a a r -
v a n t l o o r d e n A i M - l i ï t c e t 
W . U . V A X I „ I K F I , A X I > 
o n t w o r p e n t e e k e n i n g e n 
e n b e s t e k . 

Teekeningen en Bestek zijn van af 
Donderdag 28 September a s, tegen 
betaliig va', fb— per stel, verkrijg
baar ten Kantore van den Architect, 
Plein 22 (bovenha s . alwaar tevens 
dagelijks des vcormddaga 9 tot 12, 
en des namiddags T a n 2 tot 4 aar 
inlichtingen rallen te verkrijgen zgn. 

AANBESTEDING. 
Op 'Saterdag 3 0 Seuteenber 

IS99, des ramiddags ten St u-e, 7 a l Ie 
FirmaW. HOOGENSTRAATEN tt Co
in het NUTSGEBOl'W Kamer No Si 

a H i i l > o . « - i t o c l < ^ i i : 
H e t a f b r e k e n v a n de per

ceelen i n «le J o d e n k e r k -
steeg X i>. 2. en liet m a k e n 
v a n r e n 1 ' A K R I K K S -
O K K U I I W . 

liet ontwerp met bi siek ligien ter 
plaatse van de besteding ter inzage, 
terwijl afdrukken van beiden ail fii 
zijn te verkrijgen. 

De aanwijr.ing in loeo zal plaats 
hebben op Vinsdag deii 'iïn September 
lSfth, des voormiddsgs te elf uur. 

Verlangde inlichtingen worden in
middels gegeven door den architect 

W. F. V A N DER H E Y D E N , 
Doezastraat 4-i. 

L E I U E N , 23 September 1899. 

BECKER & 6UD0IMBH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRD3K 
V A U 

W A T E R 1*AS- H O E K J I E B T -
• > A.NDKRE 

I N S T R U M E N T E N , 

voor INGENIEURS, ARC RITE C T H , 

LANDMETERS, T E E K E N A ARS, mm. 

G e ë m a i l l e e r d e 

F*ei 1 s oli n.1 e n. 
WEEQWERKTUIGEN. 

VAN K U N & Co,, SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
UOTTEttti.AJt. 

Kantoor en Magazijn Bloemkwesker-
strctitt t»4 b.ld. Nieuwe tiinnenweg. 

Allo soorton Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

Glasverzilvering 
voor de g r o o t s t e m a t e n . 

Maatschr ppij totExploitatïevan 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
Op Dinmdag eten ISden Octo

ber IS99, des namiddsgs ten 2 are 
(locale tijd), in het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen aan het Moreelse 
Park tc Utrecht, van: 

BESTEK No. 789. 

H e t m a k e n v a n eene u i t 
b r e i d i n g der C r A N L E I -
D 1 N U E N op het e m p l a 
cement en In d i v e r s e 
d l e n s t l o k a l e n v a n het 
Htation Hoermonet en op 
het e m p l a c e m e n t v a n het 
s t a t i o n jfWaaotrieht, a l s 
m e d e het p laa t sen v a n 
L A N T A A R N P A L E N op 
d i e s tat ions . 

B e g r o o t i n g f 2000 . . 

De besteding geschiedt volgens § 28 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 18den Sep
tember 1899 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan het 
Bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
A. A. C. H. V A N L I E B E R G E N , te 
Maastricht, en is op franco aanvraag 

per brief ) aan genoemd Centraal
bureau (Dienat van Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van / ' 1 . 

Inlichtingen worden gegeven door 
den Ingenieur B L E U L A N D V A N 
O O R D T aan het Centraalbureau 
(Dienst van Weg en Werken). 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den lOden October 1899 te 
Roermond ten l ure, en te Maastricht 
ten 4 ure namiddag (iVcst Ettropccschc 
tijd). 

Utrecht, den 16den September 1899. 

MaatsctirppU tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTED ING . 
Op Bintelag eten I0den Octo

ber #809, lies namiddags ten 2 ure 
(locale tijd), aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in het Moreelse Park 
te Utrecht, van : 

BESTEK No. 787. 
( I n d r i e perceelen) . 

H e t m n k e i i v a n welwater-
p a t t e n op de l i j n e n 
A M E N - L A N A E K E N e n 
V L O I H t O P ItI IM' l i . 

B e g r o e 
t i n g 

l e perceel / • » 7 9 3 . — 
2e „ „ 618.— 
3e „ „ 5 2 0 . -

De besteding geschiedt volgens § 25 
van het beatek. 

Het bestek ligt van den 22sten Sep
tember 1899 ter lezing aan het Cen
traalbureau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den lieer Sectie-Inge
nieur A. V A N LIEBERGEN ie Maas
tricht en ia op franco aanvraag (per 
brief) aan genoemd Centraalbureau 
(Dienat van Weg en Werken) te beko
men, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst tan Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden voor de lijn Aken—Lanae-
ken den 2den October 1899 ten 8 ure 
40 voormiddag te Simpelveld en voor 
de lijn Vlodrop—Budel den Sden Oc
tober 1899 ten 9 ure 30 voormiddag 
te Vlodrop. (West Europeeschc tijd). 

Utrecht, den 18den September 1899. 

Ter drukkerij dor Nnnmloozo Vennootschap 
„liet Vaderland". 

34"e JAAKCÏVNG N*. 39 Z A T E R D A G . 30 September 1899. 

K E U A C I K L R : F . W . V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: liureau van üe Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per iaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
f5.—; voor België /*6-50 en voor is overige landen der Post-unie, 
met inbegrip van \ederlandscli-Indie en Transvaal, / 7 .50. Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat ƒ 0 . 1 5 . 

A-tverteuliön van 1 tut 6 regels / 1.00, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; v.or eiken regel meer / 0 . 1 5 . Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

G E D E N K T E E K E N E N . 

In een toelichtende noot bij art. 19O der Staats-
begrooting voor 1900 (hoofdstuk V): Subsidie voor 
het onderhoud enz. van nog niet ondersteunde mo
numenten enz. leest men het volgende: 

„ln onderscheidene plaatsen wordt de restauratie voorbereid van 
monumenten «elke in verval zijn gpraakt, doch waarvan liet behoud 
voor de kunst en de nationale geschiedenis ongetwijfeld plicht is: bij 
voorbeeld bel Raadhuis te Hasselt, de toren te Vianen, de kerken 
te Dordreebt en te Goes, bovenal dc Domtoren te Utrecht; cn reeds 
zijn meerdere aanzoeken om ondersteuning van Rijkswege ingekomen, 
liet heeft evenwel niet hel oog op den slaat der financiën niet raad
zaam geschenen het gezamenlijk bedrag voor monumenten bestemd 
op deze begrooting te verhoogen, zoodat, hoezeer men ook zoude ge
wenscht hebben de instandhouding van meerdere monumenten te be
vorderen, men zich heeft moeten beperken tol ccn enkel gebouw, 
(lat indien niet terstond hulp verleend wordt, dreigt verminkt te 
worden, namelijk de kerk tc Medemblik. Dit fraai monament, dat 
met een groot aantal geschilderde glazen van historische wnarde prijkt, 
verkeert in een zoodanigen toestand, dat eene herstelling geen uitstel 
gedoogl. Hel kerkliestuur is echter nict bij machte meer dan ƒ 1 0 0 0 0 
bijeen tc brengen, terwijl ongeveer / 17.000 noodig is, zoodat bet cr 
toe zou moeten komen om in plaats van de glazen tc herstellen, die 
te verkoupen. liet is derhalve dringend noodzakelijk hier hulp te 
verleenen, welke daarin 7..1I bestaan dat in verschillende termijnen een 
subsidie van / 7 0 0 0 zal worden uitgekeerd." 

Deze toelichting zal niemand verbazen, die zich 
herinnert, wat cr verleden jaar, toen de begrooting 
behandeld werd, in de Tweede Kamer werd gespro
ken en besloten. 

Slechts de onpersoonlijke vorm, waarin zij ,,eg. ten 
is, zul wellicht eenige verwon,lering wekken. „ H e t 
heeft met liet nog op den slaat der financiën niet 
raadzaam geschenen liet gezamenlijk bedrag voor 
monumenten bestemd te verhoogen", heet het. W i e n 
scheen dit niet raadzaam? zou men willen welen En 
als men nog pas den Minister van Financië 1 heeft 
hooren verklaren, dat de staat der geldmiddelen niet 
ongunstig is, dan maakt het een zonderlingen indruk, 
dat er op zoo betrekkelijk geringe bedragen, als voor 

het in stand houden der monumenten in den r.'gel 
worden gegeven, beknibbeld moet worden. „Men" 
zou toch /no gewenscht hebben de instandhouding van 
„meerdere" monumenten te bevorderen, maar „men" 
heeft zich tot een enkel gebouw moeten beperken, 

Wanneer „men" wordt vervangen door ,,Jhr. De 
Stuers", dan is het raadsel opgelost. De referendaris 
beseft wel, dat de stemming der Kamer te zijnen 
opzichte, nu het conflict met den heer Bredius weer 
acuut geworden is, er sinds verleden jaar niet op ver
beterd zal zijn. Hij vreest een nieuw échec, en wil 
daarom door groote zuinigheid de harten verteedcren. 
Of'het hem gelukken zal? 

Wij mogen hier nog wel eens herinneren, wat wij 
in ions No. van 22 Juli, toen wij het adres van den 
Oudheidkundigen Bond bespraken, schreven 

„Er bestaat bij de Kamer, die sinds verleden jaar 
geen noemenswaardige veranderingen onderging, on
tevredenheid over de handelingen van den referen
daris der afdeeling Kunsten en Wetenschappen. 
Waardoor die ontevredenheid ontstaan is weten wij 
allen. De Mauritshuis-zaak, die onlang weer opflik
kerde, zal zeker de stemming van de Kamer niet 
heiben verbeterd. Wanneer de Minister van Binnen
landsche Zaken, om zich niet andermaal aan een échec 
bloot te stellen, posten van de begrooting laat, dan 
behoeft het niemand te verwonderen. Dc heer De 
Stuers is nu de hinderpaal, en liet moet hard voor 
hem wezen dit te beseffen. Wilde hij zich opofferen, 
wilde hij zijn zetel aan iemand anders afstaan, men 
kon zeker zijn, dat de Kamer zelfs tegen belangrijke 
posten geen bedenking zou hebben. Zooals de zaken 
nu staan, zou de heer De Stuers zijn vaderland een 
dienst bewijzen door heen te gaan. Maar er behoort 
grootheid van geest toe, om zich zoo ten bate van het 
algemeen op te offeren." 

De memorie van toelichting bewijst, dat de heer 
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De Stuers zijn eigen voortbestaan als referendaris 
boven dat cler opgesomde monumenten stelt. 

* * * 
Het zal onzen lezers belang inboezemen iets om

trent de kerk tc Mcdemblik, wier herstelling, volgens 
de memorie van toelichting, geen uitstel gedoogt, te 
vernemen. Wij ontleenen dat aan de „Noord-Holland-
sche Oudheden". 

De St. iionilai iuskerk heeft thans geen koor ; het 
vroeger bestaande werd omstreeks het midden dezer 
eeuw afgebroken. Zooals het gebouw zieh nu vertoont, 
oestaat liet uit drie beuken van gelijke hoogte, waar
van dc zuidelijke smaller is dan de beide overigen. 
De koorsluitingen, die thans aanwezig zijn, werek n 
m onzen tijd gemaakt. 

De beuken worden gescheiden door zware ronde 
zuilen, zonder basementen en van achthoekige lijst-
kapiteelen voorzien. De bogen, die de zuylen verbin
den, zijn zeer gedrukt en met geprofileerd, doch een
voudig afgeschuind. Voor den middenbeuk staat een 
zware toren, wiens muurwerk bijzonder dik is. Even
als de kerk, die echter ten deele gepleisterd is, be
staat ook do toren geheel uit gebakken steen, met 
uitzondering van enkele blokjes roode zandsteen. 
De muren zijn niet eenvoudige spitsboognissen ver
sierd. Het vierkante benedendeel wordt door een 
balustrade in Renaissancestijl gedekt. Daarb iven 
verheft zich een slanke, achtkante steenen spits, waar
van de ribben met hogels van witte steen bezet 
zijn, terwijl zich daarin ook kleine spitsboogvensters 
bevinden. Hoven op de spits staat een koepeltje in 
Renaissancestijl, dat op Dorische kolommen rust, 
door een balustrade omgeven wordt en door een open
gewerkte tulpvormige bekroning, met gesmeed ijze
ren ornement, wordt afgesloten. 

In den toren hangen drie klokken. De grootste, 
van 1.88 M. doorsnede, en de daaropvolgende van 
1.511 M. middellijn, weiden door Francois en Pierre 
Henionv m H'.pj te Zutplicn gegoten. De kleinste 
klok, in M>3<) te Enklmizen door Everhardus Splinter 
gemaakt, heeft 1.25 M. middellijn. Ofschoon dus in 
de 1 "e eeuw vervaardigd, draagt zi| als opschrift 
„Sunte Pieter is min naem. tot Godes dienst ben iek 
bequaem, den levendigen roep ick, dooden overluide 
iek", ja zij is zelfs met Iwee beeldjes van dien heilige 
versierd Deze klok mag dus wel merkwaardig hecten. 

De kerk heeft houten gewelven, waarvan die in den 
middenbeuk en in den noordelijken zijbeuk ellips
vormig zijn, terwijl die in den zuidelijken zijbeuk den 
vorm van een halve ellips hebben. 

De predikstoel is van eikenhout, zonder jaartal, 
doch blijkbaar tussehen 1550 en 1560 vervaardigd. 
De vijf zijden, die 111 het gezicht komen, zijn versierd 
met reliefs, die tafereclen uit het Oude Testament 
verbeelden cn op Italiaansche manier behandeld zijn. 
De figuren op den voorgrond zijn in tamelijk krachtig 
relief gebeiteld; die op het tweede plan zijn vlakker, 
terwijl de achtergronden door architectonische com
posities worden ingenomen. Moven ieder tafercel is 
een fijngesneden fries, in den trant van ( ornelis Flo
ris, met kleine saterfiguren, bloemfestoenen, cartels 
en dergelijken. Van onderen bevindt zich een Dori
sche fries met Iriglyphen. De pilasters op de hoeken 
zijn van cannelures voorzien, terwijl op een daarvan 
ei 11 gesneden eikenhouten engelkop tot dracht van 
den lezenaarstandaard aanwezig is. Het dooplïek en 
de trap van den predikstoel zijn uit net laatst der 
17e eeuw. Aan de oostzijde van het middenschip 
staat een eikenhouten koorhek van omstreeks ie-OO, 

met Dorische gecanneleerde pilasters en gedraalde 
balusters. In de fries staat: 

.,'t Misbruyck In Godei Kcrek Allengskens Ingecomen 
Is Alhier Wederom Anno 1572 Afgenomen." 

De eenvoudige eikenhouten banken zijn uit de 17e 
eeuw. Het koperwerk bestaat uit zes kaarskmnen. 

In den zuiderbeuk bevinden zich geschilderde gla
zen. Het eerste glas, aan de oostzijde beginnend, ver
toont het wapen van Monnikendam, in een omlijsting, 
gehouden door twee griffioenen, waarboven twee en
gelen met een krans en twee cherubijnkopjes. Onder 
het wapen staat: Monckedam, Anno 1670. Het ge
heele glas is in kleuren uitgevoerd, en, op één der 
kopjes na, zeer goed bewaard. 

Het tweede glas vertoont van boven een schild, 
waarin staat: De Diacone der Gereformeerde Kerke 
alhier, 1(1711. De engelfiguren, in grisaille uitgevoerd, 
die dit schild omgeven, zijn zeer beschadigd. Lager 
ziet men zes wapens, in kleuren uitgevoerd, met gri
saille cartels. Het zijn die van Pieter de Jongh ; Jan 
Schellinger, regeerend schepen en diaken ; Anthonie 
de Man ; Olplicrt Lakenman ; Slicher; en 
Abram Flodorp. Het benedendeel der compositie 
wordt gevormd door de zeker toepasselijke voorstel
ling, in grisaille, van het penningske der weduwe, 
met het volgend bijschrift: 

„Hij zagh in <l' offerkist het Wcduv.sduytjc vallen 
tin sprak: dees Arme vrouw gaf meer als een van allen. 
Niet, dat een Grooter gift van Hem veroordeelt weit: 
Maer "t moet niet hapten aan een mild en nedrigh hert.'* 

I.uea Cap. 21 . Vers 3. Anno 1070. 

Het tierde glas is zeer beschadigd, liet bovendeel 
wordt gevormd door een allegorische voorstelling, 
waarvan slechts eenige zwevende engeltjes. 111 kleu
ren goed bewerkt, en wellicht van ccn ouder glas 
afkomstig, bewaard bleven. Eager ziet uien een zon 
en een voorsteling van de dieren, die in de arke 
Noachs gaan. Vier wapens zijn naast dit tafereel 
aangebracht. Meer onderaan, in een barok kartel, een 
panorama van Mcdemblik en tal van schepen. Dit 
glas is in 1(171 door het Schippersgilde gegeven De 
omlijstingen zijn in grisaille, het overige is in kleu
ren uitgevoerd. 

Het vierde glas is zeer beschadigd en toont in z.ijn 
onharmonisch coloriet duidelijk, hoe de glasschilder
kunst omstreeks 171x1 allengs verviel. Van boven ziet 
men het wapen der stad, door twee leeuwen gehou
den. Lager zit een vrouw, die een boek en een 
zwaard draagt, op een troon, liet opschrift is bijna 
geheel verdwenen. 

In de omlijsting van dit glas zijn wapens van bur
gemeesters cn kerkmeesters geplaatst. 

Het vijfde glas is zóó beschadigd, dat van de 
allegorische voorstellingen in het midden bijna niets 
overbleef. Beter bewaard zijn de wapens in de grisaille 
omlijsting. Dit glas is van 1681. 

In de kerk ligt de grafzerk van George Murray, 
die in 1745 en 174(1 het leger van den Engelschen 
pretendent ("harles Edward Stuart, den Charley van 
de Schotsclie volksliederen, aanvoerde. De zerk be
vond zich vroeger in het koor, doch is, na de slo >ping 
daarvan, naar dc noordwestzijde van de kerk over
gebracht. 

Uit deze beschrijving blijkt, dat het „groot aantal 
geschilderde glazen van historische waarde" moet 
worden teruggebracht tot vijf uit den tijd, toen de 
glasschilderkunst hier-te-lande vrijwel in haar nada
gen was. Het schijnt, dat men in de eerste plaats 
deze glazen wil herstellen, een werk, dat, naar de 
beschrijving te oordcclen, althans voor sommige der 
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vensters vrijwel met vernieuwen gelijk zal moeten 
slaan. 

Het is te hopen, dat de herstelling zóó moge ge
schieden, dat het bestaande zooveel mogelijk behou
den blijve. 1 oen, mede met ondersteuning van het 
Rijk, cle glazen der kerk in De Rijp gerestaureerd 
zijn, heeft de glasbrander, door onwetendheid, dwaze 
flaters gemaakt. De medewerking en het toezicht van 
een bekwaam archeoloog zijn noodig, zal een derge
lijke herstelling tot ccn bevredigend einde worden 
gebracht. 

B O U W P O L I T I E . 
(Ingezonden.) 

Naar aanleiding van het ongeval, dat te Amsterdam 
heeft plaats gehad, en de niededeeling daarvan in uw 
blad van den lOn September, verzoek ik u beleefd 't 
onderstaande in het eerstvolgend nummer van uw 
blad op te nemen. 

In het daar plaats gehad hebbende ongeval ligt 
weer een duidelijke wenk, om aan het plaatselijk toe
zicht op particulieren bouw meer aandacht te schen
ken. 

Weinigen zullen er heden ten dage nog gevonden 
worden, die niet, hetzij in meerdere of mindere mate, 
overtuigd zijn van dc noodzakelijkheid van streng toe
zicht op eigen- cn wel 111 't bijzonder op speculatie-
bouw. Vrij algemeen zegt men : ja, bouwpolitie m et 
er zijn, en tegelijk heeft een ieder, die maar weet 
dat er een bouwpolitie bestaat, een op- of aanmerking 
op de wijze hoe zij werkt. 

Den een is de bouwpolitie te streng, den ander is 
ze niet streng genoeg; A keurt dc bouwverordening 
af en B zegt, dat de ambtenaren niet deugen, en 
onder die allen zijn er slechts weinigen, ja zelfs 
weinigen onder dc technici, die de moeilijkheid in
zien van dezen zeer belangrijken, veel omvattenden, 
maar helaas nog te veel in minachting zijnden tak 
van dienst. 

Als ambtenaar bij de bouwpolitie heb ik mij sinds 
eenige jaren bijzonder voor haar geïnteresseerd ; i'e 
verschillende bouwverordeningen heb ik met elkaar 
vergeleken, de regeling van den dienst, zooals die 
in < mze groote steden bestaat, aan elkaar gcloetst, 
dc wijze van optreden der verschillende ambtenaren 
gadegeslagen, en onder dit alles heb ik niet de min
ste eenheid aangetroffen. Alles is met elkaar in strijd. 
Wal in dc eene gemeente wordt voorgeschreven, 
wordt 111 n n andere verboden. De eene gemeente 
heeft voor de bouwpolitie afzonderlijk personeel, in 
de andere gemeente is het een soort bijbaantje. De 
eene ambtenaar treedt op als een echt politieman, 
de ander blijft, ook al is hij in politiedienst, toch 
technicus. 

Ja waarlijk, het „zooveel hoofden, zooveel zinnen*' 
komt bij de bouwpolitie tot zijn recht; en dat geldt 
niet alleen onze gemeenten onderling, neen, ook in 
één zelfde gemeente vindt men verscheidenheid in 
'le toepassing der voorschriften, de wijze van op
treden, etc. 

Zelf moet men dan ook bouwpolitieman zijn om 
dat goed te kunnen opmerken, cn het gevaar, dat 
daarin schuilt, recht te beseffen. 

Ongetwijfeld geeft de bouwpolitie zelf eenige aan
leiding voor dc zoo uitcenloopende oordeelvellingen 
over haar. Een en antler heeft bij mij dc overtuiging 
gevestigd, dat, zal de bouwpolitie zich doen kennen, 
/•-•lis ze gekend mort worden, /al /e zieh de achting 

(•) Wegens plaatsgebrek kon dit artikel in het vorig nummer niet 
opgenomen worden. 

waardig maken, die ze werkelijk waard is, er niet r 
eenheid, meer een streven in één richting moet geboren 
worden, berustende op een degelijke, gezonde opvat
ting van dezen dienst. 

Uitgaande van de mecning, dat er een zekere een 
heid moet bestaan over het geheele land, wil ik mij 
thans nog maar alleen beijveren 0111 .MUI te toonen 
hoe, en langs welken weg, ni. i. een plaatselijke bouw
politie haar ideaal meer nabij kan komen. 

Voorop stel ik, tlat de bouwpolitie een zeer eigen
aardige en veel moeilijkheden 111 zich bevattende tak 
van dienst is. Daarom kunnen de gemeentebesturen 
dcz.cn dienst niet op één lijn stellen niet de afdeeling 
fabrikage, of althans niet als een onderdeel daarvan 
beschouwen ; neen. deze dienst behoeft een bijzondere 
oflewcl een afzonderlijke aandacht. 

Een alleszins bekwaam bouwkundige, ein man die 
door zijne .capaciteiten van zich doet spreken, kan 
zeer goed ongeschikt zijn om bij dc bouwpolitie dienst 
tc doen, cn 0111 in de wijken van den sp.-culatieb «w 
de werkelijk toch niet zoo ingewikkelde bouwwerken 
overeenkomstig den eisch te doen bouwen; en dat 
om gemis van de juiste tactiek. 

Een ambtenaar der bouwpolitie moet doordrongen 
zijn van de idéé, tlat hij werkzaam is in het belang 
der openbare orde, veiligheid en gezondheid, en we
len, dat de beslaande bouwverordeningen ten op
zichte van enkele zaken in vage, en ten opzichte van 
andere in overdreven termen voorschriften geven, ja 
hem soms in een speciaal geval machteloos doen 
staan. 

Dit goed voor oogen houdende, zal het hem in de 
practijk telkens blijken, dat elke bouwverordening, 
hoe volledig ze ook moge schijnen, toch eigenlijk zeer 
onvolledig is, cn dat vele voorschriften diegenen tref
fen voor wie ze niet zijn gemaakt; dat cr geen bouw
verordening kan worden gemaakt die in onze be
staande toestanden op alle gevallen past. 

Bij een serieuze opvatting van de gron Igidach'e 
der bouwverordening zal hij zich dikwijls mieten be
ijveren om meer gedaan te krijgen dan de bouwver
ordening vraagt, cn dat juist eischt de nood ge tac
tiek, een beslist vasthoudend en hmr.aan optreden 
als een vak-, en niet als een politieman. 

Ja, zelfs heeft de ervaring mij. en ongetwijfeld vele 
collega's niet mij, geleerd, dat men dikwijls meer ver
krijgt door een bespreking die op de practijk berust, 
dan door 't wijzen op de bepalingen der bouwveror
dening. 

Al/oo moet een ambtenaar der bouwpolitie m. i. 
zijn een bekwaam, praetisch bouwkundige, met vol
doende theoretische kennis, die ten allen tijde z.ijn 
prestige weet te handhaven. 

Tot verkrijging van een goede regeling der plaat
selijke bouwpolitie moet, volgens mijn besliste over
tuiging, aan het hoofd van dezen dienst staan een 
zelfstandig hoofdambtenaar, hetzij dan inspecteur of 
hoofdinspecteur, maar iemand, die zich geheel aan die 
afdeeling van den gemeentedienst wijdt, een man, 
die, na voldoende the iretische opleiding, verder door 
de practijk gevormd, volkomen berekend is voor z.ijn 
taak. 

Deze ambtenaar moet in de eerste plaats niet met 
een beetje juridische kennis en gewapend met duim
stok en passer de ingekomen bouwplannen aan de 
letter der bouwverordening toetsen; lüj moet niet 
mecnen, dat dc veiligheid en gezondheid zich abso
luut aan de maten, in de bouwverordening genoemd, 
bindt, maar hij moet den geest der verordening vatten 
en zich beijveren die toe te passen en toch, zonder 
miskenning der letter. Van dien ambtenaar moet een 
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bezielende kracht uitgaan, hij moet in de eerste plaats 
zijn de uitlegger der bouwverordening en moet ze 
• >\ereenkonistig die ui t legging door a l z i jn onder-
hoorigen op dezelfde wijze laten toepassen. 

O n d e r dezen hoofdambtenaar moet een voldoend, 
ik herhaal voldoend, aantal ambtenaren werkzaam 
zijn, die meer speciaal met het dagel i jksch toezicht 
belast worden. D e z e ambtenaren zullen gezamenl i jk 
alle moei l i jkheden, die zich in de pract i jk v o o r d i e n , 
met hun chef bespreken en hem daardoor in staat 
stellen o m uit te maken hoe en op welke wijze voort
aan zaken, als door hen besproken, behande ld moeten 
w o r d e n 

O m een goede verdeel ing van dc taak, met 't o o g 
op bureaudienst c n controle, in c c n algemeene be
schouwing aan tc geven is niet mogel i jk ; dit staat 
te veel met plaatselijke toestanden in verband. H o o f d 
zaak is, dat men er naar streeft o m d c hoogst moge
lijke eenheid bij het toezicht tot stand te brengen. 

H e t doel dezer korte uiteenzetting mijner gedach
ten is o m : 

ii. te doen uitkomen, dat strenge bouwverordeningen 
en een groot personeel, hoe n o o d i g e n onmisbaar 
ook, a l l é é n niet voldoende zijn o m met bevredi 
g e n d succes naar het non plus ultra te streven ; 

b o m te waarschuwen voor de zoo n a d c c h g werkende 
opperv lakkighe id van de toepassing der letter, en 

c. o m de wenschcl i jkheid aan tc toonen van te streven 
naar eenheid, die berust op gezonde opvatt ing van 
den dienst. 

B i j een ernst ig overzicht van d c bouwpol i t ie hier-
te-lande denkt men wel eens aan een j o n g opzichtcr-
tje, dat z ich krampacht ig vastklemt aan de hout-
z.waarte. in een bestek aangegeven, en bv. een zolder
balk en damplank afkeurt, omdat ze volgens de be
schreven maat 2 m M . te l icht zijn, maar op kwaliteit 
van het hout niet let. 

E n evenals een dergel i jk opzichter door den aan
nemer en de werkl ieden niet als opzichter, maar als 
een plaag wordt beschouwd, evenzoo zal een klein
geestig, o p p e r v l a k k i g bouwtoezicht oppositie kwee
ken in plaats van zich de algemeene w a a r d c c r i n g 
waardig te maken, die het verdient ; het zal boven
dien ook ten dcele zijn doel missen. 

D e beschouwingen, door mij ten beste gegeven, 
zouden nog aanmerkel i jk kunnen worden u i tgebre id ; 
ik zou nog kunnen wijzen op het gevaar, dat schuilt 
in een weifelend, niet beslist en niet consequent op 
treden ; ik zou nog kunnen aantoonen hoe een amb
tenaar soms zijn kracht zoekt in het o p m a k e n van 
processen verbaal en een ander juist in 'i vermijden 
d a a r v a n ; edoch het zij thans genoeg. 

E e n ieder, die be lang stelt in onze bouwpolit ie en 
den daaraan zoo nauw verwanten gezondheidsdienst, 
kan ik sterk aanraden om het „ W o n i n g t o e z i c h t " , door 
D r . J e n n y W e i j e r m a n geschreven, ernstig in te z i e n ; 
dit werk verdient m. i. aller attente. 

T e n slotte wil ik n o g even duidel i jk doen uitko
men, dat ik in deze beschr i jv ing onze groote steden 
in het bijzonder op het oog had. maar in geen geval 
een enkele gemeente of enkele personen 

D i t schrijven is een algemeene beschouwing en als 
zoodanig bied ik het u. geachte redacteur, ter plaat 
s ing aan, waarvoor ik u bij voorbaat m i | n beleefden 
dank betuig. 

W. 

W i j hebben, en de lezers onzer laatste art ikelen 
over Houwpoli t ic zullen dit begrijpen, het ingezonden 
stuk van den heer W . met ins temming geplaatst. 

O p d c eischen, die hij aan het personeel der bouw 

politie wil stellen, hebben wij niets af te dingen. A l 
thans in de grootere gemeenten v a n het k i j k z o u 
het aan die eischen moeten beantwoorden. 

D c heer W . wijst er op, dat er zoo we in ig eenheid 
is in het bouwtoezicht hier-te-lande, en hij geeft z i jn 
verbazing te kennen over het ook door ons geconsta
teerde feit, dat in naam der openbare orde, zedel i jk
heid en gezondhe id de eene gemeente voorschrijft , 
wat ccne andere ten strengste verbiedt. E e n h e i d be
hoorde cr ten dezen opzichte te bestaan. Z i j is echter 
alleen te verkri jgen, wanneer het R i j k zich de rege
l ing dezer materie a a n t r e k t 

M e n mocht veronderstellen, dat de bezwaren en 
dc klachten, die nu reeds zoovele jaren geuit worden , 
bij de Regecr ing , die met een wet op het bouwtoe
zicht bij rle K a m e r s zou komen, een open oor zouden 
gevonden hebben. 

H e l wetsontwerp, den l i n September laatstleden 
bij de T w e e d e K a m e r der Sta tcn-Gcneraa l ingediend, 
uit overweg ing : „ d a t het wensehelijk is bepal ingen 
vast te stellen betreffende de volkshuisvesting", w e r d 
dan ook door velen met verlangen tegemoet gezien. 

Reeds sinds langen tijd toch stond het vas t dat 
d e wijze, waarop d e Gemeentewet d e materie h a d 
geregeld, onvoldoende was. Slechts van ccn Ri jkswet 
was verbetering te wachten. D i e wet is nu voorge
dragen, en reeds van verschil lende zi jden met groote 
toejuiching begroet. 

W i j kunnen in die bl i jdschap niet deelen. H e t maat
schappelijk gedeelte van het vraagstuk willen wij 
onbesproken la ten; maar wij moeten aanstonds ver
klaren, dat wij als technici, slechts m a t i g met het 
voorgestelde zijn ingenomen. 

Een Rijkswet hadden wij verwacht, en daarbij ver-
onder , l e id , dat 'iet Rijk liet toezicht op liet bouwen 
wi lde gaan uitoefenen, of althans, dat zulke voor
schriften gegeven zouden zijn, dat alle Neder landers 
i n den vervolge op e e n voet van gel i jkheid zouden 
worden behandeld. 

D o c h reeds het eerste art ikel sloeg die verwacht ing 
den b o d e m in. D a a r toch staat: „ D c volkshuisvest ing 
is een voorwerp van de aanhoudende zorg der ge
meentebesturen". H e t zijn dus wederom de gemeente
besturen, wien in de laatste jaren al zooveel op d e 
schouders ge legd werd, die te zorgen hebben v o o r 
de huisvest ing van het vo..<. VVe.t moet men onder 
dit „ v o l k " verstaan? D e bedoel ing kan zijn alle i n 
gezetenen; waarschijnl i jk heeft men echter meer uit
sluitend den minderen man op het oog gehad. D e ont
worpen wet toch heeft ook hare philantropische zijde, 
zooals wij later zullen zien. 

O p welke wijze de gemeenteraad zijn z o r g aan de 
volkshuisvest ing zal wijden, leert ons art ike l 2 . . , D e 
gemeenteraad stelt in het be lang van gezondheid en 
veil igheid voorschriften vast betreffende de eischen 
waaraan moet worden v o l d a a n : a. bij het bouwen 
v a n woningen ; b. bij geheele of gedeeltel i jke ver
nieuwing ; c. met b e t r e k k i n g tot bestaande woningen. 
D e gemeenteraad stelt in het be lang van gezondhe id 
en zedel i jkheid voorschriften vast nopens behoorl i jke 
bewoning." 

V a n dit alles kunnen Gedeputeerde Staten, den 
inspecteur, belast met het toezicht op de h a n d h a v i n g 
van de wettelijke bepal ingen betreffende de volks
huisvest ing gehoord , den gemeentebesturen telkens 
voor vijf jaren bij een met redenen omk'ced besluit 
vrijstel l ing geven. , 

V a n de zoo gewenschto ge l i jkheid komt dus niets, 
omdat met deze vrijstel l ingen de deur voor wi l lekeur 
wordt opengezet. H e t spreekt toch vanzelf, dat de 
provinciebesturen zeer verschil lende opvatt ingen moe
ten hebben. 

l n art. j der w e l wordt bepaald, dat „ d e voorschrif
ten, in artikel _> bedoeld, verschil lend kunnen zijn 
naar ge lang van den aard en de grootte der woningen, 
alsmede van hare l i gg ing in verschil lende deelen der 
gemeente". H i e r wordt ous de ongel i jkheid der voor
schriften in é é n zelfde gemeente, waartegen de heer 
W . , e n o. i . terecht, groot bezwaar heeft, toor de 
wet gesanctioneerd. 

V r e e m d is, dat in artikel j dan gezegd w o r d t : „ B i j 
d ie voorschriften k u n n e n eischen worden gesteut 
omtrent de afscheiding van slaapplaatsen en de ruim 
te der vertrekken in verband met het aantal bewo
ners". W i j willen aannemen, dat deze eischen inder
d a a d zoo belangrijk zijn, dat zij v ó ó r a he andere ge
steld dienen tc worden, doch zouden d a n het wo< r d 
k u n n e n door m o e t e n vervangen willen zien. 
M a a r wanneer bouwplannen worden ingediend, zal 
h e l als regel wel onmogel i jk zijn daarbij op le geven 
hoeveel personen in ieder vertrek zullen gaan wonen 
E n wij begrijpen niet goed, hoe men, als de buizen 
eenmaal voltooid zijn, er controle op zal kunnen uit
oefenen, hoeveel bewoners in ieder vertrek aanwezig 
zijn. 

H e t vooropstellen dezen- eischen, wij willen het maar 
aanstonds zeggen, is ons een sterk bewijs van het ge 
mis aan practischen z in bij den wetgever. H i j is wel 
zoo goed te bepalen, dat de voorschriften buiten toe
pass ing bl ijven ten aanzien van woningen, waar in 
„ g e e n andere personen wonen dan die haar reeds 
bewoonden op i Januari l yoo of waar de overschrij
d i n g he l gevolg is van vermeerdering door geboorte 
of samenwoning van leden van een zelfde gezin". 
O o k de bloed- en aanverwanten volgens liet burger
l i jk W e t b o e k mogen buiten de bepalingen bl i jven. 

Nu vragen wij, wat met deze voorschriften bereikt 
zal worden ? Z i j zijn natuurlijk met het oog op den 
minderen man bedoeld , en bestemd o m het samenwo-
wonen van te v i e l personen in é é n vertrek te voor
komen. D o c h in de meetc gevallen zullen dc uit 
zonderingen van toepassing zijn. Slechts het houden 
van commensaals zou belet kunnen worden, en daar
d o o r m e n i g gezin, in naam der gezondheidsleer, zijn 
voornaamste bron van inkomsten zich zien ontgaan. 

gevol. van 
zijn, 

gemeente verordeningen in 
dat de mindere man zich 
et naleven der bepal ingen 
de bevolkingsregisters zal 

H e t eenige 
dezen geest zal dus 
n o g meer dan thans aan 
nopen-, het n i - c h n ivcii ui 

onttrekken. 
A r t i k e l 4 is meer imperatief. „ T e n aanzien van ge

heel of gedeeltelijk te vernieuwen of nieuw te bou
w e n woningen worden door den gemeenteraad, voor 
zoover niet vrijstell ing is verleend, voorschriften vast
gesteld betreffende: de plaats ing van de gebouwen 
ten opzichte van den openbaren w e g ; de hoogte van 
de gebouwen ; de afmetingen der ter bewoning 111 
te richten vertrekken ; de beschikbaarheid van dr ink 
w a t e r ; brandgevaar ; vo; irkoming van vocht igheid in 
fundamenten en muren ; hechtheid van muren, vl< e-
ren , trappen, zo lder ing en d a k ; verwijdering van 
rook, water en v u i l ; toevoer van licht en lucht." D e r 
gel i jke voorschriften moeten ook gemaakt worde 1 
voor reeds bestaande woningen, doch d c vier eerste 
o n d e r d e d e n kunnen dan vervallen. 

D i t alles is heel f r a a i ; het zal echter niets baten, 
als niet de regelen, door de gemeentebesturen in zake 
deze onderwerpen te geven, bij de wet worden vast
gesteld. N u reeds zijn in de bouwverordeningen onzer 
grootere gemeenten voorschriften als de bedoelde op
genomen. D a t ze sterk verschillen is wel het beste 
bewijs, hoe n o o d i g het is, eens en vooral vast te stel
len, wat een normale bouwverordening dient in te 
houden . 

E e n onderdeel is door den wetgever vergeten, e a 
w e l : „ d e hoedanigheid der te bezigen bouwstoffen". 
-Als hierop van overheidswege niet gelet m a g worden, 
komt er wel nooit een goede „ v o l k s h u i s v e s t i n g " . 

ln artikel 5 wordt het „ v e r g u n n i n g s s y s t e e m " , nu 
reeds in sommige gemeenteverordeningen opgeno
men, gesanctionneerd, maar alleen voor „ t o t bewo
n i n g bestemde gebouwen", of het „ g e h e e l of gedeel
telijk vernieuwen daarvan". W e i g e r i n g der vergun
n i n g kan geschieden „ o p g r o n d , dat aan de voor
schriften der bouwverordening niet wordt voldaan". 
Zoodoende i s hel vergunningsrecht geen d w a n g m i d 
del meer in de handen van gemeentebesturen, die 
bi jzondere oogmerken willen bereiken. „ A a n het ver
is enen der vergunning", zegt het ontwerp verder, 
„ k a n als voorwaarde worden verbonden het betalen 
van een bijdrage in de kosten van bestrating, riolee-
ring, verl ichting en aanleg van waterleiding, ingeval 
bij plaatselijke verordening dienaangaande, bepal in
gen zijn vastgesteld cn het bedrag der bi jdrage is 
geregeld." 

E v e n w e l moet „ h e t besluit tot het v e r k e n e n v a n 
voorwaardel i jke vergunning of tot weiger ing der ver
g u n n i n g altijd met redenen omkleed" zijn. 

A r t i k e l <> bepaalt, dat, 111 de gevallen bij de ge
meenteverordening aangeduid, Burgemeester en W e t -
i ioudirs bcvo. gd zijn : ..nadere eischen va-,! le stel
len ten opzichte van in die verordening bepaaldel i jk 
aangewezen onderwerpen" maar ook „ v r i j s t e l l i n g te 
verleenen van het voldoen aan in die verordening 
bepaaldelijk omschreven eischen". M e n denkt hier 
aan de oude formule uil den rcgenlentijd ..ter discre
tie van mijne heeren Burgemcesteren". O o k de wet
gever heeft soortgelijke gedachten gehad en, bevreesd 
dat men in het stellen van „ n a d e r e " eischen wel eens 
wat ver k o n gaan , beroep toegelaten „ o p den G e 
meenteraad". D e practijk leert, dat men op deze 
wijze meest bij den duivel te biecht komt. T o c h i s 
de Gemeenteraad souverein gebleven. Heef t deze 
iemand geweigerd o m tc bouwen, d a n is er g e e n 
macht ter wereld, die daar wat aan verhelpen kan, 
al berustte de weigering op de onzinnigste gronden. 

A r t i k e l 7 kent aan Gedeputeerde Staten, die „ h e t 
advies van den inspecteur" inwinnen, het toezicht o p 
het vaststellen en buiten werk ing brengen der ge
meentelijke bouw verordeningen toe, terwijl artikel 8 
hen de bevoegdheid geeft voor onwill ige gemeente
besturen zoodanige verordeningen te maken , of we l 
ze te wijzigen of in te trekken. 

In artikelen 9 en 10 wordt een p o g i n g gedaan o m 
een statistiek van huurders en verhuurders in ge
meenten boven 20.000 zielen te verkrijgen. D e z e 
art ikelen hebben uit een technisch oogpunt geen be
lang. O o k de artikelen t l - 25, betreffende de ver
beter ing van woningen, overbevolking , onbewoon
baar verklaring, ontruiming en afbraak, kunnen hier 
onbesproken bl i jven. 

O v e r de onteigening, zooals zij in art ikel 26 is 
geregeld, hopen wij later eenige beschouwingen te 
geven. Gehee l van staathuishoudkundigen aard zijn de 
artikelen 29—36, die bepalen hoe door G e m e e n t e e n 
R i j k geldelijke steun voor het bouwen van woningen 
! . . i i i worden verleend V a n de -.tra f bepal ingen deelden 
wij in ons vor ig nummer de voornaamste mede. 

H e t zou ons niet verwonderen, indien de geeste
lijke vader van het technisch deel van het wetsont
werp in cenigerlei be trekking staat of gestaan heeft 
tot het gemeentebestuur van Amsterdam. W a n t d e 
toestanden, op het oogenbl ik in dc hoofdstad aan
wezig, vindt men vrijwel als bas-is der n u voor het 
geheele R i j k voorgestelde regeling terug. M e n is ver
moedel i jk van meening. dat A m s t e r d a m , met z i jn 
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vijfhonderdduizend zielen, wel in de eerste plaats hij 
de samenstelling dezer „woningwet" in aanmerking 
genomen mocht worden. 

Over de staatkundige, staathuishoudkundige cn 
menschlievcnde strekking van het wetsontwerp mati
gen wij ons geen oordeel aan. De technische bepa
lingen voldoen ons niet, oindat zij slechts een toe
stand bestendigen, die reeds lang onhoudbaar is ge
bleken. Het is niet aan tc nemen, dat de besturen 
onzer grootere gemeenten, die nu reeds zulke lijvige 
bouwverordeningen maakten cn daar zoo slecht de 
hand aan hielden, in het vervolg anders zullen doei 
en zich de kosten van talrijke bouwopziehters, tot 
wier aanstelling geen wet hen verplicht, zullen ge
troosten. 

Nog minder mag worden verondersteld, dat die 
gemeentebesturen plotseling zóó verlicht zullen wor
den, dat hunne bouwverordeningen allen als model 
len 'in haar soort zullen mogen gelden. 

En ten slotte gelooven wij niet, dat de willekeur, 
waarover zoo vaak geklaagd wordt, zal eindigen, zoo 
lang in bouwzaken de gemeenteraden uitspraak doen, 
zonder dat hooger beroep mogelijk is. 

R E C L A M E P L A A T VOOR H O R L O G E S 
Dat er niet minder dan 12O antwoorden inkwamen 

op de prijsvraag voor een aanplakbiljet, uitgeschre
ven door de Academie van Bëeldenue Kunsten en 
Technische Wetenschappen le Rotterdam, bewijst 
wel, dal er liefhebberij voor het oplossen van zu.ke 
vraagstukken bestaat 

Bij het bezichtigen der ingezonden teekeningen 
constateerden wij niet vreugde, dat het grootste deel 
der ontwerpen van een in menig opzicht onverwa hte 
vaardigheid getuigt. De teekenscholen linjken rijke 
vruchten af te werpen. Want de bepaald slechte, on
beholpen inzendingen, die bij vroegere gelegenheden 
wel eens wat al te talrijk waren, zuilen nu geen 
vijfde van het geheel vormen. 

Waar het echter nog steeds aan blijft ontbreken 
is vinding. De Engelsche, Eransche en Duitsche 
plaatwerken worden wel ijverig' bestudeerd eu be
wonderd, doch die bewondering uit zich 111 een hare/ 
gevaarlijkste vormen, namelijk navolging, Bij dc 
meeste inzendingen kan, wie genoemde plaatwerken 
kent. de modellen met den vinger aanwijzen. 

Het is een veeg teeken dat de jury, bestaande 
uit de heeren P. A. Schipperus, II. Evers en A. van 
Maasdijk, over het met den eersten prijs bekroonde 
ontwerp „Stip" moest zeggen: „Hoewel de ontwer
per onder invloed van den schilder Mucha is geweest, 
is zijn compositie loch persoonlijk gebleven. Wie /.< ó 
onder vreemden invloed staat als deze teekenaar, 
kan niet persoonlijk zijn. Had de horlogemaker 
zu lk een ontwerp begeerd, dan had men hem naar 
Mucha moeten verwijzen. Hij zou dan voor het geld, 
dat hij 1111 aan d.e prijzen, premiën en gratificaties 
besteed heeft, beier bediend zijn. Want Mucha, die 
de schepper is van deze „en profil" gestelde, zen-
bevallige vrouwefiguren, kan zulk werk natuurlijk 
nog beter maken dan zijn navo'gcrs. Dat het hem 
daaraan hier-te-lande niet ontbreekt, leert ons deze 
tentoonstelling. De ontwerpen „Aleide", „Ik wil niet 
kapot", „Klavervier", „Ora et Labora", „Adres", „El 
Trabajo" zijn op zijn werk al zeer duidelijk geïn
spireerd. Heeft men met dc navolging vrede, dan 
kunnen de beide eerste dezer zes zeker met hel ont
werp „Stip" gelijkgesteld worden. Hun had althans de 
tweede en derde prijs niet mogen ontgaan. 

Reeds bij een vroegere prijsvraag voor e, 11 aan
plakbiljet trof het ons, dat de beoordeelaars niet naar 
een bepaald systeem tc werk waren gegaan, zoodat 

het duister bleef, welke eischen zij aan zulk een ont
werp meenden tc moeten stellen. En wederom laat 
deze tentoonstelling ons m de onzekerheid. Want de 
met den tweeden en derden prijs bedachte ontwerpen 
„Groen" en „ln liet verleden ligt het heden" behooren 
tot een geheel ander soort als dat, hetwelk den eer
sten prijs verwierf. Hier is de strenge styleering sym
metrisch ten opzichte van een as gebezigd. Le ont
werper van „Groen" heeft naar de nieuwe Münchc-
ners gekeken, de ontwerper van „In het v< rieden 
enz." wendde den blik naar het westen, zoodat dan 
ook de beoordijlaars zeggen, dat zijn werk „herinne
ringen aan modcrn-Engelsche composities toont." 

Neemt men aan, dat dc opvatting dezer beide ont
werpers de juiste is, dan mag „Stip", noch een daar
mede verwante teekening voor ccnigerlei onderschei
ding in aannicrkng komen. Er dient dan onder an
dere inzendingen als bv. „Lijn". „Kleur", „het Keren-
blocmpjc", „ rijd is geld", „Onine niniium nocet", 
..De tijd is snel, gebruik hem wel", „Ornament". „Le 
Temps", „Flora", „Blauw en geel", „Schets", „Time 
is money", „Zandlooper", „Tik tak", cn soortgelijke 
een keus gedaan. Men kan dan, al naar verkiezing, 
Engelsch of Duitsch getinte nemen. 

De eervolle vermeldingen brengen den beschouwer 
nog meer van de wijs. Want dc realistische figuren, 
breed geteekend, cn alleen met zwart, zo ider lus-
sehentinlen aangewassehen, die hel tijdschrift „Ju-
gen 1" dikwijls geeft, die ook in de „Revue Blanche" 
af en toe voorkomen, en die door de ontwerpers van 
„Geel, groen, blauw, zwart" cn „Tryal tc pas ge
bracht zijn. vallen geheel buiten de be'ide vorige ka
ders. Het ontwerp „Tijd slijt", dat de Delftsche pla-
teelbakkerstrant vertoont, past misschien 111 de cate
gorie der „geslyleorde" inzendingen, maar heeft to;h 
geen recht op een onderscheiding, terwijl het ontwerp 
„Mul lag", dal ook in die afdeeling thuis behoort, 
bepaald zwak is. En ten slotte is in het ontwerp 
..Kroon" de lithografenstijl aan het woord. Wat was 
nu de leidende gedachte van de beoordeelaars? 

Mag realisme op een aanplakbiljet gehuldigd war
den, dan zijn de ontwerpen „Een gevvifïl merk" en 
„Eere wien eere toekomt", verdienstelijke scheppin
gen, die o o k aan het doel, de aandacht van het publiek 
le trekken, wel zullen voldoen. 

Wie daarentegen van meening is, dat het vreemde, 
het dwaze, niet uitgesloten behoeft te worden, kan 
den palm reiken aan een der ontwerpers, die 111 het 
ongewone hun heil hebben gezocht. Er is ook in dit 
genre nogal keus. Zoo zagen wij bijvoorbeeld een 
geraamte, dat zich aan een korenbloem vasthoudt en 
1011 zandlooper wegschopt; een hoofd dat uit den 
grond oprijst en angstig staart naar een horloge, dat 
mcl ren hand uit. den hemel koml vallen; oen engel, 
die, in een Hollandsch polderlandschap geplaatst, van 
een verrassend effect is; twee clowns; en ten sl• >1 te 
ron portret van Einile Zola, welks teekenaar zeker 
geen antisemiet is. Deze ontwerpen staan qua teeken
werk niet laag. 

Het is cr nog ver van af, dat wij reeds een karak
teristieke reclamekunst hebben zouden. Onz: ont
werpers zien nog 1c veel naar wat in het buitenland 
gemaakt wordt. Doch wij hebben op hel oogenblik 
tal van in liet teekenen geoefende handen; als de 
daarbij bel rende breinen nu maar wat vindingrijker 
worden, dan zijn wij reeds ccn heel eind op weg. 

TENTOONSTELLING V A N GLASSCHILDERKUNST 
T E A R N H E M . 

Po hoeren Liihror en Ler*eh te l'treeht hielden van IR tot 23 
September in dc bovenzaal van de soc'ötoit St Jan te Arnhem 
eeno expositie van hun glasschilderkunst 

Paar do zaal van St. Jnn voor dorgeljjke exposities totaal 
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ongeschikt blijkt, had de heer l,.".hrer alle kunstmiddelen aange
wend om bet te weinige licht te concentreeren, zoodat de ten
toongestelde glazen tamelijk goed te zien waren. 

K311 grooto vooru'tgnng in het werk van dsn heer Liihror, na 
zgne gelukkige vereeniging met den heerLeracb, kunnen wjj mot 
genoegen constatocren. De In unties, gemaakt van bctopales-
centglas, dat in Amerika wordt vervaardigd en per kilo wordt ver. 
kocht, waren goed van toon en vorm; alleen kon o n H d c bijvulling 
van het gestreepte glas in de zeer modern opgevatte pnuw 
niet bekoren. Het licht komt hier te brutaal doorheen. Naast de 
f i jnere tinten v i n do veeren en den kop zou eene vulling van 
minder doorlatend glas leder voldoen 

Het Louis X V venstertje was goed van toon es vorm. liet 
tigonrtjs kwam tegen bet afgedekte glas goed uit. Jammer dat 
het juist stond onder de pauw niet de krachtige kleuren endanr-
door zwak leek. 

De proeven v i n kerkelijke glazen waren zeer goed. De kleuren 
zjjn niet op het glas geschilderd en in den oven gebrand, doch 
verkregen uit glas van verschillende dikte, waardoor dc overvloeiing 
der tinten wordt veroorzaakt, liet licht gaat uit don aard der 
zaak door dit gekleurde glas sterker been dan door gebrandschil
derd glas, waardoor men eenigszins bet mystieke van do op laatst
genoemde wijze behandelde kerkvensters mist. 

lie geëxposeerde geschilderde koppen waren verdienstelijk van 
toon, vooral blonk uit de Petruskop (uit de.Voetwassching ge
nomen) Het tlothische venster, de verheerlijking van den Christus 
voorstellende, was een zeer goed geslaagde proeve van wat de 
firma op kerkelijke kunst kan leveren. 

liet bezoek wns matig. Over het algemeen trekken kuustexpu-
sitiën in onze stad niet veel publiek, en de locale bladen helpen 
dapper mede om door hunne voorlichting het publiek nog van 
de wjjs te brengen. Ik las onder een rubriek, waarboven stond 
„Letteren, Tooneel, Kunst, enz.' een spreuk, daarna vermelding 
van de publieke vermakelijkheden, een verslag van deze tentoon
stelling, een verbaal over de kunsten bij Carré en een vermelding 
van de aanbieding van een gouden beker aan Taco Mesdag. 

Kn iu de beschouwing over de tentoonstelling, hierboven be
sproken, staan zulke verkeerde opmerkingen, dat het de moeite 
loont er enkele aan tc haten: Eerst een aanhef over stoelen co 
tafels, die logisch gedacht zyn, en dan volgt: 

„De glasschilderkunst moei weer uit het verval tc voorschijn 
worden gebracht en de waarde dor bewering, dat do glasschilder
kunst niet meer is wat zy vroeger was, moet tot nul gereduceerd 
worden (ik cursiveer). En dat is zjj bynn; reeds kunnen nagenoeg 
alle kleuren oven schitterend, even vol, even doorzichtig en even 
vei schillend van lint in éénzelfde stuk glas gemaakt worden als 
de oude glasschillers dit vermochten." 

Ik zou don verslaggever willen aanraden in lioudueen* een 
kgkje te gaan nemen naar dc glazen van Crahetb en anderen . 
dan zal h|j tot andere gedachten komen. Zeker er wordt veel 
goeds gepresteerd, doch het hier bedoelde glas verkrijgt door de 
gicting verschillende tintea, terwjjl de vroegere glazen werden 
beschilderd cn gebrand. Ik geloof dat bot verschil tastbaar is. 
Ik zou, om sterk te spreken, deze wyze noemen een glorie vau 
de techniek, die voor de kunst niet bevorderlijk is. 

Verder schrijft do verslaggever: 
„Eeu vooroordeel moet verdwijnen, dat geschilderd glas alleen 

in kerken en eigenljjk gezegd alleen nog maar in Roomscho 
kerken tehuis behoort. Dit is de meest dwaze gedachte die men 
zich kan voorstellen. Het behoort overal -eaar een sink decoratief 
moet worden aangebracht en waar licht moet worden doorgelaten, 
dus evenzeer in 1'rotostnntschc kerken als in woonhuizen cn open
bare gebouwen. Gelukkig dat dit idee reeds meer en meer veld 
begint te winnen en dat er zoodoende een toekomst voor den glas
schilder, die aan den top der kunstnijverheid staat, geopend wordt ' 

Het schyut mij hier of de verslaggever in geen jaren rondom 
zich heeft gezien. Het is soms waarlijk om er ziek van te worden, 
zooals dc mode het glas in lood en het gebrandschilderd glas 
te pas en te onpas plaatst. In butï'etdeuron zelfs, zoodat men, om 
ervan te genieten, in het lm Het moet kruipen, daar alleen inval
lend licht de beschouwing mogelijk maakt. Neen, werkelijk, door 
do zucht naar goedkoop en het verlagen ervan tot een gowoon 
handelsartikel, is ook aan dezen tak van kunstnijverheid veel kwaad 
toegebracht. 

Verder moet my nog de opmerking van 't hart dat de besproken 
pauw in-1 in nieuw Engelscben stijl is , maar dat de wyze van 
glaszetiing een EngelBbh procédé is. 

Ten slotte zegt de verslaggovor „dat do heeren Lühror en 
Lersch hier geen platgetreden paadje van imitatie volgen, maar 
dat zjj zoekond eu vindend hun eigen wog durven gsau". 

ik geef de vorzekering dat ham bjj nadere bestudcering van 
dc geschiedenis van de glasschilderkunst blijken ztil dat dit puadje 
niet zoo erg plat getreden is, want dat er na de dagen van Crabeth 
en anderen oen vervalperiode is aangebroken in de gladschilder
kunst, zoo groot en zoo verpletterend, dat er tot op onzen tyd 
op dat heerlijke paadje van dc oude kunst nog niemandgeloopcn 
heeft, laat staan het plat getreden. Dit zoo gebruikelyko slot 
past hier slecht. 

De oude glaasjes, zolfs gebarsten, doen hoog opgold ondor dc 
kenners. Laat de verslaggever maar eens een bezoek brengen op 
't Prinsenhof te Delft, waar Jan Schouten met een staf vau tee
kenaar» en Bchilders, waaronder mannen als Le Comte, jarenlang 
met succes bezig zyn geweest om dat platgetreden paadje te zoeken. 

en do glasschilderkunst to doen herlevon. Ik ben overtuigd dat 
hg, by een weinig gevoel voor kunst, een anderen kijk zal ont
vangen en zyn e:geo verslag wel wat conventioneel gaan vinden. 

Is er zoo weinig aan gelegen op kunstindustrieel gebied goede 
vcrslazen te maken in da locaio bladen, dat men zelfs zich de 
moeite niet geeft daarvoor óf inlichtingen in te winnen óf die 
verslagen op te dragen aan personen die oordeel over techniek 
cn kunst hebben'r Het is toch niot te vergen dat oen gewoon 
verslaggever een veelarmige hydra is, die meent alles te kunnen 
omvatten; het is m. i . hoog noodig dat ons publiek ontwikkeld 
wordt op dat gebied. Het „enseignement de la rue" geeft door 
het weinig aanwezig zyn van wat goeds niet veel, en hot publiek 
kan bet kaf van het koren meestal niet onderscheiden. 

A . R. V. 

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 K A V K N H A C K Do Commissie van advies voor do Grafelijke 

/alen beeft mm den Minister vnn Waterstaat een werkplan over 
gelegd, in de verwachting dat aan het gerechtshof spoedig elders 
een tijdelijk verblijf zal worden aangewezen, zoodat niet alleen 
het gebouw van de Rolzaal kan worden hersteld, doch ook de 
aanbouwen aan de zuidzijde van de Hofzaal kan afgebroken worden. 

Van die meening uitgaande, stelt de commissie zich voor dat 
de gang der werkzaamheden zal zijn: 

lo. G e r e c h t s h o f . In goeden staat brengen van het groote 
gewelfde vertrek onder de Rolzaal, door het herstellen en gedeel
telijk vernieuwen der gewelven, het wederopenen van bestaan 
hebbende licht- en deuropeningen met ramen en deuren ea het 
leggen van eon vloer. 

Het herstellen der gevelmuren van dit gebouw. 
Het maken van die werken ia het gebouw, welke na een be

hoorlijk onderzoek blijken zullen noodig te zijn, waartoe o.a be
hooren de verbindingen en aansluitingen tusschen dit bouwdeel 
cn het gebouw van De Lairesse aan de eene en de Hofzaal aan 
de undcre zijde 

2o. II a a g t o r e n t j e Herste'len van muren, gewelven, stee
nen en houten vloeren, bekapping, enz, voor zoover dit niet nog 
in dit jaar kan i:e«chieden. 

3o. H o f z a a l . Herstellen van muren en steunbeeren, afbreken 
van de huizen aan de zuidzyde en aanschaften van materialen, 
teneinde met kracht te kunnen doorwerken, zoodra de gelegen
heid daartoe verkregen is. Van groot belang is vooral om reeds 
in het aanstaande jaar aan te schaften het eikenhout voor de 
nieuwe kap, tenminste voor zoover betreft bet hout van zware 
afmetingen. Dergelijk bont is niet altijd dadelijk te verkrijgen, 
0 1 zeker niot in voldoend drogen staat Wordt dit nu in den 
loop van 1900 aangpschaft, zoo kan het eeu of twee jaren uit
drogen vóór het in bewerking wordt genomen. 

Eene begrooting voor bet gebecle werk te geven is zeer moei
lijk, zoolang d" te verrichten werken niet volledig zijn bestu
deerd , doch de Commissie meent dut de herstelling van het ge
rechtshof met Haagtorentje nog ongeveer f40,000 zal vorderen, 
terwijl voor de Hofzaal de kosten op ongeveer f 165,000 zijn te 
stellen. Voor bet aanstaande jaar acht de Commissie het wen-
- f hel ijk dat wederom f U0,000 worde uitgetrokken, welke gelei
delijk kunnen verwerkt worden, terwijl daarenboven voor het 
aanschaften van eikenbout voor de kap van de Hofzaal oene som 
van f20,000 zal noodig /ijn. 

— De DÜTOtring der werken voor de visseheMunven te Sche-
veningen is thans op de volgende wijze geregeld: 

Het gedeelte, dat door het Ryk bekostigd wordt en begroot is 
op ruim vier ton, na-neljjk de havenhoofden in zee met*t bageer-
work daartus4chen, zul worden uitgevoerd door den ingenieur van 
don rijkswaterstaat li Wortmnn, onder leiding van den hoofd
ingenieur van den rijkswaterstaat A van Hoon"; terwijl de uit
voering van alle overige werken der haven, die begroot zgn op 
circa l i millioen en die voor rekening der gemeente komen (met 
provinciaal subsidie van drie tout, opgedragen is aan den ingenieur 
der gemeentewerken, den beer P. J van Voorst Vader, onder 
leiding van den directeur der gemeentewerken. 

ROTTERDAM. Het bestuur der Vereeniging „Houwkunst en Vriend
schap ' kondigt in een rondschrijven aan de leden voor dezen 
winter de volgende spreekbeurten aan: 

Woensdsg II October de heer J . C. Niermeijer, leeraar aan 
hotgymnasium te Rotterdam; 1 Novembjrde heer A \V Weissman, 
architect te Amsterdam; 22 November Dr. L Bleekrode, te 
's-Gravenhage; lit December de hoer J. L. M Lauweriks, architect 
te Amsterdam; 10 Januari algemeene vergadering; 21 Januari 
dc hoer Henri Evers, architect te Rotterdam; 14 Februari de 
heer II P, Itcrlagc. architect te Amsterdam; 7 Maart ; 
2S Maart 

Voor de beide laatste ve-gdderiugen is het bestuur nog in 
briefwisseling mot do heeren J . J We»e, architect te Nijmegen, 
en W. C. Bron war, plateelbakker t> Gouda. 

G R O N I N G E N . De schutting om hot gebouwtje „do voormalige 
Hoofdwacht" U verdwenen. Kr is gelukkig niemand bij geschrokken 
en de ontmaskering is dus k timer afgeloopen dan men verwachtte. 

Jïu het oudje weer verjongd te voorschijn is gebracht, maakt 
hot een goed tiguur. 'i Is knup gedaan. Jammer is 'techter dat 
de, misscliien wel wat overdreven, zucht naar oorspronkelijkheid 
het gebouwtje in den grond heeft gestopt. Dat had vermeden 
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kannen worden, wanneer men het nieuwe kali'had weggelaten 
dat in het deurkozijn ië aangebracht om boven de deur, op ge
lijke hoogte met de bovenhelft der wcderzjjdsche kruiskozijnen, 
een bovenlicht te vormen. Dit bad aan het geheel geen schade 
gedaan en in elk ̂ eval minder dan do te lage ligging van den 
vloer. Bovendien is door dat kalf de ingang nauwlgks hoog ge
noeg om zonder bukken te kunnen binnengaan. 

ANnnneer men in aanmerking neemt, dat de menschen in vroeger 
eeuwen beduidend grooter zjjn gewoest dau tegenwoordig, is 
het ook niet uan te nemen dat het gebouwtje toen zulk oen lage 
deur had. Maar hoe Hit zij, nu men geinoend heeft hot gebouwtje 
als een merkwaardigheid te moeten behouden en restaureeren, 
kan niet ontkend worden dat hot, op zichzelf genomen, op een 
afstand er aantrtkkelijk uitziet. Toch blijven er nog mopperaars 
naar staan kijken, oie het zonde vinden dat aan dit „ding" 
zooveel kosten zijn besteed en het een sta-in-den-weg bljjven 
noemen voor den kerk- en toreningang. Zij gelooven dat een ander 
geslacht, met miuder respect voor de oudheid het gebouwtje 
daarom zal doen opruimen. 

HAARLEM . Het comité voor dc oprichting van een standbeeld 
voor Krans Hals is met hot ontwerp gereed, en heeft dit ter 
goedkeuring bjj don Itaad ingediend. 

II. en \V. advisceren er goedgunstig op te beschikken en tevens 
toe te staan, dat de gemeente-architect bjj de oprichting zjjn 
medewerking mag verleenen. 

Het monument komt in het florapark. 
Zl'TFEN. Aangnnnde de restauratie der Sint-Walburgskerk valt 

het volgende mee te deelen. liet voorfront van het zuiderdwnrs-
pand is bijna geneel gereed op het voegweik ondor dc waterlijst 
na en het horstel der pliutstukken. 

Voor do open ruimte tussehen bet collects tenhuisje en dc 
zuider zijbeuk is een mooi hek gezet, door den beer II. A . 
l-.zerman, architect der restauratie, ontworpen, eu door denbeer 
J . Volkers albier gesmeed. 

In genoemde zijbeuk is dc vroegere, Haar aanwezige deuropening, 
welke dichtgemetseld waa, weer opengebroken eu vun stijlen en 
een bovendorpel in Gildehauser steen voorzien. Uaarlusschen is 
nu eene eikenhouten oeur met mooi ijzeren beslag geheugen. 
Aan de voorzijde is deze deur glad bewerkt, aan dc achterzijde 
zjjn uitgeschulptc cirkels aangebracht. (Ar Kolt. Cl.) 

— Aflevering 9 van De .Xatuur (uitgave van .1. G. Brocse, te 
l'trechti bevat: Micrcnplanten, door Dr. H. .1 Calkoen. — 
Korauldieren cn Koraalriffen, door Dr. A. J . C. Snijders. — Dc 
afsluiting en oroogli gging der Zuiderzee. door A. D. Ha^edoorn — 
— Gooiland. Een geognosliwcbe biologische Btudic, door C. J . 
Koning. — Het jubileum der Itoval Institution of Great Britain, 
door Dr. I,. Bleekrode. - Sterrenkundige opgaven en inededee-
liugen, door A ut. Punnekoek. — Correspondentie. 

1' E K S O X A L 1 A . 

— Hij kon besluit is benoemd : tot hoofdingenieur der telegraphic 
A. K. li. Collette, thsns ingenieur tier telegraphic in algemcenen 
dienst; tot ingenieur der telegraphic in Blgcmeonen dieiiHt S. .). 
J . H . van Einden, thans ingenieur der telegraphic. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat is de 
ingenieur 8e kl. 11. L. van Hoort', met ingang van 1 October a. 
e., toegevoegd mtn den ii genieur Du Croix. tor standplaats IJmuidon. 

— Bij den Waterstaat in Nederl.-Indic zjjn: 
benoemd tot opzichter le kl. de ambtenaar cp non-activiteit, 

tijdelijk gesteld ter beschikking van den directeur der burgerlijke 
openbare werken, teneinde dienst te doen als opzichter 2e kl., 
G. A . A . Theuvenet; 

benoemd tot opzichter 8e kl. cn geplaatst in de residentie 
Hagelen, de ambtenaar op non-acliviteit J . C. Swaub; 

t ijdel ijk g o s t c l d ter beschikking van den directeur der bur
gerlijke openbare werken, de ambtensar op non-acliviteit J . Th. 
1'. •). Straatman, laatstelijk ingenieur 2e kl. 

— Bij den „Xoord-Frieschen Locaalspoorweg" is benoemd tot 
ingenieur dc civiel-ingenieur II. C. Meerburg, te Leiden. 

— Tot leeraar in het vakteekenen aan de burgeravondschool 
te Schiedam is benoemd de heer A. C. I.inschoten. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— O n d e r w i j z e r v o o r b o u w k u n d i g t e o k e u e n 

aan de Xutsteekenschool te Scheveningen, van October tot 
ultimo Maart, 4 avonden per week van 6{—Si uren. Salaris 
/225. Adres den heeren 1'. A . Koch en H. van Wort te Scheve-
veningon. (Zie advert, in /iet vorig ito ) 

— B e k w a a m b o u w k u n d i g e , in staat zelfstandig als af-
deelingschef op een bouwk. bureau le fungeeren. Salaris naar 
bekwaamheid. Adres lett B K , Boekh. W. P. van Stockum & Zn., 
Buitenhof 8(i Den Haag. (Zie advert, in het vorig na.) 

— E r v a r e n o p z i c h t e r , om tijdelijk in Rijksdienst te treden 
als ijzerconstructeur bij den bouw eener brug over de Oude Maas 
te Spijkeniese. Salaris / lot) per maand. Adres, met opgaaf van 
betrekking, leeftijd, gehuwd of ongehuwd, aan den ingenieur van 
den waterstaat II. .M. Ilonkcs, te 's-Gravenbnge. 

— B o u w k u n d i g t eekenaar , om gedurende 4 uur per dag 
les tc geven aan eene R.-K. instelling te Rotterdam. Sularis / 50U. 
Adres lett. B. R., Bureau dezes. {Zie adv. in dit no) 

— O p z i c h t e r bij de g e m e e n t e w e r k e n te Dordrecht 
Jaarwedde / 1000. Kennis van polderwerken. landerijen en be
maling strekt tot aanbeveling. Adres Burg en Weth. vóór 15 Oct 
(Zi: advert, in dit no.) 

D I E N S T A A N B I E D I N G E N . 
(Dienstaanbiedingen in bekuofilen vorm -oorden ten gerieve van 

heeren geatjonneeraen tweemaal per /aar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezendme, 
der eventueel inkomende brieven.) 

— - Bouwkundig teokenaar zog zich gaarne geplaatst op werk of 
kantoor vsn een architect. Adres n". 18.111 bockhandel vb. W. .1. 
van Hoogstraten, 's-Gravenhage. (Zie adveii. in het vorig *•) (2> 

INFORM ATIKPURKAI: TECIINISI UK VAKVKRKKVIOISG , 
V A N - I I K R - H K L Ü T S T H A A T 2»; AMSTKRIMM. 

1. Ilouwk Opz,-Teekenaar, leeft. 25 j . ong. sal. ' 70 ü 80 p. m, 
2. Ondeibaas-opzichter, l i „ „ per week. 

CORRI:SI'OXI)I:NTII;. 
— Den lieer v II te A. Wegens plaatsgebrek moet uw nrtikel 

tot bet volgend nomnier blijven liggen. 

Met 1 tor. « . « . wordt G E 
VRAAGD aan een B. C. initelling te 
Itetlte retain een Sanitary Engineer. 

om geilnrer.de 4 uur per dag lei te 
geven. Salaris /'50O. Adres met frat-
co brieven onder letter B R bureau 
van dit blad 

D o r d r e c 1 it. 
Voor tie betrekking van < > l'Z ICIITEH 

bij de Gemeentewerken lt' 
l . o r i l r c c l i l . op een jaarwedde van 
circa ƒ 1 0 0 0 . — . worden sollicitanten 
opgeroepen. 

Kennis van polderwerken, landerijen 
en bemaling strekt tot aanbeveling. 

Sollicitatiën op zegel iu te zenden vóór 
den 1 ~> October 1899 aan Burgemeester 
en Wethouders. 

Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
M o m . San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 154» De Hiiyterkade, A JISTI.HI> VII, Filiaal: .'MS R o k i n . 
Hoofdagent voor Nederland, België on Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van complecte Badinrichtingen, —Privaat-Inrichtingen.— 

Shanks Closctn zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.— 
Closets, WaschtaUls, Urinoirs enz. — V I'. IC \V A K M I \ U en V K \ T I K A T I K . 
Itelast zicli met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer coneurreeroude prijzen. 

Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wedcrverkoopers genieten iiet gebruikelijke rabat 

VAN IUJN & Co., 
It O TT Kit It A . V . 

Kantoor cn Mzoazijn lilormkweeker-
straal 0 4 b.jd. Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd GLAS. enz. enz. 

SPIEGEL- en VERSTERGLAS. 
Glasverzilveriug' 

voor de ffroolnle metten. 

van / • » • « ( en van ttaal, in verschillende 
etmstrueliè'n. Prijscouranten ea in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

ir. u. sr. HcmoËevm, 
Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTERDII. 

Ter drukkerij der Naamlooze, Vennootschap „Het Vaderland". 

34«e J A A R G A N G N \ 40. Z A T E R D A G , 7 October 1-90. 

KLDAcnu-k: 1\ VV. VAN GKNDT JGz. Adre* voor Redactie en Administrate: Uureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 

AboimemenUprijs per jaar b.j vooruitbetaling voor het binnenland 
f$.— ; voor Ueigie" / 6 . 5 0 en voor tb overige landen der Post-unie, 
met inbegrip vau Xederlandsch-Indië en Transvaal, / 7.50. Afzonder
lijke nummers bij vooruitbetaling met plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat ƒ0.15. 

Advertentién van 1 tot 6 regels / 1.00, het btwijMiummer daaruiuler 
begrepen; v. or eiken regel meer ; 0 1 5 . Groote leUers worden berekend 
naar plaatsruimte. Annouces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

K E R K V O O R D E R E M O N S T R A N T S C H E 
G E M E E N T E T E A R N H E M . 

' I d i ,t.) 

In het voorjaar v a u 1899 ontv ing ik de op Iracht 
tot het maken van r e n plan voor een kerkgebouw ten 
dienste van de R e m . Gemeente alhier, voor 500 a 
Ooo plaatsen en met consistorie, catechisatiekamer cn 
woning voor den koster. In M e i werd het project in 
gediend ; de p la t tegrondvonn bestond tut een kruis, 
waarvan het m i d d e n v e l d 10 x 10 meter groot was, 
en de boenen 7 meter diep waren. T e r rechter- en 
linkerzijde werd een gaanderij ontworpen, voor 110 
plaatsen elk, terwijl een gaanderij boven het spreek
gestoelte was bes temd voor orgel en koor. D e trap
penhuizen, lot de zijgaanderijen toegang gevende, 
waren buiten den frontmuur als torentjes gepronon
ceerd. D e b e d e k k i n g bestond uit een houten gewelf 
waardoor in het middenschip n n kruisgeweli o i l -
stond. D e kosten waren echter te hoog, zoora t een 
tweede project werd gemaakt van eenvoudiger op
vatting, volgens bi jgaande plaat. 

D e gaanderijruinitc is hier gro der geprojecteerd, 
zoodat. beneden minder plaatsen zijn. 

V a n binnen worden de muren vlak afgewerkt in 
schelpkalk-mortel niet gevoegde p r o ü o l s l c c n e n om 
ramen, deuren en bogen. H o u t e n kruisgewelven over
d e k k e n de zij- en middenruimten. D c kappen wor
den met leien gedekt. U i t een zuinigheidsoogpunt 
zijn topgevel -afdekkingen vermeden en schieten de 
leien over eene uitgcmetselde profiellaag langs de 
beschrijvende lijn van den topgevel. 

D o o r de aanwezigheid van ccn veenlaag in het 
terrein en de groote diepte, waarop tic goede laag 
o m te fundccren wordt gevonden, ± 6.50 M. uit den 
grondslag , bestaat dc fundecr ing uil afgekttipte en 

gebctoncerde putten, waarop pijlers, die door b o g e n 
worden gekoppeld . 

D e kosten v a n den gehcclen bouw met ver l ich
ting, verwarming en stoelen (voorloopig) zijn g e r a a m d 
op 60 a 65 mille. 

A r n h e m , 2 O c t . 1899. A . R. F R E E M . 

L O O N E N A R B E I D S D U U R . 

Burgemeester en Wethouders van R o t t e r d a m heb
ben c c n preadvies uitgebracht omtrent do rege l ing 
van loon en arbeidsduur van gemeentewege, zooals 
die nu sinds vijf jaar te A m s t e r d a m in w e r k i n g is. 

D i t preadvies is vooral merkwaard ig daarom, dat 
hel een regeling als dc gewenschte niet aanbevelens
waardig acht. H e t sluit zich aan bij wat wij, nu haast 
zes jaar geleden, in het midden: brachten. 

D e preadviscurs zien in de beweging te dezer zake 
een aanval op een beginsel van het uiterste gewicht. 
Immers het aantal werkl ieden, dat door de aannemers 
van gemeentelijke werken in dienst kan worden ge
steld, z inkt, ' vergeleken bij de tienduizenden, die 
voor particulieren werkzaam zijn, z ó ó in het niet, dat 
de b e w e g i n g louter in het streven o m het lot dier 
enkelen te verbeteren, haar verk lar ing niet v i n d e n 
kan. H a a r doel moet wel zijn, onder een verleidelijke 
leuze, de overheid te nopen een schrede te zetten 
op een nieuwen weg, die leiden moet tot hare in 
menging in de rege l ing van loonen en prijzen, c n 
die haar brengen zou op ccn gebied , waarop hare 
onmacht vaak gebleken is en hare tusschenkomst 
telkens onheil heeft veroorzaakt. 

D e meening der preadviseurs is, dat hetgeen men 
v a n hen verlangt gelijkstaat met een verbod o m 
werklieden, wier diensten het normale loon niet 
waard zijn, te doen arbeiden ten bate der gemeente. 
E n dit v e r b o d wordt gevraagd aan dezelfde over-
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heid, die lieden, ook al hebben zij geen normale 
kracht of bekwaamheid, bij werkloosheid door het 
verleenen van onderstand niet kan schadeloos stellen. 
Wie t o c h / i i l gelooven, dat dc aannemer personen in 
dienst zal houden, wier arbeid niet opweegt tegen 
hetgeen hij hun uitbelalen moet? 

Er wordt geschermd met de bewering, dat hooger 
loon beter arbeid te;i gevolge zou 1 ebben, doch dit 
is allerminst bewezen. Wat verlang wordt, is een 
bestuursdaad en moet mitsdien uitsluitend van het 
bestuursstan ipunt beoordeeld worden. En zich daar
op plaatsend meenen de preadviseurs, dat de maat
regel alleen dan genomen mag worden, indien zij 
ten bate strekt van het algemeen, en niet één groep 
der maatschappij bevoordeelt, met benadecling van 
anderen. 

Wat een particulier volkomen vrijstaat en bij hem 
toejuiching verdient, mag daarom nog niet door de 
overheid worden nagevolgd. De maatregel past niet 
in het kader van overheidsbemoeiing en er is zelfs 
kans dat zij meer kwaad dan goed zal doen, indien 
zij toch genomen wordt. 

Bepaalt de overheid, dat iemand indirect in haar 
dienst niet minder verdienen mag dan zeker mini
mum, en wordt dat minimum niet beneden de norm 
gesteld, ninar, gelijk adressanten allengs zijn gaan 
wenschen, zoodanig, dat het tot verhooging van het 
standaardloon medewerken kan, dan zullen, aange
nomen dat dergelijke opdrijving met het stelsel der 
gemeentewet vercenigbaar ware, daarvan slechts nut 
hebben de bekwame werklieden, die dat hoogere 
loon ook waard zijn. Maar benadeeld zullen zijn allen 
van geringere vaardigheid of mindere werkkracht, 
omdat de gemeentelijke werken voor hen zouden zijn 
gesloten. 

Wijders zal ten einde te voorkomen, dat allerlei 
werk op jilaatsen verricht werdc, waar de loonen 
lager zijn, of dat de bepalingen op andere wijze 
worden ontdoken, de overheid genoodzaakt werden 
stap voor stap verdere maatregelen te nemen v.in 
protcetion.'Stiche strekking en twijfelachtige doelma
tigheid. 

De verdediging tegen misbruik door aannemers, 
tegen uitzuiging e.i hongerloon, is den arbeiders zei
van het best toevertrouwd; met groote belangstel 
ling zien B. cn W. hen, gebruik makinde van de 
sedert een halve eeuw verworven vrijheid, in ver
eeniging en organisatie hun kracht zoeken, met lee 1-
wezen den meerderjarigen man de?.e vragen aan de 
overheid, op een gebied waar deze onmachtig is en 
hij zichzelf helpen moet. 

Dit wat de loonquestie aanbelangt, als gevolg 
waarvan wordt \oorgestcld geen niimmumloonbèpa-
lingen in de bestekken op tc nemen. 

Voor arbeidsduur geldt hetzelfde, voor zoover be
oogd wordt een belangrijke beperking daarvan. Im
mers, ccn beperking van betcckenis zou volgens B. 
en W. moeten leiden tot ccn inmenging ten aanzien 
van hetgeen door den werkman in den overblijve 1-
den tijd verdiend kan worden en dus onmogelijk zijn, 
zonder tot dezelfde bedenkelijke gevolgen te leiden, 
als zij voorzien van bepalingen omtrent het loon. 

Het fixeeren echter van rlcn arbeidstijd gelijk die 
regel is, is volkomen vercenigbaar met liet gemeen
tebelang, want die tijd hangt samen met dc moge
lijkheid van het houden van toezicht en B. en W. 
hebben dan ook ercon bezwaar daaromtrent bepal'ri-
gen in de bestekken op te nemen. 

Een tiental bepalingen worden dan ook door hen 
geformuleerd, waarvan de voornaamste zijn : werktijd 
\-an Ci dagen per week van 6 tot 7, met I yj uur rust
tijd in de kortste cn 2t/ uur in de langste dagen. 

De loon.n worden met 50 pCt verhoogd voor 
Zondags- en nachtarbeid. 

Bij staking der werkzaamheden door force ma-
eure is de aannemer verplicht een week lang, ten 
minste de helft van hel gewone dagloon uit te be
talen. 

Ten slotte ï.og een aantal bepalingen omtrent de 
aan de werklieden te verstrekken gemakken en te
vens vaststelling van dc vergoeding bij ongelukken 
die den dood of geheele of tijdelijke invaliditeit ten 
gevolge hebben. 

Dit preadvies ademt dien practischen geest, waar
door de Maasstad zich in den regel onderscheidt 
Men wil de hoofdstad wel navolgen in het vaststellen 
van ccn maximum arbeidsduur, gelijk die nu reeds 
regel is. Maar men ziet, en terecht, in dat het vast
stellen van één minimumloon voor alle amba htslicden 
die indirect in gemeentedienst zijn, te Amsterdam 
niet het gewenschte gevolg heeft gehad, nl. om ook 
bij particulieren den loonstandaard te verhoogen.Vecl 
meer verwacht men van de organisatie der werklie
den zeiven, en onzes inziens terecht. Dat de Amster
damsche regeling haar doel gemist heeft, bleek on
der anderen verleden jaar, toen de timmerluiden 
geruimen tijd het werk staakten. Het zal ons be
nieuwen, wat de herziening der Amsterdamsche be
palingen, die op het oogenblik in bewerking is, uit
werkt 

T E C H N I S C H ONDERWIJS. 
In' den laatsten tijd ijvert de heer J. B. Jager in 

„De Opmerker" voor de Burgcrdagscholen, die naar 
veler meening niet hebben voldaan aan de bedoe
ling van den wetgever. 

Ik zal ZEd. op den weg, dien hij zich ter verdui
delijking zijner zienswijze kiest, met volgen. Waiir 
ZEd. echter meent de Ambachtsscholen er bij te 
moeten betrekken, en die geheel of ten decle te moe
ten afbreken als niet beantwoordend aan het doel, of 
aanvoerend, dat deze voor dc burgerscholen in de 
jilaats zijn gesteld, daar ineen ik dat een woord van 
protest niet mag achterwege blijven, te meet daar 
schrijver blijk geeft vrijwel onbekend te zijn met het 
Ambachtsonderwijs 

Kan in enkele regels het doel van Ambaehtssclu -
len worden uiteengezet, veel moeilijker zal het zijn 
in ee.i klein artikel de opvatting van het onderwijs 
aan onze Ambachtsscholen zoodanig aan eene nadere 
beschouwing te onderwerpen, dat ook zij, die niet bij 
dit onderwijs betrokken zijn, zich in alle deelen een 
denkbeeld kunnen vormen van het nut, dat dit onder
wijs reeds afwerpt voor den toekomstigen ambachts
man. 

Voor het oogenblik zal ik mij dan ook slechts be
palen tot ccne korte bespreking. 

Het ernstig streven van de vakmannen om de Am
bachtsscholen zoodanig in te richten, dat daarin prac
tijk en theorie — hand aan hand gaande — op de 
incest volkomen wijze worden beoefend, heeft zeker 
niet weinig bijgedragen om deze vakscholen — vooral 
bij den werkenden stand — te doen beschouwen als 
de meest gesclvkte opleidingsplaats voor den toekom 
stigen ambachtsman. 

Zeker is ook zeer veel voor het zgn. leerlingstelsel 
te zeggen, maar welke patroon in een onzer groote 
steden zal zich genoeg met een leerjongen kunnen 
bemoeien om hem in enkele jaren in kennis gelijk 
te doen staan met een jongen, die „met goed gevolg" 
den leercursus op ccne .Ambachtsschool heeft door-
loooen. 

Degene, die reeds door eigen aanschouwing heb
ben gezien hoe alles op de Ambachtsscholen op waie 

file:///oorgestcld


as 

a 
-5 

X 

2 
as 
U J 

£ 
o 
w 

m 
«2.1 

ft. 
I C 

! E 

fel 

SI. 

E l 

I S 

W O 



3 '7 

grootte wordt gi maakt e.i uitgeslagen, hoe tceki riin-
gen en werkstukken geheel overeenkomen met de 
opvatting daarvan in de practijk, hebben verbaasd ge
staan over de resultaten, in 2 ii 3 jaar tijds met leer
lingen van 12-10 jaar verkregen. En toch, bij eenig na 
denken moet ieder erkennen, dat 't niet anders zijn kan. 

De leeraren, gekozen uit de meest bekwame prac
tici, zijn er toe aangewezen om bij voortduring den 
leerling erop te wijzen hoe en w a a r o m dc ver
schillende constructies en onderdeden zóó, en niet 
anders moeten gemaakt worden. 

Door het aangeven van goede voorbeelden wordt 
hun smaak ontwikkeld en zoodoende door een en 
ander de grond gelegd, waarop zij later met succes 
kunnen voortbouwen en waardoor zij, wat algemeene 
kennis van hun vak betreft, eenmaal hooger zullen 
staan dan de meeste hunner vakgenooten. 

Een gevolg van dit alles is dan ook, dat het aantal 
Ambachtsscholen in de iaatste jaren sterk is ver
meerderd, dat enkele scholen genoodzaakt waren tot 
uitbreiding hunner loealiteit over te gaan en dat bij 
anderen een groeit aantal lee dingen wegens plaats
gebrek moest worden afgewezen. 

Een verblijdend verschijnsel is het bovendien, dat 
het onderwijs bij de patroons — dus bij de mannen, 
gerechtigd om over de resultaten te oordecien — 
wordt gewaardeerd, zelfs zóó, dat de aanvragen om 
ontslagen leerlingen aan sommige scholen hit be
schikbare aantal overtreffen. 

Elke nieuwe tentoonstelling van werkstukken aan 
deze scholen kan bovendien getuigenis afleggen van 
den ernst, waarmede getracht wordt het onderwijs 
te verbeteren, en wie bekend is geweest met het 
vakonderwijs van vóór 20 jaren zal moeten erken
nen, dat het in dien tijd met reuzenschreden is voor
uitgegaan. 

Toch rusten de mannen, die daaraan tot heden 
hebben gearbeid, niet; zij werken steeds voort, ver
beterende daar waar verbetering valt aan te brengen, 
en aan hun ijver en toewijding is het te danken, dat 
het vooroordeel tegen de Ambachtsscholen, voor het 
grootste deel, is weggenomen en dat zij allerwege 
de sympathie ontvangen, die zij verdienen. 

Door den heer Jager werd de wenschelijkheid uit
gesproken, dat men voor de regeling van het Am-
bachtsondcrwijs bij onze oostelijke buren zou in de 
leer gaan. Ik kan er mij niet op beroemen met alle 
vakscholem in Duitschland bekend te zijn; het werk 
echter van de enkele scholen, waarmede ik mocht 
kennismaken, gaf mij geen hoogen dunk van den 
practischen zin, die bij dat onderwijs voorzit. 

Vóór twee jaar werd te Amsterdam eene ten
toonstelling gehouden van het werk van leerlingen 
van de Vakschool te Maagdenburg, en ik ben er zeker 
van, dat allen, die het tentoongestelde werk hebben 
bezichtigd, zich met een schouderophalen daarvan 
hebben afgewend. 

Heeft de heer Jager zijne inlichtingen wel uit 
goede bronnen? ZEd. wijst er op, in het schrijven 
van ö Sept. jl., dat aan directeuren van Ambachts
scholen flinke traktementen worden toegekend, zelfs 
tot 4000 gld. en meer. 

Reeds vroeger zijn — in een ander blad — zin
spelingen gemaakt op de hooge salarissen, maar 
ik kan den heer Jager, en allen die in gelijke 
mecning verkecren verzekeren, dat genoemde cij
fers geheel onjuist zijn. Er is in ons land slechts 
één stad, waar de betrekking van directeur aan eene 
Ambachtsschool met f 3000 wordt gesalarieerd; 
overal elders blijft de bezoldiging daar beneden; bo
vendien moet men niet vergeten, dat de directeuren 
minstens 8 uren per dag verbonden zijn. 

Andere bronnen van inkomsten, bv. aan Avond
scholen, moeten iu dezen buiten beschouwing blij
ven, kunnen althans niet gerekend worden tc behoo
ren tot het salaris aan de Ainbachtsscnool. 

Ik vraag mij af, wat de heer Jager had willen aan
vangen, indien hij — zooals tot vóór 2 jaar zijn ern
stig voornemen was — zich bij het Ambai htonder-
wijs had verbonden. Had ZEd. van dc Ambachts
school eene Burgerschool willen maken? of zijn zijne 
inzichten sinds dien gewijzigd? 

Zooals reeds gezegd is, zal ik den heer Jager nie t 
op zijne uitvoerige besprekingen volgen; eehtcr zal 
het voor ieder, die met het programma van dc Bur
gerscholen bekend is, duidelijk zijn, elat dit niet de 
rechte plaats is voor de oplc.d.ng van den a. s. am 
bachtsman. 

De beschikbare tijd, zoo hoog noodig voor zijne 
vakontwikkeling, laat geen ruimte voor het onderwijs 
in de natuur- cn scheikunde, natuurlijke historie, 
aardrijkskunde, geschiedenis, staathuishoudkunde, enz. 
Voelt een ambachtslcerling roeping zich ccn deze r 
wetenschappen eigen te maken, goed, laat hem dc 
gelegenheid tot ontwikkeling in de-zo vakken opzoe
ken, maar ge-e-n opleider mag de verantwoordelijkheid 
op zich nemen, e.e jeugdige hersens vol te proppen 
niet kennis, waarvan hij niet het minste vo rdcel zal 
hebben in zijn volgend leven. 

Het programma der Burgerscholen zoodanig om 
te werken, dat deze geschikt worden voor de oplei
ding van den a. s. ambachtsman zal slechts leiden 
tot naamverandering. De Burgerscholen te maken tot 
opleidingsplaats voor toekomstige industries len, werk 
bazen, architecten, enz., behoort tot de onmogelijk
heden, wanneer althans - zooals dc wet eischt — 
in iedere gemeente boven de tienduizend zielen zoo'n 
school moet worden opgericht. Het aantal leer.ing n 
voor de verschillende bedrijven, die in eene kleine 
gemeente eene dusdanig ingerichte Burgerschool zal 
bezoeken, is te gering, dan dat daarvoor de groote 
kosten, aan dit hooger vakonderwijs verbonden, zou
den gerechtvaardigd zijn. 

A m s t e r d a m , Sept. '99. v. H. 

BOUWPOLITIE. 
Wij lazen in de „Nieuwe Rotterdamsche ("ouruit": 

GOUDA, 29 September. Dc Raad nam heden een 
zeer zonderling besluit, eenig in de geschiedenis van 
Gouda, ln de nieuwe bouwveiordening van Februari 
jl. had hij ccne bepaling der oude bouwverordening 
gehandhaafd, volgens welke o. a. alle gevels en 
scheidingsmuren van gebouwen bij op- of verbouw 
tot op eene hoogte van 9 M. boven de straat van 
steen ter dikte van ten minste e).22 M. gemetseld 
moeten zijn. Een timmerman, van B. en W- verno
men hebbende, dat deze bepaling absoluut was en 
dat daarvan geen elispensatie kon worden verleend, 
wendde zich tot den Raad met het verzoek om ten 
behoeve van eene hem opgedragen verbouwirg van 
een perceel op de Markt daarvan te mogen afwijken. 
Het waren vooral de hecren Herman en Straater, 
die dit verzoek ondersteunden, terwijl de beide wet
houders, de heer Van Galen en ook ele voorzitter er
op wezen, dat de Raad de gevraagde afwijking op 
grond van de verordening niet mocht toestaan De 
Raad besloot niet 13 tegen 2 stemmen (die van de 
wethouders, terwijl de heer Van Galen niet mede-
stemde) tot inwilliging van het verzoek. De heer 
Van Iterson wilde in dergelijke gevallen, waar het 
bleek dat de verordening niet was in het belang van 
de particulieren en van de gemeente, den gordiaar-
schen knoop eenvoudig doorhakken, zoo slechts ge-
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handeld werd in den gees t van de verordening. 
Ook had hij tegen de inwilliging van het verzoek 
geen bezwaar, maar meende tevens, dat de verorde
ning, die niet volmaakt blijkt te zijn, duchtig moest 
worden herzien. Deze laatste woorden lokten toe
juiching uit, cn de voorzitter verzekerde, dat die her
ziening ook niet lang meer zou uitblijven. Tot deze 
verzekering droeg wellicht ook bij een interpellatie 
van den heer Y;ui Galen over het feit, dat in strijd 
met de bedoelde verordening door ccn bouwonder
nemer op den Bleekerssingel, dus buiten de Singel
grachten, een drietal huizen worden gebouwd zonder 
paalfundeering. 15. en \V., die de teekeningen voor 
den bouw, het bouwplan, hadden goedgekeurd, moes
ten erkennen, dat zij in deze gedwaald hadden, maar 
voerden daarbij tot hunne verontschuldiging aan, dat 
de door hen geraadpleegde deskundige van mecning 
was, dat hel bouwplan voldoenden waarborg gaf voor 
de hechtheid van de huizen, instorting van belenden
de perceelen zou voorkomen en dus kon worden ge
volgd. Later bliek hun, dat hun raadsman in dat 
plan o<ik geen strijd met de bouwverordening had ge
zien, daar naar zijne mecning onder stadssingels ook 
begrepen waren dc huizen en erven aan die singels 
gelegen, evenals men bijv. onder Hoogstraat niet 
alleen de straat, maar ook de huizen aan die straat 
begrijpt. Zij spraken echter het vertrouwen uit, dat 
een dergelijk misverstand niet moer zou voorkomen." 

Men kan uit deze niededeeling zich een voorstelling 
maken van de wijze, waarop de nieuwe „woningwet', 
mocht zij worden aangenomen, zal werken. 

Gouda, een niet onaanzienlijke plaats van Zuid-
Holland, zal met zijn twintig duizend inwoners ver
moedelijk niet onder de gemeenten behooren, die 
door de Gedeputeerde Staten van Den Haag van het 
invoeren ccner bouwverordening worden vrijgesteld. 

De bepaling omtrent de dikte van muren, in de 
wel vooigeschreven, mag dan natuurlijk niet ont
breken. Maar als dan een timmerman van Burgemees
ter en Wethouders mocht vernemen, dat aan de be
paling de hand zal gehouden worden, wendt hij zich 
eenvoudig tot den Raad en ziet zich van de hem op
gelegde verplichting vrijgesteld! Al zou er ook nog 
zooveel gevaar uit ontstaan, de vrijstelling is defini
tief, want... de Raad is souverein! 

Het geval met de huizen buiten de Singelgrachten 
tc Gouda gebouwd, doet duidelijk zien, van hoeveel 
belang goede technische voorlichting voor gemci n-
lebesturen is, als zij bouwverordeningen hebben toe 
te passen. Evenwel, van die technische voorlichting 
is in de „Woningwet" nergens sprake. Indien men nu 
ziet, hoe het in een gemeente als Gouda daarmede 
gesteld is, kan men begrijpen, hoe vreemd het in 
kleinere plaatsen zal toegaan. 

Een eisch, „dat gevels en scheidingsmuren van ge
bouwen tot op eene hoogte van <; M. boven de straat 
ten minste 0.22 M. dik moeten zijn", kan waar'ijk 
niet overdreven worden geacht. De Raad van Gouda 
is van een ander oordeel. Wij zijn er benieuwd naar, 
hoe dit lichaam later de „Woningwet" zal toepassen. 

DE GESCHIEDENIS V A N E E X G E D E N K 
T E E K E N . 

Onder den titel: „l it de geschiedenis der Heilige 
Stede te Amsterdam" heeft de heer J. F. M. Stcrck 
een keurig boekje in het licht gegeven, waarin hij 
niededeelingcn doet over de kunstschatten, dienst 
en inrichting der Nieuwe Zijdskapel, en die door 
goedgeslaagde verluchtingen verduidelijkt. 

In het eerste hoofdstuk gaat hij de oudste be
richten omtrent het gebouw na. Hel mirakel, waar

aan het zijn aanzijn dankt, geschiedde 15 Maart 
1345. In 1361 wordt het bestaan der kapel ver
meld in een schepenbrief, die in het Beggijnhof-
archief wordt bewaard. Ook uit een charter, dat in 
het Rijksarchief van Noord-Holland berust, schijnt 
le blijken, dat in 1383 de H. Stede reeds bestond. 
Het is echter niet bekend, welke gedaante dc kapel 
toen had; zij is in 1421 en daarna in 1452 door 
brand vernield. 

Het tweede hoofdstuk brengt mededei dingen om
trent den toestand van het gebouw in dc zestiende 
eeuw. Een afbeelding van de kapel, zooals zij zich 
vertoonde omstreeks 1530, wordt gegeven. Deze af
beelding is blijkbaar naar een veel latere prent ge
nomen. Beter ware het geweest hier een gedeelte 
der kaart van Cornelis Antoniszen tc reprodueei ren. 
In het jaar 1544 heeft de kapel haar koortrans neg 
niet; dit belangrijk onderdeel van het tegenwoordig 
gebouw moet dus pas na dien tijd gemaakt zijn. 

Verscheidene lOe-ccuwsche schenkingen aan het 
Sacramentsaltaar, het St. Laurens-altaar, het St 
Gangolfs-altaar en het St. Jerocns-altaar worden ver
meld. Ook staat de schrijver uitvoerig stil bij de 
troebelen, die in 1531 voorvielen, toen het eerste der 
huizen, om de kapel heen sta inde, zou gebouwd 
worden, en driehonderd vrouwen dit, ah heiligschen
nis, doch tevergeefs, wilden beletten. 

De kunstwerken, die de kapel bezat, worden in het 
derde hoofdstuk besproken. Allereerst het orgel, dat 
lot 1871 de kerk versierde, en sedert 111 de R. K. 
kerk te Jutfaas een plaats kreeg. Op gezag van den 
heer Van I leukelom deelt de hei r Sterck me:!c, dat 
het orgel door Amsterdammers in het begin der 16e 
eeuw vervaardigd moet zijn. Het blijkt echter niet, 
waarop deze veronderstelling rust. In het begin der 
i(>e eeuw hebben buitenlanders hier soortgelijk werk 
gemaakt. Zoo is bv. 't kleine orgel in de St. Laurens-
kerk te Alkmaar van 1511 en door Johannes Con
fluent inus, Jan van Coblentz, vervaardigd. 

De heer Sterck veronderstelt, dat de fragmenten 
van 16e-eeuwsche schilderijen, die nog thans aan
wezig zijn, cn die aan Jacob Cornelisz worden toe
geschreven, behoord hebben tot een vulluik of po
lyptiek, dat vóór 1518 voltooid zou zijn. Van de ver
schillende fragmenten worden goedgeslaagde afbeel
dingen gegeven. De kerk, op fragment IV te zien 
(dat vermoedelijk naar een teekening werd gerepro
duceerd) is blijkbaar de Oude Kerk, die in 1518 haar 
koortrans nog niet bezat. 

Van het geschilderd glas, dat in ccn der zuid
oostelijke vensters geplaatst was, is niets meer over. 
Wagenaar beeldde al, wat er nog in de 18e eeuw 
van te zien was, nl. de knielende figuren van Keizer 
Maximiliaan, zijne gemalinnen Maria van Bourgondie 
en Bianca Sforza, Philips de Schoone, Johanna van 
Arragon en hunne zes kinderen, waaronder Karei Y 
en Ferdinand. 

De heer Stcrck verdiept zich in gissingen, wanneer 
liet glas geplaatst zal zijn. Hij neemt aan, dat Maxi
miliaan het schonk in 1484, nadat hij de kapel be
zocht had. Maar daar Karei V op het glas voorkomt 
als ccn knaap van minstens 12 jaar, kan het niet vóór 
1512 gemaakt zijn. Dat cr 28 jaar vcrloopen zou zijn 
eer het glas, in 1484 geschonken, werkelijk vervaar
digd werd, kan de heer Stcrck niet gelooven. Daar
om neemt hij aan, dat de helft, op Maximiliaan be
trekking hebbende, in 1404 en het overige in i;i2 
werd aangebracht. Maximiliaan toch is met de Kei
zerskroon afgebeeld, die hij pas in 1493 verkreeg; 
daar hij in 1494 met Bianca Sforza in den echt trad, 
zoo kan een vroeger jaar niet wel worden aangeno
men. Wij zouden van mecning zijn, dat zelfs voor 
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het geheel nog het jaar 1512 vroeg genoeg mag hee-
ten. Het wapenschild van Maximiliaan toch wordt 
gehouden door echte Renaissanee-engeltjcs, zooals 
ze hier-te-lande stellig niet vóór 1520 geteckend zijn. 

Ten slotte vermeldt schrijver de lotgevallen van 
de kerk na 1578. Het gehce'e boekje, rijk verlu.ht, 
zal hem, die in dit Amsterdamsoh gedenkteeken be
lang stelt, veel wetenswaardigs leeren. Wij kunnen 
de kennismaking gerust aanbevelen. 

BEZUINIGING BIJ D E N RIJKS WATER
S T A A T . 

Wat door een „deskundige" omtrent het behir 
bij den Rijkswaterstaat wordt medegedeeld in een 
der laatste nummers van „Het Vaderland", namelijk 
dat de zuinigheid daar veel te wenschen over zou 
laten, wist men in technische kringen reeds lang. 

Wij herinneren dat wij, nu bijna een jaar geleden, 
toen Holland in last was over dc Solo-vallei, schre
ven : 

„Nu een Indisch waterstaatswerk vele nvlliocnen 
meer dreigt le gaan kosten, dan waarop gerekend was, 
worden tal van Nederlandsche waterstaatswerken op
gesomd, waarbij dit ook het geval was," zonder dat 
er ooit een haan naar gekraaid heeft En dan wordt 
betoogd, dat, wanneer een corps zóó eenig en onover
troffen als de Nederlandsche waterstaat, dit wel mocht 
doen, er geen reden bestaat waarom de Indische wa
terstaat dit illustre voorbeeld niet ook eens zou na
volgen." 

Het is slrcclend voor den nationalcn trots, wanneer 
op congressen, waaraan een deel der technische we
reld blij van geest niet groote volharding deelneemt, 
de buitenlanders onze ingenieurs in heildronken r e-
men. Dc eerzame burger denkt dan met stille vol
doening, hoe zijn land, ontwoekerd aan de baien, 
door de zorgen van den waterstaat zoo wel wordt 
bewaard. Leest hij dan later van de millioenen, op 
dc begrooting aangevraagd en door de Kamers, soms 
na eenig debat, toegestaan, dan wrijft fi'ij zich in de 
handen, verheugd, dat het geld zoo goed besteed 
wordt. 

Evenwel, hij zou minder gerust zijn als hij wist, 
hoe bitter weinig controle er op d;e uitgaven wordt 
uitgeoefend. Wel moet alles, tot op een cent, kloppen 
bij de Algemeene Rekenkamer, en dit gebeurt ook, 
daar anders dit lichaam dc verevening zou wegeren. 
Doch dit even ijverig als zorgvuldig college heeft 
geen kennis van technische zaken en is dus niet in 
stuit te beoordeelcn of wel steeds de noodige zuinig
heid wordt betracht. 

Nu zal men zeggen, dat alle posten, die toegestaan 
worden, toch aan de critiek van Minister en Kamers 
onderworpen zijn geweest. Doch die critiek, het blijkt 
wel zonneklaar uil wat in „Het Vaderland'' werd me
degedeeld, heeft bitier weinig te beduiden. 

Een Minister van Waterstaat, gesteld dat hij tech
nicus is, dankt zijne benoeming in een Kabinet aan 
geheel andere eigenschappen, dan zijn mogelijke 
technische bekwaamheden. En dc technische Kamer
leden, die critiek zouden willen uitoefenen, vinden 
natuurlijk hij hunne niet-technische medeleden geen 
bijzonder belangstellend gehoor. Dc aamneming of 
verwerping van een begrootingspost wordt dan ook 
steeds door geheel andere dan technische overwegin
gen beslist. 

Mocht het haast ondenkbare geval zich voordoen, 
dat technische Kamerleden het een Minister van 
Waterstaat bijzonder lastig maakten, dan zou die 
bewindsman eenvoudig heengaan. 

In deze omtandigheden kan het zeker niemand 
verwonderen, indien de technische hoofdambtenaren 

des Rijks zich in een groote mate van vrijheid ver
heugen. Wij zijn er van overtu'gd, dat zich onder 
hen mannen bevinden, die er steeds ernstig naar 
streven voor het minste geld den lande het meeste 
te geven. Doch, en dit is niet anders mogelijk, er 
zijn ook anderen die ccn opvatting hebben, welke 
van de vorigen ten cenenmale verschilt. 

Wat de „deskundige" in „Het Vaderland" mede
deelt wettigt de veronderstelling, dat de laatstge
noemden verreweg in de meerderheid zijn. Er wordt 
veed te veel aan de ondergeschikte beambten over
gelaten chijnt het. Deze zoeken, vóór alles, zich te 
dekken, en ramen daarom onnoodig ruim. 

De „deskundige" is van oordcel, dat, als de Kamer 
alle posten voor onderhoud van Rijkswerken met ccn 
vierde of een derde verminderde, men nog best toe 
zou komen, en vele honderdduizenden bespaard zou
den worden. 

Wij gelooven, dat hij het bij het rechte eind heeft, 
maar wat wij boven schreven zou blijken waar te 
zijn. De Minister, op zulk een wijze behandeld, zou 
zijn ontslag nemen. En de Kamer, die dezen bewinds-
mang nogal welgezind bleek, zal tot zulk een krassen 
maatregel niet willen overgaan. 

Sommigen zijn van oordeel, dat „een zachte drang 
van de Kamer in de richtmg der bezuiniging van 
groot nut zou zijn". Men kan bet hiermede eens zijn, 
en toch meenen, dat dit zachte middel niet zal wor
den toegepast. Want het is niet in de eerste plaats 
naar zuinigheid, dat de Kamerleden streven. Willen 
zij misschien ook al eens posten verminderd zien, 
aan die van hun eigen district mag niet worden ge
raakt. En daar de Waterstaat alle districten omvat, 
wordt het maar het beste geacht 111 het geheel niets 
te verminderen. 

Dat de Minister zou bezuinigen „desnoods tegen de 
geheele ambtenaarswereld in", zooals gewenscht 
wordt, gelooven wij niet. Want Ministers komen en 
gaan, de ambtenaren blijven. De geestkracht, noodig 
„om met vaste hand het nies in de wond te zetten", 
is maar weinigen gegeven. Die het ondernamen, heb
ben daarvan weinig vreugde beleefd. 

Daarom kan men wel zeker zijn, dat de Minister 
ontkennen zal, „dat de diagnose der kwaal juist is". 
De Kamer zal dc verantwoordelijkheid niet op zich 
durven nemen, den bewindsman haar vertrouwen te 
ontzeggen cn alles zal bij het oude blijven. 

Toch heeft dc „deskundige" ,dic in „Het Vader
land" aan het woord was, een goed werk gedaan met 
er op te wijzen hoe weinig de zuinigheid in techni
sche Zaken betracht wordt. Zijn opmerkingen kunnen 
er mogelijk toe leiden, dat de controle op den water
staat cn op de andere technische diensten verscherpt 
wordt, bv. door aan dc Algemeene Rekenkamer een 
technische afdeeling te verbinden. Daardoor zou al
thans reeds iets gewonnen zijn. 

E E N V E R D I E N S T E L I J K MAN. 
Wanneer dit nummer van „De Opmerker" ver

schijnt, viert de heer J. H. Addicks, stadshorlogema-
ker van Amsterdam, zijn tachtigsten verjaardag. 

Toen ik nog in dienst van de gemeente Amsterdam 
was, had ik gelegenheid den jubilaris in zijn werk
zaamheid gade te slaan. De voortrcflijke wijze, waar
op hij zich steeds van zijn taak heeft gekweten, geeft 
mij aaaleiding hier eenige woorden van waardccring 
jegens hem uit te spreken. 

Hoe goed hij de stedelijke uurwerken onderhoudt 
is aan ieder, die Amsterdam bewoont of bezoekt, 
bekend. Komen soms storingen voor, dan zijn die 
te wijten aan het woeden der elementen, waartegen 
natuurlijk geen enkel uurwerk bestand is. 
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Men heeft gezegd, cn volkomen juist, dat Addicks 
meer is dan een uurwerkmaker. Zijn vindingrijke 
geest rust nimmer, zelfs nog niet op zoo hoogen leef
tijd, als hij thans heeft bereikt. Ik kreeg daarvan het 
bewijs, toen ik mijn gemeentebel rekking aanvaard 
had. In gezelschap van Addicks beklom ik de torens, 
om mij van hun inwendigen toestand te overtuigen. 
Het bleek, dat de meeste luidklokken op stopblokkcn 
stonden en niet meer gangbaar waren. Deze toestand 
dagteekende van een vijftig jaar geleden; men 
duchtte toen gevaar voor de torens van het slingeren 
der klokken. 

Ik deed Addicks de vraag, of hij deze klokken 
weer gangbaar kon maken, en wel zóó, dat zij zonder 
gevaar geluid zouden kunnen worden. 

Aanstonds verklaarde hij zich daartoe bereid, en 
toen de benoodigde geltien door den Raad waren 
toegestaan, toog hij aan het werk. In plaats van de 
houten balken .waaraan tie klokken vroeger hingen, 
deed hij zware ijzeren beugels maken, en bracht daar
door het draaipunt van de klokken zóóveel lager, dat 
het luiden, dat voorheen acht man vereischt had, nu 
door één met gemak kon geschieden en de slingering 
zeer verminderd was. Verleden jaar bij de kronings
feesten konden dan ook in iederen loren de drie 
klokken hun onberispelijk dur-accoord weer als van 
ouds laten hooren. 

Van de verbeteringen, die hij aan dc uurwerken 
steeds aanbracht, spreek ik hier niet; een bevoegder 
pen dan de mijne moge die boekstaven. 

Wel wil ik herinneren aan het carillon, door hem 
voor een toren te Stockholm gemaakt en daar opge
steld. Dit werk, dat tot geheele tevredenheid zijner 
lastgevers volbracht werd, bewijst hoe zijn verdien
sten ook in het buitenland erkend werden. 

Ten slotte wensoh ik den heer Addicks toe, dat 
dat hij nog vele jaren even frisch van geest als thans, 
ten bate van stad en land, zijn vak moge uitoefenen 

A. W. W E I S S M A N . 

den maker weergeven. Eindelijk moet het door steen
druk op zoo volmaakt mogelijke wijze al de eigen
aardigheden van de teckening weergeven. 

* * 
In hetzelfde nummer komt ook het volgende voor. 

* * 
* 

De „Avenue Press" drukte een fraaie teekening in 
den geest van Mucha, die als aanplakbiljet voor 
„Erasmic Soap" dient. Maar waar, waar is de onder-
teckening? Mucha laat die toch nooit weg, en wij 
mogen toch niet veronderstellen, dat wij hier een 
nabootsing voor ons hebben. 

* * 
* 

Het blijkt hieruit, dat Mucha in Engeland al even 
erg geplunderd wordt als bij ons of in België, waar 
vooral zekere Privat-Livemont, wiens naam o. a. op 
een aanplakbiljet voor Van Houtens-cacao voorkomt; 
ccn handje van heeft. 

A A N P L A K B I L J E T T E N . 
Bij gelegenheid van de bespreking der Rotterdam 

sehe prijsvraag werd het betreurd, dat de jury geen 
bepaling had gegeven van de vereischten, waaraan 
ccn goed aanplakbiljet behoort te beantwoorden. Wij 
vonden zulk een omschrijving in het Septembernum
mer van „The Poster", een werk, dat zich blijkens 
de Rotterdamsche tentoonstelling in veler belang
stelling verheugt. 

* • * 
Een aanplakbiljet moet in de eerste plaats een 

denkbeeld uitdrukken, en dat wel met zulk een 
kracht, met zulk een onmiddelijkheid en met zulk 
een duidelijkheid, dat het verstaanbare taal spreekt, 
ook al zou er geen enkel opschrift op voorkomen 
De uitvoering van dit denkbeeld moet kunstvol en 
sierlijk geschieden, opdat het oog niet belccdigd 
worde, maar vooral om de belangstelling van den 
beschouwer te wekken. Het is wel is waar te ver
kiezen, dat het aanplakbiljet schoon zij, maar het 
kan ook zonderling, grappig, natuurlijk, zelfs onna-
tuurlk wezen, en toch even goed aan zijn doel be
antwoorden. De kleuren moeten spreken, doch noch 
te fel, noch te gedempt zijn. Wat het zeggen wil 
behoort het kort doch krachtig te zeggen, anders 
let de voorbijganger er niet op. Oorspronkelijkhe'd 
is een eerste vereischte, opdat het zich van anderen 
onderscheide en een bepaalden indruk teweegbrenge. 
Maar het dient ook kunstvol bewerkt te zijn, opdat 
wie het ziet een goeden indruk krijgt van dc zaken, 
die aangeprezen worden. Daarom moet het biljet in 
den eenvoudigsten vorm dc beknopte gedachte van 

V O O R H E E N E N THANS. 
Aan de Algemccne Beschouwingen, door den Ge

meenteraad van Amsterdam over de begrooting ge
houden, is het volgende ontleend. 

1893. 
„In eene andere afdeeling werd uitdrukkelijk de 

wenschelijkheid betoogd van de opheffing der be
trekking van gemeente-architect. Al wat in betrek
king staat tot de schoone bouwkunst kan aan de 
afdeeling Publieke Werken worden behandeld, zon
der dat men daarbij zijn toevlucht behoeft te nemen 
tot architecten." 

1899. 
,,Sommige leden betreurden het, dat geen gemeen

te-architect meer in functie is en noemden den toe
stand op dit punt onbevredigend. De bouw van som
mige gemeentelijke gebouwen van den laatsten tijd 
werd smakeloos geacht; deze leden achtten het 
wenschelijk aan hoogere architectonische eischen te 
voldoen, hetgeen naar hun oordeel geenszins tot 
stijging van uitgaven zal behoeven te leiden* 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van den SO September 1899. 
De voorzitter, de heer E. M. Mooleuaar, opent de eerste win

tervergadering en verzoekt den 2n secretaris, den heer F. van de 
"Wint, de notulen voor te lezen. Nadat deze zgn goedgekeurd, 
wordt de heer H. Kisch Lzn. , fabrikant van decoratieve, heral
dieke en kerkelijke kunstborduurwerken, als lid aangenomen. 

De heer Bagh had het bestuur in overweging gegeven, om den 
heer Jos. Merckelbagh, artist in de ledersnjjkunst te I 'treebt, 
uit te noodigen, eeno lezing met exposities to houden. Met hoven-
genoemden heer is bet bestuur in correspondentie getreden en met 
het oog op de kosten van de lezing (HO) stelt de voorzitter voor, 
de bespreking over dit onderwerp tot de volgende vergadering 
uit te stellen, als de begrooting ter tafel komt. 

Daarna komt bet bestuur met een voorstel ten opzichte van 
den wedstrijd (straatversiering) door de Vereeniging onder de leden 
uitgeschreven, n 1 : om den termijn van inzending te verlengen 
tot den 15n November a. s. 

Indertijd hebben vele leden, door op eene lijst Ie teekenen, zich 
verbonden eene teekening in te zenden. Slechts 11 zgn inge
komen, 7 u 8 nog toegezegd. Den leden, die tot dus verre in 
gebreke zgn gebleven, wordt nn nog de gelegenheid aangeboden, 
bink van bun ijver en hunne belangstelling le geven. 

De heer Scnreudcr merkt op, dat vele leden, toen ze op die 
lijst hebben geteekend, niet de bedoeling begrepen hebben, dat 
zg zeiven eene teekening moesten inleveren. Door het zenden van 
eene herinneringB-elrculaire meent het bestuur daaraan voldoende 
te gemoet gekomen te zgn De voorzitter licht verder den heer 
Jansen in ten opzichte van de beoordeeling der teekeningen Een 
jury wordt hiervoor niet benoemd; de geheele vergadering maakt 
uit welke ontwerpen ze de beste vindt. Ieder geeft wat hij geven 
kan; een kunststuk behoeft zijne teekening niet te zgn. Men moet 
het dool in bet oog houden: een aangenamen vergadering-avond 
door te brengen met bet tentoonstellen van eigen producten der 
leden en het toekennen van eenige médailles. 

Aan het 3e punt der agenda: Tentoonstelling van platen uit de 
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bibliotheek, kan geen gevolg gegeven worden wegens de afwezig- I 
hoid van den bibliothocaris. Met zgne spijt over deze teleurstelling 
uit te drukken, sluit do voorzitter de matig bezochte vergadering. 

VEREENIGING TOT BKVORÜKKINÜ DKR BOUWKUNST 
TE LEIDEN. 

Met een welkomstwoord van den voorzitter, den hoer 0. R. 
van Rugven, werd deze eerste vergadering in het seizoen ge
opend. Als snrokcr trad op de heer J . F. F. Kostors met het 
onderwerp „Toepassing der wetenschap op de Industrie", welke 
voordracht mot groote aandacht werd gevolgd. 

Besloten werd dit jaar een prijsvraag uit te schrjjvcn voor hot 
vervaardigen van een kunstindustrieel voorwerp. 

De in du bus «revonden vraag .Is cr ook iemand, die kan op
geven waar kurkstcen verkrijgbaar is on op welke wgzo dit 
tnateriaol bewerkt moet worden:-" werd door den hoor Van der 
Kloes te Delft beantwoord. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
UTRECHT. VolgonB mcdedeeling van don Directeur-Generaal van 

de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen wordt met 
] November de dienst van weg en werken 3e afdeeling op het 
gedeelte van liet spoorwegnet, hieronder nader omschreven en 
„district Rotterdam" genoemd , als een hoofddeel beschouwd. 

Aan het hoofd van dit district wordt geplaatst een eerstaan
wezend umhtenaar met den titel van district-ingenieur, die zijn 
dienst zal uitoefenen overeenkomstig eene voorloopige instractie 
ter standplaats Rotterdem 

De Bectie-ingenieurs zullen met ingang van den 1 November 
aan den district-ingenieur overdragen hot gedeelte van hunnen 
dienst, dat voortaan tot den werkkring van den district-ingenieur 
zal behooren. 

Het personeel, werkzaam in het district en beboorende tot de 
3o afdeeling van den dienst van weg en werken , wordt met 
ingang van bovengenoemden datum rechtstreeks onder de be
velen van den district-ingenieur geBteld. 

Het district Rotterdam omvat de Ignen: 
Amsterdam—l'trecht—Zeist—Driebergen, met uitzondering van 

de electrische verlichting van bet station Utrecht. 
Brcukelen—Harmeien. 
Woerden — Leiden. 
Gouda—Den Haag—Scheveningen. 
Utrecht—Rotterdam. 
Rotterdam—Rosendaal —Ksscben. 
Vlissingen—Tilburg—Itaarle NlNM-Belgische grens. 
Tiburg—'s-IIertogenbosch , met uitzondering van station VHcr-

togenbotch. 
Moe rdjjk—Breda 
Als dietrict-inuenieor to Rotterdem wordt met ingang van 1 

November aangewezen de ingenieur M. L . Bleulaud van Oordt, 
thans te Utreobt. 

S.NLi.i.. De heer A. Breunissen Troost, directeur der gasfabriek 
alhier, herdacht den 1 October zijn 40-jarig ambtsjubilé onder 
zeldzame blijken van helangsteliing. 

In Amicitia werd den jubilaris een diner aangeboden, waar
aan onderscheidene ga»directeuren in den lande eu tal vau auto
riteiten uii du gemeente deelnamen. 

De raad dozer gemeente heeft hem een gouden gedenkpenning 
vereerd, als bewgs van dankbare waardeering der vele en be
langrijke diensten , aan de gemeente bewezen. 

RKKNEN . De restauratie-werken van den toren schjjnen voor-
•oopig te worden gestaakt De gemeenteraad vnn Reenen heeft 

namcljjk van de directie der restauratie-werken de mcdedeeling 
ontvangen, dat er voor de herstelling nog /1825 boven de aan
nemingssom noodig /nl zijn voor bijkomende werken. Dit bedrag 
wordt voorloopig niet toegestaan, wijl op de annnem'mgssom 
reeds ongeveer ƒ150 te kort is gekomen. (Jiouwk. Weekblad.) 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den Rijkswaterstaat is de civiol-ingenieur II Thorn 

Prikker benoemd tot tijdelijk adjunct-ingenieur bij de verbetering 
van Neder-Rijn en Lek. 

— Do civiol-ingenieur R. lo Poole, adjunct-ingenieur bij den 
Rijkswaterstaat, is geplaatst op het technisch bureau dor inge
nieurs Beversen cn \ an Hourn, om werkzaam te zijn bij den 
aanleg van den olectrischen spoorweg Rotterdam Den Haag— 
Scheveningen. 

— Bij beschikking vnn den Minister van Waterstaat /ijn be
noemd tot buitengewoon opzichter: H van den Hoovon te 
Zwolle, by dc verbetering van de Vecht in Overgsel, en A . 
Nieuwdorp Wz , bij bet vorrtchten van peilingen in do Zuid-
Willemsvaart in Limburg. 

— De beeldhouwer A . W. M . Odé Jr. uit *s-(Jravenhage, 
opende zgne lessen in het boetseeren aan do Polytechnische 
School. 

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 bg de gemeen tewerken te Dordrecht. 

Jaarwedde .' 1000. Kennis van polderwerken, landerijen en be
maling strekt tot aanboveling. Adros Burg. en Weth. vóór 15 Oct. 
(Zie advert, in dit no.) 

— H o o f d o p z i c h t e r bg de g e m e e n t e r e i n i g i n g te 
l'trecht. Juarwedde t 900 ü / 1200. Adres op zegel, met ongaaf 
van inlichtingen vóór 15 Oct. aan B. en W. Inlichtingen bg den 
directeur op Dinsdag en Woensdag. 

— O p z i c h t e r bg den polder 't O root slag. Jaarwedde fUOO 
met vrgo woning. Kennis van machinerieën strekt tot aanboveling. 
Adres met overlegging van bewgzen van bekwaamheid vóór 8 
Noven ber aan den burgemoester 1>. Kooiman, te Bovenkarspel 

— Z e e r bekwaam p r a e t i s c h bouwkund ig o p z i c h t e r 
voor een groot bouwwerk tc Amsterdam. Adres den architect J. 
Verheul Dz , te Rotterdam. 

— B o u w k u n d i g t eekenaar , om gedurende 4 uur per dag 
les te geven aan eene R.-K. instelling te Rotterdam. Salaris /"50U. 
AdrcB ielt. B. R., Bureau dezes. {Zie attvett. in het vori^ n°) 

— Teek en aar-o p z i cht e r, liefst met eenig begrip van 
werktuigen. Salaris / !»u. Adres u°. J 7 4 , boekb. J. Wattman Jr., 
Delft. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknotten vorm -oorden ten gerieve van 

heeren geoóomtet raen tweemaal per jaar twee achtereenvolgende maten, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met d* toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Wegens beëindigiug der werkznumheden zoekt een jong-
n i e i B c h , oud tl juar, tegen November uf eerder plaatsing als 
opzichter-teckcbanr. Adres n°. 67, Bureau dezes. (1) 

IXfOHMATIEPtllUCAIl T E C H N I S C H E V A K V E R K K M G I N U , 

V A V D K H - I I K E M S T K A A T 2», A M S T E R D A M . 

1. Bouwk Opz -1 
eekenaar, leeft. 2ö j , oug. sal. ' 7 0 H 80 p. m. 

2. Onderbaas-opzichter, IS „ 9 '20 per week. 

Th VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO » e Ruyterkade, A l i T E B I l A H , Filiaal: 36 itokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co , te Barrhead. 
Specialiteit voor do Levering van tom/ileetc Badinrichtingen. — 1'iivaat-Inrichlingen.— 

Shanks Closets zgn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Close/s, IVaschra 'els. Urinoirs enz. — V E B W A R f l l l I f i V K X T 1 I. A T I K. 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer conenrreerende prijzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wedcrverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

ST00MH0UTDR A A I E R I J E N Z A G E R I J 
van het Broederhuis fe Zeist-

Biedt zich beleefd aan tot het vervaardigen van alle 

H O U T D R A A I W E B K E N , 
•et en goed afgewerkt. Lage prtlsen. Fi«uur- en OrnamencngerU ; Versie 
r ingen voor Veranda », Tuinhuizen. Balustrade», ena. « • « . 

Bij grootere partijen aanmerkelijke PKIJMVEKUINIiKKIMG. 

H. P. DER BOER. 
Wolleufoppenstraat 39, 

H O T • K B D A l v l . 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHÏ-BAKOVENS, 
Bekroond met den hoogeten Prijê en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R -
DAM 1894, en Gouden Medaille DOK-
D B K C H T 1896. 

Bouwt ook O V E N S met u i t r i j d e n 
den b a k v l o e r en D r a a i o v e n » . 

MO UI^EIV 

Parketvloeren. 
« E B B . V A N H A L S E 1 V , 

i «leeastlaaaaerrabrtek - DEI 



,32 

Voorde betrekkin» van OPZICHTER 
bij de G e m e e n t e w e r k e n t e 
D o r d r e e h t . up een jaarwedde van 
circa /*1000. . worden sollicitanten 
opgeroepen. 

Kennis van polderwcrken, landerijen 
en bemaling strekt tot aanbeveling. 

Solicitation op zegel in t» zenden vóór 
den 1~> October 1899 aan Burgemeester 
en Wethouders. 

G E V H A A U I ) : 
om direct in tl ie nut te treden: 

Drie bekwame 

T E E K E N A A R S 
op het Bureau der Architecten voor 
de a. s Wereldtentoonstelling te Parijs 
in 1900. 

Schriftelijk zich aan t» melden aan 
het genoemd Bureau, Hofnpul tt, 
D E N H A A O , met bij rut-ging vau 
referentiën. 

Qoed bekend met ornamentteckenen 
ia vereischte. 

STOOM Tl MMER-
HOÜTWOL-FABRIEK 

DIJKERMAN è BDIJZERD. Breda 
SPECIALITEIT in verplaatobare 
Hortten woon l in l zen . 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 e i 
T n i n k o e p e l n . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Di~nlag den 31-1 n Orlo 

her » » » » . des namiddags ten SS ure 
(locale tijd), in het Centraalbureau 
der Maatschappij lot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen aan het Moreelse Park 
te Utrecht, van: 

Maatschappij tot Exploitatie vau 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
Op tli—dtig den Uilen Oelm-

öer fSO», dee namiddags ten Sure 
(locale lijd), aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in het Moreelse Park 
te Utrecht, van: 

BESTEK No. 188. 

Het leveren van 34000 stuks 
GRENEN DWARSLIGGERS. 

De besteding geschiedt volgens Art. 
11 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 2üsten Sep 
tember 1899 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den Heer Ingenieur, 
Cher der Werkplaatsen en Magazijnen 
te Utrecht, en is op franco aanvraag 
(per brief| aan genoemd Centraalbureau 
Dienst van Weg en Werken) te be

komen, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 
Inlichtingen worden gegeven aan het 

Centraalbiirenu (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Ingenieur voor
noemd 

Utrecht, den 23iten September 1899. 

BESTEK No. 187. 

Het leveren van OMWENDBARE 
PONT- en KRüISSTUKKEN, 
van Gegoten Staal. 

Dc besteding geschiedt volgens Art 
15 van het bestek. 

Het bestek ligt van den Oden October 
1899 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park en aan het bureau 
van den Heer Ingenieur, Chef der 
Werkplaatsen en Magazijnen te Utrecht, 
en is o p / . • vraag i p e r b r i e ! u n 

genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van ƒ 1 . 0 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Ingenieur voor
noemd. 

Utrecht, den 2den October 1899. 

BURGEMEESTER en W E T H O U 
DERS van 's BOSCH zullen op 12 
October 1899, voorm. 10 ure in 
het openbaar 

AANBESTEDEN: 
9 I a k e i i v a n l » e e i * | » u l t e n 
I n d e s t r a f « ' i i . 

3". L e v e r e n e n s t e l l e n v a n 
ij 7. e r w e r k v o o r b e e r -
p u t t e n o p « le m e s t v a a l t . 

Bestekk. n en teekeningen ter inzage 
op het Gemeentehuis enrsp i / ' I . O O 
en f O 75 verkrijgbaar bij den Inge
nieur-Architect, die tevens nadere 
inlichtingen geeft. 

Aanwijzing in loco op 10 Octob. r e. k. 
voor 1". voorm 10'/-' ure (bijeenkomst 
Stationsplein) en voor 2°. nam. 2 ure. 

H. & J . S U Y V E R 
FABRIKANTEN V A N 

mp de Intern. Tentoonstelling te Amster
dam 1888 bekroond met 

IK B E D1PLO.K1 huogiw ..dsrseheldrnf) 

• • I l U l M k t T a l » iMfStr i , 
Bickeratnat 

A M S T E R D A M . 

MaatsctiDOpijtotExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op II in weina den flesten Octo

ber 1899, des namiddags ten 54 ore 
(locale lijd), aan het Centraalbureau 
der Muatsobappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in het Moreelse Park 
te UI recht, van: 

B E S T E K No. 791. 
H e t m a k e n v a n e e n e loodt* 

v o o r z u i v e l p r o d u c t e n 
m e t b y b e h o o r e n d e 
w e r k e n o p h e t M u f i o n 
f l 1 t V l i t l f I I T . 

K c K r o o t i i i g f 1 9 9 8 0 . 
De be.lenirg geschiedt volgen» i< 49 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 4 len October 

1899 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan het 
bureau van den Heer 8ectie-Ingenieur 
A. V A N L I E B E R d E N te Maastricht 
en is op franco aanvraag p e r briefl 
aan g e n o e m d Centraalbureau (Dienst 
van Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van / ' l.OO. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dieist van Weg en 
Werken) en door d.n Sectie-Ingenieur 
voorre-ind 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 17den October IK'.ttf ten 
11 ure voormiddag (West Europeesche 
tijd). 

U T U K C H T , den 30sten September 1899. 

AANBESTEDING. 
HH R E G E N T E N van h«t BURGER

WEESHUIS te VUSSIXGKK. ziju 
voor ii e ui" - op D I X t i U A G 3 4 
O C T O I I E B IN!H>. des nam. 8 uur, 
in het Weeshuis e l K o r e n m a r k t 
te Vlissingen. in In i openhaar min 
te bentellen : 

Het bonwen van een nienw 
WEESHUIS voor 40 a 50 
weezen aan de BADHUIS
STRAAT. 

Best. k en teekeningen zijn te ver-
k'ijgen tegen betaling van f 3 per 
stel bij den Gemeente Bouwmeester, 
bij wim tevens inlichtingen te ver
krijgen zijn. 

Aanwijzing D T U I a g 17 October 1899, 
• I. s nam 2 uur. 

Tor drokkery der Naamlooze Vennootschsp 
„Het Vaderland". 

34** J A A R G A N G N'. 41. Z A T E R D A G , 14 October 1899. 

RaDACTSUR : F. W. VAN GENDT JGz. Adres voor R.dactie en Administratie: Hureau van Oe Opmerker, Me Schuvutraat . 0 , , 'rCrtntentagi. 
_ . . /• i_ / . ™. Uai i.nu-ü.iiitmmi'1' d a a r o m 

Abonnementsprijs per jaar b.j vooruitbetaling voor het binnenland 
ti—, v o o r ijciuië / b . 5 0 en voor ds overige landen der Post-unie, 
met inbegrip van Nedc, Iandsel.-l.1di8 en Transvaal, , 7 S ° - Afzonder
lijke ..oimi.er, bij vooruitbetaling me plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat / 0 . 1 5 . 

D E Z U I N U i l I K l ü V A N H E T RUK KN 
R E M B R A N D T . 

Voor het Rijkmuseum tc Amsterdam wordt op 
de begrooting van dit jaar een som van ƒ 134.835 
aangevraagd. Dit is zeker een respectabel b.drag, 
doch ieder Nederlander zal er zich in verheugen, 
wanneer het gebouw in goeden staat wordt gehouden, 
wanneer het personeel niet te karig bezoldigd wordt, 
wanneer, waar dit mogelijk is, de verzamelingen wor
den uitgebreid. 

Dat van dit bedrag ruim één vierde, ƒ 38.795, 
voor jaarwedden bestemd is, zal niemand verbazen,, 
die weet, hoeveel toezicht in een zóó uitgestrekt ge
bouw gevorderd wordt. En de salarissen zijn niet 
hoog ; dc hoofddirecteur geniet slechts ƒ 4000, zeker 
een bescheiden bedrag, in aanmerking nemende wat 
zulk een titularis in het buitenland ontvangt. 

Voor onderhoud, verwarming, verzekering van in 
bruikleen gegeven voorwerpen wordt de heift onge
veer van het geheel, namelijk ƒ 63.330, geraamd. 
Ook tegen dezen post kan geen bedenking rijzen, 
wanneer ten minste ook het uitbreiden der verzame
lingen daaruit bestreden moet worden. 

Er blijft nu nog ƒ 32.700, dus ongeveer een vierde 
van het totaal, over. Men zou meenen, dat dit voor 
aankoop van kunstvoorwerpen bestemd was. Maar 
dat is zoo niet. Hel dient voor voltooiing van 
het Rijksmuseum-gebouw! Jaar in, jaar uit komt 
zulk een post op de begrooling voor, ofschoon men 
zou veronderstellen, dat het gebouw, reeds sedert 
1885 in gebruik, nu toch wel voltooid is. Wie de 
moeite zou willen nemen om die posten, met dat 
jaar te beginnen, eens op te tellen, zal van het totaal 
verbaasd staan. Een groot deel van de Hceswijksche 
verzameling had er voor kunnen worden aangekocht. 

Enkele uitgaven, die men uit dezen post in het 

Advertentiën van 1 tot 6 regels f 1.00, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; v or eiken regel meer / 0 . 1 5 . Groote letters worden berekend 
naar plaat-rui.ute. Anno.,ces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsirgen, slechts tweemaal gerekend. 

volgend jaar wil bestrijden, verdienen wel de aan
dacht. De decoratieve li-gcibcklccding van dc gevels 
zal ƒ 2250 vorderen, voor ƒ 7000 schilderwerk zal 
worden verricht, ƒ (1950 zal worden besteed „voor 
voltooiing der werken aan den klokkentoren" en 
7 7500 ,,als eersten termijn voor de vernieuwing der 
centrale verwarming". 

Over de noodzakelijkheid der tegelpancclen zal 
ïhen verschillend oordcelen. Kr /uilen menschen zijn, 
die meenen dat, nullen liet daarvoor bestemd bedrag 
gebruikt werd 0111 een schilderij aan te koopen van 
een meester die nog niet in de verzameling vertegen
woordigd is, het museum meer gebaat zou zijn, dan 
met tegels, waar niemand naar kijkt, en wier kunst
waarde aan zeer gegronden twijfel onderhevig is. 

Het schilderwerk schijnt niet tot het gewoon on
derhoud tc behooren, eensdeels omdat het onder 
dien post niet voorkomt, anderdeels omdat dc meer 
gebruikelijke benaming „verfwerk" niet gebezigd is. 
Het museum is reeds kleurig genoeg; de mogelijk
heid bestaat, dat men het nog wat sprekender wil 
versieren. Kn daaraan is t o c h waarlijk geen behoefte. 
Ook hier zou aankoop van oude schilderstukken moer 
gewenscht zijn. 

De „voltooiing der werken aan den klokkentoren" 
zal wel bestaan in het plaatsen van het carillon uit 
Arnemuiden, het maken van de ton voor het speel
werk, enz. 

Een musetim kan zeer goed zijn, zonder dat het 
torens heeft. Men gaat zeker niet te ver, als men 
zegl, dat zulke torens niet slechts overbodig, maar 
zelfs schadelijk voor dc goede verlichting zijn. Doch 
ons Rijksmuseum heeft nu eenmaal torens, waarvan 
één al sinds jaren ten genocge der omwonenden den 
tijd aanwijst cn ook hooren laat. Doch men wil dien 
omwonenden nog grooter genot verschaffen. Zij zul-

http://Iandsel.-l.1di8
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len ieder kwartier een deuntje van hel Arnemuidensch 
klokkenspel hooren. Evenwel is menigeen, die zwak 
van gezondheid is, of aan s apcloosheid lijdt, op dit 
eentonig getjingel niet gesteld. 

In ieder geval zou het museum er niets minder om 
zijn, wanneer men het carillon wegliet; het aanzien
lijk bedrag van ƒ 0950 zou voor aankoopen best te 
gebruiken wezen. 

De zonderlingste post is die van ƒ 75ÖO, als eerste 
termijn, niet voor hel maken van een geschikte 
„Nachtwacht-zaal, maar voor vernieuwing der 
centrale verwarming! Hoe is het mogelijk, zal men 
vragen, dat na zóo korten tijd hier reeds vernieuwing 
noodig is? Dc Minister zegt, dat dc bestaande toe 
stellen „door het gebruik en den roest verteerd ziju". 
Hij hoopt tevens „door de toepassing der laatste uit
vindingen ccn aanzienlijke besparing te verkrijgen 
111 de kosten van exploitatie". En dan zegt men nog, 
dat de Staal der Nederlanden niet zuinig isl 

Wij zijn er benieuwd naar, welke „laatste uitvin
dingen" zullen worden toegepast. Maar, het is reeds 
vroeger door zeer bevoegden gezegd, het systeem van 
heete-lucht\crw;inning, waarop de geheele aanleg is 
ingericht, deugt nicl voor een museum, omdat er 
steeds gevaar bestaat, dal de calorifères ondicht wor
den, zoodat kooloxyde in de lokalen komt, terwijl ue 
droge, stolfïgc lucht voor de kunstwerken op den 
duur zeer nadeelig is. liij de toestellen „door gebruik 
en roest geheel verteerd", moeten deze nadeelen al 
zeer sterk gevoeld zijn. Des winters kreeg menig 
bezoeker hoofdpijn in het gebouw; hij weet nu, dat 
hij dit, behalve aan de totaal ontbrekende ventilatie, 
aan het kooloxyde te danken heeft. 

Toch blijft het vreemd, waarom reeds nu geheele 
vernieuwing der toestellen noodig is. Van de Fran-
sche firma, die ze leverde, had soheder werk verwacht 

vindingrijk is, wel een geschikte oplossing weten te 
vinden". 

Niets is echter geschied, ja zelfs niets werd voor
bereid. En niets zal geschieden, zoolang dc heer De 
Stuers in ziju betrekking gehandhaafd blijft Waar 
zijn dc mannen die hem aandurven ? 

mogen worden. Of liet de bcdicnvng te wenscln 
over? Hieromtrent dient licht ontstoken te worden. 

De Kamer heelt hel recht van amendement. Mocht 
zij daar nu eens gebruik van maken, door den post 
van / 32.700 te bestemmen als eerste termijn voor 
het maken eener n i e u w e R c m b r a n d I z a a 1. 
Hij blijft dan voor zijn oorspronkelijk doel, het vol
tooien van het Rijksmuseum, bestemd. Want men 
kan dit gebouw niet voltooid achten, z.oo'ang een 
goede gelegenheid 0111 het werk van Rembrandt daar 
tentoon te stellen, ontbreekt. 

De tegels, het schilderwerk, het carillon, zij kun
nen achterwege blijven, zonder dat iemand daar aan
merking op zal maken. Zelfs niet de verwarming kan 
het zulk ccn vaart niet loopen; een min kostbare 
herstelling ware althans tc beproeven. 

Maar de Rembrandtzaal! Het schijnt wel, alsof 
niemand daar meer aan denkt. De „Nachtwacht", 
die in het Stedelijk Museum zoo gunstig geplaatst 
was, is na afloop der Reinbrandt-tentoonstelling naar 
het Rijksmuseum teruggebracht, zij het dan op min
der plechtige wijze, dan op ccn geestige plaat des
tijds werd voorgesteld. Haast een jaar hangt de 
schilderij nu weer op haar oude plaats, onder het 
„koude kelderlicht". De storm van verontwaardiging, 
die voorspeld werd, ais dit zou geschieden, is niet 
opgestoken. Het Xederlandsch publiek heeft wel 
wat anders le doen dan zich met kunstzaken bezig 
te houden. 

Wij schreven verleden jaar.- „Een verbouwing van 
het middengedeelte, Rembrandtzaal en eerezaal, kan 
nict langer uitblijven. Want het zou zoo gewenscht 
zijn, dat dc heer Cuypers zelf haar uitvoerde. Om le 
,.Nachtwachl"-zaal zóó te wijz.'gcn, dat zij zijlicht ont
vangt, ook daarvoor zal dc heer Cuypers, die zoo 

O N T K E R S T E N D E GOTHIEK. 

Dezer dagen werd een verslag van de redevoering, 
waarmede de hoogleeraar Klinkhamer zijn lessen te 
Delft opende, door een bouwkundig blad medegedeeld. 

Misschien doet men goed, dergelijke redevoeringen 
niet al te ernstig op te vatten. De nieuwbenoemde 
hoogiceraren zijn altijd gul niet hunne beloften. Of, 
cn in hoeverre zij die nakomen, kunnen alleen hunne 
leerlingen beoordeelen, en uit de aard der zaak wor
den dier meeningen niet openbaar gemaakt. 

De hooglceraar Klinkhamer is met de beste ge
voelens bezield, om dc Delftsche school, voor zoover 
de wet hem daartoe vrijheid laat, tol een betere 
oefenplaats van architecten te maken, dan zij tol dus
ver was. Reeds dadelijk is hij echter aan banden ge
legd, doordat hij dc middeneeuwsche kunsl zal heb
ben tc onderwijzen, ccn onderwerp, dat hem nogal 
vreemd zal zijn, daar hij nooit toonde er bijzondere 
liefde voor te gevoelen of er meer dan gewone aan
dacht aan te wijden. 

Er is misschen wat tegen, dat men aankomende 
bouwkundigen veel tijd aan het leeren der geschie
denis hunner kunst laat besteden. Moet echter die 
geschiedenis onderwezen worden, dan zal dat alleen 
kunnen gebeuren door iemand, die geheel opgaat in 
den geest der tijdperken, die hij heeft te behandel, n. 
In het bijzonder de bouwkunst der middeleeuwen 
vereischt een diep doordringen in den tijdgeest 

Wie een poging wil doen, om de Gothiek alleen 
als toegepaste mechanica en statica te beschouwen, 
moet noodzakelijk falen. Het kan niet ontkend wor
den, dat zelfs de beroemde Viollet-le-Duc op deze 
klip gestrand is. Hij heeft zich de middeleeuwers te 
veel als menschen van onzen tijd voorgesteld. De 
groote drijfveer, die toen het geloof was, meende hij 
meestal buiten beschouwing te kunnen laten. 

De heer Klinkhamer wil nog verder gaan. Hij zal 
den middeleeuwse hen kerkbouw geheel achterwege 
laten, omdat cr geen tijd is om dien te behandele 1. 
Zoo zal hij dan zijn leerlingen een ontkerstende Go-
thick onderwijzen. 

Ons dunkt dit ccn dwaas pogen. Want juist in 
den kerkbouw hebben de middeleeuwen hun heer
lijkste werken voortgebracht. Viollet-le-Duc heeft 
die werken te veel als nuchter ver-,land-mensch be
schouwd. Gevoeld heeft hij ze niet. Wie zich daar
van wil overtuigen, sla Ruskin maar eens op, die in 
verstand wellicht de mindere, in zuiver voelen stellig 
de meerdere van den vermaarden Franschen bouw
meester geweest is. 

Dc nieuwe hooglceraar geeft als zijn oordcel, dat, 
kon een Erwin von Steinbach, een Robert de Coucy, 
een Jan ten Doem, uit zijn doodslaap worden opge
wekt, hij in onzen tijd slechts fabrieken zou bouwen. 
En aan dit oordeel knoopt hij een betoog vast dat 
duidelijk wil maken, hoe alle bouwkunst slechts nut
tigheidskunst was, is en wezen zal, hoe ingenieur en 
architect eigenlijk twee namen zijn voor éénzelfde 
begrip. 

Het kan zijn dat de heer Klinkhamer, die inder
tijd zijn ingenieursdiploma verkreeg en toch als ar
chitect optrad, deze stelling hoofdzakelijk verkon
digde met het oog op zijn gehoor, dat later ccnzelfóen 
weg als hij hoopt te bewandelen. 

Maar waarschijnlijker i s het, dal. de hooglceraar de 
formule der „nieuwe kunst" heeft willen uitspreken ; 
zes jaar geleden gaf de heer Heilage tiaar reeds in 
zijn bekende Rotlcrclamschc redevoering. 

Wij hebben toen tegen de formule gewaar. i r v c ' 
en voorspeld dat, werd zij toegepast, het met de buuw-
kunst weldra gedaan zou zijn. 

Reeds is de toepassing hier-te-lande vrii algemeen; 
slechts enkelen durven echter nlle consequenties, uit 
dc formule voortvloeiende, aan. En juist aan het werk 
dier enkelen kan worden waargenomen, hoe nuttig
heid en schoonheid twee zeer verschillende begrip
pen zijn. Wie alleen op nuttigheid letten wil, nocme 
zich ingen.u-ur, en dringc ons zijn werken niet al-
hooge kunst op. Hij verlieuge zich in een drukke prac
tijk, omdat hij zoo goedkoop werkt, doch verbeelde 
zich nict .kunstenaar tc zijn. 

Indien het den middeleeuwers alleen om de nut
tigheid te doen ware geweest, zouden zij ons geheel 
andere monumenten hebben nagelaten. Geen beeld
houwwerk, geen schilderwerk, ja zelfs niet. dc minste 
versiering hadden zij ooit aangebracht. Kunne ker
ken waren vierkante ruimten geworden, laag van 
verdieping, zonder torens, zonder gewelven. 

Men kent de heerlijke scheppingen uil die '!]dr-n, 
en weet dat het n i e t de nuttigheid was, die bij het 
maken daarvan voorzat. 

Laat ons eens hooren, wat Ruskin zegt; misschien 
noopt het citaat den nieuwen Delftschen hooglceraar | 
tot het lezen en herlezen der werken van dezen voor- I 
treflijkcn schrijver. 

„Als aan al de behoeften van het dagelijkseh leven 
door onzen architect voldaan is, dan verbeelden wij 
ons, dat wij een goed lues krijgen. Wij zijn trotsch 
op zijn afmetingen, zijn correctheid, de gemakken die 
het aanbiedt. En wij zijn cr overtuigd van, dat een 
bouwwerk ons nict meer genoegen kan geven. \ \ ij 
denken er gein oogenblik aan. dat wij een gebouw 
zouden kunnen lezen, zooals wij ook Milton en Dante 
lezen. Wij vinden het dwaas, dat bet lezen van steenen 
ons evenveel genoegen zou kunnen geven a l s het 
lezen van gedichten. Toch mogen wij van een bouw
meester, zoo goed als van een schrijver, verlangen, 
dat hij ons wat te zeggen heeft" 

Wat zeggen ons nu gebouwen, naar de nieuwe for
mule gesticht? Kunnen wij cr eene verheffende, schoo
ne gedachte in lezen? Doeltreffendheid, goedkoopheid, 
nuttigheid, het is alles opperbest, maar verheffend 
kan het niet genoemd worden. Hoeveel verheffing 
moest er anders niet van een fabriek, een ketelhuis, 
ccn sluis, een basculcbrug uitgaan! En wel niemand 
zal beweren, dat dit het geval is. 

Dc nieuwe formule is dubbel verderflijk. omdat 
zij zoo gemakkelijk kan worden toegepast. Begaafd-
heul i r , mot meer 1 dig. want op geen vormen, o p 
geen verhoudingen, op geen versierselen komt het 
meer aan. Dit alles kan als onnut overboord geworpen 
worden, sinds de fabriek als het nict te overtreffen 
ideaal geldt. 

Wij komen, op deze wijs, langzamerhand heel laag 
bij den grond, wat reeds erg genoeg is. Doch moet de 
Gothiek, die in werkelijkheid zoo hoog stond, nu 
moedwillig naar beneden gehaald worden, om in bet 
systeem van ccn Delftsch hooglceraar te passen ? We
zenlijk, hier wordt hinderlijke heiligschennis ge-
piccgd. 

Reeds bestond de „Delftsche Renaissance", wier 
werken zich tegenwoordig in geen besten naam ver
heugen. Nu zullen wc nog dte „Delftsche Gothiek" 
krijgen, die, naar het zich laat aanzien, niet beier 
zal zijn. 

Men zou goed doen, te Delft de kunst maar ge
heel los te laten, en zich uitsluitend op de vorming 
van ingenieurs toe te leggen. Aanstaande bouwmees
ters zouden hun weg wel vinden. Doch het ziet er 
niet naar uit, dat de Delftsche school 111 de eerste 
jaren zulk eene hervonii'ng /al ondergaan. Wij durven 
voorspellen dat de nieuwe hoogleeraar, zoo hij leven 
blijft, den zeventigjarigen leeftijd zal halen, zonder 
dat de onderwijsinrichting, waaraan hij zijn krach
ten wijdt, noemenswaard is veranderd. 

Zoo gaat het in Nederland. 

T E C H N I S C H ONDERWIJS. 
Dezen titel koos dc heer Van ll(ardcrwijk?) om 

nog eens het praatje te verkondigen, dat Burger-
s< holen, naar \eicr meening. niet hebben beantwoord 
aan dc bedoeling van den wetgever. 

Wanneer de heer v. H. uit mijne artikelen leest 
dal ik, 0111 Burgerscholen te bevorderen, de Am
bachtsscholen geheel of ten dccle wensch af te bre
ken, dan moei mijnerzijds daartegen ernstig protest 
worden aangek ekend. 

Het doel mijner artikelen was nog eens duidelijk 
te maken, dat het voor de verheffing der Nederland
sche ambachtsnijverheid en dus voor de welvaart 
van land en volk noodig is, dal de jongens de twee 
jaren, na het doorloopen der volksschool, besleden 
aan Burgerdagschoolonderwijs en dat zulks kan ge
schieden zonder bezwaar voor het handwerkonder-
wijs onzer ambachtsscholen. 

Verder werd cr door mij op gewezen, dat door 
het samenwerken van Ambachtsscholen niet Burger
avondscholen en met Burgeravondscholen voor voort
gezet onderwijs aan de uitgebreidste wenschen van 
hen, die volop onderwijs voor ambaclitsnijveren ver
langen, kan worden tegemoet gekomen. 

Lit mijn eigen jarenlange ervaring, veel onder
zoek en bezoek aan scholen en werkplaatsen blijkt, 
dat door invoering van slüjd aan de Ambachtsscho
len den ^-jarigen cursus lot em van twee of van éen 
jaar kan worden ingekrompen, waardoor het bewe
ren jegens mij, niet geheel cn al op de hoogte te 
zijn van het onderwijs onzer Ambachtsscholen, wel 
afdoende zal zijn onderdrukt. 

Door den door mij aangewezen weg langzamerhand 
te volgen, zullen de 300.000 gulden en meer, tegen
woordig voor ons Ambachtsondcrwijs besteed, nut
tiger bestemming verkrijgen, niet alleen voor enkele 
ambachten, maar ook voor andere ambachten en voor 
hen, die hooger op willen dan bekwaam werkman, 
dienst doen. 

Hervorming onzer Ambachtsscholen acht ik daar
om ccn dringende eisch des tijds. 

Dat was dan ook het advies, door mij aan de be
sturen van ambachtsscholen ernstig aanbevolen, toen 
men mij uitnoodigde mijn sollicitaticstukken in te 
zenden, waarop dc heer Van H. doelt 

Door mij moet den heer Van 11. worden aanbe
volen eens een onderzoek in te stellen naar de wer
king van goed ingerichte Burgerscholen, naar de 
noodzakelijkheid van wat meer kennis der natuur, wat 
elementaire scheikunde, aardrijkskunde, geschiedenis 
en staathuishoudkunde; mij dunkt, men moet zelf al 
heel weinig ontwikkeld zijn 0111 dc noodzakelijkheid 
nict te erkennen. Van volproppen der jeugdige her
senen kan alleen sprake zijn bij geheel verkeerde 
schoolrcgeling. 

Hoe meer men elkander en de wetenschap leert 
kennen, hoe meer men leert waardccren, zoo is het 
mij althans gegaan. 

Wanneer directeuren onzer Ambachtsscholen ook 
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don Bond is besloten 
idrcs te richten, adhe-
tot wij/.iging der tce-

aan andere inrichtingen voor ambachtsnijveren werk 
/.aam zijn, dan reken ik de traktementen bij elkander 
en meen, dat dan hooge eischen mogen worden ge 
steld. 

Wil de heer v. 11. van mij inlichtingen omtrent 
het onderwijs in Duitschland, gaarne staan mijne 
hulpbronnen ten zijnen dienste. 

Het beweren van den heer Van li., dat het pro 
gramma der Burgerscholen zoodanig omgewerkt, dal 
liet geschikt wordt voor den a. s. ambachtsman, slechts 
zal leiden tot naamsverandering, doch dat dan, om
dat de scholen Burgerscholen boeten, het bezoek ge 
ring zal zijn, is zeker niet genoeg overdacht. 

Meer juist mag worden beschouwd, dal de Burger-
dagscholen reeds jarenlang in de gemeenten boven 
de lo.txx) zielen zouden hebben gebloeid, wanneer 
de besturen onzer Ambachtsscholen hadden mede
gewerkt. 

Hel antwoord van den heer v. II. geeft mij ge
legenheid even tc wijzen op de vergadering van den 
Hond van directeuren onzer Ambachtsscholen, den 
3011 September te Utrecht gehouden. 

Aldaar moet rapport zijn uitgebracht door afge-
vaard'gden naar de zomervergadering der Vereeni
ging ter bevordering van het ambaehlsonderwijs in 
Drente. Als lid dier Vereeniging stel ik ir prijs op, 
dat dit rapport wordt gepubliceerd, om te voorkomen, 
dat in dezen geknoeid wordt. 

Terzelfder vergadering van 
tot de I Iooge Kegecring ccn 
.sic betuigende met voorstellci 
kenaelen M. O. 

Die zaak is o o k niet in het reine. Wat toch is het 
geval? De wet op het M. O. geeft gelegenheid aan 
hen, die middelbaar teekenonderwijs wenschen le 
doceren, eene acte voor liet teekenen te behalen 

De wet schrijlt ééne teekenacte voor. Het Kon. 
Besl. van den jNn l'ebr. 1S08, no. 27, heeft die eene 
acte gesplitst 111 twee a et en, één voor het handtee
kenen en één voor het rechtlijnig teekenen ei de 
perspectief. 

De candidalen moeten blijken geven van zekere 
nader omschreven teekenkundige ken:n.. en vau teo-
kenkuiistige vaardigheid, zij behooren blijken te ge
ven, dat zij zich eene duidelijke voorstelling hebben 
gevormd van dc eischen van een geleidelijken, doel-
trelfcnilen gang van liet onderwijs, i n g e r i c h t 
naar de b e s t e m m i n g der v e r s c h i l l e n d e 
111 i d d e 1 b a r e s c li o 1 e 11. 

De vraag is meermalen gedaan: wat wil eene 
examen-commissie voor teekenen M. Ü. nog meer? 
het programma is voor hen, die lecraar wenschen te 
worden en omtrent wier meer of mindere geschikt
heid nader bij sollicitatie wordt beslist, niet te 
hoog, en voor het onderwijs niet tc laag. 

Het is mij altijd aanbevelenswaardig voorgekomen, 
dat de examencommissies voor het leckenen M. O. 
zich hebben te houden aan dit beknopte" vrij duide
lijke programma. 

Sedert vele jaren hebben genoemde examen-com-
niissics zich aan dal beknopte, vrij duidelijke pro
gramma niet gehouden. 

Men is meer en meer overgegaan de eischen der 
examens voor hel teekenonderwijs eenigszins in te 
richten naar do vermogens en levensbehoeften der 
caiididaten en heeft ze ook willen dienstbaar maken 
voor inrichtingen, die niel behooren lot de wet Ol> 
het M. O. 

In plaats tot den ouden rechten weg terug te kee-
ren, is thans voorgesteld bij de exanicn-eischen op 
tc nemen ambachtskennis cn ambachtsvaardigheid 

in decoratieve schilderkunst, in dc ceramiek, in de 
graphische kunsten, in het bewerken der edele me
talen, in het beeldhouwen, in het kunstsmeden, in huis-
cn werktuigbouwkunde, en dit wordt nu door den 
Bond na ampele discussie gesteund. 

Het komt mij voor, dat er eenige wisselwerking 
is tusschen den Bond cn de voorstellers der wijzigin
gen, en dat die wisselwerking ook elders valt cp te 
nierken ; alzoo één zaak onder één deken. 

Ligt het nu op den weg eener onafhankelijke, 
slechts den Staat verantwoordelijke examen-commis
sie, benoemd voor het teckenen M. ()., die zaak te 
steunen ? 

De voorgestelde wijzigingen zijn niet noodig voor 
dc inrichtingen der wet op liet Middelbaar Ouder
wijs, zullen de eenheid van dit onderwi]s bederven, 
alzoo inbreuk maken op den geest, die di.t onderwijs 
beheerscht. 

Waarschijnlijk heeft men een vriendschapsdienst 
willen bewijzen, en de gevolgen niet overzien. 

Moge een volgende examen-commissie die zaak 
voorgoed opruimen; het zal aan veel geknoei een 
einde maken en het Middelbaar en het Amhnehts-
onderwijs beide ten goede komen. 

October 1899. b. j A C E R . 

K U N S T V O R M L . \ DHR N A T U U R . 
Sedert de vroegste eeuwen heeft de kunst, niet 

name de architectuur (letterlijk vertaald de hoofdkunst, 
le voornaamste van dc kunsten, waartoe als onder

deel de zoogenaamde schoone bouwkunst b,hoort) 

zijn vormen 

hare motieven aan de natuur ontleend, getuige onder 
anderen de beteekenis van de lotusplant in de 
Assyrische en Egyptische bouwkunsl en het schilder
achtig Korinthisch kapiteel, dat aan ccn mandje waar
over een acanthusplant zich had uitgespreid, zijn ocr-
sprong is verschuldigd. In den ïiieuweren lijd is de 
kunstvlijt ontslaan en o o k daar heeft de eenig ware 
grondslag, die aan de kunsten hare vormen moet 
schenken, de natuur iu haren onuitputtelijken rijk
dom, zich op praktische wijze doen gelden. Onuit
puttelijk mogen wij zeggen, want niet slechts de 
natuurvoortbrengselen, die zich als vanzelf voor het 
nienschclijk oog onthullen, dc sierlijke boomen en 
planten aan de oppervlakte, zelfs de rotsgevaarten 
en de hemelverschijnselen, cn niet minder het dieren
rijk, lev eren de stof op het kunstgebied ; ook in de 
lagere natuurgebieden ontwikkelt zich een rijkdom 
van vormen, die voor den waren kunstenaar ccn schat 
onthullen, waaraan hij naar welgevallen 
en denkbeelden kan ontkenen. 

\ \ ij wenschen de aandacht tc vestigen op een 
werk, dat dezer dagen het licht ziet, en waarin vooral 
deze laatstbedoelde vormen worden dienstbaar ge
maakt ten behoeve van de kunst in het algemeen 
en de kunstnijverheid in het bijzonder. Wij bedoelen 
een door den bekenden natuurvorscher Dr. Ernst 
Haeckl aangekondigd en aangevangen werk, geti
teld: K u n s t f o r m e n der Natur, dat in het 
„Bibliogiaphisches lnstilut" te Leipzig en Wecnen 
het licht ziel en waarvan voorloopig vijf afleverin
gen, platen met tekst, zullen verschijnen. 

De bewerker steil zich voor, de meer verborgen 
schoonheden der natuur voor ccn uitgebreiden kring 
van vrienden der kunst cn der natuur toegankelijk 
tc maken. Een onmetelijke schat van bevallige, ver
rukkelijke vormen ligt verborgen in die lagere stre
ken van het organische leven, die eerst in de tweedel 
helft der negentiende eeuw ons nader zijn bekend 
geworden. Maar 't meerendecl van de reeds voorhan
den afbeeldingen dezer in hunne vormen zoo schoone 

organismen ligt 111 kostbare, zeldzaam voorkomence 
en nauwelijks toegankelijke werken verscholen. In
middels is hel de bedoeling van den bewerker geens
zins zich er toe te bepalen om ccne bloemlezing te ver
zamelen van zoodanige reeds aan het licht gebrachte 
vormen, maar hij geelt ook talrijke oorspronkelijke 
afbeeldingen, die door zijne kunstvaardige hand ge
durende een aantal reistochten naar de natuur door 
hem zijn geteckend. 

De moderne beeldende kunst en de moderne, zich 
krachtig weder ontwikkelen,ie kunstnijverheid, ie gra
phische kunstbeoefening z.uhen in deze met recht zoo 
geheeten „kunstvormen der natuur'' eene rijke bron 
van nieuwe en schoone motieven vinden. 

Het werk verschijnt van lijd tol tijd in afleverin
gen, elke bevattende tien platen met minstens tien 
vellen toelichtenden tekst. Iedere aflevering is afzon-
dclijk verkrijgbaar voor den genogen prijs van 5 
Mark = 3 gulden. Voorloopig zullen vijl afleveringen 
met vijftig platen het licht zien en, wanneer die ca
ste reeks met voldoende belangstelling wordt ont
vangen zal - na de verschijning van tien afleverin
gen met honderd platen ccne algemeene inleiding 
daaraan gratis worden toegevoegd, welke de syst.ma-
tische indeeling van de gezamenlijke v orinengroepen 
zal behelzen, voorts een a?sthetische bepaling van 
hare kunstbetcckenis, alsmede ïr.ededee m 4111 om
trent de voornaamste bronnen uil dc hiertoe betrek
kelijke litteratuur. 

Welke rijkdom hier te verwachten is, kan reeds 
eenigermate worden nagegaan wanneer nu-n de keu
rig uitgevoerde platen raadpleegt, welke worden aan 
getroffen in de vijfde of laatste uitgave van hel m.;l 
roem bekende Meyer's K o n v e r s a t i o n s L e x i 
con. E i n N a c h s c h l a g e w e r k des al lge 
me in en W i s s e 11 s, waarvan onlangs hel negen 
tiende deel verscheen en dat vooral op natuurkundig 
gebied si hitten tide bijdragen levi rl I 'il dien rijki 11 
schat vestigen wij zoo voor tie band de aan lacht op 
de artikelen: „Mineralen und Gesteine", „Ornamen-
tik", Pflanzenomamente" enz. Het wordt insgelijks 
door het „Bibliographisches lnstilut" uitgegeven. 

METSELSPECIËN. 
In ons nummer van 20 Augustus hebben wij het 

een en ander over metselspeciën in het midden ge
bracht, hopende, elat dit den heer Van der Kloes 
aanleiding zou mogen geven op tlit onderwerp door 
te gaan. Het debat beloofde belangwekkend te wor
den. Inmiddels is ccn der hoektorentjes der Delftsche 
Oude Kerk voltooid. Men herinnen zich, dal deze 
herstelling aan den schreven toren de aanleiding was 
tot de vraag, welke metselspeciën liet meest geschikt 
zijn. 

Het laatste nummer van „De Ambachtsman" bevat 
nu weder een stukje over mortels. De heer Van der 
Kloes valt dc directie der Publieke Werken le Gro
ningen aan, omdat zij slappe cementmortels gebruikt. 
Hij gaat zelfs zóóver, aan die mortels de eigenaar-
digheden loc tc kennen, welke door andere practici 
bij trasspecie werden opgemerkt. 

Inderdaad, men kan wel zien, dal ele heer Van 1 Ier 
Kloes als technicus „in den Ruhestand getreten ist", 
zeioals de Duitschers dit plegen te noemen. Van de 
nadeelen, aan het gebruik van tras in opgaand werk 
verbonden, weet hij niets meer, ja hij durlt zelfs zeer 
sterke trasmortels voor elergelijk werk aan le bevelen! 

Van argumenteeren is de heer Van der Kloes een 
vijand. Hij is blijkbaar er zoo van overtuigd, de 
wijsheid in pacht te hebben, dat hij het onnoodig 

oordeelt aan te geven, waarop zijn mecning steunt. 
Zijn stokpaardje is, dat een specie niet tc veel k a l k 
moei bevatten. Is aan dien eisch voldaan, dan heelt 
hij verder niets aan te merken. 

Ervaren practici zullen zich door de artikelen v a n 
„De Ambachtsman", zoo zij er kennis van nemen, 
niet van de wijs laten brengen. Aankomende bouw
kundigen zullen cc liter hel geschrevene ais een evan
gelie gelooven. En zoo kan veel kwaad worden ge
sticht. 

Wij willen daarom de niortelqucstie nog eens ern
stig bespreken, deels in de hoop Achilles uit zijn tent 
te doen komen, maar vooral als waarschuwing voor 
het jonger geslacht. 

Als in tie wiskunde beginnen wij met ccn bewijs 
uil het ongerijmde. Nemen wij eens aan, dat de stel
ling des heeren Van eler Kloes juist is, en dat de 
aanwezigheid van veel kalk in den mortel het uit
slaan der muren, het uitvallen der voegen en het 
afbrij/.elen der stcenen ten gevolge heelt. 

In de stad onzer inwoning worclt zeer veel op 
speculatie- gebouwd. De ondernemers daarvan, hoezeer 
ook door de bouwpolitie op de vingers gekeken, zijn 
vrij in dc keuze hunner materialen. Zelf als de „Wo
ningwet" van kracht zal zijn, blijven zij die vrijheid 
behouden, ln deze onilandiglieelen kiezen /ij de goed
koopste materialen, en aan tra-, of Portland-cement 
in den mortel voor hun gevelmuren denken zij zelfs 
mei I )c besti 11 ouder hen 1111 1 neii zii h iiijz.' >nder te 
onderscheiden, als zij hun specie flink kalkhoudend 
maken. De gevels worden vaak uit zeer zachten steen 
opgetrokken. Toch hebben wij op die gevels nooit 
uitslag gezien; van uitvallende voegen, zelfs na 
strenge vorst, hadden de bouwondernemers geen 
last, en, als de stcenen aibrijzelden, of liever uit
regenden, dan kwam dit, omdat zij uit klei bestemden, 
die ternauwernood iets vau het ovenvuur had be
merkt. 

b i de wijken, waar deze speculatiewoningen ver
rijzen, laai het gemeentebestuur af en toe openbare 
gebouwen stichten. In den mortel wordt daar de tras 
niel gespaard, de- stcenen zijn aan strenge keur onder
worpen en van n.iuw'ietloud toezicht kan men zeker 
zijn. En t o c h , ile gevels der gebouwen slaan ieder 
v o o r en najaar uit, de voegen raken los bij het 
minste vorstje, en zelfs de' zeer harde klinkers van 
de i r nM-a in 11 vertoonen hier en daar na weinige jaren 
sporen van afbrijzeiing. 

Wanneer ele heer Van der Kloes zich ele moeite wil 
geven, de wijken eener zich uitbreidende stad te 
doorwandelen, dan kan hij zich van de waarheid onzer 
iue-dedeijnigen overtuigen. Het zal hem dan duide
lijk worden, elat. de oorzaak der genoemde gebreken 
niet in de kalk, maar in de tras te zoeken is. 

Wanneer dit bewijs uit het ongerijmde nog niet vol
doende mocht zijn. dan willen wij nog op andere 
wijze aantoonen, dat sterk kalkhoudende mortels, 
ofschoon zij om het langzame verhardingsproces geen 
aanbeveling verdienen, toch de hierboven opgesomde 
nadeelen niel kunnen veroorzaken. 

Wij hebben in een onzer vorige nummers trach-
ien duidelijk te maken waarom onze Nederland
sche gebakken stcenen allen min of meer zwavelzuur 
bevatten. Dit zuur, met kalk in aanraking komende, 
geeft geen oplosbaar zout. Maar waar het magnesia 
ontmoet, verbindt het zich, cn vormt zwavelzure mag
nesia, die zeer oplosbaar is cn die dus, zoodra de mu
ren wat gaan opdrogen, kristalliseert. De kracht, bij 
dit kristalliseeren Ontwikkeld, maakt de voegen 1 s 
en verbrijzelt de oppervlakte van de stcenen. 

De heer Van der Kloes heeft in tras slechts 0„30 
p('t. magnesia kunnen vinden, maar andere onder-
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zoekers van naam stelden het germddelde gehalte 
op het viervoud van dit percentage vast. 

Vele technici hebben, door schade cn schande wijs 
geworden, geen tras meer in hun opgaand werk ge
bruikt. Zij zijn overgegaan tot magere Portland-
cemcnt-mortels, die met een zeer geringe Kalktoevoe-
ging uitstekend verwerkt kunnen worden. En sedert 
zij deze mortels bezigen, hebben zij van geen enkel 
der opgenoemde gebreken meer last. 

Is dit laatste feit den heer Van der Kloes onbe
kend? Wij zouden het haast gelooven. Onze tegel
fabrieken, die tegenwoordig hun product nogal eens 
aan gevels zien loepassen, en die er hun eigen tegel
zetters op na houden, laten allen hun tegels in ce-
mentmortel aanbrengen. Was trasmortel voor dit doel 
zoo geschikt, als de heer Van der Klcx-s ons wijs 
wil maken, dan zouden die fabrikanten hem zeker 
wel laten gebruiken. 

De lieer Van der Kloes kome nu eindelijk eens 
met zijn argumenten voor den dag! Groote woorden 
bezigde hij reeds te veel. 

D E H E E R V A N D E R K L O E S E N ZIJN STUK-
P A A R D J E . 

(I n ge zon den.) 
In iiet laatst verschenen nummer van het weekblad 

van iiel genootschap „A. et A." komen, 111 liet tecn-
niseh geueclLc, wener eenige kletspraatjes voor van 
den heer Van der Kloes, leeraar te Dellt, over lias 
en liet gebruik van forlland-cement Een groot deel 
van die praatjes i s gewijd aan de specie, welke tner 
in Groningen aan een walmuur en aan de gebouwen 
van het openbaar slachthuis is verwerkt 

Voor hen, die waarschijnlijk niet weten hoe het 
komt dat de heer Van der Kioes schijnbaar zoo 
maar k o s t e l o o s zooveel belang stelt in de specie, 
die hier verwerkt wordl, diene tot naricht, dat we 
hier een paar trasmoienaars hebben, die natuurlijk erg 
het land hebben, dal hoe langer hoe meer de tras 
door Portland-cement wordt vervangen en even na
tuurlijk alle pogingen in het werk steilen om liet 
gebruik van cement te doen ontraden en daartoe 
geen middelen onbeproefd laten. Zulk een middel is 
alweer natuurlijk de heer Van der Kioes, die vooral 
voor niel-deskundigen haast ccn bovenmenschelijke 
kennis van metselspecie aan den dag legt. 

Dat dc heer Van der Kloes zich door Jan cn alle
man wil iaten gebruiken om de tras weer als uitste
kend materiaal te doen voorstellen, moet hij weten. 
Evenwel moet gezegd worden, dat ZEd. daar
door den schijn op zich laadt, dat door hem meer 
het belang der trasleveranciers dan de tras wordt 
bedoeld. Bovendien is hel van algemeene bekend
heid, dat de heer Van der Kloes zich voor zijn dien
sten behoorlijk laat betalen. 

Voor het overige is het mij onverschillig, en zal het 
ook den overigen lezers, behalve de traslcveranciers, 
onverschillig zijn hoe dc heer Van der Kloes o\cr 
de hier gebruikte specie denkt. Dc wijze waarop en 
waarom hij zijne zienswijze doet kennen is mij echter 
niet onverschillig, en zal voor anderen ook geen on
verschillige zaak zijn, wanneer men in aanmerking 
tieemt, dat bij praatjes aan den man tracht te bren
gen, zonder behoorlijk geïnformeerd te zijn. Ik raad 
de lezers aan het gewauwel over tras en de school
meesterswijsheid van den heer v. d. Kloes in het ver
volg aan hem, als bouwkundige, niet toerekenbaar te 
beschouwen cn zijn ongevraagde raadgevingen, gelijk 
die, welke hij tot de directie der gemeentewerken te 
Groningen richt, als een zaak van belang aan te merken 
voor hem en de trasleveranciers. Het stokpaardje, 

dat de heer Van der Kloes berijdt, geeft hem geen 
re. hl zich mei eens anders /aken te bemoeien. Tegen
over den raad betreffende specie-proefnemingen, 
welke hij zoo welwillend aanbiedt, geef ik hem den 
raad te beproeven zich wat meer tot zijn schoolklasse 
te bepalen. Hij zal dan ontdekken dat de specie, 
welke hij moet verwerken, soms veel tc droog is aan
gemaakt om een practische proef te kunnen doorstaan. 

L. M . M O O L E N A A R , 

Adj.-directeur der gemeentewerken. 
G r o n i n g e n , October 1809. 

P A I ' 1 K R S T U C . 

(Ingezonden.) 
Onder de producten, welke in den laatsten tijd steeds moer 

worden aangowond en besproken, is liet papier or wel een, dat 
de opmerkzaamheid verdient, omdat het voor zoovele dooleindon 
gebruikt wordt. 

.tien maakt tegenwoordig uit dc dunne papierbladen niet alleen 
voorwerpen, die het karakter van hot materiaal behouden, maar 
ook zulke, waarin men hot papier, in zyne nabootsingen van 
bout, ijzer, steen, enz. nict kan terugvinden. 

Amerika, met zyne reusachtige papierfabrieken, staat boven
aan wat dc toepassing betreft; met succes maakt men daarvan 
papier: spoorraderen en badmantels, hoef beslag en dakbedekking; 
maar ook Engeland vervaardigt papieren gasleidingsbuizen, die 
beter zyn dan de ijzeren en voorts heeft men in Europa reeds 
papieren vaten en flesschen. 

De meeste dezer voorwerpen verkrygt men door het papier, 
met andere stollen vermengd, onder een zeer hoogen druk te 
persen; de massa dio daardoor ontstaat, is zoo hard als metaal, 
en hoeft vele eigenschappen, die baar daarboven doet verkiezen. 

Op deze wyze werden ongeveer een vyftig jaar geleden in 
Engeland voorwerpen van papier gemaakt voor plafond-bekleeding, 
ter vervanging van dc gewone pleister of stuc-ornemcaton. Een 
dusdanig product noemde tnon „stur-paper". Anngeiuocdigd door 
hot succes, kwamen er weldra meer fabrieken, cn na korten tyd 
werd deze industrie naar het vasteland overgebracht. 

Ook in ons land, waar tlit artikel enkele jaren geleden bijna 
geheel onbekend was, hooft men daarin groote vorderingen ge
maakt. Nu particulieren en bouwkundigen door ondervinding bet 
nut van papicr-Btuc gaan inzien, wordt de toepassing meer alge
meen; by hot bouwen of verbouwen van huizen wordt reeds veel 
papier-stuc gebruikt, omdat het dc voorkeur verdient boven hout 
of pleister. 

lie ongevoeligheid voor warmte on vocht is medo een der groote 
voordoden van dit materiaal; eenmaal daartegen bestand gemaakt, 
kan men er met succes de voehtigste muren mee bekloeden. 

Voor gebouwen, die door de nabijheid van een spoorweg, door 
slappen grond, of door cone dunno b dklaag, aan trillingen onder
hevig zijn. is een pnpicr-stuc plafond uitBtukend geschikt, daar 
bet nict scheurt, cn alle trillingen medemaakt, zonder de minste 
verandering te ondergaan. 

By bet herstellen van oude plafonds, neme men alleen lijsten 
cn middenstukkon van pnpicr-stuc, die aan het gestucadoorde 
plafond worden geschroefd, zonder dat zy gevaar loopen af te 
vallen. 

Dat men in dezen tak van nijverheid in vormen cn modellen 
met den tyd meegaat, bewijst wel de „Goudscho Papier-stuc-
fahriek", "VY jj zagen daar eenige lysten, frieBversioriegon en midden
stukken, waarby met do nieuwe kunstrichting rokoning gehouden 
is en die iedorc kamer tot sieraad zouden strekken. 

Do lambrizeeringen voldeden ons hyzonder goed, cn het ver
wondert m i s niot, dat deze fabriek met hare artikelen zulk oen 
succes heeft, te moer daar alles in de verlangde kleuren wordt 
vervaardigd en de lambrizeeringen zóó gclevord worden, dat men 
ze slechts aan den wand behoeft to schroeven. 

Bohnlve de artikelen welko uitsluitend tot het bouwvak be
hooren, legt de fabriek zich in don laatston tyd ook toe op het 
volgens eeno nieuwere vinding vervaardigen van artikelen tot het 
meubelvak behoorende; zoo zagen wy o. a. kapstokken in ver
schillende grootten en vormen, tafels, paraplu-bakken, papier
manden, enz. 

Natuurlyk zyn aan deze fabriek uitstekende werkkrachten ver
bonden, zoowel voor het ontwerpen cn modclleeren, als voor het 
decorceron, daar steeds niouwo modellen moeten worden ont
worpen. Niet alleen ons land, maar zolfs Amerika, betrekt van 
deze fabriek vorscheidene artikelen, die daar door vorm en kleur 
veel aftrek vinden. 

VEREENIGING HOUWKUNST EN VRIENDSCHAP TE 
ROTTERDAM. 

Vergadering van Woensdag den 11 October 1899. 
De lieer Niermeyer, leeraar aan het gymnasium, trad als spre

ker op met het onderwerp „Hindoetempels on hodendaagsche 
huizen op Java" en leidde zyne voordracht in met het bespre
ken van eenige Bramaansche tempels op midden-Java. Deze tem
pels, op hooge bergen gcplaata, waren gewyd aan verschillende 
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goden en godinnen en liadden inwendig geene grootere ruimte 
dan 3 centiaro voor bet opstellen van liet beeld van de god-
li eid. Groote Hteenen trappen, zoogenaamde Boedha-trappen, 
leidden tot den tempel en zijn het bewijs dnt daarheen pelgrims
tochten gedaan werden. 

Grootere tempels worden in de vlakten van Djokjokarta en 
Soerakarta atiiigetroflen. Ken der grootste is do Kalasan-tcinpel 
met een twintig-hoekig grondvlak, waarin een grooto inidden-
en vier kleine kamers. Ken der kleine kamera dient als voorpor
taal , terwijl de andere slechts van buiten zijn te bereiken. Do 
bouwmeesters schenen de toog en het gewelf niet te kennen en 
de steenen werden eenvoudig in horizontale lagen overspringend 
op elkaar gelegd. 

Nog een korte bespreking over eenige tempels uit de 12c en 
13c eeuw np Oost-.lava, waarna lichtbeelden nor hodendaagsche 
buizen en tempels op Java, Sumatra, enz. tentoon gesteld en 
besproken werden. 

ARCHITECTUBA ET AMICITIA, 
10Mb/* vergade ring van 11 October 1890. 

Na opening der Vergaderirg door den voorzitter, den heer K. 
de Bazel, had voorlezing plaats van de notulen en ingekomen 
stukken, onder welke zich bevond een schryven van den heer 
Lauweriks, waarin deze verklaart zijn functie als bestuurslid en 
2e secretaris, wegens gebrek aan tijd. te moeten nederleggen. 
Na een hartelijk woord van dnnk, uitgesproken door den voorzitter, 
voor de vele en langdurige werkzaamheden vervuld door den af
tredenden titularis, werden de heeren F. L. Ludwig en II. C. 
Jorissen als lid geïnstalleerd en de heer H . van Buuron als lid 
aangenomen. 

Hierna werd een voorstel behandeld om de vergaderingen voort
aan om half neg en te doen aanvangen; dit voorstel werd door 
een paar leden bestreden en bij hoofdelijke stemming verworpen 

Vervolgens werd het woord gegeven aan den hoer J . A. van 
der Kloes, uit Delft. Als onderwerp had spreker gekozen de 
„Uzerindustrie". 

Uitgaande van de grondstof het ijzererts, gaf spreker in dui
delijke woordt n weer hoe daaruit het yzer bereid wordt in de 
verschillende verhoudingen ten opzichte van de koolstof. Hierna 
werden verrdiillei.de bewerkingen besproken als 't wellen, 't gieten, 
't smeden, 't walsen, 't booren en ponsen, het trekken van draad 
enz., alles in verband met de nieuwste toepassingen. Voorts 
schetst spreker de ijzerindustrie in Westfalen en breekt een lans 
voor het fabriekswerk in tegenstelling met het handwerk. Een 
ruime collectie van ijzerwerken lichtte de woorden van den spre
ker toe 

Na afloop dor lezing werd nog een debat gehouden, vooral in 
verband met het laatste gedeelto der lezin?, waaraan door do 
heeren De Bazel, Van Boven, Cuypers en Van der Kloes werd 
deelgenomen. 

lïij monde van den voorzitter, werd den heer Van der Kloes 
dank gebracht voor zijn belangrijke voordracht. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'B-GRAVEHHAGE. In het lokaal |van het schilderkundig Genoot-

schap „1'ulchri Studio" werd Zaterdag den ïn dezor maand do 
tentoonstelling geopend van de werken van wijlen den schilder 
Jacob .Maris. De Voorzitter van het Bestuur, de heer H . W. 
Mesdag, bracht een welverdiend woord van dank aan hen, die 
bet Bestuur in staat hadden gSBtcld deze uitgelezen verzameling 
by elkander te brengen. Een honderdtal scbildoryen geven een 
overzicht van dertig jaren arbeid des meesters en spreiden pracht 
en verscheidenheid tentoon door de veelzijdigheid van talent in 
die lieer! uk e landschappen, ouvoltirezen stadsgezichton, mooie 
busten en kranige liguren. Die collectie is inderdaad ccn monu
ment van den meester. 

En buiten dio vorzatneling staat op een ezel, met eon (lauwer
krans aan deu voet, oen onafgewerkt doek, het laatste waaraan 
Maris gewerkt heeft. 

— De kunstcollectie van Jacob Maris is onderhands aangekocht 
door deu heer J . J . Iliesing. Hei Vaderland zegt daaromtrent het 
volgende: 

„Het is een prachtige verzameling, waaronder behalve ver
scheidene zeer mooie schilderyen van Jacob Maris zelf, uit 
vroegeren en latcren tyd, eenige byzondere stukken zyn van 
zyn broeder Thijs. Wij zagen o. a een doopplechtigheid, een 
vrouwetiguur en een werk van vroegeren datum, een markt-
tafereel, bewonderenswaardig mooi van teekening en kleur. 
Verder i« er ook zyn bekend „Meisje mot een citroen". 

De colleclie bevat overigena stukken van Mesdag, Mancini en 
anderen." 

A M S T K I U I V M . De vakafdeeling voor werktuig- en scheepsbouw 
van het Koninklyk Instituut van Ingenieurs vergaderde Woens
dag den 1 In October in „Parkzicht". Na het doen van verschil
lende mededeelingen werd het jaarverslag uitgebracht, de ont
worpen begrooting goedgekeurd en het lid A . J . Joekes tot redac
teur benoemd. 

Daarna hield de heer G. J . A . Steon oene uitvoerige en hoogst 
belangrijke voordracht over „Diepboringen naar steenkool, petro
leum, enz., opgeluisterd en verduidelijkt door een menigte teeke
ningen, schetsen en modellen. 

Na dio voordracht, die met onvordeoldo belangstelling werd 
aangohoord, bracht de president in wanne bewoordingen don heor 
Steen den dank der leden over voor do volo moeite, dio hij zich 
daarvoor heeft wilton getroosten. 

Ten slotte loidde de heer .1. G. van Gendt J.Gzn op zeer 
duidclyke cn beknopte wyze hot bezoek in aan de fabriok dor 
Hcinckcn's Bicrbrouwerjj-My., waarvoor hom door deu presidont 
in welgekozen woorden dank word gebracht. 

Met voel belangstelling word daarna een bezoek gebracht aan 
bovengenoemde brouwerij, waar do leden, in kloine groepon ver
deeld, elk onder leiding van oen der technische beambten, ge-
lcgonheid hadden alles nauwkeurig to bezichtigen. In een der 
lokuien, wuar de leden na bot bezoek to zamen kwamen, werd 
gelegenheid gogeven het fabrikaat te beoordeelen on werd nog 
eenige oogeuidikken gozellig vertoefd. 

— Volgens het .Vedctl. Dagblad is het torentje op hot dak 
van de O.-Z kapel in den laatsten tyd nl schever en schover 
gaan staan, zoodat eon ondorzoek noodzakolijk werd geacht, liet 
is i u gebleken, dat hot gedeelte van hot dak, waarop net torentje 
staat, geheel verweerd en verteerd is, zoodat men aanstonds 
maatregelen hooft moeten nemen om instorten to voorkomen. 

Tusschen de rechtsgeleerde raadslieden der gemeente en der 
commissie tot hot bestuur over de kerkgebouwen, goederen, 
fondsen eu inkomsten dor Ncdcrlandscbo Hervormde gemeento 
to Amsterdam wordon onderhandelingen gevoerd, die do mogelyk-
heid eoner minnelijke schikking niot uitsluiten. De stand dier 
onderhandelingen is van dezen aard, dat con proces minder waar-
scbünlyk is dan het zich beeft laten aanzien. 

P E R S O N A L I A . 
— By den Waterstaat iu Ned.-lndië is: 
b e r o e m d tot architect -• klasse, de ambtenaar op nouacti-

viteit E. Keashorry, laatst die betrekking bekleed hebbende ; tot 
opzichter 8e klasso, do ambtonanr op nonactivitoit J . O. Swaab, 
laatst die botrekking bekleed hebbende ; 

gep laa t s t in ao rosidontio Soerabaja, do benoemde architect 
2e klasse E. Keasberry ; bij do directie, dc ter beschikking ge
stelde ambtenaar op nonactiviteit J . I'. 1*. J . Straatman, laatst 
iugoniour 2e klusso, en tydelyk, dc bonoemde opzichtor 3o klas
se J C. Swaab ; 

toegevoegd aan den chef der le watorstaatsafdeeling in hes 
belang der verbetering van hot wegennet in do resid. Proanger 
Regentschappen do dienstd. ingenieur 8o kl. M. A. van Oort; 
aan de chef der 2e waterstaatsafdeeling, do adspirant-ingenieur 
E A. Varkevissor; aan den chef der irrigatie-afdoeliug Brantas , 
met Modjokerto als standplaats, de opzichtor lc klasse J F. L . 
N. Eransz; aan den chef der irrigatie afdeeling Serang, met Rem
bang als standplaats, de opzichter 8e kla-se C. Hollestello. . 

o v e r g e p l a a t s t van de resid. Preanger Regentschappen naar 
Bodjonegoro tres. Rembang) en ter beschikking gesteld van den 
chef dor werken en opnemingen aan de Solo-rivier, do ingenieur 
2e kl. W. Elenbaas; naar de resid. t'horibou do opzichtor 3e k l . 
E. W. Bitterbcrg; van de residentie Cberihon naar de residentie 
Soerabaja, de opzichter 2e klasse J . D. Th. Brunet do Rocbe-
br»ne; 

on t s l agen eervol uit zyne betrekking, de ingenieur 3ekl.bg 
de worken aan do Solo-rivier M. A. van Oort, wordende deze 
ambtenaar tydelyk tor beschikking gesteld vau den directeur der 
burgerlyke opeubaro werken; 

ges te ld tor beschikking van don chef dor irrigatie-afd. Brantas, 
de benoemde opzichter Se kl. G. A . A. Theuvenet. 

— Hij beschikking van den Minister van Waterstaat is de 
civiel-iugenieur W. de Hoog, te Arkel . benoemd tot tydelyk 
adjunct-ingenieur by de worken van het Noordzeekaoaat en zgn 
benoemd tot buitengewoon opzichter: A. ,1. Schouten, te Heusden, 
by bet maken van dienstwoningen bjj de schutsluis te Andol, en 
H. Willemsen, te Amsterdam, by dou bouw van een ysbreker 
ten behoeve van de ysopruiming op de rivieren. 

— By do Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen is 
benoemd tot adjunct-ingeniour le klasse is heor G. II. Brandt, 
to Vlissingen, thans adjunct-ingenieur 2c klasse. 

— Aan do ingenieurs P. T. L . Grinwis Plaat cn A. L . Snouck 
Hurgronje is bjj Gouvernementsbesluit admiasie vorleend als land
meter in de kolonie Suriname. 

— Voor de betrekking van leeraar aan do Nutsteekonschool 
te Scheveningen werden aanbevolen de heeren P. Brittjjn on J . 
van Essen, beidon opzichter by de gemeentewerken te 's-Graven
hage, en de heer M . J . van Hemmen, opzichter van DelHand. 
Uit deze voordracht werd de heer J . vai I ' . . en benoemd. 

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 bjj den polder 't Grootslag. Adres op zegel 

vóór 8 Nov. aan den voorzitter van deu polder en burgemeester 
van Bovencarspel D. Kooiman. Jaarwedde /UOU en vrge woning. 
Veroisehten: grondige kennis van watermolens-constructie. Kennis 
van machinerieën strekt tot aanbeveling. (Gowyzigde oproeping) 

— T w e e e rva ren o p z i c h t e r s , bij het dagolyks toezicht 
op een waterstaatswerk, waarvan ecu ervaren in metaalwerk en 
een in grond- en rijswerk. Adres, met opgaaf van vorige betrek
king, gehuwd of ongehuwd, aan deu ingenieur van den water
staat te Brielle. 
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— T e e k e n a a r , bekend met het machinewerk, ijzerconstructie 
enz. oii een teekenbareau. Technische opleiding en kennis van 
vreemde talen is vereischte. Aanv. salaris rbO « fib per maand. 
Adres, met opgaaf van leeftijd, werkkring enz., n°. 81B3. Intern. 
Annoncebureau, Prinsengracht t;:i3, Amsterdam. 

D1ENSTAANU1ED1NUEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneerden tweemaal per ;aar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezendinc 
der evcttfiteel inkomende brieven.) 

— Associatie gezocht met een architect of architect-aannemer, 
of als deelgenoot in eenig bedrijf annex met het bouwvak, Adres 
lett. X. Bureau dezors. {Zie advert, in dit no.) (1) 

— Wegens beëindiging der werkzaamheden zoekt een jong' 
mensch, oud 22 jaar, tegen November of eerder plaatsing als 
opziebter-teekenaar. Adres n". t>7, Bureau dezes. (!) 

INFORHATIEKHRKAI; TECHNISCH!-; VAKVSIIKKMIJIM. , 
HEERENORACHT 804, AMSTERDAM. 

Bouwk. opz.-teek., leeftijd M j . , geh. verl. salaris f 110 p. m. 
• . 2 8 j . , ongeh. , „ , 80 a 100 

. . . . « 8 j . , , „ , , 100 

. .. > «8 3, . . , , 70 a 80 
• si j , , , „ , 100 i 110 

Chef machinist „ 4ü j , „ , „ » 100 

ARCHITECT. 
E e n J O N G M E N S C H , 

vele jaren op een l e Bureau 

werkzaam geweest z i jnde, en 

daarvoor ook groote werken 

zelfstandig uitgevoerd hebbende, 

w e n s c h t z i c h t e a s a o e l e e r e n 

met een A R Ö H I T E C T of 

A R C H I T E C T - A A N N E M E R , of 

D E E L G E N O O T te worden in 

eenig bedrijf annex met het 

bouwvak. Kapitaal disponibel. 

Br ieven letter X, Bureau 

van dit Blad. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op nintiltin tien tHien Octet-

o e r IHUtl, des namiddags ten X ure 
(locale lijd), aan het Centraalbnrean 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, in het Moreelse Park 
te Utrecht, van: 

BESTEK No. 790. 

Het gedeeltelijk verven en het 
met dakpik bestrijken der 
perronoverkappingen op het 
station NIJMEGEN. 

B e g r o o t i n g f llOttO. 
De besteding geschiedt volgent § 24 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 7den Octo

ber 1899 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den Heer Sectie-
Ingenieur D. MOLENAAK, te Zutphcn, 
en is op franco aanvraag (per brief j 
nan genoemd Centraalbnrean (Dienst 
van Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

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

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 11 den October 1899 ten 
10 are voormiddag (West Europeesche 
tijd). 

Utrecht, den 6den October 1899. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 1.10 D e Rayterkade , A H 8 T E B D A M , Filiaal: :ir. R o k i n . 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van 8 H A N K 8 & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleeic Badinrichtingen. — I'iioaat-lnrichtint;en.— 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzctcn Hadkuipen. — 
Closets, Uasckta'tls, Urinoirs enz. — V E B W A R H l N t i en V f f i A T T I L A T I R . 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prgzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten hot gebruikelijke rabat. 

VAN H U N & Co., SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
Glasverzil vtsr-tiig" 

voor >le a root«tee teutten. 

ItOTTKItOAM. 
Kantoor en Mnoatijn Bloemkwetker-
straal 114 b.jd. Sieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd GLAS. enz. enz. 

AANBESTEDING. 
Op Zetterttmgtl October, des 

voor middags te elf uur, zal door den 
arcint. ct J WOLBEUS namens zgn 
principaal te Haarlem worden A A N -
B E N T K E I » in t'afe Ne/if van den 
heer M O N T A G U E : 

H e t b » n wen v a n eea T I L I . A 
op >-«-ii t e r r e i n gelegen 
In het h u i t e n v e r b l i j f 
llonlerlteml o n d e r de ge
meente H K K J H & T K D I S . 

Aanwijs op het terrein Woensdag 
Is October, des voormiddags te tien aar. 

Bestek eu teekeningen zijn te ver
krijgen tegen betaling van f'i bij de 
boekdrukkers F.rma RUKI ROK en Zo., 
Gedempte Oude dracht, te H A A R L E M 

iii.it aa verkocht 

H.&W.Pataky 
l'atentbureiiu 

BULKT U W . . Lulaositr. 35. 
opgericht 188H 

30000 
l'ati-nti-ti aaru-evraj.;.!. 

Verkoijpnuitracten von p*-
affcjMlotmtoft Ml be

drag v.n cm. 2 8 / 4 m i l l . M « 
Inlichtingen JL* proap. grit. 

IA . p. S C H O T E L o«»| 
D O K D K E C H T . 

Stoommarmerugerij Steeohonwery. 
•teen- ea Marmerhandel. 

AANBESTEDING. 
HH. KEG ENT ION van het BURGER

WEESHUIS te VLISSINGEN, zijn 
voornemes op U I \ N 1 ) A G 2 4 
O C T O B E R 1 8 9 9 , des nam. 8 nnr, 
in het Weeshuis s/.l K o r e n m a r k t 
te Vlissingen. in het openbaar aan 
te benteden: 

Het boDwen van een nieuw 
WEESHUIS voor 40 a 50 
weezen aan de BADHUIS
STRAAT. 

Bestek en teekeningen zijn te ver
krijgen tegen betaling van ƒ 2 per 
stel bij den Gemeente Bouwmeester, 
bij wien tevens inlichtingen te ver
krijgen zijn. 

Aanwijzing Dinsdag 17 October 1899, 
des nam. 2 nur. 

E P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 39 , 

R O T T E R D A M . 
Sptcialiteit m het vervaardigen van 

HEETE-LIICHT-BAKOVENS 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R -
O R K C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i t r i jden
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A A N DE V E C H T . 
Weesp is ccn stad, die over de geheele 

: opnieuw bcmetseld, en heeft dus haar oorspronkelijk 
i karakter verloren, 

wereld ge- | D e bekroning van den toren is ongemeen van 
noemd wordt. Zij dankt dit voorrecht aan Van Hou- | y o r m . y - bestaat uit ccn achtkante spits met leien 
ten's cacao, die wel niet meer zooals vroeger binnen I bekleed, cn ccn open verdieping met de bekende 
haar wallen, maar dan toch in haar onmiddellijke | r j a a r 0 p Deze spits moet omstreeks 1560 gemaakt 
nabijheid gemaakt wordt. z j j n ) en toen voor een klokkenspel gediend hebben 

Wie haar wel eens voorbijgespoord is, kent haar 
schilderachtige ligging. De Vecht deelt haar in twee 
deelen, waarvan het noordelijke hoofdzakelijk uit 
groene wallen bestaat, en een klein eiland vormt, 
waarop slechts enkele huizen staan. De eigenlijke stad 
ligt aan de zuidzijde der rivier, tusschen hoog ge
boomte verscholen, waarboven de kerktoren geestig 
uitsteekt. 

Nabij het station verrees een moderne wijk, maar 
overigens behield het stadje tamelijk wel zijn oud 
karakter, al deden een paar cacao-koningen daar 
weelderige villa's bouwen, die nu verlaten staan, om
dat hun bezitters naar elders verhuisden. 

Witte wipbniggen overspannen nog de wateren, 
die, sinds liet Merwcdekanaal gegraven werd, met 
veel meer bevaren worden. Zelfs tie Vecht, voorheen 
zulk een drukke waterweg, is stil geworden. 

Dc wandelaar richt zijn schreden al ras naar het 
hart der stad, waar de eerwaardige St. Laurt nskerk 
tusschen statige boomen haar grijze muren verheft 
Vooral de toren spreekt van hoogen oudenlom. Met 
zijn lisenen en boogfriezen moet hij ongetwijfeld uit 
de 13e eeuw dagteekencn, toen de Romaansche slijl 
nog in deze landen algemeen was. De beide onderste 
verdiepingen bestaan uit reuzenmoppen, en zijn haast 
zonder openingen, want de ingang aan de westzijde 
zal niet vóór de 15e eeuw zijn gemaakt. De derde 
verdieping, uit tufsteen gebouwd, heeft vroeg-Go-
thisch geprofileerde spitsboogvensters. De vierde 
verdieping eindelijk is in de iSe eeuw van buiten 

Wie kans ziet in den toren te komen, zal daar nog 
één klok van dit iüe-eeuwsche werk vinden, Mattheus 
apostel genaamd en door Jan Moor in 1562 gegoten. 
Deze klok doel thans de halve uren hooren. De luid-
klok, in 150G door Geert van Wou voor den toren 
gemaakt, waarschijnlijk in 1614 als zoodanig buiten 
dienst gesteld, wordt als uurklok gébruikt Maria is 
haar naam; zij doet nog steeds ieder uur haar plicht 
en hoopt dat liaar „geluit Goede bequame" zij, zooals 
op haar bovenrand te lezen slaat. Toen de regeering 
van Wccsp in 1614 bij Hendrik Wegewart te Kam
pen een luidklok bestelde, om „Maria" te vervangen, 
hebben de heeren den gieter waarschijnlijk het oude 
opschrift laten zien. En toen hij zijn werkstuk vorm
de „tot behoef der stede Weesp", plaatste hij in den 
rand ook „mijn geluit sy Godt bequaem", maar daar 
hi) de klok niet mocht noemen naar een heilige, ver
volgde hij ..als men verkondicht sin heiligen naem" 
er. voegde daar nog aan toe „so roepe ick geliick 
tsi arm ofte riek", zoodat alles rijmde. 

Toen in 1674 een kleine luidklok noodig was, deed 
men die door Pierre Hemony te Amsterdam gieten. 
Als gewoonlijk koos Pierre een psalmvers voor zijn 
opschrift, en wel ditmaal liet twaalfde vers van den 
negenden Psalm, in liet Latijn. 

Waarschijnlijk heeft de beroemde gieter Burge
mees teren er toen op gewezen, dat hun löe-eeuwsch 
klokkenspel aan zuiverheid te wenschen overliet, 
want twee jaar later voorzag hij hen van een nieuw, 
dat hij reeds in 1671 voltooid had, eh waarvoor hij 
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de oude klokken in ruil nam, met uitzondering van 
de beide uurklokkcn. 

Weer was in 1763 een luidklok noodig, die be
steld werd bij Pieter Seest, welke toen aan liet hoofd 
stond der Amsterdamsche gieterij. Een langdradig 
opschrift, half in het Latijn, half in een Nederlandsch 
prulrijm, en waarbij dc namen der burgemcesteren 
niet vergeten zijn, is geheel in den geest van dien 
tijd. 

De kerk heeft nog ccn klein koepeltorentje boven 
het koor; de klok, die daarin placht tc hangen, staal 
nu 111 ccn hokje aan dc noordzijde. Zij draagt den 
naam van den Werkpatroon Laurenlius „den onver-
wonnen martelaar", zooals het Latijnsche opschrift 
hem noemt. 

Wij gaan nu de kerk zelve eens bezien. Het blijkt 
aanstonds, dat zij veel jonger moet zijn dan de toren. 
Grootendcels van gebakken steen gebouwd, heeft zij 
ccn 15-ccuwsch karakter. Dat. men echter in de mid
deneeuwen zuinig met dc bouwstoffen was, bewijzen 
dc banden cn blokken van tufsteen, afkomstig van 
dc Romaansche kerk, die in de muren en stcunbeeren 
zijn gemetseld. 

De kerk heeft drie beuken, waartegen het koor, 
dat er slechts één bezit, is aangebouwd. Een soort
gelijke aanleg komt ook voor bij de St. Nicolaaskerk 
te Muiden. Dc vensters van het koor zijn bijzonder 
slank, doch die \au het schip hebben geringer afme
tingen. Alle traeceringen gingen verloren. Aan de 
noordzijde van het koor bevindt zich ccn portaal van 
gebakken en gehouwen steen, met ccn ordonnantie 
naar de Toskaanschc orde. Het werd, blijkens ccn 
opschrift, 111 1073 aan hel gebouw toegevoegd. 

Het oorspronkelijk portaal ligt aan oe zuidzijde, 
waar zich vermoedelijk ook de ingang der oude Ro
maansche kerk bevond. Het doet echter geen dienst 
nicer, en zijn fijne laat-Gothische architectuur is be
dorven, toen hel als kosterswoning werd ingericht. 
In dc voormalige sacristie, aan de zuidzijde van het 
koor, werd 111 de 18e eeuw een rijke Rococo-bclim-
mering aangebracht, om haar als consistoriekamer tc 
kunnen gebruiken. 

Wij gaan nu de kerk binnen, die met hare slanke 
zuilen en sierlijke kapileelen den indruk maakt van 
zooveel andere tempelgebouwen. De predikstoel is 
zonder kunstwaarde, maar op zijn klankbord zien wij 
nog de bekroning der vroegere, die ccn fraai werk 
uit hel begin der me eeuw moet geweest zijn, en 
een waardig tegenhanger van liet nog aanwezige 
koorhek. Dit prachtig werkstuk is van eikenhout, dat 
echter, onbegrijpelijk genoeg, ook in eikenhoutkletir 
is overgeverfd. Waar die verf heeft losgelaten ziet 
men iiû -, dat oorspronkelijk rood cn blauw voor de 
beschildering gebruik! is geworden. De balusters zijn 
meesterwerken van gcelgicterskimst. Van de vijf 
vakken is het middenste het breedste, terwijl het 
tweede en vierde de deuren bevatten, die toegang tot 
het knor geven. Het middenvak is liet rijkst bi werkt 
Daar bevindt zieh in de as ccn smal gedeelte, dat 
thans door ccn blaker gevuld wordt. Dal daar St. 
Laurens mei zijn rooster geslaan heeft, is niet on
waarschijnlijk. Nog op hel oogenblik dicnl zijn beel
tenis als windwijzer boven het koor. De vakken ter 
wederszijden van deze middenpartij zijn breeder; de 
rijke versieringen der benedenste vullingen gaan liier 
111 voetstukken over, waarop voorheen wellicht de 
beelden van O. L. Vrouw en Johannes den Evangelist 
stonden, ter zijden van het crucifix, dat in het "mid
den oprees. 

Alleen in het koor vindt men nog oude meubelen. 
Merkwaardig is daar een tafel uit het begin der 16e 

eeuw, nog geheel Gotliisch van constructie. Drie ge
stoelten, die ccn eeuw jonger zijn, prijken nut snij
werk. Een wapenbord van Theodoras Alexander de 
Munster, die 20 September 1G72 overleed, vond hier 
mede een plaats. 

De zerken z.ijn, 0111 haar opschriften, van waarde 
voor den liefhebber van geslacht kunde; bijzondere 
versieringen vertoonen zij niet. 

Wij verlaten 1111 het gebouw, om ons naar het 
nabijgelegen raadhuis le begeven. Toen hel stads
bestuur dit monument in het laatst der 18c eeuw 
stichtte, moei er welvaart tc Wccsp hebben ge-
heerscht. Want wij weten geen werk uit dien tijd, zoo 
degelijk en zoo grootsch opgevat, althans voor een zó o 
kleine stad. 

Reeds de naar het westen gekeerde voorgevel 
maakt een waardigen indruk. De middenpartij met 
zijn drie ingangen en sierlijk balkon, is door Dori
sche en Ionische pilasters verlevendigd. In het be
kronend fronton houden twee grimmige leeuwen der 
stede wapen, en uit bet dak rijst een slank koepel
torentje. 

Treden wij binnen, dan komen wij 111 ccn groote, 
overwelfde hal. Hier bevindt zich de voormalige vier
schaar, die door ccn Toskaanschc kolonnade van aü 
hal is afgescheiden. De keurig gesmeede hekken vra
gen hier de aandacht, ook het stucwerk, dat, tegen 
den achterwand, liet wapen van Holland, omgeven 
door cle zinnebeelden der Gerechtigheid, verlno. t Dc 
zoldering heeft als versiering het Alziend Oog, dat 
daar zeker gepast is aangebracht. Dat de overheid 
toen het gebouw gesticht werd, het zwaard niet te
vergeefs droeg, bewijzen dc doodshoofden in dc frie
zen cn de mode doornenroede der Gerechtigheid. 
I wee gevangenissen slaan met de vierschaar in ver

binding; zij zijn nog geheel in haar oorspronkelijken 
toestand. Verscheidene gevangenen hebben daar het 
oogenblik afgewacht, dal zij voor de in de vierschaar 
op een witmarmeren bank gezeten magistraten moes
ten verschijnen, 0111 hun doodvonnis le vernemen. 

Links bevindt zich de hoofdtrap, breed, mei zware 
eikenhouten balusters cn leuningen. Ook hier ont
breekt hel niet aan stucversieringen. Op het b :rdes, 
tussehen pilasters, is ccn nis aangebracht, met beeld
houwwerk' in marmer gevuld. De zinnebeelden van 
kimsl en handel omgeven een opschriftbord. hetwelk 
vermeldt hoe „den loden van Sprokkelmaand in 1 ~~ 2 
de eerste steen van dit raadltuijs gelegd werd door 
Mr. Abraham d'Arresl, zoon van den Burgemeester 
Abraham d'Arresl. terwijl ook wordt medege
deeld, dat „de eerste vroedscliapsvergadering in het
zelve gehouden is den 11 den van Sprokkelmaand 
1776". Men heeft dus juist vier jaar over het gebouw 
gewerkt. De naam des bouwmeesters wordt niet ge
noemd ; misschien heeft Abraham van der Hart wel 
hel ontwerp gemaakt, dat althans geheel in zijn 
geest is. 

De trap leidt naar een ruime burgerzaal, die, naar 
het voorbeeld van ,,'s werelds achtste wonder", in geen 
later gebouwd raadhuis mocht worden gemist. De 
wanden prijken in stucwerk met Korinthischc pilasters, 
festoenen en zinnebeelden. Hoven de deur, die naar 
dc oude schepenkamer leidt, zijn dc attributen van 
Hercules aangebracht, om de macht der Gerechtigheid 
duidelijk tc doen uitkomen. Maar dat die macht goed 
gebruikt moest worden, leerde het „audi et alteram 
partem" daarnaast. 

I reden wij nu het vertrek binnen, na nog even den 
in kleurig marmer ingelegden vloer der burgerzaal be
wonderd te hebben. Jonisclie pilasters in stucwerk-
zien wij langs de muren. Hijzonder fraai is de schouw 

van rood en wit marmer, in wier fries (te zinnebcel-
den der Gerechtigheid zijn gebeiteld. Niet minder 
de aandacht waard is het geborduurde vuurscherm, 
vóór de schouw geplaatst. 

Drie deuren zijn in den muur, over den sc boor
steen, aangebracht. De middenste, tlie toegang geeft 
tot de gevangenissen, waarheen men langs ccn af
zonderlijke trap afdaalt, is bekroond door de zinne
beelden van het halsrecht. In de fries staart een 
doodshoofd ons aan. 

Boven dc deuren terzijde zijn schilderijen geplaatst, 
die, voor l8e-ceuwsch werk, niet onverdienstelijk 
zijn. Het eerste verbeeldt het Goddelijk recht, door 
Mozcs met de tafelen der wet en verschillende Oud-
Testamcntische figuren; op het tweede ziet men het 
wereldlijk recht voorgesteld door Justinianus met het 
Corpus Juris cn figuren uil de Romeinsche oudheid. 

De voormalige burgemeesterskamer heeft een 
fraaien schoorsteen, waarin men een schilderij, uit 
hel vroegere raadhuis afkomstig, een plaats gaf. In 
1(1511 werd dit stuk door den burgemeester G. J. 
Sybilla, die, als de regccringsbcslommeriugen hem 
daar den tijd toe lieten, ook het penseel hanteerde, 
voltooid. Herodias met het hoofd van Johannes den 
Dooper is het onderwerp. Ook de twee schilderijen 
boven de deuren, Abrahams offerande en Boaz, zijn 
wellicht van Sybilla, doch zeker uil de 17e eeuw. 

Een eenvoudig notenhouten kabinet uit het begin 
der iSe eeuw, werd voor ons door den vriendelijken 
se. retails van Wccsp ontsloten. Wij stonden ver
baasd van de merkwaardigheden, die het bevatte, en 
die wij in de gelegenheid gesteld werden op ons ge
mak te bewonderen. 

Een bronzen schenkkan, in den vorm van een 
ram. die door een monsterachtig dier 111 den nek 
wordt gebeten, is het oudste stuk. De kan is niet 
geheel gaaf, want de ram heeft een deel van zijn voor-
pooten en ccn zijner hoorns verloren. De wol is door 
naïef gestylecrdc krullen voorgesteld; tussehen cle 
horens bevindt zich een beweegbare klep. Dc kan 
moet omstreeks 1200 vervaardigd zijn; zij was voor 
kerkelijk gebruik bestemd, wanneer de priester on
der den dienst zich met het water, dat zij bevatte, 
de handen wiesch. 

Het fraaiste voorwerp der verzameling is de ver
guld zilveren halsketen uit de 15e eeuw, die vioeger 
aan dc handboogschutlerij behoorde liet sieraad be
staat uit zes afzonderlijke gedeelten, die door schar
nieren verbonden zijn. leder deel is uit even fijn als 
kunstig gedreven bladwerk 111 laat-Gothisclicn stijl 
samengesteld. Onderaan hangt dc papegaai, ter.vijl 
aan elk der zes gedeelten ccn zilveren schild is be
vestigd. Een dier schilden heeft het blazoen van St. 
Joris, terwijl, behalve ccn ons onbekend wapen, op 
de andere huismerken voorkomen. Van het email is 
op deze schilden nog slechts hier en daar iets le zien. 
Merkwaardig is het zeker, dat ook een munt, in 1534 
door de Wederdoopcrs „Tho Munster" geslagen, aan 
dezen kelen hangt. Wat dit beduidt, begrijpen wij 
niet. 

De zestiende eeuw is vertegenwoordigd door een 
zilveren vrouwesieraad, bestaande uit een gedreven 
en gegraveerde gesp, waaraan kettinkjes bevestigd 
zijn. die twee kokers, een schaar en een kussentje 
dragen. De kokers zijn met uitnemend fraai drijfwerk 
in den trant van + 1540 versierd. Behalve acanthus-
lofwerk en mythologische voorstellingen zijn ook 
dansende boeren en vogels aangebracht. 

Tot de 17e eeuw behooren een gedreven koperen 
schotel met het beeld van St. Joris, een doos met 
een goudschaal en gewichten, door „Guiliam de Ncve 

in de Warmoesstraat 't Amsterdam" gemaakt in 1627, 
twee gedreven zilveren platen van het koorndragers-
gild, die op de lijkbaar der broeders werden ge
bet lil, en ccn verguld-zilveren draagtecken met hel 
wapen van Wccsp cn de St. Laurenskerk, benevel.s 
liet devies: „hom soit qui mal y pense'. De platen 
van het koorndragersgild, waarop „den 12 FebruariUi 
104S" slaat, zijn geheel in de manier van Lutma en 
misschien wel van dien vermaarden drijver afkomstig. 

Ook de 18e eeuw is vertegenwoordigd door deu 
kalkbak, het schootsvel cn dc troffel, die de „Wel. 
l'.d. Heer Abraham d'Arresl" gebruikte, toen hij den 
eersten steen van liet raadhuis legde. Dit zilver.verk 
heeft echter slechts weinig kunstwaarde. 

De oude vroedschapskainer op dc tweede verd.e 
ping heeft gteii bestemming meer, en 1, ai verwaar
loosden staat. 'Toch heeft zij nog hare blank-eiken
houten betimmering en rood-trijpen behangsel. D.' 
schouw prijkt mei hel wapen van Wccsp cn een 
bloemvaas, benevens ccn wapenschild van Wccsper-
karspel. Behalve een I7e-eeuwsche eikenhouten tafel 
zijn ook nog een half dozijn stoelen uit de 18c eeuw 
aanwezig. 

In de zaal hangt ccn groot regentenstuk, van 1652, 
dat zou verdienen hersteld le worden. Ook een klei
ner regentenstuk cn een tafereel van Christus met 
den cijnspenning zijn uit denzelfden tijd. Den iSe 
cctiwsch stuk stelt het voormalig raadhuis voor. 

Ook ccn andere zaal op deze verdieping, met ccn 
marnieren schoorsteenmantel cn in eikenhout betim
merd, bevat een schilderij. Zij steil Salomo's eerste 
gerecht \ • 1 >< schilder-burgemeester hecfl haar ge-
teekend „Gysberl J. Sybilla fecit 1635". 

Dc wapenkamer bevat een aantal oude pieken, met 
het waptai der stad. 

Aan de oostzijde, tegen het raadhuis aan. ligt het 
St. Bartholomeus-gasthuis. Het bestaat uit twee vleu
gels, met een binnenplaats daartusschen ;_ van deze 
binnenplaats is een gedeelte bij hel rnadnuis aange
trokken. Wij zien daar een fraai beeld der gerechtig
heid, eenigszins beschadigd en overgewit, terwijl 
zwaard cn weegschaal zijn verdwenen. Daarbij staat 
dc gevelsteen van het oude raadhuis, met der stede 
wapen versierd. 

De noordelijke vleugel van het Sl. Bartholomeus-
gasthuis is de oudste. Hij is van gebakken en ge
houwen steen opgetrokken. Dc topgevel, die vroeger 
aanwezig geweest moet zijn, is verdwenen. Toch 
bleven nog vier gevelstccnen bewaard, waardoor wij 
lecren, da" deze vleugel ui lui 2 gebouwd werd. Een 
fraai portiek van 1623 verdient de aandacht om de 
voorstelling van den heilige, naar wien de stichting 
genoemd is. 

De zuidelijke vleugel, van 1(130, is veel eenvou
diger, uitsluitend van gebakken steen. Op de binnen
plaats vertoont hij ccn fronton met het wapen der 
stad. 

Laten wij nu het gebouw binnengaan. De regen
tenkamer prijkt met ccn 17e-eeuwsche eikenhouten 
schouw, rustende op Dorische zuilen van kleurig mar
mer. Een in dit vertrek uitkomende kelderingang is 
met paneelwerk uit den tijd der stichting, 1612, be
timmerd. 

Een handelaar 111 oudheden kan hier z.ijn gading 
vinden, want behalve twee oude kasten en andere 
meubelen, Chineesch porselein cn oud Delftsch bevat 
het vertrek ook verscheidene schilderijen. Sommigen 
daarvan werden in den loop der tijden zóó donker, 
dat wij nauwelijks herkennen kunnen, wat zij voor
stellen. Hiertoe behooren een tafereel niet Adam en 
Eva, een met Salomo's eerste gerecht en een stilleven. 
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Beter bewaard is ccn i/e-eeuwsch landschap en ccn 
groote schilderij, de werken van barmhartigheid ver
beeldend en gemerkt: „Ghysbert J. Sybilla fecit 
l647"-

Hier en daar zijn in de andere vertrekken nog oude 
meubelen, ccn klok, Delftsch aardewerk enz.., opge
steld. 

Wie Wcesp doorwandelt, zal verscheidene oude 
gevels en fragmenten aantreffen. Maar zij deden ons 
niet naar het schetsboek grijpen, al waren zij uil ccn 
oudheidkundig oogpunt van belang. 

Wij gingen dc poort uit, en wandelden langs den 
oostelijken oever der Vecht naar Nederhorst den 
Berg. Het landschap is hier schoon ; dc kronkelende 
rivier stroomt langzaam tusschen molens, boerderijen 
en geboomte, dat reeds zijn veelkleurige herfsttooi 
heeft De weg leidt langs een fort, dat tamelijk slecht 
onderhouden schijnt te worden, en van verouderde 
samenstelling is. Toch wordt het nog voor de ver
dediging gebruikt. 

Aan dc overzijde zien wij ccn nieuwe villa, die door 
rijkdom van aanleg poogt te vergoeden, wat den 
stichters aan smaak ontbrak. Het torentje van Vree
land steekt uit de boomen en weldra gaan wij links 
om, waar dc rivier zich in twee armen scheidt. 

In de verte trekt ccn moderne Katholieke kerk 
onze aandacht. Daarbij ligt ccn brug, die wij over
gaan, om in het dorp te komen, dat wij bezoeken 
willen en dat zijn naam Nederhorst-den-Bcrg draagt 
naar den heuvel, waarop de Hervormde kerk gebouwd 
is. Die kerk, sinds ccn jaar of wat gerestaureerd, is 
zeer merkwaardig. Geheel van tufsteen opgetrokken, 
is zij grootendeels Romaansch. Haar schip vertoont 
den stijl der 12e eeuw, haar koor is uit den eersten 
tijd der Gothiek. Dc latere middeneeuwen hebben 
aan het schip een noordelijken zijbeuk toegevoegd. 

Het koor eindigt in ccn halven tienhock en bezit 
geen trans; het is iets hooger dan het schip. De 
muur, die het aan de westzijde afsluit, wordt bekroond 
door twee maskers, die, naar men wil. den H. Wille-
brordus zouden voorstellen, doch die eer aan den 
Romeinschen Janus doen denken. Deze bekroning 
moet uit dc latere middeneeuwen afkomstig zijn. 

De voormalige sacristie ligt aan dc noordzijde van 
het koor, en is een voortzetting van den daar aan
wezigen zijbeuk. Maar het is duidelijk te zien, dat de 
sacristie vroeger op zichzelf heeft gestaan. 

Aan de zuidzijde van het schip is ccn portaal aan
wezig, dat van den aanvang af als ingang der kerk 
gediend heeft. Slechts het bovendeel is m dc latere 
middeneeuwen eenigszins veranderd ; toen werd ook 
de deuromlijsting gemaakt. 

De toren, aan dc westzijde, is met liscnen en boog-
friezen, benevens zeer eigenaardig Romaansch lijst
werk, versierd. De toreningang is van lateren tijd. 
De galmgaten worden door korte zuiltjes met teerling-
kapiteelen in tweeën verdeeld. 

De vensters der kerk zijn zeer verschillend van 
vorm. Die aan de zuidzijde, geheel Romaansch, heb
ben slechts kleine afmetingen; die aan de noordzijde, 
uit dc latere middeneeuwen, hebben geen traccerin-
gen meer, ofschoon zij daar wel op aangelegd schij
nen. Die van het koor zijn lang en smal en wijzen 
op de 13e eeuw als den tijd van haar ontstaan. 

Opmerking \erd,;cncn de boogfriczen en lijstwer
ken aan den zuidelijken gevel, die met hunne zigzag
lijnen cn rozetten het karakter der 12e eeuw vertoo
nen. Wij meenen le mogen veronderstellen, dat kerk 
en toren uil dien tijd dagteekenen, en dat het koor 
in de 13e eeuw ter vervanging van het oorspronke
lijke is aangebracht, terwijl de noorderzijbeuk om

streeks 1500 zal zijn toegevoegd. Dal het Romaansche 
lijstwerk ook om 't koor loopt, is wellicht ccn gevolg 
der restauratic. 

Er is al heel wat geschreven over den ingang, die 
aan de noordzijde toegang geeft tot het gebouw. Van 
Lennep cn Ter Gouw zeggen cr van : „Op ccn steen 
boven dc deur der kerk te Ncderhorsl-den-Berg 
staat een Latijnsehe inscciptie, die minstens vijf, mo
gelijk wel zeshonderd jaar oud is, en dus in ccn letter
schrift, dat de meesten onzer tijdgenootcn niet meer 
lezen kunnen. Wij zullen het dan ook niet uitteeke-
nen en liever eenvoudig zeggen dat er te lezen' staat: 

Qui petit banc aulani petat Elburgam 
fore salvam ct per cam nullus intret n... 

Uit! Juist toen de steenhouwer die n gezet had, 
sloeg de klok ; het was het schaftuur — hij lei hamer 
en beitel neer, ging heen en is tot heden toe nog niet 
teruggekeerd, om dc rest cr bij te zetten." 

Dan geven dc schrijvers de verschillende gissingen, 
die gemaakt zijn omtrent de bctcckenis van dit op
schrift, cn vervolgen: „Toen de steenhouwer heen
gegaan was om te schaften, kwam er een geleerde 
monnik tc Nederhorst-den-Berg aan, die terstond 
het nieuwe opschrift las, maar ook even spoedig de 
opmerking maakte, dat in den tweeden regel tegen 
de prosodie gezondigd was. En toen wilde de maker 
van 't gedicht, uit baloorighcid, of de pastoor, die 
misschien zelf de maker was, de rest niet geplaatst 
hebben en liet den steenhouwer zeggen, dat hij niet 
terug behoefde te komen." 

Deze gissing berust echter op niets. Zij is ccn 
proeve van gecsbg vernuft, zooals Van Lennep dat 
bezat. De vertaling der woorden is: „Wie gaat naar 
dezen voorhof, bidde dat Elburga mag behouden wor
den, en door dezen ga niemand binnen, die niet...". 

Van Lennep dwaalde, toen hij sprak van één steen. 
Het opschrift staat op twee stcenen, die den linksehen 
stijl en den bovcmdrcmpel van den ingang vormen. 
Daar dc zijbeukmuur omstreeks 1500 gemaakt is, en 
wel van de tufsteen, die van den vroegêren noer'er-
nuuir van het schip afkomstig was, zoo is de deur
omlijsting daar toen pas geplaatst. Het verdient de 
aandacht, dat de deuromlijsting van het zuidcrportaal, 
dat van den aanvang af rlen ingang der kerk vormde, 
omstreeks 1500 vernieuwd is. Het mag zeer waarschijn
lijk worden geacht, dat toen de oude omlijsting in 
den noordermuur werd aangebracht. Want neemt men 
de plaatsing in het portaal aan. dan is ook het woord 
„voorhof" verklaard. Het kraal van de omlijsting is 
als een koord gedraavd. 

Het eerste dorp bij Nijmegen op Duitsch gebied 
is Zyfflick. Men ziet 't leggen, als men den Duivels
berg bij Berg-en-Dal beklimt. De Romaansche toren
deur aidaar heeft een soortgelijke omlijsting. Het 
opschrift neemt echter in dit geval alleen den boven
drempel in en luidt: 

Vita, salus, requics datur hie. Pulsate fideles. 
De vertaling is : „Leven, heil, rust wordt hier ge

geven. Klopt aan, geloovigcn!" 
De ontbrekende woorden te Ncderhorst-den-Berg 

hebben al tot heel wat gissingen geleid. Dc beste is 
wel die van den heer Graaf „nisi pro ipsa veniarn 
rogel", d. i.: „die niet vergiffenis voor haar vraagt". 

Wie Elburga was, werd tot dusverre niet opgehel
derd. 

Treedt men de kerk binnen, dan blijkt het, dat 
alleen het schip nog maar voor de godsdienstoefenin
gen gebruikt wordt en door een houten schot van het 
koor gescheiden is. Dc zuilen tusschen de beuken met 
hare achtkante voeten, vertoonen als kapilcclen en-

gelkoppen, leeuwenkoppen, ossenkoppen en adelaars. 
Een toespeling op de evangelisten mag dus worden 
aangenomen. Dc predikstoel, het doophek, vier ge
stoelten, het koorhek, enz. zijn naar den i/en-eeuw-
schen smaak versierd. Het koorhek heeft ook nog 
enkele iGe-ccuwsche gedeelten. De wapenborden van 
„den Hoog Edel Welgeb. Gestr. Heer Gerard van Ree-
de, heer van Nederhorst, Vreeland, Ovcrmccr, Horst-
weerd etc, Geëligeerde Raad ter vergadcringe van 
de Edel Mogende Heeren Staten 's Lands van 
Utrecht ende dersclver ordinaris Gedeputeerde" en 
van zijn „Douairière Agnes van Utenhove" hangen 
in het koor. De eerste stierf 11 September 1670, de 
tweede 2b Mei 1692. Ook bezit dc kerk ccnig fraai 
koperwerk, dat in 1676, misschien door dc genoemde 
dame, geschonken werd. 

Als men den heuvel, waarop de kerk gebouwd is, 
aan de zuidzijde afdaalt, ziet men een lommerrijke 
buitenplaats voor zich. Midden in het groen ligt het 
aloude kasteel Nederhorst, dat nog wel zijn midden 
eeuwschen aanleg met vier hoektorens bewaard heeft, 
doch in de achttiende eeuw geheel cn al verbouwd 
werd. Aan de hoektorens zijn nog enkele I7e-ecuw-
sche details zichtbaar. De gracht, die het gebouw om
geeft, is aan de oostzijde overbrugd. 

Voor het huis loopt ccn brecde oprijlaan op de 
Nieuwe Vecht aan. Hier staan rijkgesmcede hekken 
in den trant van het beg.in der 18e eeuw, die u her
inneren aan den tijd, toen de karossen hier statig 
voorreden, en de gebeeldhouwde boeiers hier aanleg
den, en heeren met allongepruiken vol hoofschen 
zwier dames met hoepelrokken bij het uitstappen be
hulpzaam waren. 

Toen had de Vecht haar glanstijdperk. Nu is zij 
een stille stroom, die haast geen scheepvaart meer 
kent. 

TECHNISCH ONDERWIJS. 
In zijn laatste schrijven verzekert dc heer Jager, 

dat het zijn doel niet is de ambachtsscholen te be-
nadcclen. 

ZEds. opvatting over het ambachtsonderwijs is 
echter geheel in strijd met de zienswijze van hen, 
die daaraan tot heden hunne beste krachten hebben 
ten beste gegeven. 

Dc meening, door den heer Jager geopperd, dat de 
jongens het onderwijs aan de burgerdagschool kun
nen genieten zonder bezwaar voor het vakonderwijs 
aan dc ambachtsscholen, is natuurlijk beslist onmo
gelijk. 

Elk nieuw leervak vraagt tijd ; wil men hen dus 
het onderwijs laten volgen aan ccne burgerschool, 
dan kan dit niet anders dan tot schade zijn van het 
vakonderwijs aan de ambachtsschool. 

Hoe de heer Jager ertoe komt de invoering van 
slöjd — dat is dus van knutselwerk — aan de am
bachtsscholen aan te bevelen, begrijp ik niet; het 
is echter teekenend voor zijne opvatting omtrent vak
onderwijs aan den aanstaanden werkman. Het is 
juist gedurende de laatste 25 jaren aan onze am
bachtsscholen het ernstig streven geweest, alle knut
selwerk buiten te sluiten, de oefeningstukken te ma
ken op de ware grootte en het onderwijs zooveel 
mogelijk in te richten naar de eischen der practijk. 

Op sommige ambachtsscholen wordt het slöjd-
onderwijs gedurende de schafturen beoefend dcor 
jongens, die geen gelegenheid hebben naar huis te 
gaan, maar liet wordt dan meer beschouwt als amuse
ment dan als leerzaam bedrijf. 

De ambachtsscholen mogen hun leerplan niet ver
der uitbreiden dan strikt noodzakelijk is. Leervakken, 
waarvan de leerling in de practijk geen voordcel 
heeft, worden buitengesloten. 

Met hen, die niet t e v r e d e n zijn met bekwaam 
werkman te worden, maar hooger op willen, mogen 
de ambachtsscholen geen rekening houden; immers zij 
zouden hun doel voorbijstreven. 

In het vuur zijner verdediging vergeet de heer 
Jager zich een weinig, waar hij tracht het burgerdag-
schoolonderwijs voor den a. s. wcrKman te verde
digen, en schrijft: 

„ M e n moet ze l f al heel we in ig ontwik
k e l z ij n om de noodzakelijkheid niet te erkennen 
van wat meer natuur- en scheikunde, aardrijkskunde, 
geschiedenis en staathuishoudkunde voor ambachts
leerlingen" 

Ik ben overtuigd, dat besturen en directeuren van 
ambachtsscholen zich dit schrijven niet zullen aan
trekken, maar toch dient den heer Jager gewezen te 
worden op de ongepaste woorden in dien zin. 

Tot heden hebben besturen en directeuren zich 
niet verantwoord geacht bovengemelde wetcnschappi n 
te doen onderwijzen ten koste van de eigenlijke vak
ontwikkeling. 

De avondteekenseholen voor handwerkslieden zijn 
in hoofdzaak bestemd voor hen, die niet in staat zijn 
ccne ambachtsschool te bezoeken, en voor hen 
v o o r a l moet alles, wat niet direct hun vak raakt, 
ter zijde worden gesteld, om zooveel mogelijk dc 
geringe, voor het onderwijs beschikbare tijd te be
nutten voor de opleiding in hun vak. en niemand zal 
toch beweren, dat de wetenschappen, hierboven ge
noemd, voor ccn bekwaam timmerman, meubelmaker, 
schilder, smid enz., onmisbaar zijn. 

Verder acht de heer Jager 't hervormen onzer 
ambachtsscholen ccn dringende eisch des tijds. 

Hervormen in den geest als door den heer Jager 
wordt aanbevolen acht ik verwerpelijk, maar naar 
v e r b e t e r i n g van het ambachtsonderw'js wordt 
nog voortdurend gestreefd. 

Waar de heer Jager sprak over de hooge tracte-
mentcn van directeuren aan ambachtsscholen, rekent 
ZEd. er nu bij het directeurschap aan eene avond
school. ZEd. erkent dus zijne onjuiste opgave. Wij 
zullen op deze geldquestie niet verder ingaan, maar 
cr alleen op wijzen dat, in verhouding tot het aantal 
diensturen, ccn directeur aan ccne ambachtsschool 
eer lager dan hooger gesalarieerd is dan het hoofd 
ccner lagere school. 

Gaarne zal ik — als de gelegenheid zich voord' et 
van de vriendelijke uitnoodiging van den heer 

Jager, om van zijn hulpbronnen kennis tc nemen, 
gebruik maken, alhoewel ik het van meer nut acht 
op de vakscholen voor den a. s. werkman in het bui
tenland, den leergang en de opvatting van het werk 
der leerlingen te bcoordeelen. Eerst uit deze nadere 
kennismaking kan worden opgemaakt of er voor ons 
iets goeds le loeren valt. Ik herhaal echter, wal reeds 
in mijn vorig schrijven is vermeld, nl. dat ik tot heden 
geen hoogen dunk gekregen heb van de opvatting 
van het vakonderwijs bij onze oostelijke naburen. 

In het volgend deel van het schrijven begaat de 
heer Jager een buitensporigheid, door de vrees uit 
tc spreken, dat door den Bond van directeuren van 
ambachtsscholen bij het uitbrengen van een rapport 
geknoeid zal worden. De waarde van deze uitdrukking 
aan het adres dezer hecren wil i k niet qualificeeren, 
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maar laat haar gaarne voor rekening van den heer 
Jager. 

Bij het bespreken der voorstellen tot wijziging der 
tcckenaelen M. O. verzekert ZEd., dat m de ver
gadering van bovengenoemden Hond besloten is een 
adres te richten aan de hooge regcering, waarin ad
hesie betuigd wordt met de voorgestelde wijzingin-
gen. 

Van wie heeft dc heer Jager zijn inlichtingen, dat 
ZEd. in z.ijn schrijven zoo beslist van „adhesie betui
gen'* kan spreken? 

Voor zoover i k dc toestanden kan overzien, durf 
ik niet vrij groote zekerheid beweren, dat cr van 
een adhesic-betuigmg geen sprake kan z.ijn ; maar wij 
moeten ons oordeel opschorten tot het adres is ge
publiceerd. 

Hiermede meen ik hel laatste schrijven van den 
heer Jager te hebben beantwoord. Ik zal op dit on
derwerp niet nader terugkomen, maar laat verder dc 
beoordccling van de ontvouwde inzichten, en de 
waarde van een eventueel volgend schrijven van den 
heer Jager, gaarne over aan de lezers van dit blad. 

Amsterdam, Oct 'gg. v. II. 

P R I J S V R A G E N 
PROGRAMMA VA N DE KERE-PRIJ8VRAAG, 

uitgeschreven door het Genootschap Architecture el Amicitia 
li' Amstt-rtlam. 

lig dc viering vau zgn negende Lustrum febrijft het genoot
schap een prgtviaag uit voor het ontwerp van een A c a d e m i e -
Be bouw voor sch oo re kuns ten . School voor voortgezet en 
hooger onderwijs in de H o u w k u n s t , de B e e l d h o u w k u n s t , 
de S c h i l d e r k u n s t en eenige i e p roduces rende k u n t t c n 
Van de leerlingen die deze school bezoeken wordt verondersteld, 
dat zij de b e g i n s e l e n der practische en theorttisohe oitwïk-
keling reeds hebben doorgemaakt, tevens is verondersteld een 
leerprogramma, dnt de gelegenheid biedt voor liet voortzetten 
der practische oefeningen; hetzij dat geschiedt door de gevorderde 
leerlingen niet uan een onafgebroken dagelijksclien leergang te 
binden, hetzy die pracii.che werkzaamheden worden verricht iu 
de ateliers der leeraren die nan de school verbonden zijn. 

l.r wordt verondersteld, het gebouw te stichten in de nabijheid 
van de musea, wier verzamelingen bij het onderwijs benut kunnen 
worden, nl. op een deel der musenmterreinen te Amsterdam. 

De inrichting moet bevatten : 

I. v o o r a l g e m e e n g e b r u i k : 

woning voor den concierge, bevattend keuken, woonkamer, 
drie slaapkamers en verdere gemakken ; 

//. voor centrale verwarming cn verlichting, een afzonderlijk 
gebouwtje, waarvan oc vloer 3 SI. beneden het laagst te ver
warmen vertrek moet gelegen zijn; voor de verwarming is noodig 
pl. in. 40 M'-„ voor de verlichting pl. m. 80 M 1 . , hierby tevens 
een woning voor den machinist, ingericht evenals die voor den 
concierge; 

e. bergplaatsen voor pakkisten enz , ruimton geschikt voor in-
eu uitpakking en verzending, reserveruimten; 

ti. lokaal voor het maken van afgietsels; liefst met hoven- of 
ruim zijlicht. De onder c cn d genoemde lokalen kunnen onder 
den begaucii grond gelegen zgn, dat onder d moet gelegen zijn 
i n de nabgbeid van de studielokalcn der beeldhouwers; 

f. portiersloge; 
ƒ. 2 spreekkamers; 
g. bureau voor deu Directeur; 
ii. zsul voor publieke eu besloten voordruebten ; tevens geschikt 

voor het houden van tentoonstellingen, minstens 200 M-. groot; 
:. bibliotheek, minstens 100 M1.; 
. pleistorgulerg waarin heelden, ulgietsels van kunstwerken, enz. 

kunnen worden geëxposeerd, l i 1st bovenlicht en zeer r u i m ; 
I:. kleine expositiezaal voor schilderijen, in de nabghcid daarvan 

een magazijn voor schilderijen en een lokaal voor bet verrichten 
van verschillende werkzaamheden; 

m. twaalf vertrekken, die alwisselend voor verschillende doel
einden kunnen worden gebezigd, als tijdelijke aieliers, loges, enz. 
m i n i m u m ruimte 16 M-. , het is wensend ijk eenige dezer vertrek
k e n grooter en met gelegenheid voor bovenlicht in te richten; 
zeven dezer ve trekken moeten wat ruimte en verl ichting betreft 
geheel aan elkaar gelgk z g n ; 

n. een theonezaal voor proportie en ontleedkunde, p l . m. 50 M - . 
. . een tbeoriczaal voor projectie, perspectief enz., p l . ni.&OM-.' 
. . een theoriezaal voor kunstgeschiedenis, esthetica, p l . m . 5 0 M ' ! 

</. een theoriezaal voor bouwconstructie in verband met statica, 
ontwerpen, inrichten v.,n gebouwen enz., p i . m. 50 M - ; 

r. trappen, garderobes, gemnkken in allo afdeelingen, als closets, 
toiletten en alles wat tot een goede inrichting behoort: 

... In de genoemde en nog volgende lokalen, behalve dc kelders, 
moeten de verwarmingsinriebtingen worden aangegeven. 

II. A f d e e l i n g B o u w k u n s t , 
ii. oen lokaal voor het teekenen van onderdeden en het uit

werken der plannen van eenvoudige bouwworken, pl. ui. 70 M*.; 
b een lokaal voor het ontwerpen vaa versierende onderdeden, 

pl. m. 70 M-; 
c. een lokaal voor het teekenen vnn ontwerpen van bouwwerken, 

pl. m. 70 M-. 
In ieder dezer lokalen moeten kasten aanwezig zijn voor boeken 

cn plaatwerken, benevens aan- en afvoer van water; 
een vertrek als verzameling van bouwkundige modellen enz.; 

e. een vertrek als bergplaats voor hulpmateriaal bg bet teekencn. 
/'. drie kamers cn drie ateliers voor leeraren ; 
,. een turner voor assistenten; 
h. een kneebtskamertje 

III. A f d e e l i n g B e e l d h o u w k u n s t . 
twee lokalen voor boctseeren naar afgietsels, pl. m. 70 S l : . ; 

b. p „ n „ bet leven idem.; 
werkplnats voor het bewerken van Bteen idem.; 

d. „ . » . , hout, pl. m. 40 M-.; 
e. lokaaltje als bergplaats voor hulpmateriaal; niet te klein; 
/. kleedkamer voor modellen, in aansluiting met de lokalen voor 

studio naar het leven ; 
;•. twee kamers met twee ateliers voor leeraren ; 
h. een kamer voor assistenten ; 
i. een knechtskamertje ; 
/. een kelder voor bet bewaren van boetseerktei. 

IV. A f d e e l i n g S c h i l d e r k u n s t . 
a. twee lokalen voor bet teekencn naar afgietsels, pl. m. 70 M 1 . ; 
//. twee lokalen voor het teekencn naar bet leven, pl. m. 70 .M".: 
e. vier lokalen voor het n-hilderen naar het leven, pl m. 70 M-.; 
d. een laboratorium voor do kennis der scbildersvcrvcn. 
e. een vertrek als bergplaats voor hulpmateriaal; 
/. kleedkamertjes voor modellen, in verband met dc toeken- en 

Hcbildcrloknlen ; 
g. drie kamers en drie ateliers voor leeraren; 
// ecu kamer voor assistenten; 
i. een kneebtskamertje. 

V. A f d e e l i n g G r a f i s c h e k u n s t e n , 
a. een lokaal voor het graveeren cn etsen In metaal; 
b. een lokaal voor het teekenen op steen ; 
r. een lokaal voor het snijden in bout; 
deze drie afdecliiiL'cn kunnen ook in een groot gesepareerd 

lokaal te zamen worden gebracht; 
d. een lokaal voor drukkerjj: 
i twee kumers voor leeraren ; 
/. een kamer voor a-sistentcn. 
Deze lokalen kunnen naar het oordcol van den ontwerper over 

twee of meer verdiepingen worden verdeeld. 
licvraagd worden de navolgende teekeningen: 
le. een situatie van bet geheelo terrein op si-haal 1 a 500; 
2e. de plattegronden van nlle verdiepingen op schaal 1 ü 500: 
3c. ccn .oornaam gedeelte op schaul 1 » 50; 
4e. de verschillende gevels en minstens twee doorsneden op 

scbaul 1 ii 200; 
5c een voornaam gedeelte van een der gevels of doorsneden 

op schaal 1 it 50; 
6e. een versierd detail van het uit- of inwendige op schaal 1 

a 20 of 1 n 10. 
Zij moeten op wit papier worden uitgovoerd binnen een rand 

van 0,35 0.50, 0,60 • 0.70 of 0.70 0.98 M.; de behandeling 
der teckening wordt vrijgelaten ; 

do namen der verschillende lokalen moeten in dc plannen 
worden ingeschreven. 

Als eerste prijs wordt uitgeloofd een som van driehonderd 
gulden, als tweede een som van honderdvgftig gulden, beiden met 
het diploma van het genootschap. 

Dc medewerking aan deze prijsvraag is opengesteld voor alle 
Xcderlaodscho bouwkundigen. 

Allo stukken ter beantwoording van deze prijsvraag moeten 
vrachtvrij bezorgd zgn voor ol' op den ln Augustus 11100 des na
middags te vier uur, aan het adres van den l n secretaris van het 
(lenootschap, American-Hotel te Amsterdam. 

Alle stukken on teekeningen moeten iu den bovenhoek aan de 
rechterhand voorzien zgn: 

le. van het motto waaronder het ontwerp is ingezonden; 
2e. van een nauwkeurige opgaaf van het jaartal, den datum van 

inzending, van het nummer en do soort dor prijsvraag; 
zij moeten vergezeld gaan van een gesloten naambrief en een 

correspondentie-adres om zoo noodig met den ontwerper in hriel-
wisBelisg te kunnen treden. 

De naam van den vervaardiger mag op de teekeningen niet 
voorkomen, noch op eenigerlei wijze voor de uitspraak der j u r y 
aan dezen bekend gemaakt worden, bet schrift op de teekeniogeh 
mag niet van zijne hand zgn. 
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Wanneer aan de bovenstaande bepalingen niet is voldaan blij
ven zulke onderwerpen buiten beoordecling. 

Indien een rekenkundig of meetkundig verhoudingsBtelsel is 
toegepast is het wenschelyk dat stelsel aan te geven. 

De ingezonden werken worden beoordeeld door een jory, be
staande uit de beeren; Aug. Allebé. H. P. Berlage, Dr. P . J . H . 
Cuvpers, A . le Comte en A. Salm QBzn. 

De jurv beeft het recht om ingeval gcene bekroning kan worden 
toegekend" do beschikbare gelden geheel of gedeeltelijk te vcrdeelen 
tussehen die ontwerpon, welke volgens baar oordeel recht op be
looning hebben. 

Alle ontwerpen hljjfen het eigendom der vervaardigers; do 
bekroonde ontwerpen moeten echter, op de voorwaarden in de 
genootschapsstatuten bepaald, beschikbaar gesteld worden voor 
reproductie in een der genontschapsuitgaven. 

Do uitslag der beoordeeling zal terstond na de uitspraak der 
j u r y worden bekend gemaakt. 

De ingekomen ontwerpen zullen, voor zoover de gelegenheid 
dat toelaat, worden tentoongesteld op de kunsttentoonstelling door 
het gemuit HI-hap te houden in 1900. Zy zullen, nadat deze en die 
van de zustervereenigingen, waarmede daaromtrent overeenkom
sten In-titaan, zijn afgeloopen. aan de correBpondeDtie-adressen 
worden teruggezonden. 

Het Beat-oar van A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a , 

Voorzitter: 
K . DB B A Z E L , 

Secretaris: 
J. P. D. LOKHOF, 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AFDEELING 'S-GRAVENHAGE. 

Vergadering van Vtijdag 1 0 Oct. 189!». 
Wegens ongesteldheid VBU den heer .Mutters, werd de vergade

ring door den wanrnementlen Voorzitter geopend. Na lezin/ en 
goedkeuring der notulen werd de heer A. W . Weissman. architect 
te Bottom , uitgenoodigd de spreekbeurt over .,Nieuwe kunt>t** te 
vervullen. 

Dc spreker begon met bet geven van een overzicht onzer 
bouwkunst van 1*75 at'. Daaruit bleek een toepassen van dc 
historische stijlen, waarbij telkens naar grooter rijkdom gestieefd 
werd; die rjjkdom bereikte haar toppunt tussehen 181*1 en 181*3 , 
en werd vergeleken bij vflstenavondpret De Ascbdug volgde, 
toen de heer Berlage in November 1898 in een lezing te Rot
terdam de srootsto eenvoud van vormen aanbeval, ook met bet 
oog op de komende democratie. Van dien tyd af dagteekent by 
ons de nieuwe richting. 

Vervolgens weid nagegaan , hoe /ij ontstaan is. Keeds Ruskin 
wees, omstreeks 1850, op de noodzakelijkheid eener nieuwe kunst. 
die bg zich dacht als voortzetting van de Komuansch-Kyzantynsehc. 
Hy had wel invloed, doch die openbaarde zich paH na 25 jaar in 
de kunstnijverheid, zooaU die door Morris en zijn volgelingen 
beoefend werd. De Engelsche bouwkunst wendde zich omstreeks 
1880 tot den Oueen-Ann-stjjI, eu uit dezen vloeide later de eigen
aardige bouwtrant voort, die op het oogenblik aan de overzijde 
van het Kanaul I-ij kleine landhuizen veel toepassing vindt, en 
die reeds naar het vasteland is overgewaaid. 

Omstreeks 1H93 begon ook de Belgische kunstnijverheid nieawc 
paden te zoeken, / i j schiep grillige vormen, daarin bet voorbeeld 
der vroegere Vlamingen volgend. Een zeer fantastische arc hi-
tec tuur, vooral te Brussel toegepast, kwam hieruit voort De 
Belgen hadden vooral invloed op de nieuwere Franschen. 

Kr zyn dus twee nieuwe richtingen, de Engelsche, die zicli op 
den grootst mogelijken eenvoud toelegt, en de Belgische, die het 
oorsponkelyke door grilligheid tracht te bereiken. In de tnonu 
mentale architectuur heeft echter geen dezer beiden nog gele
genheid gehad tc toonen, wnt zij vermag. 

Daarentegen zyn in Noord-Amerika de lessen vau Ruskin op
gevolgd, en is daar een karakteristieke, echt-Ainerikaansclie 
bouwkunst ontstaan, die, ofschoon wortelend in den Zuid-Euro-
peesch Komaanscheu stijl, toch zeer oorspronkelijk mag genoemd 
worden. 

Uitvoerige mededeeligen werden nu gedaan omtrent de wijze, 
waarop te .München en Weenen de „Accession'' is opgetreden, 
die, aanvankelyk slechts de beeldende kunst omvattend, ook op 
de beoefening der kunstnijverheid veel invloed kreeg. 

Ten slotte werd gewezen op den invloed van Viollet le-Due, 
die niet het gevolg heelt gehad, dat daarvan verwacht werd, 
omdat de nieuwe kunst er niet uit is voortgekomen. Van de 
beide nieuwe richtingen werd aan dc Engelsche tegenover do 
Belgische door den spreker do voorkeur gegeven. De stelling, 
dat alle bouwkunst utiliteitsbouwkunst zou zyn. word bestreden. 
Indien zij, wat mogelijk scheen, algemeen zou worden aange
nomen, dan zou dit tot den algeheelen ondergang der bouwkunst 
leiden, omdat het uitsluitend voldoen aan utilitoits-cischen geen 
schoonheid in zich sluit. 

Na een woord van dank aan den spreker sloot de Voorzitter 
de vergadering. 

VEREENIGING DE FRIESCHE BOUWKRING. 
Vergadering van 19 Otober 1890. 

De Voorzitter opent deze eerste winteravondbyeenkomst met 
een hartelijk woord van welkom aan de leden. 

Nadat de heer A. Fabriek, ambtenaar van den Prov. Waterstaat, 
tot lid was aangenomen, werden door den Secretaris en den 
Penningmeester hunne jaarverslagen uitgebracht, waaruit de gun
stige toestand der Vereeniging blijkt. 

Wegens het aftreden volgen B rooster van den heer M . Hofatra 
te Franekor, werd tot bestuurslid benoemd de beer 8. Jansma. 

Alsnn vestigde do Voorzitter do aandacht on de tentoonstelling 
van oude bouwwerken in de provincie Friosland en dio, welke 
door de Maatschappij van Bouwkunst zyn uitgegeven, benevens 
eenige proeven van nhotographieën van oude gebouwen, ingevolge 
een besluit van de Vergaderiog om oude gebouwen in Friesland, 
welke kunstwaarde bezitten, op te sporen en in teekening te 
brengen of te doen photographeeren. 

Van den voorgevel van het kaosclnrygeboaw te Leeuwarden 
(na dc roatauratio, was aan elk der leden reeds een photographic 
toegezonden; die van den hoofdingang op grootere schaal, benevens 
eenige poortjes en gevels te Leeuwarden en MarrBum trokken 
aller aandacht: alle photographioën werden ten zeerste geroemd, 
omdat de details zoo zeldzaam duidelijk zijn weergegeven. 

Voorts was het plaatwerk van Van Lennep en Hofdijk, „Oude 
Kasteelen in Nederland", welwillend door den beer Kalina ter 
bezichtiging afgestaan. 

De voorgestelde reglementsvorandering betreffende het jaar-
lgksch aftreden van een bestuurslid werd aangenomen terwyl de 
beer W. D. de Oroot met groote meerderheid van atemmen als 
voorzitter word herkozen. 

Aangaande 't voorstel van bet heBtuur om jaarlyks een vast 
aantal pbotographieën van oude gebouwen voor do leden van de 
Vereeniging te doen maken, ontspon zich een zeer gennimeordo 
discussie betredende dc vraag of deze al of niet ook voor niet-leden 
zouden kunnen verkrijgbaar gesteld worden Eenige leden waren 
er voor om meer plaatselijk to werken. Do Voorzitter meende 
evenwel dat men bet doel, dat met de opname beoogd wordt, 
niet uit het oog mag verliezen; een algeineene verspreiding onder 
architecten eu onder diegene welko de instandhouding vnn oude 
bouwwerken op i.rija stellen, zou van veel nut zijn. Hieromtrent 
was het meerendeel der aanwezige leien het met den Voorzitter 
eens en werd besloten do zorg daarvoor nan het bestuur over te 
laten als zulks zonder bezwaar van de kan kon geschieden. 

Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter, onder de 
gewone dankbetuigingen, deze vergadering. 

Ill N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
Avsruuiv.M. Volgens het „Handelsblad" worden door Publieke 

Werken plannen ontworpen voor den bouw van een verbrandings
oven van vuil op de Btadsbelt. Wanneer inderdaad tot ee i proef
neming met verbranden wordt overgegaan, dan zal do uitslag 
daarvan van veel beteekenis voor Amsterdam ziju. Te Berlijn zijn 
de proeven met verbranden vrij wel nislukt; gelukken zij hier 
wel, dan zal dc noodzakelijkheid tot het verplaatsen der Stads-
belt, die zien. bij het uitbreiden der gemeente in het westen der 
stad, meer en meer doet gevoelen, niet meer sou dringend zijn. 

— By* den uitgever 9. L. van Looy, alhier, zal verschynen het 
„Handboek voor timmerlieden en bouwkundigen, tevens ten dienste 
voor inrichtingen van ambachts-ondcrwys", door H. J, de Oroot. 
Xaar w|j vernemen hevat dit werk ruim <*-00 teekeningen en zal 
met de uitgaaf vrij spoedig een begin worden gemaakt. 

R O T T E R D A M , De Gemeenteraad benoemde iu zijne zitting van 
19 dezer tot leeraar in bet rechtlijnig en bouwkundig teekencn 
den heer A. Velsink cn tot inspecteur bij de bouwpolitie den 
heer A. E. Vcencnbos (thans tijdelijk). ttorm* fr—', 

UTRECHT. Voor dc betrekking van hoofdopzichter der gemeeutc-
reinigmg hebben zich ongeveer 1ÖU sollicitanten aangemeld. 

A R K H E M . Het door 's Rjjks waterstaat opgemaakte ontwerp der 
rivierverbetering bij Malburgen is door de Regcering vastgestold 
en de teekening van dit belangrijke werk wordt door den Minister 
ter kennisneming gezonden aan het bestuur der gemeente Arnhem, 
dnt bet verzoek hoeft gedaan daarmede %66t de uitvoering kennis 
te maken. 

K A V I K N . Op de voordracht tot beuoeming van een leeraar iu 
het hondteekenen aan dc Hoogere Burgerschool en het gymna
sium ziju geplaatst do heeren 11. P. M. Kosters, to Leiden; A. 
P H. .1. van Weezei Krrens , to Tilburg, en J . Favier, te Arn
hem. 

BH II.i.i.i Dr Cuypers heeft deze week de Sint-Catharina-toren 
bezocht Nog één jaar zul uan dc restauratie gewerkt worden en 
de Zuidzijde, waaraan men nu bezig is, zal dan gereed komen. 
Do hoop bestaat dat ook da ingang onder den toen, geheel in 
den stijl van hot monumentale gebouw, zal hersteld wordeo. 

Wat nu de werkzaamheden aan het raadhuis betreft, zeggen 
B . en W. in de memorie van toelichting bij do begrooting van 
IflOO, dat zy bezwaarlyk op denzelfdon voet kuneen worden voort
gezet; de herstelling «an den beer is onderhanden genomen en 
meer en meer blykt dat het bovendeel van den voorgevel zoo 
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verregaand slecht is, dat een geheel vergaan van dat deel niet 
lang kan uitblijven, tenzg ernstiger maatregelen genomen worden. 
Om den gevel voor ondergang te bewaren, diende dit artikel 
(herstelling raadhuis) op '2500 te wordon gebracht. Geschiedde 
dit jaarlijks, dan zou in 10 jaren het allerergste ijjn hersteld. 
31i*t het oog op den tinaneicelen toestand der gomeonte, geven 
B cn W. in overwoging het bedrag van / 10.0 dit jaar nog to 
behouden. 

— Bljjkens achterstaande annonce wordt do bibliotheek c a. 
van wjjlen den heor J . W. Boerboons, architect to Arnhem, te 
koop aangoboden. Op aanvrage wordt do cutalogusdoor mevrouw 
Boerbooms gezonden. 

— Aflovering 10 vnn De Natuur (uitgave van J . (1. Itroeso to 
l'trecht) bevat: 

lots over hot lichten der zee, door Tiddo-Folmcr — De reuzen
kijker op do wereldtentoonstelling tc Parjjs in l'.IOO, door Dr. A. 
van Honnekelor. — Een en ander over merkwaardige kometen, 
naar W. T. L\ mi. — Gooiland. Een geognostische biologische 
etudie, door (3. J . Koning. — Do „Eluitspraak" op Teueritle en 
Gomern, door Mimosa. Muzikanten ouder de Insekton, door 
Dr. K. Sinia. — Schetsen uit Zuid-Afrika, door Mimosa. — Resul
taten dor jongBto onderzoekingstochten ter zee, door A. D. Hage-
doorn. — Sterrenkundige opgaven en modedeolingen. Do ouderdom 
dor aarde, door Ant. 1'annekoek. — Boekaankondiging. — Cor
respondentie. — Korte Medededlingen. 

P E R S O N A L I A . 
— By den Waterstaat in Nederl.-Indië zijn: 
o v e r g e p l a a t s t van do residentie Krawang naar dc residentie 

i'reanger Regentschappen, voor de werken io het helling der be
vloeiing van de 'I'jiheavlakte uit de Tjisokkan, de adspirant-
ingenieur I'll, van der Kanden; van de residentie Rembang naar 
de directie, de ndspirant-ingonieur \V. J . Steup; van Ambaraw» 
naar Saletiga. de opzichter le kl C. 1'. Smith; van de directie 
naar do residentie Hagelen, de opzichtor Se kl . J . C Swnub; 

t i jdeli jk ter b e s c h i k k i n g ges to ld : van den directeur dor 
burgerlijke openbare werken, om belast to worden mot de waar
neming van de betrekking van adjunct-chef van de tweede afdee
ling dor stuatsspoorwegen op Java, de bouwkundig ambtenaar 
le kl. J . ( i m e l i g . zich noemende Mcyling. 

— ^ilet ingang van 1 November a. s. is benoemd (ot sectic-
ingenieur bjj de Noordooster-Locaalspoorwegmaatachnppjj te Zwolle 
do heer J. O, van der Muclen , thans ml j -ing bg 's Rijks water
staat tc 's-Grevelduin-Capelle. 

— De heer I'. Terpstra, teekenaar bg don prov. waterstaat 
van Drento, is tegen 1 Novembor benoemd tot opzichter bjj den 
aanlog der haven te Schcveningen. 

— Volgens kennisgeving van B cn \\ ' . zgn op de vierjear-
ljjksche tentoonstelling te Amsterdam met do goudon medaille 
bekroond do heor G. David Nillet te Parijs, mevrouw S. Hey-
berg—Lodoboer te Rotterdam, do heeren II. W. Jansen te 
Amsterdam, .M. Schudt te Rotterdam, Ch van \S :;.• k te 's-Gra
venhage en F. Lauwcrs to Antwerpen. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— T c e k e n a a r (tijdelijk) bjj den prov. waterstaat in Drente. 

Salaris / 5 0 per maand. Adres op zegel vóór 1 Nov. aan Gedep. 
Staten van Drente, te Assen. 

— O n d e r w i j z e r i n h e l t i n u n c r e i i aan de Ambachts
school to Haarlem. Jaarwedde / 800. Adres den diroctcur vóór 
28 Oct. 

— J o n g o l i n g , vertrouwd met ciilqucerwork on rondschrift1 

op een toekenbureau. Adres, met opguuf vau leettjjd, enz., no. 
670, boekh. J . H. en G. van Beteren, Amsterdam. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneerden tajeemaal per /aar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de. toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Associatie gezocht met ren architect of architcct-aannomer, 
of als deelgenoot in eenig bedrjjt annex met het bouwvak, Adres 
lett. X-. Bureau dozers. (Zie advert, in dit ito.) (2) 

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 V E R E E N I G I N G 

H E E R E N G R A C H T 304, A M S T E R D A M . 

1 Bouwk. opz.-teek., leeft. 51 j . , geh , veil sal. / 90 p. m. 
2 „ „ „ resp. 28 en 33 j . , ongeh., verl. 

sal. resp./90a / 100en/ 100. 
1 „ „ „ „ 31 j . , ongeh., verl. sal. / 110. 
3 „ „ „ „ resp. 20, 21 en 22 j. , ongeh., 

verl.sal. resp./6s,/~6o en/40. 

A D V E R T E N T I Ë N . 

ARCHITECT. 
E e n J O N G M E N S C H , 

vele jaren op een l e Bureau 

werkzaam geweest z i jnde, en 

daarvoor ook groote werken 

zelfstandiguitgevoerd hebbende, 

wenseht zich te asso oiee ren 
met een A R C H I T E C T of 

A R C H I T E C T - A A N N E M E R , of 

D E E L G E N O O T te worden in 

eenig bedrijf annex met het 

bouwvak. Kapitaal disponibel. 

Br ieven letter X, Bureau 

van dit B lad 

Door het overlijden van den Heer 
BOERBOOMS, Architect, worden ter 
overname aangeboden de werken uit 
diens Bibliotheek, l ' o t e g r a l ' i ë n 
verder W a t e r p a s - I n s t r u m e n t , 
K q n e r r e l . i c l i < d r n k t o e H t e l , < mz , 
T e e h e n t a f e l a en verder H o r e a u -
A m e u b l e m e n t . 

Catalogus en verdere inlichtingen 
verschaft gaarne Mevr. de Wed. BOER
BOOMS, te A r n h e m , Haren-
S N strik f. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 150 D e Rn> terkade, A J I N T K R I I A S I , Filiaal: 'Mi R o k i n . 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor dc Levering van tompleett Badinrichtingen. —Privaat-Inrichtingen.— 

Shanks Closets zijn nog niot overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeien Badkuipen.— 
Closets, Uaschta'els, Urinoirs enz. — V E K W A It II I \ «. en V K X T 1 I, A T I K . 

Belast zich met do plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerondo prijzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

VAN RIJN & Co., 
BOTTERDAM. 

Kantoor en Magazijn Plocmkwceker 
straat U4 /;./<<. Sieuwc Ilinnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd GLAS. enz. enz. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
Glasverzilvering 

voor de u r o n l u t e »»•aten. 

H. P. DER BOER. 
Wollenfoppenstraat 3 s 7 . 

R O T T E R D A M . 
Specialiteit in het vervaardigen van 

H EETE-LU CHT-BAKOVEN S 
i 

Bekroond met den hoogsten Prijs en 
Gouden en Zilveren Medaille A M S T B R -
I>AM 1894, en Gouden Medaille Dos-
DBKCI1T 1896. 

Bouwt ook OVENS met ti It r i jden 
d e n b a k v l o e r en D r a a i o v e n * . 

J. TAN DER MOST, 
Steenhonwer e i Metselaar, 

SCHIEDAM. 
l o l e n s t c e n e n , Sl i jpsteenel . 

R u w en bewerkt 

Tor drukkerij der Naamlooze Vennootacbap „Het Vaderland". 

54"e J A A R S A N G N \ 43. Z A T E R D A G , 28 October 1899. 

REDACTEUR: 1'. W. VAN' GENDT JGz. Adres voorK»dactie«nAdmin 

Abonnementsprijs per jaar b } vooruitbetaling voor het binnenland 
fy—; voor België /6.50 en voor Ai overige landen der 1'osl-unic, 
met inbegüp van Nederlandscb-IndiC en Transvaal, t 7.50. Afzonder
lijke nommers bij voorafbetaling me plaat /0.25, zonder plaat ƒ0.15. 

stralie: Hureau van De Opmerker,2de schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 

Advcrlcnliïii vnn 1 t..t 6 regels / 1.00, het bewij-numnier daaronder 
begrepen; v.or eiken regel meer / 0 . 1 5 . Groote letters worden berekend 
n=ar plaatsruimte. Annooces v a n aanbestedingen worden bij opgave van 
drie -.plaatsir gen, slechts tweemaal gerekend. 

DE TIJD V A N GAAN 

In ons nummer van 17 Juni zeiden wij, dal de 
heer De Stuers goed zou doen met, na vijf en twin
tig jaren zijn krachten gewijd te hebben aan zijn 
vaderland, zijn ambt neder te leggen. 

Thans behelzen de bladen 't volgend communiqué 1 
„De referendaris der kunsten, jhr. mr. Victor de 

Stuers, bevindt zich thans tc Maastricht. Met het oog 
up de beii lilen van daar omtrent een benoeming van 
den heer De Stuers tot burgemeeser wordt ons mede
gedeeld, dat liet gerucht van liet neerleggen door den 
heer De Stuers van zijne tegenwoordige betrekking 
ret ds meermalen liep, maar vooral in de laatste weken 
meer grond had". 

Hieruit schijnt te moeien worden opgemaakt, dat 
de ... er De Stuers weldra als burgemeester van Maas
tricht zijn otium cum dignitate zal gaan genieten. 

Wij hebben, van het jaar 1S74 af, den referendaris 
bestreden, en wij kunnen dus niet verdacht worden 
van vooringenomenheid met hem. als wij verklaren, 
dat de heer De Stuers aan ons land groote diensten 
bewezen heeft. Hij is dikwijls een kracht ten goede 
geweest, al beeft hij, door overmaat van ijver, soms 
dingen gedaan, die beter nagelaten waren. 

Groote verwachtingen werden van hem bij zijn op
treden gekoesterd. Heeft hij daaraan beantwoord? 
Hierover wordt zeer verschillend geoordeeld. 

De lof zou meer algemeen zijn, indien de heer De 
Stuers niet steeds van groote eenzijdigheid blijk had 
gegeven. Die eenzijdigheid was zijn kracht, maar zijn 
zwakheid tevens. 

De eigenaardig Katholiek-middcneeiiwsche rich
ting, als wier meest bekende vertegenwoordiger hij 
mag gelden, heeft Albcrdingk Thijm tot vader gehad. 
Deze geestdriftige schrijver streed tot i860 ongeveer 

alleen voor zijn ideaal, crue herleving der middel
eeuwen. Toen vond hij een medestander 111 den Roer-
mondst hen bouwmeester 1'. J. II. Cuypers; dc wed
strijden voor hel Haagsriie onafhankelijkheids-monu
ment en \•...!• hel Muséum W'illleiu 1 gaven der nieuwe 
richting gelegenheid zich naar buiten te doen gelden. 
Doch tot 1S74 toe bleef haar invloed tol de Katho
lieke kringen beperkt. 
IThorbccke had hel stelsel vau staatsonthouding in 

zlke kunst voorgestaan. Xa zijn verscheiden veranderde 
iftcn van systeem, en de het r De Stuers zal steeds 
genoemd worden als de man, die d o o r zijn opstel 
„Holland op zijn smalst" tot die verandering het meest 
heeft bijgedragen. 

De eigenlijke aanvang van dc werkzaamheid des 
heeren De Stuers valt samen met dc instelling van 
het college van rijksadviseurs. De herren De Stuers 
en Cuypers, die leden dezer commissie waren, wisten 
daar hunne eigenaardige kunst-inzichten le doen zege
vieren, ondanks het dikwijls heftig verzet hunner me
deleden, dat reeds in 1S7S tot de opheffing van het 
college leidde. 

] | , i Rijk .museum is hel nu numenl van den hei r 
De Stuers z o o goed als van den heer Cuypers. Zeker 
was het een zinrijke gedachte, toen hun beider por-
tretten aan de museumgevels in steen werden uitge
houwen. 

De heer De Stuers schreef indertijd over het ge
bouw : ,.De gelukkige kentering in de zienswijze der 
Regccring wordt aangeduid door de 111 1S75 onder
nomen stichting van 's Rijks-Museum te Amsterdam. 
Dit bouwwerk is e e n der omvangrijkste, welke in deze 
eeuw van Staatswege zijn gebouwd, en zijn bestem
ming wettigde, dat daarbij meer dan bij eenig ander 
de hulp der talrijke ten dienste der architectuur slaan
de kunstvakken ingeroepen en een in ons land sinds 
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lang niet moer voorkomende weelde tentoongespreid 
werd." 

Het heeft aanstoot gegeven, dat dit gebouw lot een 
monument voor de middeleeuw sch-Katholieke richting 
geworden is, ofschoon liet niets anders dan een pas
sende bewaarplaats vau oud-Ncderlandsche kunstwer
ken had moeten /.ijn. Nog meer ergernis werd gewekt 
door de onverschilligheid, waarmede de kunstwerken 
aan het gebouw werden opgeofferd, zoodat zelfs Rem
brandt's „Nachtwacht" een ongeschikte plaats ver
krijgen moest. En eindelijk keurden velen het af, dat 
de heer De Stuers haast uitsluitend aan dc Nederland-
s' he bouwwerken der middeleeuwen zijn zorgen wijdde. 

Daarenboven was de heer Dc Stuers niet zachtzin
nig voor zijn tegenstanders, die hem heerschzucht en 
partijdigheid verweten. Maar hij wist zich staande te 
houden, zonder ooit water in zijn wijn te doen. 

De zaak-Bredius, die wij hier nict willen ophalen, 
zal wel de reden van het heengaan des heeren De 
Stuers zijn. Het zal niet gemakkelijk zijn iemand te 
vinden, die zijn waardige plaatsvervanger zou mogen 
In i ten. 

Want de referendaris heeft van groote kwaliteiten 
blijk gegeven. Hij was meer dan een hoofdambtenaar, 
hij was een kracht, hij wist te bezielen, hij wist tot 
bewonderen te nopen. Wanneer hij wat minder een
zijdigheid getoond had, zou hi| een idealen referen
daris geweest zijn. 

Wie zal zijn erfenis aanvaarden? De tijd zal het 
lecren. Natuurlijk zal het nu met de „officieele" kunst
richting, die in den heer De Stuers hare belichaming 
vond, geil,i,in we/.en. maar wal zal er voor in de plaats 
komen ? 

Wie beproeft tegen den stroom op te roeien, moet, 
al beschikt hij over reuzenkracht, het ten slotte op
geven. Er bleel deu lu-er De Stuers slechts écu keus 
— zich laten drijven of aan wal gaan. Door het laat

ste te kiezen toont hij karakter. 
Bij zijn optreden heeft de heer Dc Stuers zich een 

nieuwe bouwkunsl gedroomd, een bouwkunst die hij 
zich dacht gebaseerd op wat hij de redegevende ar
chitectuur der middeneeuwen achtte. Overal waar hij 
invloed kon uitoefenen, heeft hij getracht die kunst 
te bevorderen. Maar terwijl het een tijd lang den 
schijn had, alsof Cuypers een school zou vormen, is 
dit toch niet gebeurd, en gaan de talentvolste bouw
meesters van deze dagen hun eigen wegen. Dit moet 
voor den heer De Stuers een groote teleurstelling zijn. 

Toch was de leer van Viollet-le-Duc misschien wel 
geschikt geweest, om als uitgangspunt voor een nic-
we kunst te dienen. Maar er waren in den beroemden 
Eransehen bouwmeester twee personen vereenigd, een 
archeoloog en ccn hervormer der bouwkunst. Hij had 
dus iets van den Romeinschen god Janus, bekend om 
zijn twee aangezichten ; een daarvan zag achteruit 
naar tie middeleeuwen, hel andere richtte den blik 
op tie toekomst En nu hei 11 ele waart leering voor den 
archeoloog de heeren De Stuers en Cuypers in het 
op prijs stellen van den hervormer gehinderd. Zij 
meenden volgelingen van Viollet-le-Duc tc zijn. doch 
deelden alleen zijn middeneeuwsche sympathieën en 
gingen met zijn hervormingsdenkbeelden slechts in 
zóóverre mede, als die tot een herleving der Gothiek 
konden bijdragen. Deze Gothische neigingen hangen 
nauw samen niet do richting van het hedendaagse!) 
Katholicisme hier-le lande. 

Toch had de meester zelf geschreven: „Ik acht 
het noodig nadrukkelijk te zeggen, dat ieder, die 
meent dat mijn leer slechts het in bescherming nemen 
van de middeneeuwsche kunstrichting beoogt, schro
melijk dwaalt". 

Ware in ons vaderland de kunstleer van Viollet-
le-Duc op deze breede wijze verkondigd dan zou zij 
veler sympathie hebben gehad, 'legen hel haar ken
merkend hoofdbeginsel, dat de versiering zich uit de 
samenstelling moet ontwikkelen, kan toch niemand, 
die ernstig nadenkt, eenig bezwaar hebben. 

De heer De Stuers heeft het goed bedoeld. Heeft 
o o k het standpunt, waarop hij zich plaatste, de zege
praal van Viollet lc-Duc's leer in den weg gestaan, 
toch heefl hij der Nederlandsche bouwkunst op betere 
paden gebracht, dan die zij voor zijn optreden gewoon 
was te bewandelen. 

En als dan nu misschien de lijd van gaan voor 
hem gekomen mocht zijn, dan past het onzen architec
ten, deze groote verdienste met dankbaarheid t" er
kennen. 

METSELSPECIËN. 

Het zal den heer Van der Kloes niet onbekend 
zijn, dat men in dc oudheid aan hem, die onderwijzen 
w ilde. als ei rsten eisi li stelde, goed Ie kunnen . ntler-
scheiden. Aan dien eisch heeft dc heer Van der Kloes, 
bij het schrijven aan zijn artikel over „Samenstelling 
van mortels" in „De Ambachtsman" van 21 October 
niet voldaan, waaruit de gevolgtrekking zou te maken 
zijn, dat zijn onderwijs gein groote waarde heeft. 

Want dc heer Van de Kloes heeft geen onderscheid 
gemaakt tusschen het ingezonden stuk van den heer 
Moolenaar, waarvoor wij ons niet aansprakelijk kun
nen stellen, en o n s artikel, dal het Groningsche ge
val geheel onbesproken liet. Niet ,,de heeren van „De 
Opmerker" ", maar „dc heer Moolenaar, die tot dit 
blad in geen vaste betrekking staat", had dc heer Van 
der Kloes moeten schrijven bij het vermelden van 
zijn qualificatie als „wauwelende oude, die bovendien 
nog door trasmolenaars en trashandelaars betaald 
wordt om aan bun materiaal den voorrang toe tc ken
nen boven Portland-cement". 

Dc heer Van der Kloes schrijft „dat hij zich niet 
meer boos maakt over aantijgingen als dc bedoelde" ; 
zijn gelatenheid is prijzenswaardig doch waarschijn
lijk zou men le Groningen liever vernomen hebben, 
wat hem noopte zijn aandacht aan de werken dier 
gemeente tc wijden. Nu zal men tiaar in het Noortien 
het zijne er van blijven denken. 

Gelukkig blijkt het, dat de heer Van der Kloes 
in zijn stukje hoofdzakelijk ons artikel op het oog 
heeft. Daardoor zijn wij in tie gelegenheid het debat 
over de metselspeciën voort te zetten. 

Het doet ons genoegen, dat de heer Van der Kloes 
niet meer zoo stijf op zijn stuk blijft staan als vroe
ger Meende hij de/en zomer nog, dat tras slechts 
C.30 pCt. magnesia bevatte, terwijl wij als gemid
delde 1.20 pCt. hadden gevonden, nu erkent hij, dat 
tras van Winningen 3.7 pCt., tras uit 't Brohldal 2.42 
pCt. cn tras uit het Ncttedal 1.31 pCt. bevat. Ons 
gemiddelde was dus zeker niet te boog. 

De heer Van der Kloes acht het uitgemaakt, dat 
in Portland-cement: ^ pCt. magnesia volstrekt on
schadelijk is. Wij willen tlit voor een oogenblik toe
geven, ofschoon wij een kleiner gehalte zouden • er-
kiezen. Maar de schrijver dwaalt, daaruit nu ook de 
onschadelijkheid van het magnesiagehalte in tras af 
te willen leiden. Want in de eerste plaats voegt men 
aan den mortel veel minder cement dan tras toe, en 
in de tweede plaats verhardt cement aanzienlijk snel
ler dan tras. Heeft men dus cement en tras met een 
gelijk magnesiagehalte, dan is het percentage in het 
eerste geval geringer dan in het tweede. Daarenboven 
is de vorming van zwavelzure magnesia des te ge-
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ringer, hoe sneller de specie verhardt. Eenige cijfers 
kunnen hier misschien veel verduidelijken. 

Een veel gebruikte trasmortel bestaat uit I deel 
tras, 2 deelen kalk en 4 deelen zand. Aannemende, dat 
de tras 3 pCt. magnesia bevat, heeft dus de mortel 0.4 
pCt. van dit zout. Als t enientmortel wortlt in zulke 
gevallen ccn mengsel gebezigd van 1 tleel cement, 1 
deel kalk en 7 deelen zand. Bij ccn zelfde magnesia
gehalte voor het cement is dat van den mortel slechts 
0.3 pCt. 

De heer Van der Kloes erkent, dat magnesia in 
Portland-cement schadelijk is, doch alleen in zooverre 
zij tot krjmpen aanleiding geeft. Doch in tie dunne 
voegen onzer muren, waar slechts zeer slappe tenient-
mortcl voorkomt, wordt tlit krimpen nimmer opge
merkt. Ook bij tras hebben wij liet 111 dergelijke ge
vallen nooit waar kunnen nemen. 

Op deze gronden „betwijfelt de heer Van der Kloes 
sterk, of magnesia 111 tras 111 't geheel een schadelijke 
uitwerking kan hebben . ilij verzamele echter eens 
wat zoogenaamde „mimrsalpeter", die hij 111 het vol
gend voorjaar op vrijwel iedcren met tras gemetsel-
den gevel zal vinden. Hij zal dan tot tic overtuiging 
komen, dat de w.ilte vlokken grootendeels uit gekris
talliseerde zwavelzure magnesia beslaan, en wellicht 
gaan inzien, dat magnesia in tras een schadelijke uit
werking heeft. Was het waar, wat de heer Van der 
Kloes „met de stukkeu" meent le kunnen aantoonen. 
dat een overmaat van tras afie uitslag voorkomt, dan 
zou een trasraam in tic oude beteekenis niet uitslaan. 
Ieders ervaring leerde evenwel tot dusverre het tegen
deel. 

De' lu-er Van der Kloes geeft ons toe, dat men op 
„muren in kalkmortel zonder meer gemetseld" zelden 
uitslag aantreft. Wij verklaren dit daardoor, dat de 
zich vormende zwavelzure kalk in water onoplos
baar is. 

En nu komen wij aan de verklaring, die de heer 
Van der Kloes van dc wijze, waarop de uitslag ont
staat, geeft. Wij laten die in haar geheel volgen. 

„De uitslag ontstaat in sterken graad, . Is hydrauli
sche toeslag, tras (en ook Portland-cement, als het 
in dezen zin wordt aangewend) door kalk wordt aan
getast, zonder dat deze in haar geheel wordt vastge
legd, wat alleen kan geschieden door ccn overmaat 
van tras of anderen hydraulischen toeslag (zacht ge
brand baksteenpoeder enz.). Heelt de kalk de over
hand, dan ontslaan in rijkelijke hoeveelheid zeer op
losbare zouten, die tien uitslag vormen. Door het aan
wenden van veel zand kan men tie kalk echter grooten
deels vastleggen aan koolzuur uit den dampkring cn 
dc zouten, die nog mochten worden afgescheiden, 
binnen den muur, in tic poriën tusschen de zandkor
rels houden." 

Men bemerkt aan deze verklaring, dat de heer Van 
der Kloes goed heeft gedaan er op te wijzen, dat 
hij geen scheikundige is. Portland-cement, dat door 
kalk wordt aangetast, die nict, misschien wel aan een 
ketting, is vastgelegd; ditzelfde Portland-cement, dat 
niet zulk een droevig lot ondergaat, wanneer het maar 
in groote hoeveelheid aanwezig is; kalk. die de over
hand houdt cn daardoor in rijkelijke hoeveelheid zeer 
oplosbare, maar niet nader aangeduide zouten tloet 
ontstaan; kalk, die vastgelegd wordt aan koolzuur 
uit den dampkring; zouten, die binnen poriën tus 
srhen zandkorrels gehouden worden, dit alles zijn uit
drukkingen, die geen scheikundige voor zijn rekening 
zal willen nemen. 

Doch, gesteld dat dit wel zoo ware, dan is toch de 
verklaring met de feiten in strijd. In onzen tijd van 

" nieuwe kunst worden vele huizen gepleisterd. Om 

aan tlit pleisterwerk dc gewenschte witte kleur te ge
ven, pleegt, men veel kalk in de specie tc doen, zoodat 
het Portland-cement zeker niet „de overhand" heeft, 
maar tie kalk. De zoo gevreesde geheimzinnige „zou
ten" hebben dus alle gelegenheid zich te vormen. Maar 
men ziet ze niet. De slimmerts verbergen z,ich 111 de 
poriën tusschen de zandkorrels. 

Zoodra echter hier of daar tras door dc specie ge
daan wordt, wagen zij zich naar buiten, cn lachen er 
om of tie kalk of tie tras in den mortel den baas 
speelt. Geen ]3orie tusschen zandkorrels is meer in 
staat ze te houden. Z o o gering is hun eerbied voor de 
wetenschap des heeren Van tier Kloes. Het zijn eigen
wijze zouten. 

Eindelijk komen wij aan dc tegelzetters. Die wil
len, zooals wij schreven, van tras 111 tic specie niets 
weten, als zij voor het afvallen van hun Werk aan
sprakelijk gesteld worden. Ja zij verlangen zelfs, dat 
bij het metselen tier muren, waartegen later hun pro
duct moet komen, geen tras gebruikt zal worden. Nu 
beveelt tic heer Van der Kloes aan een mengsel van 
I schelpkalk, 1 1

4 tras. I 1 , zand. Wanneer er tegel
fabrieken mochten zijn, die zich aan deze specie wagen 
willen, dan zullen wij tlit gaarne verniel len. Wij hou
den ons echter ook aanbevolen voor de mededee
ling. hoeveel tegels losgelaten hebben. Maar bovenal 
zal het: ons benieuwen, of de tegels tegen vorst be-
stad blijken. 

Zoo min als tie heer Van tier Kloes zijn wij van pïan 
ons door wien of wat ( ok tc laten afschrikken van 
het. openbaar maken dezer berichten. 

C A V E A N T C O N S I L E S . 
De consuls mogen op hun hoede zijn! Maar wij 

hebben immers geen consuls meer, althans niet als 
de oud-Romeinsche, wien somtijds een groote macht 
gegeven werd. Onze consuls zijn tie Kamers, die voor 
uti/.i- belangen waken, en tlie er this ook voor moeten 
zorgen, dat onze belangen 111 zake kunst behoorlijk 
behartigd worden. 

Geschiedt dit dan met? Werd van Rijkswege geen 
museum gebouwd, dat ettelijke millioenen kostte,wor
den niet jaarlijks groote sommen beschikbaar ge
steld, om deze stichting te voltooien en te verfraaien? 

Zeer zeker, doch nu is aan ons tic beurt om tc vra
gen. Wie is Nederlands grootste schilder? Gij roept 
allen uil één mondt „Rembrandt!" Welke zijn 's 
meesters schoonste werken? En al weer antwoordt 
gij : „de Nachtwacht en de Staalmeesters". 

Wij zouden nu nog kunnen vragen, of die meester
stukken zóó in het Rijksmuseum tent ïgesteltl zijn, 
als zij behooren. I vv antwoord zou tl.111 wezen : „neen" 
doch daar dit misschien geen voldoende gewicht in 
de schaal zou leggen, willen wij hier liever conslatce-
ren, dat ook de meest bevoegde beoordeelaars, sedert 
de jongste Renibrandt-tentoonstellmg, tlie vraag ont
kennend beantwoorden. 

Cato de oude placht al zijne redevoeringen tc be
sluiten met „delcnda Carthago". Hij beleefde wel de 
verwoesting dier statl niet meer, doch het nageslacht 
heeft hem den roem niet onthouden, veel tot 01e ver
woesting te hebben bijgedragen. 

Waar is nu onze Cato in de Kamer, die, waar hij 
maar kan, zegt „wij moeten ccn betere Rembrandtzaal 
hebben"? De otitic Romein voegde zijn zin aan alles 
toe, wat hij in tic vergadering mededeelde. Wie hem 
in ons parlement zou willen navolgen, liep kans heel 
wat keeren tot tie ortle geroepen te worden. De Ro-
memsche voorzitters schijnen in zulke zaken gemak
kelijker geweest te zijn. Doch de behandeling der be
grooting kan een goede gelegenheid geven. 
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Mocht dan gevraagd worden, waar het geld voor 
zulk een zaal van daan moet komen, dan herinneren 
wij er reeds hij voorbaat aan, dat er een post van 
ƒ 32.700 op de begrooting voorkomt, tlie zonder ccnig 
bezwaar als eersten termijn voor de nieuwe zaal die
nen kan. Immers hij is bestemd „voor voltooiing van 
het Rijksmuseum-gebouw". En een goede tentoonstel
lingszaal zal toch niet minder noodig geacht worden 
dan een klokkenspel, tegels en soortgelijke overtol
ligheden, die men nu uit den post bestrijden wil. 

Daarom nog eens: „Caveant Consules". Als de 
Tweede Kamer maar voet bij stuk wil houden, dan 
kunnen wij in ccn jaar of drie een goede Rcmbrandt
zaal hebben. 

OOK EEN STANDPUNT. 

In den laatsten tijd werden klachten le Amsterdam 
geuit over de totale verwaarloozing van de eischen 
der schoonheidsleer bij de stichting van gemeente-
gebouwen. Die klachten vonden weerklank bij den 
Raad, die in zijn verslag omtrent de ingediende be
grooting „het betreurde dat geen gemeente-architect 
meer in functie is", en de wensehelijkhcid uitsprak, 
„dat aan hoogere architectonische eischen zou voldaan 
worden". 

En nu beantwoorden Burgemeester en Wethouders 
deze opmerkingen als volgt: 

„Aan den dienst der Publieke Werken is verbonden 
een assistent-architect met het onder hem dienende 
personeel, welke architect zich met groote zorg en 
tot tevredenheid van Burgemeester en Wethouders 
van zijne taak kwijt. 

„Waar voor een buitengewonen bouw, als de Beurs-
bouw, de tijdelijke medewerking van een architect 
van naam wordt te hulp geroepen, In enkele andere 
bijzondere gevallen de gelegenheid openstaat tol raad
pleging der hierboven reeds genoemde Commissie, 
daar heeft zich tot heden niet de behoefte doen ge
voelen op de aangegeven wijze het personeel te ver
sterken. 

„Mocht echter voortdurende vermeerdering van werk 
op het bureau van den assistent-architect blijvende 
versterking van personeel noodzakelijk maken dan zal 
zekerlijk nader overwogen worden, in welke richting 
die versterking in hel belang der Gemeente moet 
gezocht worden." 

Vermoedelijk zal de Raad wel welen, dat er een 
assistent-architect aan den dienst der Publieke Wer
ken verbonden is ; aangenaam zal het hem zijn te 
vernemen, dat deze titularis „zich met groote zorg cn 
tot tevredenheid van Burgemeester en Wethouders 
van zijn taak kwijt". 

Maar dit was de vraag waarschijnlijk niet ; want 
de competentie van het achtbaar college in zake 
schoonheidsleer kan van slechts zeer geringe beteeke 
kenis zijn. Daarenboven vinden Burgemcesteren Wet
houders hun assistent-architect blijkbaar „geen man 
van naam", want anders hadden zij voor den Beurs-
bouw „de tijdelijke medewerking" van een ander niet 
ter assistentie geroepen, daar waar zij toch ook nog 
de „Commissie" hadden kunnen raadplegen. 

Toch is het College niet zeker, dat de toestand be
stendigd zal kunnen blijven, daar het voortdurend ver
meerdering van „werk" op het bureau van den assis
tent-architect voorziet. I Iet zal dan overwegen in 
welke „richting" de „versterking van personeel dan 
zal moeten gezocht worden". 

Hopen wij, dat men dan de richting naar boven 
kiest, en een architect benoeme, wien de tegenwoor
dige titularis dan weer als voorheen zal kunnen assis-

teeren. Maar de richting naar beneden zal het wellicht 
winnen. Als in Den Haag cn te Rotterdam zal men 
ook te Amsterdam wel een jongmensch kunnen vin
den, die voor een klein salaris zich met de behande
ling der esthetische vraagstukken wil belasten. Zoo 
iets wordt op vele bureaux van particuliere architec
ten met het meeste succes in practijk gebracht, en 
zou dus ook op gemeente-kantoren nuttig kunnen 
werken. 

De architecten in den Raad zullen echter, naar wij 
hopen, met zulk eene regeling geen vrede blijken te 
hebben. 

E E N M O N U M E N T MINDER. 

De gemeenteraad van Amsterdam heeft met 25 
tegen 14 stemmen besloten dat dc Willemspoort, het 
gedenkteeken, dat aan den intocht van Koning Wil
lem II, den populairen grootvader van onze tegen
woordige vorstin, herinnert, zal worden afgebroken. 

Burgemeester en Wethouders hadden, toen het ad
vies der deskundige Commissie luidde, de poort te 
restaurceren, ƒ üooo daarvoor aangevraagd. De heer 
Fabius, die op zijn manier ook aan schoonheids
leer doet, wilde als alsluiting van den Haarlemmer
dijk „een monument of iets van dien aard, bv. een 
fontein". Maar zulk een monument moet toch aan het 
een of ander feit de herinnering levendig houden. 
Men riekte het op voor het gevallen besltyt cn ont-
rukke ele namen van voor- en tegenstemmers der 
siooping aan dc vergetelheid, waarin zij anders zullen 
verzinken. 

De hevr Blees, architect nog wel, ontzegde aan de 
poort iedere reden van bestaan ; hij achtte haar niet 
klassiek (!) en ee'ii lcelijk ding, elat gce-n zes gulden 
waard was. De heer Heincken was voor de zuinigheid 
en wilde voor het monument „zooveel geld niet uit
geven". De heer Nolting „zag het nut van de poort 
niet in", de heer Daniël Schut vond, dat men daar 
een prachtig terrein zou krijgen „dat zijn geld wel zal 
opbrengen". 

Dat deze heeren alles wat aan hun grootvaders her
innert al lang in klinkende munt hebben omgezet, 
mag veilig worden aangenomen. 

Toen trad de heer Blcys nogmaals in beschouwin
gen over schoonheidsleer „en betoogde „dat men een 
monument dat men niexii vindt, mooi blijft vinden, 
doch dit is nooit mooi geweest". Daarom, weg met 
de poort. 

Als de heer Bleys eens kennis had genomen van 
wat er in 184e) over de poort werd geschreven, dan 
zou hij deze woorden wel binnen hebben gehouden 
en zich het leuk verwijt van den lieer Sterck hebben 
bespaard, elat wat men nu mooi acht, over vijftig, 
jaren wellicht heel lcelijk zal worden gevonden. Wij 
hopen dat ele heer Bleys het niet zal beleven, wan
neer men zijn werk, omdat het niet mooi meer is, 
gaat afbreken. 

Niemand heeft ccn woord gewijd aan dc betcoke-
nis van de poort als geschiedkundige herinnering. En 
toch is er bij de kroning van Koning Willem II niet 
minder geestdrift geweest dan bij die zijner klein
dochter. Als in 1950 het gedenkraam in de Nieuwe 
Kerk herstelling vereischt, en men stelt voor het maar 
liever weg te nemen „omdat men het niet mooi vindt 
en het nooit mooi geweest is", dan zal, hopen wij, 
dc storm van verontwaardiging opgaan, die nu ach
terwege bleef. Doch het kan elan ook anders zijn. 

V A E I A . 
INVLOED V A N HET TIJDSTIP VOOR HET V E L L E N 

DER BOOMEN OP DE DUURZAAMHEID 
V A X HET HOUT. 

Algemeen wordt aangenomen, dat het hout van 
grootere duurzaamheid zal wezen, naarmate het in een 
tijd geveld is, elat het dc minste sappen bezit. 

Nier even oude pijnboomen, onder dezelfde omstan-
standigheden opgegrociel, werden respectievelijk einde 
December, einrle Januari, cinelc Februari en einde 
Maart geveld. Zij werden tot 15 bij 10 cM. dikke en 
10 M. lange balken gezaagd, zoodanig elat de kern 
111 het midden bleef. Nadat de balken behoorlijk uit
gedroogd waren, werden zij aan proeven ter bepaling 
van hun draagvermogen onderworpen. Hieruit bleek, 
dat het in December gevelde hout het grootste, het 
in Januari ongeveer 12 pCt, het in Februari e-n 
Maart gevelde hout respectievelijk 20 en 38 pCt. ge
ringer draagvermogen bezat. Even sterke en oude 
pijnboomen voor een deel einde December en voor 
een ander deel einde Maart geveld, werden tot palen 
van 10 cM. diameter gczaagel en na hunne uitdroging 
een meter diep in den grond geplaatst. Terwijl de 
m einde December gevelde palen nog na 1(1 jaar 
stonden, braken de in einde Maart gevelde palen 
reëels na 3- 4 jaren bij de minste beweging al. 

Uit dezelfelc houtsoort waarvan een deel einde De
cember, het andere einde Februari geveld was, betim
merde men twee paardenstallen Het eerste kon 6 
jaren mede, het andere moest reeds na 2 jaren ver
nieuwd worden. Twee wagenraderen werden van vel
gen uit beukenhout voorzien, dat in December cn 
in Februari geveld was. Het Dcccmber-v elgenhout 
hield zich bij een veelvuldig gebruik gedurende o 
jaren uitstekend, terwijl het Februari-hout reeds na 
twee jaar vernieuwd moest worden 

Ter bepaling van de poreusheid van het op ver
schillende tijden gevelde eikenhout werd de volgende 
proef genomen: Van vier even oude eiken, die einde 
December, Januari, Februari en Maart geveld waren, 
werden ongeveer 1 cM. dikke schijven van 10 cM. 
diameter gezaagd waarop een rand van blik werd ge
plaatst. Het hierdoor gevormde bakje werd met on
geveer 2 L. water gevuld. De schijf van den Decem-
berstam liet hoegenaamd geen water door, die van 
het Januarihout na 48 uren eenige droppels; door 
het in Februari gevelde hout liep het water in een 
tijdsverloop van 48 uren weg, terwijl het Maarthout 
in 24 uren al het water had doorgelaten. 

A S B E S T M O R T E L . 

Sinds de pijs van den asbestmortcl door de „As
bestos en Asbestic Company Ltd." lager gesteld is 
geworden, zoodat hij met elen kalk-zanelmortel kan 
concurreeren, heeft hij vooral in Aemerika ccne uit
gebreide toepassing gevonden. 

De grondstof voor den asbestmortcl wordt verkre
gen uit de kortvczeligc overblijfselen van dc asbest-
bereiding elie met verschillende bindmiddelen lot as
bestmortcl tc verwerken zijn. Cement, gips, ook meng
sels hiervan met kalk cn verschillende kleefstoffen, 
kunnen voor de bereiding van den mortel in aanmer
king komen. 

In de vuurbestandheid cn het zeer geringe warmte-
geleidingsvermogen van het asbest ligt de voortreffe-
li ikheid van dezen mortel opgesloten. Zoowel hout-
als ijzerconstructiën worelen door ccne bepleistering 
met den asbcstmorlel meer beveiligd tegen dc schade

lijke inwerking van vuur; ook de kans voor eene ver
spreiding van het vuur van het eene construeticdccl 
op het andere wordt eloor eene asbest bepleistering in 
sterke mate verminderd. Afhankelijk van de dikte 
der muren, mag men aannemen, dat de verwarmings-
kostcn met 20- 40 pCt. verminderd kunnen worelen. 
indien elc muren der ruimte met asbestmortcl bepleis
terd worelen. Vooral van belang is dit voor gebouwen 
Iu vakwerk opgetrokken, of wier grondstoffen ccn 
grooter warnitegeleidingsv ermogen bezitten dan die 
voor baksteenen bedraagt. Een ander voordeel is ge
legen in het feit, dat net vertrek spoediger verwarmd 
kan worden, en de nicer gelijkmatige vvarmteverdee-
ling, die plaats zal hebben. Ten gevolge toch van de 
geringe warintegeleiding der wanden heeft een spoe
diger verhooging van ele temperatuur van elc lucht der 
kamerruimte plaats, terwijl deze bij hare strijking langs 
de muren niet zoo sterk afgekoeld wordt als dit wel 
bij eene pleistering niet de meer gebruikelijke mortel
soorten het geval is. 

Een ander voordeel van een met asbestmortcl ge
pleisterde ruimte bestaat in het geringe vermogen, 
dat het asbest bezit om het geluid voort te planten. 
Het geluid in ccne met asbestmortcl bepleisterde ka
mer zal ook meer gedempt klinken. 

Voor deze doeleinden is hel daarom raadzaam, de 
hoeveelheden der bindmiddelen tol ccn minimum te 
beperken daar anders de goede eigenschappen van 
het asbest in elit opzicht, door toevoeging van licha
men, die warmte en geluid in hooge mate geleiden, 
zullen benadeeld worden. 

Technisch bezit de asbest mortel vele voordeden 
op ele kalk- cn de cement zandmortels ; hij bezit de 
goede hoedanigheden van den zuiveren gipsmortel 
en hiermede vermengd een grooter verharelingsvermo-
gen. Het verven of het behangen der muren enz. kan 
bijna direct na de bepleistering plaats vinden ; ccn 
verbleeking of verandering der kleuren of der opper
vlakte heeft niet plaats. Eene versiering hierop kan 
evengoed als op een gipsbepleistering plaats vinden 
en haar gewicht kan door verhooging van het asbest-
geha'lte tot een minimum gebracht worden. 

Een meer algemeen gebruik van elen asbestmortcl 
mag dan oe>k wel verwacht worden. 

KUNSTMATIGE A S l ' H A L T S T E E N . 

Daar ele natuurlijke asphaltsteen tamelijk duur is, 
heelt men getracht eleze eloor een vermenging van 
fijngemalen kalksteen of krijt met asphalt te berei
den. Het is evenwel tamelijk lastig langs mechani-
schen weg een voldoend lijn kalksteenpoeder te krij
gen. M. Rauschenbuch wil dit evenwel langs chemi-
schen weg bereiken. Ten dien einde weirden kalkstec-
nen gebrand, vvaareloor deze in calciumoxydc omgezet 
worden, hetwelk eloor blussching met water iu ealcium-
oxydehydraat overgaat. In groote houders wordt deze 
verbinding met de daarvoor noodigc hoeveelheid wa
ter vermengd, waarna koolzuur of C02 houdende lucht 
in het mengsel door middel van pompen zoolang ge
dreven wordt, totdat het calciumoxydehyelraat gele
genheid gevonden heeft om zich in koolzure kalk om 
te zetten. Door bezinking, klaring cn drogen bekomt 
men dan ccn zoo fijn verdeelde koolzure kalk, als 
nooit door mechanische verbrijzeling tc verkrijgen is. 

Dc aldus gevormde moleculen koolzure kalk worden 
door verwarming met asphalt zeer gelijkmatig hier
mede omhuld, zooals dit bij natuurlijk asphalt het 
geval is. 

(T. d. N. M. t. b. v. N.) 
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AFDEELING UTRECHT* 
Vergadering van Dinsdag 24 October 1890. 

Do Voorzitter ojieot de vergadering en heet allen welkom in 
deze eerBte winterlujcenkomst 

Nadat de secretaris voorlezing heeft gedaan van het veredag 
der dezen zomer gehouden kunstreis, werden eenige zaken van 
huishoudoiykon aard behandeld 

Onder de ingekomen stukken bevindt zich een van den Volks
bond, „Voreenighig tegen Drankmisbruik, afdeeling Utrecht11. 
Dezo vereeniging wil ook het drankmisbruik op bouwwerken 
tegengaan, en heeft, om een algemeen overzicht te krygen van 
den toestand, verschillende vereenigingen uitgenoodigd om op eene 
vergadering op 29 November a. s. haar te dienen van advies. 
Hiertoe worden voor ieder dezer lichamen 2 afgevaardigden ge
vraagd. Voor de Maatschappy van Bouwkunst afd. Utrecht, 
werden voorloopig hiervoor gekozen de voorzitter en do secre
taris, de heeren 1. H. J . van Lunteren en A. J . Vreeswijk. 

Verder was ingekomen een lirief over sociale adviezen Daar 
dit onderwerp nog nl veel bespreking cischt. werd hesloton hier
op bjj do behandeling der jaarlykache begrooting in December 
a. H. terug tc komen. 

ln de vragenbuH was o. a. gevonden eene vraag of er ook oen 
middel bestaat om privaten zonder waterspoeling toch rcukeloos 
te houden. L'it de discuwsie, die bicrover ontstond, bleek al 
spoedig dat geen goede oplossing is to geven. >'iets meer aan 
do orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering. 

ARC1ÜTIXTÜRA KT AM1C1TIA Tiï AMSTERDAM. 
IWJste vergadering van 25 October 189!). 

Na opening der vergadering en lezing der notulen werd voor
lezing geduan van het Juryrapport in zake de prijsvragen voor 
een tegtlversiering. 

Bekroond voor do eerste prijsvraag werd het ontwerp „Bouw
kunst", 2e prijs ontwerp . .A. ' Deze ontwerpen bleken te zijn 
respectievelijk van de hecren Walenkamp en Van Leeuwen. Het 
merkwaardige doet zich hierbij voor dat dc heer Walenkamp, 
geen lid van bet Genoot-chap zynde. niot voor bekroning in 
aanmerking k'ni komen. De heer Lnuwerika zou iu dit geval 
gaarne dispensatie zien, 'twclk bestreden werd. Door middel van 
't orgaan zal een cn ander besproken en op een volgende ver-
gaderiug een besluit genomen worden. Wat de tweede prysvraag 
betreft, kon geen volUdige bekroning plaats vinden, doch werd 
aan den ontwerper van motto „Lfjn cn kleur1* een belooning van 
ƒ 10 toegewezen. 

Op voorstel van éen der leden werd staande deze vergadering 
een inzameling gehouden voor dc Afdeeling „Roode Kruis" in 
Transvaal, welke t 30.50 opbracht. 

Verder had de heer Wachtendonk het woord over de gilden. 
Volgens geschiedkundige aauteekeningen en een keur vun platen 
gaf de Bpreker een duidelijk overzicht van het beataan dier gilden, 
hunne goede en slechte eigenschappen, eene bespreking', dieniet 
de grootste aandacht gevolgd werd en waarbij nog gesproken 
werd door de heeren De Bazel, Zwollo, enz. 

B I N N E N L A N D S C H E B E K 1 C H T E N. 
V G K . \ V E \ ' H \ G E . Bij beschikking van den Minister van Binneul. 

/aken zin In de commissie tot examineeren van hen die het 
diploma vun geëxamineerd en heöedigd landmeter verlangen, voor 
het jaar 1899 benoemd: tot lid en voorzitter H. J . Hcuvelink, 
hoogleeraar aan de Polytechnische School, en tot leden A . W. 
E. Kwisthout, ingenieur-verificateur van het kadaster te Roer
mond; Dr. 1\ Zeeman Uz.. hoogleeraar aan de Polytechnische 
School: M. S. van Dunne, inspecteur der registratie en domeinen 
te Delft. 

— Aandeelhoulers der Maatschappij tot exploitatie van de 
terreinen eu het hotel -Witte Brug" hebben met algemeens 
stemmen besloten tot den bouw van een tweede eetzaul voor 150 
personen en uitbreiding van het getal logeerkamers, door een 
verdieping op het bestaande hotel te plaatsen. 

AfiMiLM. Do voordracht voor hoofd-ingenicur van den provin
cialen waterstaat bestaat uitde heeren H. Hendriks, alhier, hoofd
opzichter-ingenieur van den provincialen waterstaat; P. A. A. 
Faure, te Breda, en C . W. Weys, ingenieur in Indiü. 

HOORN. Op voordracht voor gemeente-architect zyn geplaatst 
de heeren J van Reijendam, te Haarlem; \V. (J. Ch. Steenaart, 
te VHertOgenbosch, en J . veldkamp, tc Monnikendam. 

DOETiNi HEM. Do firma Th. de Keyzer & Co., te Groningen, 
hoeft bij den Raad dezer gemeente 'concessie aangevraagd voor 
een drinkwaterleiding. 

VUKIXCEN . Een wetsontwerp is ingediend tot bekrachtiging 
eener overeenkomst met de Kon. Maatschappy „De Schelde", 
strekkende om aan dezo over tc dragen de onder het beheer van 
het Depart, van Oorlog staande Rijksgebouwen en gronden aan 
de noordelyke dukkaai. omvattende het zoogenaamde Paviljoen 
der genie met tuin, do opzichterawoning met geniewerf, werk
plaats en tuin en woningen voor die gezinnon. 

„De Schelde" wensen* over een en ander de beschikking to 
verkrijgen ten einde eene groote gieterij op te richten. 

De Regeering deelt mede, dat de waarde der af te stano staats
gebouwen en staatigronden, zooals die door twee deskundigen is 
geschat, voldoende vergoed wordt door hetgeen de Staat aan 
b rond en te slechten gebouwen van de Maatschappij „De Schelde" 
in ruil ontvangt. 

VAI.KENPI RG. Het bouwen van een nieuw raadhuis met post
kantoor alhier, is in de Zaterdagavond gehouden raadsvergadering 
onderhands gegund aan den heer L . Habots alhier, voor ƒ80.650, 
die ook l>y de publieke inschrijving de laagste inschtQver was. 

Met dezo aanbesteding is het niet erg in den haak geweest; de 
bus was open, do biljetten waren niet verzegeld zooals het be
stek aangaf', en het biljet van genoemden aannemer geopend on. 
als medeborg, door den gemeente-ontvanger geteekend. Dienten
gevolge heeft dc hoer J. Hillen, te Utrecht, die voor ƒ32.270 
bad ingeschreven, protest aangeteckend, ook bewerende, dat het 
biljet van den heor Habets nïi 12 uren in de bos was gedaan. 

Om alle moeilijkheden te voorkomen, heeft het gemeentebestuur 
van zyn in het bestek voorziene bevoegdheid gebruik gemaakt, 
en aan geen der inschrijvers bij de publieke aanbesteding bet 
werk gegund. Of dit muisje nog een staartje zal hebben, zal de 
toekomst moeten leeren. (A*. A'. O.) 

— Hot Raadhuis te AVernigerode is eiken bezoeker van dc 
ilarz bekend als een oud en mooi gebouw. Het i s . . . . gerestau
reerd! Merkwaardig is nu de critiek over die restauratie in „Die 
DenkmuIspHege'1, dio in een uitvoerig artikel aantoont, hoe dezo 
„restauratie" eeo treurig bewys is van de schade aan vele monu
menten van bouwkunst onder valsche leas aangedaan. 

P E R S O N A L I A . 
— By den Waterstaat in Nederl.-Indië is: 
toegevoegd aan den chef der 4e watorstaatsafdeeling voor 

de opnemingen in het belang der bevloeiinc van de afdeelingen 
Pamekasan en lïangkalan (Madoera), de adspirant-ingeuieur A. 
A Meyers; 

o ve rgep l a a t st van de residentie Bantam naar bot gouver
nement van Sumatra's AV est kust. de opzichter 2e kl. II. J . E. 
G. F. II of mevr ; 

v e r l e e n d een jaar verlof naar Europa, aan den opzichter 2e 
kl. M. Z. Lindhont; 

g e p l a a t s t op do Wcsterlynen en belast met bet beheer van 
onderatdeeling 11 der 2e otdcelirg. met Tjiand joer als stand
plaats, de TMI. adjunct-chef J . Gmelig, zich noemende Meyling; 

gede tachee rd bij de exploitatie der westerlynen, de tijde-
lyke opzichter 3e k l . W. P. Rosel; de tijdelijk onderepziebters 
2o kl. Th. J . Pattiwael Westerloo, l i M. Haaksma en J (.'. D, 
Baumgarten en de tijdelijke onderopsichter 8e kl. \V. .1. Hess. 

— Tot directeur der genuentelyke gasfabriek te Haarlem is 
benoemd op een aanvangssalaris van ,''000. de heer J . Blom, te 
Arnhem, met bepaling dat het salaris bij den aanvang der expoi-
tate zal worden gebracht op / 6000 eu dat ƒ1000 zal worden toe
gekend als geen vrije woning kan worden verstrekt 

— De heeren A . L . Schiecke, inspecteur bij de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te VHertOgenbosch, en C. 
Walraven, adjunct inspecteur le kl. te Breda, zyn met ingang 
van 1 Nov. a. s., benoemd tot iDspccteur tier exploitatie bij ge
noemde maatschappy. 

— By beschikking van den Minister van Waterstaat is de 
civiej-ingenieur .1 C. Vliegenthart. te Hanswoert, benoemd tot 
tijdelijk adjunct-ingenieur bij de werken van den Rotterdamschcn 
Waterweg. 

— Tot opzichter van hot waterschap „De < 'ontributie-Zeedijken" 
Westdongeradecl (Fr.) is benoemd de heer C. Aibords, te Kollum 

V A C A N T i ; B i ; T R [•: K K I N G E X . 

— O p z i c h t e r - t e e k e n a a r voor ontwerp en bouwen eener 
villa, voor ecu jaar. Salaris fib per maand, met premie van 
^200. Adres lett. O. A . T . , Venloosefa Nieuwsblad, Venlo. {Zie 
advert, in dit no.) 

— Tee ken aar , die gewoon is op steen to teekenen en goed 
portrettist, om elke week een artistieke plaat tc leveren. Adres 
motto „Teekenaar", boekh. M. Schooueveld *fc Zoon, Rokin 2, 
Amsterdam. 

— B e k w a a m teekenaar op een tapytfabriek. Artistieke 
ontwikkeling en stylkennis hoofdverdachte. Bekendheid met het 
patroneeren van tapijten strekt tot aanbeveling. Adres lett. P S Z. 
Algem Advertentiebureau Nijgli A Van Ditmar, Rotterdam. 

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 S V A K V E X E Z N I G I N S 

H E E R E N G R A C H T 304, A M S T E R D A M 

1 Bouwk. opz.-teek., leeft. 51 j . , geh , veil sal. / 90 p. m. 
2 „ „ f f resp. 28 en 33 j . , ongeh., verl. 

sal. resp. fgoa f 100en/ 100. 
I » „ 11 31 j-, ongeh., verl. sal. ƒ 110. 
3 „ „ „ ,, resp. 20, 21 en 22 j . , ongeh., 

verl.sal. resp./6c,/6o en/40. 

Vervolg; der Aankondigingen. 
V U I D A C I , » \ovember . 

Dc v e t t e r , te l i l uren, duor de arrh. Van 
Gendt en Nieraad te Arnhem, iu het cafr van 
den heer Uuijiu, aan de Keizerstraat • het maken 
ran een nieuwe kap eo verdere werken aan de 
villa „Kikelhof, ouder Olst Aanw. 81 Oct., 
te 12 uren. 

Z w o l l e , te 4 uren, bij mej. wei. Nekkers: 
de glas , schilder- en behangwerken ran liet in 
aanbouw zijnd woonhuis aan de Oosterallee. lui. 
bij den arch. 1). de Herder. 

/ A T K K I I A t ; , 4 Xovember, 
Dordrecht , te 2 area, duor burg. en weth ., 

teu raadbuize: het maken van een walinuurtje, 
ter afsluiting van den te dempen mond der 
voorui <lïge Beeldjeshaven, nabij dea muleu „de 
Maagd". lol. teo raadhuize. Ge/, bilj. inl. 4 
Nov. te 1 uren ter secretarie, le afdeeling. 

IU \>I>A«., 7 November. 

'M HertogenUoHcli , te 11 uren, door den 
arch. F. H. J. Pastoor, in cafe „Parlement" 
van dc heeren Gebr. Weijtjes: het sloopen, weder 
upbouwen eu in te richten tut beneden- en 
boven won i ogen, der perceeleu C. 8SS, geleden 
aan de Korte Tolbrugstraat, en 0. .'140, gelegen 
aan de Suikerstraat. Inl. bij geu. r.rch. Aanw. 
2 Nov., te 11 uren. 

VRIJDAG, ÏO November. 
Arnhem, te 12 uren, door het ministe

rie van biuneulandsche zaken, aan Let ge
bouw van het prov. bestuur: het maken van 
een bijgebouw voor de afdeeling landbouwkunde 
op l i ' ' terrein genaamd I' ii -«• ji.J.i-*! ten behoeve 
vaa de rijks-landbouwschool te Wageniugeu. Inl. 
bij den rijkabouwkundige voor de onderwijsgeb. 
enz. te VGraveuhage. Aanw. 3 Nov.. te 2 oren. 
Kam. ƒ 39,200. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministe
rie van biuneulandsche zaken, aan het gebouw 
van het prov. bestuur: het bouwen van een rijks-
landbouwproefstation en een station voor zaad-
ow.tr Ie op een terrein aau de Binnenhaven na
bij de l.awicksche laan te Wageniugen. Inl. bij 
den rijksbouwkundige voor de onderwijsgeb. enz 
te 's-Gravenhage. Aanw. :i November, te 2 uren. 
Raming f51,400. 

<jieertrnldenberg, te l i j uren, door den 
kapitein eerstaanw. ingenieur te Breda, in hotel 
„Santbergen": het doen van voorzieningen aan 
het geboaw in de Koestraat. Bilj uiterl. V Nov. 
vóór 9 uren, teu bureele der Genie te*Geer-
traideuberg. Inl. bij dea opzichter tan fortifica
tiën aldaar. Aanw. tl Nov., te 10 uren, aan het 
gebouw in de Koestraat. Kaming f 1050. 

V e r v o l g der ui ts lagen. 
Tenborgh, 24 Oct. : bet verbouwen van 

een huis; luagste inschrijver 1., Keiwinkel, Ten-
burgh, /452. Gegund. 

XUmegen, 25 Oct : het afbreken vaa twee 
huizen en opbouwen van een vergaderlokaal met 2 
bovenwoningen; ingek. 16 bilj., als: Ch. van Tie
nen /16,567, Zandvoort /16.3M), G. J. Ver-
burgh / 15,800 Thunniasen / 15,600, Graud-
jeaa /15,600. Berntzeo f 15,245, N. v. Kek 
/14,074, J . C. Kropman /14.900, J. B. Smits 
en Zoon /14,700, 1). P. Hendriks /14,240, 
Th. Delgïjer /13,900, H. v. d. Kaa en Schoen 
/18,808, H. Seegera /13,760, A. H. Knijpers 
/13,43», J . H. Leenden ƒ18,861. W. v. d. 
Wacht / 12,488. Gegund aau U. Seegerf. Allen 
te Nijmegen. 

Aardenbnrg, 26 Oct.: het stichten der 
gebouwen voor de gasverlichting door de Ned. 
Compagnie voor Aerogeengas, systeem van Vries
land te Amsterdam ; iugek.4 bilj, die ter opening 
aan de Maatschappij te Amsterdam zijn opge
zonden. 

Bat* van «-ent. 26 Oct.: het maken van 
fandeeringeu voor de te boawen beetwortel*ui-
kerfabriek, ouder beheer van den bouwk. Jae. 
Wisse tc Zaamslag; ingek 12 bilj., als: W. Dek
ker, VCSrSj / 12,900; Aug de Meijer, Selzaete, 
ƒ12,500; Corn. Bleijenburgb, St. Janateen, 
ƒ 12,350; W. H. Swsts, Hsrdinxfsld, ƒ11,727; 
P. vau Wijngaarden, Dordrecht, /11,3MJ; J . 
van dc Velde, Ter Neuzen, ƒ10,990; J. Linden-
berg, Wemeldinge, ƒ10,650; A. A. de Wilde, 

idem, f 10,590; H. van Djngen, Dordrecht, 
/ ÏU,44?; O. van dar Straten, Kotterdam, ' 10,337; 
G. van der Pul, Ter Neuieu, ƒ 9541; Kl . Claas-
sen, Sas vau Gent, ƒ8800. 

I lrrda, 26 Oct.: het inrichten van het ge
bouw de bange Stallen, tut bureelen, magazijnen, 
bergplaatsen en wotingen voor gehuwden, 
(le ueJeelte) Geen bilj ingekomen. 

Anmterdam, 26 Oct.: hei verbouwen van 
de perceelen N. Kerkstraat 102 tot 104 tot 
vleeschhal door het kerkbestuur der Nel. Isr. 
Hoofdhynacotje; ingek. 24 bilj. waarbij 7 van 
onwaarde alst V. Brussel en ByloniSj f 2i,9US; 
Kademaker f 16,130; Kietsuijder' en Zu. f 16,100; 
DorUs f16.090; Schmidt eu Hermaus f 15,000; 
lae. Koster f 16.900; Thnuier en Korstasr 
f 15,H99; P. S Rijnier-e f 15,793; P. J. V. d. 
Meer f 15,700; C. J Kijnierse f 15,689; gebr. Ter-
liegen 115,475; Kiekeu f15,300; Breve f 15,300; 

(Meekers f 14,977; S. Wiersma f 14 700; C. Kater 
Jf 14,616; W. de Leun, Stolen, f 14,41)0 Dd overigen 
te Ainsterdaui. 

VGravenhage , 26 Oct.: het rioleeren en 
bestralen vaa een gedeelte baan van Meerder-
voort tusschen het afvoerkanaal en de Beek laan; 
ingek. 15 bilj., als : (,'. v Stuijveubertc, Loos-
duinen, ƒ17,300; W. HUlebregt ƒ14,800; L, 
Volker Jr , Maarssen, ƒ14,100; P. Kraayeveld 
ƒ18.990; J. «lok, 's Gravendeel, ƒ13,990; W. 
A. Verbrugïen, Waddingsveen, / 13.780; J . v. 
Noordenne, l (recht, f 13,700; H. L v. Ze ijl, 
Zandvoort, / 13,500; H. Jontieuburger, Wadding»-
veen, ƒ12,800; J. v. d. Vlagt Rsn. ƒ 18,000; N. 
Pons Nz. ƒ1 1,990; J. v. d. Elshoat Gzn.,Sche-
rsningsn, ƒ11,700; G. v. d. Elsbout, idem, 
ƒ10,997; G. v. d. Dri't ƒ10,300; A de 9/ssrd 
en J. C. Diere kl / 10,286. De overigen te VGrs 
venhag». 

OoMtcrvvolde (Fr.), 26 Oct.: het bouwen 
vau een lokaal voor evangelisatie te Ojsterwolde, 

1 onder beheer van den arch. P. J . Kramer te 
: Sniild ; iouek. 9 bilj., als: G. H. Wieberdink 

ƒ1472; K. H. Veldman / 1450; ii K. Hoekstra, 
' Appelscha, ƒ1418; J. Brand, Smilde, ƒ1418; 

R. P. Otfringa, id. ƒ 1375; K. H Noorman 
ƒ1375; K. van Es /1360; K. J. Kiemerama, 
Drachten, ƒ1339; J. K. Uiting ƒ 1295, Gegund. 
De overigen te Oottsrwolde. 

Utrecht, 27 Out onder beheer der genie: 
lo bet doen van verbeteringen van ondergeschikt 
belang aan werken in de N. Holl. waterlinie; 
ingek. 2 bilj., als: C. J. Looijen, Heukelout, 
ƒ3900; H. v. d. Berg, Utrecht, /298s. Kam. 
ƒ3118. 

2o het leveren van bewe îngswerktui -en voor 
de ioundatiesluis te Honswijk; ingek. 3 bilj., 
als: J. Ohbnan, Vianeu, /2ll9,82i; De Jongen 
Co., Oudewater, ƒ1715; De Vries eo Kobbe, 
Gorkass, ƒ1620. Ratn. ƒ1390. 

3o liet maken van een duiker iu den Voor-
dorpscheu dijk, als verbetering van ioundatie-
midJelen in de Nieuwe Holl. waterlinie. Geen 
bilj ingek. Ram. ƒ1800. 

Middelburg, 27 Oct.: het onderhoud van 
de aanleg- en losplaat! voor visschers iu den 
Brakman bij de lsabellaslais, gedurende de jaren 
1900. 1001 en 1902; ingek. 3 bilj., a!s: B. 
van Kek ƒ768 per jpar; A. Tholens Danz. / 750 
idem; A. Tholens Dingz. ƒ657 per 3 jaar. Al 
len te lt rn-

Groningen, 27 Oct.: het uitbreideu van 
het rijks arebiefgebuuw te Groningen eu het 
nitvoeren vau daarmede iu verband staande 
werken op eeu terrein gelegen aan de Grooto 
Snor te Groningen; ingek. 7 bilj, als: II. Moor
man, Beduru, ƒ12,725; H. T. van Duinen 
/ 12,370; D. Dootjsi M2.260; K. H. Huizinga 
fl 1,639; T. Y. Jelsma ƒ 11,396; K. J . Kalt, 
Heerenveen en F. J. Kalt ƒ10,8x8. I bilj. van 
onwaarde. De overigen te Groningen. 

Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 150 Dn Ruyterkade, A N N T K R U A M , fi l iaal: :IU R o k i n . 
Hoofdagent voor Xederland, België en Koloniën van BHANK8 &. Co., te Barrhead. 
Snccialiteit voor de Levering vun complecle Badinrichtingen. — Privaat'Inrichtingen. — 

slinnU ClosetB zjjn nog niet overtroll'on. — Porseleinen Badkuipen, PJu>en Badkuipen.— 
Closets, Waschtafels, t rinoirs enz. — \ I'. It M A II II I \ «. .11 V K N T I I, A T I K . 

lielaut zich met de filaatBingen inrichting in geheel Xederland.Zeer concurreerende prgzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratia. Wederverkooper» genieten het gebruikelijke rabat. 

BECKER 8 BU9DIHGH. 
Arnhem. 

K O N I N K L I J K E FABRIEK 
VAK 

W A T E R P A S - I I O F . K 3 I K E T -
• N A N U K K E 

I N 8 T B U H E N T E N , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTO, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, mm. 
( V i e ë m R i l l e e r d e 

P e i l s c h a l e n . 
WEEQWERKTUIGEN. 

B. HOLSBOER. 
A l ' l l l K ' U l . 

Leverancier van Z . M . den Koning. 
i"ttlit i<f: en Vi!!/<i-.i)ti twn lustrum, .licit voor 

WMTMü/M UÊËA kVPMMiMJM 11 HVÊ H. 
ÜKIil tOOM» voor H ' A T K H I ' A S , IIOI'.K II KV. I' .1, re I V f i ï l i r S E S I I E V 

met y . i l v i r ÏHOK. INH1, i i rimt. IVaCoongt.) 
HooKMir »u<l<'i".rli<'UliiiK l!t79. 

E Q U E R R E S , M K E T K E T T I N Q E N BBIEF- en P A K K B T B A L A H S K R enz. enz. 
Bakens , Rotatie- en l u d u i t l e loentel leu, Telegmut'-Apunrateu, ene. m i . 
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Opzichter-Teekenaar 
GEVRAAGD voor ontwerpen 
bouw van een V I L L A voor den tijd 
van een jaar. Salaris ƒ 7 . » per maand 
en een premie van ƒ SJOO bij gebleken 
goede uitvoering van het gebouw. 

Alleen zij, die bewijzen van be
kwaamheid en veel ondervinding be
zitten . komen in aanmerking. Adres 
lett. O. A. T. aan het Venloosch Nieuws-
hind, \ r u l o. 

GEBRs. HEINLE, 
39, Prinses-Mariestraat 39, 

'8- GR A VEXHAGE. 

Ö X J A Ö IN LOOD 
Geëtst 
CJ-escliiltlerd 
€J-el>rJincl 

Specialiteit in het versieren 
met Opaleecciit-gl»*'. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
Op IU» ut In;, el ess It a l e -

remtter tSUtt, des namiddags ten 
'i ure (locale tijd), aan het Centraal
bureau der Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, in het Moreelse 
Park te Utrecht, van: 

BESTEK No. 788. 
l i f t w ij #.ijri'll Villi lift l ioo ï t ! -

i><-i»niiu. liet verplaat
sen on « ijzigen vnn «le 
|roc<lereilloo<K I'll lii'l 
ll i t v «>('••<-•• van eenijje 
d i ierse werken up lift 
station Ml eer ets restte. 

Begroot ill g /• ifMHt. 
De besteding getchiedt volgena § 44 

Tan liet bestek. 

Het beitek ligt van den 24iten Octo
ber 1899 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelae Park en aan 
het bureau van den Heer Sectie-
Ingenieur K. DEN T E X , te Zwolle, 
en ia op franco aanvraag (per brief) 
aan genoemd Centraalbureau (Dienat 
van Weg en Werkenj te bekomen, 
tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

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

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den ïden November 1899 ten 
10.80 ure namiddag (Weit Europee.iche 
tijd). 

Utrecht, den 19den October 1899. 

CENTRALE VERWARMING, 
Ventilatie, Seireverwarming. Broeikasvervvarming. 

G. E BRTJNS Jiin., Bremen. 
Agenten voor Jt ettert and: 

N E L L en S T U T T E R H E I M , Den Haag. 

VAN RIJN & Co., 
ROTTERDAM. 

Kontoor en MagazijnBloemkweekei 
straat 04 b.\d. Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten (ieornamenteerd G L A S . enz. enz. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
Grlasverzilveriug 

voor de firottlHle m a t e n . 

Amsterdamsche Jalousiën fabriek 
Speciaal _A.»3 r« voor : 

Z O N S C H E R M E N , 
TO<'HTM<<IIKKMK\, N K K K K t ' K K -

H l V t - , 4-laa, J a l o u t l ë n «tam. 
Eenig adret voor 

f Houten Parquettapijton. 
S P E C I A L E F A B B I E K V A X : 

Oeaolillcterde Wln.l«.ol«orclljneii. 
I F IfDnUCQ 9 7 n n n n H O F L E V E R A N C I E R S , 
J . I. nUUISLIl Q £011611, SpuiHtraat 5»4<i « 4 N , £ 5 0 . A M S T E R D A M . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Siaatsspoorwdgen. 

AANBESTEDING 
Op Dinstlnn tfett Misten Xa-

rfintter IS&tt. des namitlclagB ten 
* ure (locale tijd), aan bet Ccntrasl-
bureau der Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen in het Moreelse 
Park te Utrecht, van: 

BESTEK No. 792. 
H e t m a k e n v a n eene over

k a p p i n g op liet tweede 
p.-rrou np het stat ion 
isortlree/tl. 

B e f r o o t i n g ƒ 31150. 
De besteding geschiedt volgena § 48 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 25iten Octo

ber 1899 ter lezing aan het Ceniraal-
bnreau in het Moreelae Park en aan het 
bnreau van den Heer Sectie-Ingenieur 
A. J . BUIS, te Botterdam, en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienat van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van ƒ 0 .50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenienr 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den I -iden November 1899, ten 
10 ure voormiddag (Wilt Europeesche 
tijd). 

Utrecht, den 20ite October 1899. 

H. P. DEN BOER. 
Wollenfoppenstraat 33*. 

a s o T B a m> % vi. 
Specialiteit in het vervaar ligen van 

HEETE-LUCHT-BAKQVENS 
• 

Bekroond met dan hoogstsn Prijs en 
Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1804, en Gouden Medaille D O R -
DBKCIIT 1896. 

Bouwt ook OVENS met n i t r i jden 
den b a k v l o e r en D r a a i o v e n s . 

TATTERSALL & HOLDS WORTH. 
ENSCHEDE. 

Globe, Workt* en Mtoren. 
A a n l o g van Centra le verwarming* in 

M K K K H M , BROKIKAMHF.1V, PARTICU
L I E R E en O P E N B A R E G E B O U W E N enz. 

H A N D E L in Wand- en Mnurteg-ela. 
Asphal t , Schoorsteenmantels, V loeren . 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
G E B K . WAM M A L S E R . 

Mtoomtimmerfaariek — D I S H A M . 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 
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E N G E L S C H E KUNST. 
Op hel oogenblik is tie stemming der Nederlan

ders ten opzichte vun de Kngelschcn nu juist nict 
vriendschappelijk. Maar tie kunst kent «ren vader
land. Wij hebben, vooral in tic laatste jaren, zooveel 
van onze westelijke naburen overgenomen, dat het 
waarlijk niet verwacht mag worden, dat daaraan een 
einde zal komen, ten minste niet in den eersten tijd. 

in „The Studio" vonden wij het een en an.Ier over 
de hodendaagsche Engelschc buitenhuizen, die men 
thans ook hier zoo vaak ziel verrijzen. Daarom zal 
hel <mzeii lezers misschien niet onwelgevallig zijn. 
daarmede kennis te maken. 

De Kngelsche architecten hadden tot voor korten 
tijd ccn zeer eigenaardige opvatting van hun vak. 
Zn wilden zich alleen bezig houden niet bouwen 111 
tien eigenlijken zin; als een hunner broederen zich 
enk verwaardigde meubelen, behangselpapieren cn 
dergelijken te ontwerpen, dan achtten zij dit als een 
so' i't van zelfmoord. 

Maar nu is tie „nieuwe architect" opgestaan, en 
deze heeft geheel andere inzichten 1 Hij is van oor-
rit. 1. dal juist aan het inwendige der huizen tot dus
verre niet genoeg zorg werd gewijd, dal men meer 
bouwde niet het oog op tien voorbijganger dan op 
den bewoner. 

De ..nieuwe architect" verfoeit alle historische slij 
len. Hij tracht zijn plattegronden zoo practisch mo
gelijk in te deelen, zijn gevels zoo rustig te houden 
ais hij kan. Dit laatste bereikt hij door ze te bepleis
teren, wat naar zijn meening ook uit et n oogpunt van 
zuinigheid aan te raden is. Het is aan geen twijfel 
onderhevig, dat het bepleisteren het doorslaan der 
muren belet, en this wel practisch voordeel oplevert. 
En de groote witte vlakken geven aan het geheel iets 
' yonder rustigs. 

Reeds vroeger was het in Engeland gebruikelijk, 
zeer grooto en wijde sehoorstecnen te maken, die 
met het oog op de open haarden, een noodzakelijkheid 
waren. De „nieuwe architect" weet van dit motiet 
veel partij te trekken. Maar tie dikwijls ietwat ge
zochte schilderachtigheid der buitenhuizen tut rle 
oude school vermijdt hij. 

De vensters worden thans in tien regel zeer klem 
ontworpen: de kamers laag, maar groot van opper 
vlak. Men meent, dat tlit gezelliger is, ooch in Neder
land zal dit niet gauw nagevolgd worden. 

Zooals wij reetls zeiden wordt veel zorg besteed aan 
de meubelen en tie geheele inwendige inrichting dei-
lunzen. William Morris had hier, sedert 1S70, het 
voorbeeld gegeven, doch zijn streven werd pas op
gemerkt, toen in 1SS4 het tijdschrift „The Hobby 
Horse" werd uitgegeven. Dit was het orgaan van het 
Century Guild, een vereeniging of gihl van verschil
lende personen, tlie, in den geest van Morris, het 
ambacht weer wilden verheffen. 

In tlil tijdschrift word do eerste poging gedaan om 
het drukken weer tot ccn kunst te maken. Morris 
begroette tleze eerste proeve niet g-oote blijdschap 
en werd er door aangemoedigd de bekende Kelm-
scott Press op te richten, wier voortbrengselen zulk 
oen verdiende vermaardheid verkregen. 

Hel Century Guild hield zich niet alleen bezig 
met het vervaardigen van voorwerpen, het maakte 
ook ontwerpen voor behangsels en stoffen, die het 
in fabrieken deed uitvoeren. Ook het weven van ta
pijten werd niet door het gilde zelve verricht. Doch 
meubelen, drijfwerken 011 dergelijken kwamen uit de 
werkplaatsen van het gild zelf voort. Een specialiteit 
waren tic meubelen, groen gebeitst, met geel koper 
beslagen, tlie thans zoo algemeen zijn geworden. 

Deze meubelen hadtien allen strenge lijnen, en deze 



strengheid is ook in de latere Engelsche meubelen 
gebleven. 

Deze meubelen en dc huizen, waarvoor zij ontwor
pen zijn, werden in den laatsten tijd door de bouw
meesters van het vasteland met ijver bestudeerd. Na
volging ervan bleek echter in de meeste gevallen 
bezwaarlijk, omdat de eigenaardige Engelsche eischen 
in andere landen niet bestaan. 

Zoo kwam men tot een compromis cn loodste slechts 
zooveel van het Engelsche in tic nationale architec
tuur, als met het oog op de onafwijsbare eischen der 
practijk mogelijk bleek. 

Zoowel bij de meubelen als bij de huizen wordt het 
samenstel alleen reeds voldoende geacht, tot bereiking 
van het gewenschte effect. Dc practische, min of meer 
prozaïsche aard van den Brit uit zich hier. 

In Engeland hebben de boerenwoningen dc model
len geleverd. Zelfs het dak van riet of stroo vond na
volging. Waar ccn dergelijke bedekking al te lan
delijk seinen, werd aan eenvoudige pannen of leien 
de voorkeur gegeven. Waar geen pleisterwerk gebe
zigd werd, zag men breuksteen of geheel vlak en 
onversierd metselwerk gebruiken. 

De meubelmakers van het vasteland, die op de 
hoogte willen blijven, gaan ieder jaar naar dc ten
toonstelling der Arts and Crafts te Eonden, ofschoon 
deze exposities in de laatste jaren niet zoo belangrijk 
meer zijn dan vroeger. 

Het moet worden toegegeven dat wat Engeland 
voor de moderne kunstnijverheid heeft gedaan, van 
groote bolcokcnis geweest is. Mannen als Walter 
Crane en William Morris zijn algemeen gewaardeerd ; 
anderen echter bleven meer op den achtergrond. Toch 
hebben ook zij invloed uitgeoefend. 

E E N WEDSTRIJD T E PARIJS. 
liet gemeentebestuur van Parijs keert tegenwoor

dig ieder jaar prijzen uit voor den schoonstcn gevel, 
die gebouwd werd. Zoo tracht 't te bevorderen, dat de 
stad verfraaid wordt. Den eigenaars der bekroonde 
huizen wordt het straatgeld kwijtgescholden, de bouw
meesters en de aannemers krijgen ccrcpcnningen. 

Dit jaar is voor het eerst door de jury uitspraak 
gedaan. Het gebouw genaamd „Gastel Béranger", Rue 
Lafontaine 16 tc Auteuil, verkreeg den derden prijs 
en daardoor is aan de „nieuwe kunst" de eerste offi-
cieele erkenning te beurt gevallen. Het gebouw is 
zonderling genoeg, daar de architect, Guimard, tot 
iederen prijs oorspronkelijk heeft willen zijn. Daar
door is hij in het grillige vervallen. Zoo is. bij voor
beeld, door afwisseling van gebakken en gehouwen 
steen ccn kleureffect verkregen, dat geheel en al af
wijkt van wat men tot dusverre gewend was. Som
mige deelen van de gevels zijn van gebakken steen, 
andere van gehouwen steen, zonder dat dc beschou-
werwer zich ook maar in het minst rekenschap kan 
geven van de reden, die daartoe heeft geleid. In 
de details herkent men dc moderne Brusselsche ar
chitectuur, en met de eischen der goede constructie 
is in het geheel geen rekening gehouden. 

Het „Castel Béranger", hoeveel aanmerkingen men 
erop moge maken, is toch een oase in de woestijn der 
nieuwe Parijsche „maisons de rapport" .Waarom dat 
in de Rue de Crenelle 204, door Marquet ontworpen, 
den eersten prijs verwierf, zal niet velen duidelijk zijn. 
Alles is even banaal, de kroonlijsten met de obligate 
hekjes, de pilasters, de balkons vindt men aan hon
derden gevels te Parijs terug. 

De gevel in de Ruc du Roi dc Sicile, van Debrie, 
verwierf den tweeden prijs. Hij is in ccn soort van 

Louis XV-stijl gehouden, en met zijn gebombeerde 
balkonhekkcn, zijn cartouches en consoles spreekt hij 
van niet veel oorspronkelijkheid. Ook hier begrijpt 
de deskundige beschouwer niet, waarin eigenlijk de 
verdienste van bet ontwerp bestaat. 

Nog drie gevels werden eervol vermeld. Dc eerste 
is gebouwd naar een ontwerp van Rabicr, Boulevard 
dc la Villette 87. Het huis staat aan drie straten en 
heeft een imposant effect, dat echter alleen aan de 
afmetingen tc danken is, en door de omgeving der 
buitenwijk nog sterker uitkomt. Maar gelukkig zijn-
wij in ons land aan deze architectuur ontwassen. Wij 
voelen niets meer voor ccn samenraapsel van motie
ven, wier oorsprong men met den vinger kan aan
wijzen. Wij verlangen meer oorspronkelijkheid, dan 
dit mengelmoes van Renaissance elementen ons kan 
bieden. 

Een gevel in dc Avenue d'Antin, 39, door Bitnel 
eu Dupuis ontworpen, is in haar voornaamste deelen 
een zeer getrouwe kopie van het kantoorgebouw 
,.New-York", in dc Lcidsrbcstraat te Amsterdam. 
Dc vraag doet zich nu voor, of de Parijzenaars zich 
naar het noorden begeven hebben, om hun inspiratie 
le halen, dan wel of Franseben en Hollanders naar 
één zelfde, misschien wel Duitsch voorbeeld hebben 
gewerkt. Wie onzer lezers is voldoende op de hoogte, 
om hier licht te ontsteken? 

De zesde gevel staat in de Ruc Croix-dcs-Pctits 
Champs 18, en werd ontworpen door een bouwmees
ter, welke antwoordt op den ietwat zonderlingen naam 
van Breffcndille. Dc Louis Seize-stijl is hier aan het 
woord ; het geheel doet aan het werk der moderne 
Munchcnaars denken. 

Bij de beoordeeling der huizen moest de jury zich 
alleen tot de gevels bepalen. Het was haar uitdrukke
lijk verboden, ook met de indecling en dc inwendige 
versiering rekening le houden. Het gemeentebestuur 
toch had alleen de bedoeling gehad het versieren der 
straten aan te moedigen. 

Die bedoeling is zeker zeer prijzenswaardig. Maar 
het gaat toch eigenlijk niet aan, een bouwwerk alleen 
naar zijn uiterlijk aanzien te beoordcelcn. De gevel 
is niet een boezelaar, mag tlït althans niet zijn; hij 
behoort het logisch gevolg te wezen van de indec
ling. Wie dus den gevel wil beschouwen los van het 
overige, begaat eene groote zonde tegen de grond
regelen van alle goede bouwkunst. 

Nu heeft men alleen het bevallige gewaad be
kroond, en zich niet bekommerd om het lichaam, dat 
het omsluit, alsof de rieten pop van de uitstallingen 
der winkels gelijk gesteld mocht worden met eene 
schoongebouwde vrouw! 

Het kan niet ontkend worden, dat deze handelwijze 
zeer bedenkelijk moet worden geacht. Want de archi
tecten te Parijs zijn toch reeds al te zeer geneigd, om 
van hunne gevels paradestukken te maken, terwijl 
zij aan de plattegronden slechts weinig studie beste
den, en éénzelfde indeeling bij schier alle ,,maisons 
dc rapport" wordt herhaald. Zoo wordt de treurige 
werkelijkheid door ccn mooi masker voor het oog 
verborgen. 

De kansen stonden voor de deelnemers aan den 
wedstrijd niet gelijk. Want natuurlijk kon van een 
programma geen sprake zijn. En de bouwterreinen 
waren van grooten invloed ; zij, wier huizen aan bree
de straten staan, moesten het winnen van hen, die 
aan smalle straten bouwden. En hij, die slechts een 
weinig breed terrein ter beschikking had, was in nog 
slechter toestand. 

Het is wel zonderling dat men dc eigenaars, door 
ze vrij te stellen van het straatgeld, een financieel 
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voordeel bezorgde, doch i.rchitccten cn aannemers 
met medailles naar huis liet gaan. Deze al zeer pla
tonische bclooningcn hebben ten gevolge gehad, dat 
van de vierhonderd huizen, die in 1898 tc Parijs ge
bouwd zijn, slechts veertig ter deelneming aan den 
wedstrijd werden ingeschreven. 

Onze lezers herinneren zich misschien, dat jaren 
geleden ook te Brussel ccn soortgelijke wedstrijd 
is gehouden. De „maisons primées de Bruxclles'' wa
ren een standaardwerk in dc boekverzamelingen onzer 
oudere bouwmeesters. Wij kijken het nu niet meer 
aan. 

Wanneer wij het volgend jaar de tentoonstelling 
te Parijs wellicht zullen bezoeken, dan moeten wij ons 
van dc architectuur der wereldstad geen al te groote 
voorstelling maken. 

Het is misschien mogelijk, dat de uiterst strenge 
bepalingen op het bouwen tc Parijs, oorzaak zijn van 
veel banaals, dat ons als kunst wordt opgedischt 
Maar de wijze, waarop de Fransche architecten wor
den onderwezen, heeft ook zeker grooten invloed. 

Men kan zeggen, dat dc huizen allen naar één mo
del, dat allesbehalve fraai is, werden opgetrokken. 
Dit maakt Parijs voor den architect die het bezoekt, 
uiterst vervelend. De banale weelde, die soms ten
toongespreid wordt, vermag voor die verveling geen 
vergoeding te geven. Erkend dient evenwel, dat dc 
huizen bijzonder deugdelijk van samenstelling zijn, 
en dc indeeling den Parijzenaars blijkt te voldoen, al 
zou een Nederlander er geen vrede mede hebben. 

Een ruime vestibule leidt naar breede trappen. Dc 
antichambres van voorheen zijn door flinke portalen 
vervangen, waarop alle ontvangkamers uitkomen. Een 
diensttrap brengt de keuken met de straat in verbin
ding. Centrale verwarming, soms zelfs electrische ver
lichting, overvloedig water, doch niet altijd van goede 
hoedanigheid, vindt mei. in ieder nieuw huis. 

Zijn dus dc hedendaagsche huizen veel beter inge
richt dan die van ccn kwart eeuw geleden, uit een 
esthetisch oogpunt beschouwd zijn zij op hetzelfde 
lage peil gebleven, zooals deze wedstrijd al zeer over
tuigend bewijst 

Het publiek voelt niets voor de kunst der architec
ten ; voor schilders en beeldhouwers interesseert het 
zich, doch de bouwmeesters vindt het niet meer dan 
een noodzakelijk kwaad. 

Niet alleen de macht der overlevering, doch ook 
de richting, waarin het bouwkundig onderwijs zich 
beweegt, werkt noodlottig. Deze richting is die van 
den bekenden kreeftengang; men wil alleen uit het 
verledene wijsheid putten. Terwijl wetenschap cn nij
verheid alles van de toekomst verwachten, blijft de 
bouwkunst maar steeds achteruit zien. De eischen 
van bet heden beslaan slechts voor haar als ccn 
onaangenaam beletsel om geheel en al het verledene 
te kunnen volgen. 

De Ecole des Beaux Arts ziet in de studie der 
oudheid niet een middel om het oordeel te scherpen 
en den smaak te louteren, maar doel. Zij verlangt in 
de eerste plaats gehoorzame navolging en doet niets 
om dc eigenaardige begaafdheid van den leerling te 
ontwikkelen. Zoo kweekt zij slechts middelmatigheid. 

De Prix dc Rome is ccn instelling, die wellicht 
te verdedigen was in ccn lijd, toen de reis naar Italië 
moeilijk en kostbaar genoemd mocht worden, doch 
nu heeft zij geen nut meer. Toch gaan de winners 
van dien prijs, die allerlei voorrechten hebben, maar 
steeds voort restauraties van antieke monumenten, 
voor onzen tijd van geen de minste waarde, ten 
papiere le brengen. 

Een bouwmeester, die te Parijs een „maison de rap
port" moet uitvoeren, is wel nooit een „Prix de Rome". 
Die heeren vergenoegen zich met een baantje in 
regeeringsdienst, zooals onze ingenieurs bij den Wa
ter staat hun kostje pogen te koopen. De Parijsche 
huizen zijn grootcndcels in appartementen verhuurd, 
en rijk en arm woont in hetzelfde gebouw. De gegoed
heid der bewoners is omgekeerd evenredig met de 
hoogte van hunne verblijven boven de straat. De 
huurders wisselen voortdurend en de architect moet 
zorgen, de meest verschillende smaken te kunnen be
vredigen. Zoo rest htm niets anders dan de wan
hopigste banaliteit. Daarenboven zijn ann de gevels 
alle voorsprongen verboden, cn dit is zeker ook niet 
bevorderlijk aan dc opvatting van den bouwmeester. 

Rijke particulieren, die vrijstaande huizen laten 
bouwen, kunnen, wanneer zij slechts terrein genoeg 
beschikbaar stellen, zich aan den dwang der rooi
lijnen onttrekken. Doch deze heeren verlangen in de 
eerste plaats, dat hunne huizen in historische stijlen 
gebouwd zullen worden, cn leggen zoo de architecten 
weer aan handen. Dikwijls geven zij zelfs het gebouw 
aan, dat zij tot in onderdeelen gevolgd willen zien. 
Deze anachronismen zijn echter nog kinderspel bij 
het werk van die architecten, die gedwongen worden 
den smaak hunner patroons te bevredigen door aller
lei stijlen tc vermengen. 

Een werk als het bovengenoemde „Castel Béran
ger" is voor Parijs dan ook een groote nieuwigheid. 
Wel zijn reeds enkele gebouwen in dien trant ge
sticht, doch zij hebben slechts zeer bescheiden afme
tingen. Dat de jury aan gevels als deze een derden 
prijs toekende, zou misschien een teeken des tijds 
mogen heeten, indien niet dc eerste en tweede prij
zen aan zulke doodgewone werken waren ten deel 
gevallen. 

Had de jury werkelijk oog gehad voor oorspronke
lijkheid, dan had zij aan dit „Castel" alleen ccn prijs 
moeten toekennen, en de andere vijf gevels geheel 
onvermeld laten. 

Nu heeft het den schijn, alsof men beginselloos 
geweest is, en alleen nummer drie met een prijs be
dacht heeft, omdat men de lauweren zooveel mogelijk 
aan zeer uitccnloopende richtingen gelijkelijk wilde 
geven. 

In ons land zijn hier en daar stemmen opgegaan, 
om te beloogcn, dat de overheid zich ook met de 
schoonheidsleer moet gaan bemoeien. Zelfs bestaat er 
in de hoofdstad reeds een commissie, die adviezen 
over gevels uitbrengt. 

Misschien kon een proef met ccn wedstrijd als de 
Parijsche ook in een onzer groote steden genomen 
worden. Het resultaat zou allicht beter zijn dan in 
Frankrijk. 

Het is voor den Nederlandschcn bouwmeester een 
streelend gevoel, als hij ziet, hoe de kunst van zijn 
vaderland in vele opzichten hooger staat dan die 
van een stad, die tot voor korten tijd geacht werd 
aan de spits der beschaving te gaan. 

E E N E TILNTOONSTEELING. 

Er bestaat te Groningen een voorbeeldige com
missie, voortgekomen uit een diaken-gezelschap, 
welke zieh ten doel stelt onbemiddelde jongelieden, 
met lust, ijver en talent, voort te helpen tot zij zich 
eene positie u i de maatschappij kunnen verwerven. 
Deze commissie heeft, of had eene tentoonstelling 
georganiseerd van teekenwerk en voorwerpen van 
kunst en nijverheid, vervaardigd door de jongelieden, 
die door haar werden en worden geholpen. 



I let was een goed denkbeeld, die tentoonstelling 
to doen houden en hel goede daarvan is eerst recht 
duidelijk geworden, nu /.ij werkelijk is tot stand ge
komen. Het is, of liever het was, ton aantrekkelijke 
tentoonstelling; zoor aantrekkelijk zelfs, door de 
bescheiden manier, waarop zij in het leven werd go-
roepen, door de goede en aangename wijze, waarop 
alios gerangschikt was, door hare geringe uitgebreid
heid en bovenal door hetgeen or word geëxposeerd. 

Kr was uitstekend werk. dat bewees dat do jonge
lui hun tijd goed hebben besteed. In het algemeen 
gal deze tentoonstelling een prachtig voorbeeld voor 
anderen, tot leering en navolging. 

De arbeid, welke het moest uitmuntte, was tlie van 
den heer H. Ellens, thans leeraar M. O. te Arnhem. 
De naar zijn ontwerpen vervaardigde meubelstukken 
gaven oen gunstig getuigenis van het gevoel van 
dezen voor vorm en kleur. Zijn schilder en toeken-
werk is correct, vlug en net behandeld en legt een 
nagenoeg volk en meesterschap aan den dag. [am 
mor is 't, dat dit talent moet gebonden zijn binnen 
de muren van een ambachtsschool. Mon kan aan die 
inrichtingen wel met wat minder toe - zonder schade 
voor het ambachtsonderwijs. 

Dan was er uitmuntend decoraliowork van den 
lieer Jol zes, thans decorateur bij prof. Filger te 
Bremen. Ot schoon door dozen, behalve eigen vinding, 
ook welgeslaagde kopieën waren tentoongesteld, was 
het geheel zeer verdienstelijk. Vervolgens was er zoor 
belangrijk en hoogst verdienstelijk werk van den 
heer A. Smit, leeraar M. O. te Amsterdam, en van 
den hoer J. Faber, gemeente-architect te Purmerend, 
vervolgens van den hoor Rosema, leeraar M. O. te 
Amsterdam, cn van don heer A. Halm, mode te Am
sterdam, door wien alleen studies, schetsen en onl 
worpen voor versiering waren ingezonden, tlie welge
slaagd waren of voel beloofden. 

Eindelijk was er zeer verdienstelijk werk lo zien 
van mej. K. Wijntjes, werkzaam bij de firma Jansen 
te Amsterdam, voor decoratief van gordijnen en meu
belstoffen. 

Al dil werk, in een gezellige zaal tentoongesteld, 
bij oen zoor gunstige verlichting, lokte voel publiek 
en was vota- de commissie oen prachtig succes voor 
haar behartigingswaardig streven, dat algemccne na
volging verdient. De namen der leden van de com
missie, welke hier met core vermeld dienen te wc aden, 
zijn: J. Brugmans, K. Kicwiet de Jonge, II. 1. Sic
ilian, P. Koning en II. Pvttorsen. 

S l ' B A L T E R N E W A T E R S T A A T S A M B T E N A 
R E N IN NEDERLANDSCH-INDIE. 

Door oen heer li. II. \\'. Willebrands, gedelegeerd 
lid van de Vereeniging van bouwkundigen in Ncdor-
Iandsch-Indië, is aan de leden der Staten-Generaal 
een open brief gericht over de subalterne Waterstaats-
ambtenaren, waarin do toestand van het corps wordt 
blootgelegd, zooals die werkelijk is Aan dezen brief 
ontleenon wij hol volgende. 

Onder de subalterne Waterstaats-ambtenaren in 
Nederlandsch-Indië verstaan wij in dezen brief de ge
diplomeerde architecten en opzichters van den Water-
slaat: en 's lands B. O. W. 

Zij zijn voor oen doel uil Holland gezonden, voor 
een deel in Indië aangesteld. De laatstgenoemden ver
meerderen jaarlijks, terwijl hot aantal der eerstge-
nocinden evenredig vermindert. 

Zooals bij meerdere diensttakken is het ook bij 
den Waterstaat in Indië; het diploma voor den Hol-
Iandschen Waterstaat is wel voldoende voor Indië, 

dat voor Indië n i e t voldoende om in Holland in 
vasten dienst bij hot Rijk geplaatst te worden. 

Het examen voor don Hollandsehen Waterstaat 
duurt gewoonlijk twee dagen, dat voor den Indischen 
vijf, zes of zeven dagen. 

Hij, die met het Ilollandsche diploma naar Indië 
vertrekt, komt op de ranglijst boven dengecn, die 
het diploma in Indië verwierf. 

Waar eerst sterk word geijverd om opzichters uit 
Holland in den dienst te krijgen, werd dit bij ver
andering van directies nagelaten; later word zelfs 
getracht Javanen op te wokkon om aan bet examen 
deel te nemen, en van dc ingenieurs daartoe mede
werking verzocht. 

Het aanvangsalaris van don opzichter B. O. W . 
is ƒ 150, 's niaands, waarvan, evenals bij alle amb
tenaren, de gewone kortingen'afgaan. Als voorbeeld 
kan gelden, dat ambtenaren, die thans tien jaren in 
actieven dienst zijn, in al die jaren slechts éénmaal 
een promotie maakten van ƒ 50, 's niaands 011 de 
kans hebben, bijna do zekerheid, dal zij hier nog 
drie, vier jaren op blijven, tenzij eene zoo hoog 
noodige reorganisatie tot stand komt. 

Wat do gevolgen van die lage traktementen zijn? 
Dat de flinkste 011 ondernemendste der ambtena

ren, juist die. waaraan het gouvernement zooveel be
hoefte heeft, den dienst verlaten zoo spoedig dat 
mogelijk is. 

Dat de zwakken vau karakter zich vergrijpen aan 
's lands gelden, of overgaan tot andere fraudes 

Dat een ieder tracht do beste standplaats meester 
te worden, d. w. z. die standplaatsen, waar eenige 
bijbaantjes, als rooimeester, waarnemend landmeter 
on dergelijken lo vervullen zijn, of do moeste reis
kosten gedeclareerd kunnen worden. 

Dat men het algemeen als eene straf beschouwt, 
0111 bij de irrigatie-afdcclingen, of bij den algemcenen 
dienst te worden ingedeeld, omdat van de toegestane 
vaste reiskosten gewoonlijk niets overblijft om het 
traktement te suppleeren, terwijl het werk zelf zoo 
schoon, zoo productief is. 

Dat, 0111 van de irrigatie-afdcclingen vrij te komen 
cn bij den gcwcstelijken Waterstaatsdienst geplaatst 
te worden, allerlei chicanes gebruikt worden: als 
voorgewonde ziekten, particuliere brieven aan invloed
rijke personen, of familieleden aan het Departement, 
zelfs onkunde wordt voorgewend. En het resultaat is 
dikwijls, clat men zijn zin krijgt, dal de een de dupe 
wordt van het mindere plichtsgevoel van den ander. 

Dit geeft niet het recht om te zeggen : „hoe slecht 
zijn die ambtenaren", doch wol 0111 aan te merken : 
„hoe slecht is do regeling". 

Er is zulk eene geschikte gelegenheid tot hot kwee
ken van verantwoordelijkheidsgevoel, door de jonge 
ambtenaren eerst eenige jaren bij den algemcenen 
dienst te plaatsen, waar ze voortdurend onder goed 
toezicht loeren werken, moten enz. ; dan bij eene 
irrigatie-afdeeling, waar ze in volle ontwikkeling en 
in de kracht van hun leven z.ijn. terwijl dc zware taak 
die eigenschappen vordert, en ton slotte bij den go-
westelijken dienst. Onwil en voorgewonde onkunde 
of ziekte zullen dan verdwijnen, want wie niet deugt 
voor het eene, zal ook niet voldoen in hot andere 
is dan de stelregel. 

Doch 111 de eerste plaats behooren de traktementen 
herzien te worden. Dit kan reeds geschieden door de 
emolumenten van sommigen in 's lands kas te doen 
vloeien cn het totaal bedrag te besteden ten nutte 
van liet geheele corps. 

Docht men aan hol oordeel van mannen als Broos-
hooft, Van Sandiek, Sallet, die hun meening reeds 

uitspraken, en vroeg 1 ion den ingenieurs, die nu in 
dienst zijn, 0111 hunne mecning te zeggen over do 
traktementen cler opzichters, men kan or van v er 
ztkerd zijn, dat bijna eenstemming vuor verbetering 
zou worden gepleit. 

Bij iedere reorganisatie hebben bedoelde ambte
naren het moeten ontgolden; steeds werd. als bezui
niging bevolen werd, óf aan hel traktement, bi aan 
de promotiekansen getornd, zoo zelfs, dat hu voor 
de jongeren ven onder die jongeren behooren menschen 
met twaalf of meer dienstjaren) de kans om eenmaal 
architect iste klasse te vv >rdcn, op eene bezoldiging 
van ƒ 450 's niaands, onmogelijk is geworden. 

De formatie geeft nu it> architecten istc klasse 0 0 
ƒ 450,— ; dit klein aantal had evengoed weggelaten 
kunnen worden en vervangen door Jcle klasse op 
ƒ 300,- 's niaands, doch volgens betrouwbare bron 
is bij de groote reorganisatie onder den heer Do 
Gelder op deze wijze geredeneerd: „Die tien archi
tecten moeten blijven 0111 energieke menschen in 
dienst te krijgen, want als de „baton do ma réi hal" 
gesteld wordt op 7 v*». . zal 111011 daartoe niet over
gaan". Menigeen is werkelijk door die kans op 
ƒ450, misleid, 't Spreekt vanzelf, dat do kans dus 
verkoken is, een eenigszins voldoend pensioen te go-
nieten. 

Hel bezitten van een architects-diploma geoll geen 
voorrechten, noch financieel, noch moreel; de kans 0111 
eenmaal architect te worden is zoo goed als nihil. 

Geen kleine fraktenicnls-verhooging, niets word: 
er voor in ruil gegeven. K11 wal gebeurt om als het 
ware niet het diploma te spotten? 

Dat jongere opzichters, zelfs 3e klasse, niet in het 
bezit van diploma. 15, dienst doen of deden als eer-', 
aanwezend Waterstaats-ambtenaar, terwijl gediplo
meerden, hoog in de ranglijst voorkomende Iste Ida -
son, die op hot punt stonden om tot architect bcvor 
derd te worden, zelden in de gelegenheid waren ge
steld 0111 te doen zien, dat zij vuor die zelfstandige 
bel rokking geschikt waren. 

Watorstaatsburoaux. die vroeger werden beheerd 
door hoofdingenieurs en ingenieurs, met of zonder 
adspirant-higenieurs, worden thans waargenomen door 
één architect, waardoor, terwijl de fondsen voor de 
werken zeker niet verminderden, een belangrijk be
drag aan traktementen is bespaard. 

En niettegenstaande die daardoor stilzwijgende er 
kenning dat het gehalte van het corps voortdurend 
verbetert, en de verantwoordelijkheid steeds grooter 
wordt, zijn de traktementen met 15 33 pCt. vermin
derd en wordt van regeeringsvvege voortgegaan met 
de loden ervan buiten den kring, der ambtenaren te 
plaatsen, wat ten gevolge hooft, dat hol publiek die 
menschen minacht. 

Deze mededeelingen zegt do heer Willebrands ten 
slotte — zijn niet te beschouwen als van één jier-
soon, het is de uiting van velen, haast van allen, die 
bij de zaak betrokken zijn. 

Dat er toch onderzocht worde of do toestand is, 
zooals die kan zijn, of er werkelijk geen verbetering 
kan worden aangebracht, of het noodzakelijk was, 
dat elk verzoek 0111 verbetering ontkennend werd 
beantwoord, of noodeloos lang werd aangehouden. 

Wij bezitten de innige overtuiging, dat dit onder 
zoek tot verbetering zal leiden en in die overtuiging 
blijven wij opgewekt onzen plicht vervullen. 

P R J J 8 V R A A G . 

( iEVKl . i >N T W K R l ' VAN EKN G E B O U W 
VOOR K A N T n o R ENZ. HER L E V E N S V E R Z E K E R I N G 

MAATSCHAPPIJ ,.K' • T T E R D A M " . 
()|) deze prijsvraag zijn ingekomen }<> antwoorden. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van Vrijdag 28 October 189!). 
Xa voorlezing en goedkeuring der notulen deelt de voorzitter 

mede, dat de heer JOH. Merckelbagh, te l'trecht, genegen it* op 
de door het bestuur gestelde voorwaarden een lezing te houden. 

Daarna geeft de le secretaris, de heer YV. G. Hof, een uitvoerig 
cn zaakryk verslag over het afgeloopen jaar, het loc vereeniginga-
j a a r , waarbij hij gelegenheid vindt, de leden krachtig op te wekken 
om zooveel mogelijk de belangen der Vereeniging te bevorderen, 
die thans uit 1 adspirant lid, 5 8 gewone en 11 kunstlievende loden 
bestaat. 

Het jaarverslag van den penningmeester, de heer H. de Herder, 
is uiteraard kort, doch zaakrijk. De heeren J . Versteegh en II. 
Keijcnga J l . worden belast met het nazien der rekeuing. die in 
volkomen orde wordt bevonden. Dc voorzitter brengt den heeren 
Hof en Den Herder den dank dei Vereeniging. 

Wegens afwezigheid van den bibliothecaris wordt zijn jaarver
slag niet behandeld. By do vaststelling der begrooting deelt de 
voorzitter mede, dat er in het vervolg vier „<-pmorkers" zullen 
circuleeren. Er is één bygevoegd. om te gemoet te komen aan 
den wensen van enkele leden. Met algeineene stemmen wordt 
aangenomen, den heer Merckelbagh voor bet op do begrooting 
uitgetrokken bedrag uit te noodigen, rio lezing te houdeu. Ver
volgens wordt de geheele bcgrooting goedgekeurd. 

De beer H. Ellens, \\ eraar M. O. te Arnhem, die toevallig in 
de stad is, verrast de vergadering door eene interessante studie 
over bet meubel ten beste te geven, die door teekeningen op het 
bord en platen opgehelderd wordt en waarin hij met tal van voor
beelden uiteenzet, dat de grondvorm, een kotter, zooals die iu de 
middeleeuwen in gebruik was eu thans op het platteland nog wel 
wordt aangetrollen, nog tteeds bestaan is gebleven. De Verga
dering vond iu den voorzitter haren tolk, dio den heer Ellens 
zeer dankte eu zich hy hem bleef aunbevelen. 

De leden van de vijf commission voor dc beantwoording van 
vragen worden by acclamatie herkozen; voor den heer N. W. Lit, 
die als lid der vereeniging beeft bedankt, wordt voor bouwkun
dige rechtskennis gekozen de heer U. N'yhuis. Voor eene uit te 
schryven pry*vraag wordt gestemd over een grafmonument en 
een inodoor. Het eerstgenoemde wordt gekozen, waarvan bet be
stuur in de e k. vergadering eeu eoDcept-programma zal indienen. 

Tot leden van de commissie voor de regeling vun den ouder
lingen wedstrijd worden gekozen de heeren IV H Dopheide, T. 
IJ. Jelsema en G. G. Reitsma. Wegens aftreding van den vice-
voorzitter en den lstcn bibliothecaris, welke niet herkiesbaar 
zyn, worden gekozen de heeren J . A. Huizinga en A. Jansen, 
die do benoeming aanncmon. 

Met eeu woord van dank aan de geïntroduceerden en de afge
treden bestuursleden, iu 't bijzonder aan den heer K. Hoekzcma, 
die daarop verklaart de vereeniging steeds gaarne van dienst te 
willen zyn, sluit de voorzitter de vergadering. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
VGI;AVI.MIA<;I:. De leden van bet Koninklijk Instituut van In

genieurs, die het initiatief hebben genomen tot oprichting van 
een vakafdeeling voor spoorwegbouw en spoorweg-exploitatie, 
hebben medegedeeld: 

lo dat zich voor de vorming van eene vakafdeeling voor spoor
wegbouw en spoorweg-exploitatie van het Kon. Inst. v. Ingeni
eurs hebben aangemeld 129 deelnemers; 

2o dat de vergadering tot oprichting van de vakafdeeling, de 
vaststelling van een vakafdeelings-reglement en de keuze van 
een bestuur, zal gehouden worden op Dinsdag 7 November, dos 
namiddBgs halt twee, in de tuiuzaal van bet Zuid-Hollandsch 
KoHiebuis, te 's-Gravenhage; 

'iio dat, op verzoek, de heer G. van Dieseu zich bereid heeft 
verklaard do leiding dezer coastitueerende vergadering op zich 
te nemen en dat de heer Jhr. H. G. Verspyck genegen is be
vonden om op die bijeenkomst als secretaris op te treden; 

4o dat van het voornemen tot oprichting van do vakafdeeling 
mededeeling is gedaan aan den Kuad van Bestuur vun bet Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs en aan dezen het verzoek is 
gericht, de vergadering op 7 November to willen bywoneu ot 
zich daarop to doen vertegenwoordigen. « 

— Door eenige bladen werd vermeld, dat prof. J . Krans, dio 
zich ale regeerings-commissaris in indië bevindt, ten einde een 
onderzoek in to Btellen naar de werken der Solo-vallei te Nongko 
Djtidjur (by Lawang, Tcuggergebergte) ziek lag. 

.Met volkomen zekerheid kan de Delftsche Contant medodeelen, 
dat de hoogleeraur, na een korte ongesteldheid, geheel genezen 



die plaats liecft yerlntcn en den 24n October per itoomiehip Laos 
Batavia verliet om over Singapore te ropatriëeren. 

Den 19n November arriveert do Fransche mail te Marseille, 
vanwaar de lieer Kraus tegen 25 November te Delft wordt terug
verwacht. 

De directeur van 's lands Burgerlijke en Openbare Werken, de 
heer Do Meyier, verlaat den 8n November Batavia per stoomschip 
Aferapi van dc Kotterdamsehc Lloyd. 

Na aankomst dezor hoeren in Nederland zal de commissie voor 
do Solo-werken hare werkzaamheden onmiddellijk te Delft voort
zotten. 

A M S T E R D A M . DO „Vereeniging van Voorstanders oener Noder-
Inndsche Octrooiwet" hield Zaterdag 28 October haar gewone 
jaarvergadering. 

De tjjdeljjke Voorzitter opendo dezo mot een warm woord ter 
nagedachtenis aan 1'rof. A . Huet, den man, die niet rusteloozen 
ijver dortig jaar er voor ge»treden hoeft om OHH vaderlnnd niot 
te doen zijn Bet land der vrijbuiterij op industrieel gebied, die do 
krachtigste hefboom is geweest om do vereeniging in het leven 
te roepen cn die deze bezieldo door zyne groote werkkracht en 
zyn geestig woord. 

De loden kunnen geen hetero hnldc bewyzen aan den te vroeg 
ontslepen voorzitter dan door krachtiger dan ooit te streven naar 
het tot stand komen eener octrooiwet. 

Na afdoening der gebruikelijke bezigheden bracht de in do vorige 
vergadering licnocmde commissie tot bestudeeriog der I. vtiuit.de 
huitcnlnndscbe wetten en het vroeger door Minister Lelv inge
diende wetsontwerp verslag uit van hare werkzaamheid, en zeide 
een volledige studio van dit onderworp toe, wclko binnenkort den 
leden in druk zul bereiken en daarna het onderworp van be
spreking znl worden op eeno volgende vergadering. 

De vier bestuursleden werden opnieuw benoemd, terwijl als 
vyfde lid door dc vergadering het oud-bestuurslid, de heer O. A. A . 
Middelburg, gedelegeerd commissaris der Ned. Zuid-AfrikaanBcko 
Spoorweg-maatschappij, werd gekozen. 

BOTTERDAM. Hot b e H t u u r van den Nederlandsellen Aannomers-
bond beeft een adres gericht aan B. en W. dezer gemeente, 
waarin bet verzoekt do Algemeene Voorschriften enz. van 1882 
van het Departement van Waterstaat, die in de bestekken voor 
de uitvoering van publieke werken onder beheer dor gemeente 
Botterdum tot op dezen dag van toepassing worden verklaard 
te vervnngen d n o r zoodanige bepalingen nis zouden strooken 
niet het beginsel van rechtsgelijkheid tusschen beide partijen, 
waaronder bet bestuur o. m verstaat: 

a. het beslechten van geschillen door arbitrage ; 
b. bet beschouwen van werkstakingen, klaarblijkelijk ton doel 

hebbende het ongemotiveerde opdrijven der loonen of het ver
storen der ordo op do werken, nU force majeure; 

c. eene billijke regeling der aansprakelijkheid voor schade, 
met oien verstande dnt de aannemer alleen aansprakelijk kan 
worden gesteld voor schade door zjjn toedoen of nalatigheid ont
staan, enz 

Het bestuur geeft overigens als zijne overtuiging te kennen, 
dnt, mdien Bur t.. en Weth. vooralsnog geen termen zouden kun
nen viuden tot de opneming van dergelijko vryzinnige, doch strikt 
billijke bepalingen in de bestekken over te gaan, althans gedeel
telijk aan de grieven van de onder de directie der gemeente wer
kende nnnnen'ers zou kunnen worden tegemoet gekomen door de 
vervanging van dc Algemcene Voorwaarden van Waterstaat van 
1882 door die van hetzelfde de parte ment van 12 December I8Ï15, 
nader gewijzigd, hlykens een nota van den tegenwoordigen Minister 
van Waterstaat van oindc April 18!1'J. 

H A A R L E M . De heer E J . Borger, technisch ambtenaar aan de 
centrale werkplaats der Ilollandsche SpoorwegmaatBcbuppij, her
dacht Donderdag 26 October zijne 40-jarige werkzaamheid bij 
deze inrichting. De heer Vogel, ingenieur dor werkplaats, bood 
den jubilaris, ook namens de ambtenaren cn enkele oud-ambte
naren, een cylindcr-schrjjfbureau nan met een album, op ver
dienstelijke wyze bewcikt. 

— De heer P. W. van Eeden, die onlangs aftrad als algemeen 
secretaris der Maatschappij van Nijverheid cn dirocteur van het 
Koloniaal Museum en daurop tot eore-directcur benoemd word, 
vierie Donderdag 26 October zi ;n 70n verjaardag onder zeer vele 
hlyken van belangstelling uit verschillende plaatsen. 

— liet Museum van Kunstnijverheid werd geduronde de maand 
October bezocht door 105t personen, terwijl uit de aan het 
Museum verbonden boekerij 138 book- en plaatworkcn verzonden 
werden. 

Op het einde der maand November zul vanwege het Museum 
in Zutfen eeno tentoonstelling, betrekking hebbende op de ver
sierende kunsten en verschillende kunstambachten, gehouden 
worden. 

A t . M M i i . Dc jaarwedde van den te benoemen gemeente-architect, 
tevens directeur der gemeentereiniging, word in do laatst ge
houden zitting vnn den gemeenteraad bepaald op /1200. 

— Wy verwijzen belanghebbenden naar de annonce dor firma 
Wed. J.Ahrond & Zoon te Amsterdam, omtrent een nieuw door 
haar in den handel gebracht soort lichtdrukpupior, wat, mot het 
oog op den donkeren wintertijd, velen welkom zal zyn. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij kon. besluit zijn, met ingang van 15 November 1899, 

de ingenieurs vnn den Rijks-waterstaat 2de kl . A. E. Kempees 
en M Caland bevorderd tot ingenieur lsto k l . 

— By den Waterstaat in Ned.-Indië is : 
v e r l e e n d wogens langdurigon dienst, één jaar verlof aan 

den ingenieur 2e kl. H . vnu Geldoren. 
— By de staatsspoorwegen op Java is : 
g e d e t a c h o e r d bij do c.vploitatio der westerlijncn, de tijde

lijke Sc commies bij den aanlog der lyn Batavia - 'l'nngerang— 
Bantnm I'. H . Breukelmnn. 

— De heer N . J . Singels, ingenieur te 's-Oravonhage, is (op 
een jaarwedde van f80001 benoemd tot electro-tochnisch advi
seur der gemcento Groningen, voor het van gemeentewege op 
te maken plan van een electrische centrale voor do levering 
van stroom voor verlichting, krachtsoverbronging cn andere doel
einden. 

— Aan den directeur der B. O. W. , den heer Dc Mcjjior, is 
opgedragen zich naar Nederland to begovon in het belang zijner 
werkzaamheden als lid van de door tien Minister van Koloniën 
ingestelde commissie voor het uit te brengen schriftelijk advies 
in zake de wyze waarop vorder met de geschorste Solo-werken 
moet gehandeld worden. 

Gedurende zijn nfwezigheid is do leiding van zijn departement 
opgedragen aan den ins)iectour van hot stoomwezen. 

— Te Milaan is in den ouderdom van 67 jaar overleden de 
architect A. van der Steur Jr., lid van den gomeentornad to 
Haarlem. 

— Do heor H. J . Fischer is benoemd tot tcekenaar nan het 
Centraalbureau van de Maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen tc l'trecht. 

— Do gemeenteraad te Hoorn benoemde tot stads-architect, 
tevens directcur-leeriiar van do burgeravondschool, den heer J . 
van Koyendam, te Haarlem. 

— Tot soctie-ingenieur bij de Noord-Ooster-Eoeaalspoorweg-
maatscbappy is benoemd do heor J . C. van der Mculon, te 
's-lïrevelduin-Cspello. 

— Bjj de Maatschappij 'ot exploitatie van staatsspoorwegen is 
benoemd tot adjunct-inspecteur lo kl. Jhr. Mr. C. Bcclaerts van 
Blokland, te Utrecht, thans adjunct-inspecteur 2e kl . 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Opz ie li t e r-teek onanr voor ontwerp cn bouwen eener 

villa, voor een jaar. Salaris f75 per maand, mot premie van 
f200. Adres lett. O. A . T , „Venloosch Nieuwsblad", Venlo. ('/.ie 
tldvert. in het vorig no.) 

— D i r e c t e u r der A m b a c h t s s c h o o l te Arnhem. Jn»r-
wedde /2000 met vrjje woning. Adres tot 12 November hij den 
secretaris H. R do Haan. 

— D i r e c t e u r der go m e e n t e a v o n d s c h o o l voor band -
w e r k s l i o d o n te Arnhem. Jaarwedde f800. Adres vóór 12 No
vember aan den secretaris H. I'. de Haan. 

— B e k w a a m t eekenaa r op een ijzerfabriek, hekend met 
fabricksworkzaamheden. Sal. ƒ1200 per jaar. Adres met voldoende 
inlicht, n". 2211, Advertentiekantoor J . H . de Bussy, Amsterdam. 

— O p z i c h t e r aan het ambacht „Do Vier Noorderkoggen". 
Jaarwedde ƒ800 met vrjje woning en /60. I'ersoonljjk bszoek aan 
den dykgrnaf Donker, dos Vrijdags van 0—2 en uan den hoofd
opzichter A . Kater, te Medemblik, des Vrydags van 1—5 uren. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneerden ttveemaal per jaar ttoee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
aet eventueel inkomende brieven.) 

— Bouwkundig opzic.htor-teokonaar zookt plaatsing wegens 
beëindiging vnn werk Goede getuigschriften zoowol pract. als 
theoretisch, kunnen worden overgelegd. Adres no. OS Bureau 
dezes. (1) 

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 V E R E E N I G I N G 

H E E R E N G R A C I I T 304, A M S T E R D A M . 

1 Bouwk. opz.-teek., leeft. 51 j . , geh., veil.sal./ 90 p. m. 
2 „ „ „ resp. 28 en 33 j . , ongeh., verl. 

sal. resp. f 90 a /100 en / 100. 
4 „ „ „ „ resp. 20, 21,21 en 22 j . , ongeh., 

verl. sal. resp./6c,/6o / Go en/40. 
I machinist, „ 37 j . , 
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De DIJKOliAAF van het A111-
h a e h t „ d e V i e r B T o o r d e r 
Koggen"* noodigt 

Sollicitanten 
n a a r d e b e t r e k k i n g v a n O P -
/ . I I 1 I T K K b i j d e n i n i v e i i d i -
g e n W a t e r s t a a t van het Ambacht 
uit, hunne sollicitat ön met origineelc 
getuigschriften bij den ondergeteekende 
schriftelijk i n t e z e n d e n v o o r 1 
D e e e m b e r a a n s t a a n d e . De va-
ceerendc betrekking wordt gesalarieerd 
met /"HOU,—, vrije woning en / " ö © , — 
uit bijkomende betrekking. Sollicitan
ten kunnen zich in persoon vervoegen 
bij den ondergeteekende, uitsluitend 
des Vrijdag» van voorm. !' tot nam. 2 
uur en bij den Hoofdopzichter van hel 
Ambacht, den Heer A. K A T E R Jz., 
te Medemblik, uitsluitend des Vrijdags 
van nam. / tot 5 uur. 

Beuninghroek, 27 October 1899. 

De Dijkgraaf voornoemd, 
DONKER. 

Bij 1». G O U D A « I f J I X T , te 
Arnhem, zijn verscbeuen: 

B e k n o p t p r a c t l a c h l eerboek 
der B u r g e r l i j k e est W a t e r -
B o u w k u n d e , door B. F. PLAS-
SCHAERT. Tweede, veel vermeerderde 
druk. Twee deelen, met 1200 Figuren, 
benevens Atlas van 84 Platen en Kaart 
/ -S4.85. geb. fütiJS. Afzonderlijk: 
de Burg. Bouwkunde flSM* geb. 
/"16,60. De Waterbouwkunde met 
Atlas f i:t « 5 . geb. r i 4 . l . ï . 

H e t detssiHeeren v a n B o u w -
k u n d i g e s a m e n s t e l l i n g e n . (Af
schrijven en uitstaan). HandteidiLg voor 
eigen studie en practisch onderwijs, 
door B. F. PLASSCHAERT Eerste tot 
vierde serie. Elke serie bevat 25 Platen, I 
met beschrijving, en is afzonderlijk' 
verkrijgbaar. Elke serie fS. 

P r a c t l a c h "Landmeten e n 
W a t e r p a n . e n , door A. PLAS
SCHAERT S B . , met 59 Figuren. In 
linnen band ƒ 1 , 7 5 . 

G e s c h i e d e n i s v a n de B o u w 
st i j len l n de h o o f d t i j d p e r k e n 
der A r c h i t e c t u u r , door E . G ü -
Q E L . Met 831 Figuren en 6 Staal
gravuren. Tweede, veel vermeerderde 
druk f*4,SO. geb. f*S. 

D e K U I I H I n i j v e r h e i d . Beknopte 
handleiding ter ontwikkeling van den 
Kunstsmaak met betrekking tot het 
Ambacht (bevattende een beknopt over
zicht der geschiedenis van de Bouw
kunst, der regelen voor de Versierings
kunst en der voornaamste Kurstam-
bachtem, door A. W. WEISSMAN. 
Met 97 Figuren. Goedkoope uitgave 
/ • 1 , » 5 . 

Prijsvermindering van D e A r c h i 
tect. Jaarg 5 -8 . Jaarg. 5 f7,dO 
en jaarg. 6—8 elk afzonderlijk #"3 , 
te zamen ft,50. 

Prijsvermindering van D e B o u w 
meester . Jaarg. 1 en 3—7. Elk af
zonderlijk fS, te zamen fU. 

Provf-ttfieveriiigen en prospectussen 
zijn op aanvrage verkrijgbaar. 

Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT . Sanitary Engineer. 
Mom. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Kpyterkacle, A J I M K B U A M , Filiaal: .«O R o k i n . 
Hoofdagent voor Nederland, België on Koloniën van SHANKS & Co., to Barrhead. 
Specialiteit voor do Levering van compleele Badinrichtingen. — PtwaarInrichtingen.— 

Shanks Closets zyn nog niet overtroffen. _ ^ ^ ' ^ ^ i ^ i Z 
Closets. II aschlalels, Urinoirs enz. — V • ft W A • M 1 » «» en % K a T i n A t i na. 

tola t zich met do plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende pryzen. 
Teekenin-en en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikclyke rabat. 

BEGKER&BUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAW 

W A T E R P A S HOEKHEBT» 
I N A N D E K B 

I J i S T B l M E S T E N , 

voor INGENIEURS, A B C H 3 T E 0 T 1 » , 

LANDMETERS, T E E K E N AARS, san. 

G e ë m a i l l e e r d e 

P e i l s c h a l e n . 
WEEQWERKTUIGEN. 

Prijs per rol tan IO ML op ln» cM. fl 3.00. 
Levering franco door het geheele land. 

fm§T JXOTV l ' L L S U L T R A . ~ 3 H 
H e t beste 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 het l i n n e n . 

GEBRS. KLOMPÉ, Arnhem & Deventer. 
E e n i g adres voor de L i c h t d r u k . « e t a i l en C a l q u e e r p a p i e r * * . 

H O X M T K K M GRATIS en FRANCO. 

Door het overlijden van den lieer 
BOERBOOMS, Architect, worden ter 
overname aangeboden de werken uit 
diens Bibliotheek, F o t o g r u f i ë n . 
verder W a t e r p a » - I n s t r u m e n t , 
E q u e r r e i . lchidruktoestel ,enz. , 
T e e k ent afeist en verder B u r e a u -
A m e u b l e m e n t . 

Catalogus en verdere inlichtingen 
verschaft gaarne Mevr. de Wed. BOER
BOOMS, te A r n h e m , Horen-
mar lil. 

BURQEMEE8TER en W E T H O U 
DERS van 's-liOSCH, zullen op 13 
November ISO», v. m. 10 ure in 
bet openbaar 

AANBESTEDEN: 
Maken van 2 beerputten van 

beton op de Mestvaalt. 
Bestek en teekening ter inzage op 

bet Gemeentehuis en u fl.— ver
krijgbaar bij den Ingenieur-Architect, 
die tevens nadere inlichtingen geeft. 
Aanwijzing in loco op 9 November 
e. k., v. m. 10'/i ure. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
G E B R . V A X M A I i S E X . 

sttoonitiniiiierrabrlek — H E X H A A U . 

P . K O O I J , 
Mr. Steenhouwer en Marbrier, 

ü . " U . DuUrjUöiUgrjl 

D E N H A A C . 
Atelier voor alle in den ruimsten zin 

voorkomende B a r d s t e e n , Z a n d -
een , H a r m e r w e r k ' n , G r a f 

z e r k e n en (Schoorsteen mante ls . 

Teleplioon f90. 

GEBR. VAN DER VLIET 
Uierhandelaars te Amsterdam. 

Staal-, Plaat-, Band-, Hoek on T-Uzer enz. 
Sta len B a l k e n in verschillende profielen 

en lengten. 
V i l l e n en gegoten sjtaal uit de fabriek 

van Oehr. Bum 11; & Co. te Weenen, alsmede 

CHRISTIAN IA STER Hoefnagels. 

S T O O M T I M M E R -

HOUTWOL-FABRIEK 
D U U U A N * BDIJZERD, 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 , Dlreet lo -
k e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n ea 
Tulnkoepels t . 

http://vtiuit.de
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E P. DER BOER, 
Wollen!oppenstraat 39. 

BOTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen Tan 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS, 
Bekroond met den hoogsten Prjjê en 

Gouden en Zilveren Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O B -
D B E C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met n i t r i jden-
den l takv loer en D r a a i o v e n » . 

J. VAN DER MOST. 
Steenhonwer en Metselaar, 

SCHIEDAM. 
lolensteenen, Slijpsteenen. 

R u w en bewerkt 

M A B M E H . 

Algemeen Nederlandsen Verbond. 
T>rin«»oii<l verzoek ik ieder, zoo spoedig mogel i jk 

mededeel ing in 't oor spronke l i jke o f in afschrift, vun al 

zu lke pakkende bijdrage uit l>rieven en bladen, 
als gescbikt zijn o m in zeer wijden kring eerl i jke 

ingenomenhe id met de burgers van de beide Repub l i eken 

te bevest igen en wanbegr ip omtrent hen tegen te gaan. 

II. J. KIEWIET DE .IONGK. 
Dordrecht. Secretaris. 

VAN RIJN & Co, 
ROTTERDAM. 

Kontoor en Magazijn Bloemkweeker 
straal 64 h.jd. Nieuwe. Binnenweg. 

_Alle_soorten Geornamenteerd G L A S , enz, enz. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
Glasverzilvering 
TOM de g r o o l n t e m a t e n . 

JA. P . M H O I I X | 
D O R D I t E C H T . 

| Stoommarmeriagenj SteenhonweriJ. 
Steen- en Marmerhandel . 

B. HOLSBOER. 
Aruhem. 

Machinale Jalousiên Fabriek 
Toor H I I Z K X en K L O K H E N -
K A S T E N . Concurreerende prijzen, 
mimen voorraad. 

6. 8&tJttGGaS, Ara^m. 

Leverancier van Z . M. den Kon ing . 

' I iibricl.- en Magazijn ran Instrumenten voer 
IWETEXH H tl'rr.l.MH éi Kil HI IH. 

B E K R O O W l i voor W A T E R r t s . H O K K S f K B T - <-u andere I V H T H l M E S i T E S f 
• ie t Z i lve r l t tO«. l*Ht . 1 H H . I (Internat. Tentoon»! . ) 

Hoognte o n d e r s c h e i d i n g 1U79. 
E Q U E R R E S , M E E T K E T T 1 N O B N , BRIEF- en P A K K E T B A L A N S E N enz. enz. 

B a k e n , Kotatie- en Inductie toestellen . T e l e « r a a r Apparaten , en», e m . 

TTTTT T ï 1 | r T T T T T T T T T T T T T T r r y - T T 

O p b o u w e n v s n 

FABRIEKSSCHOORSTEENEN. 
Radiale Machinale Oatensteenen. 

KAGEPERSTE GEVELSTEENEfi 
(Appelbloesem.) 

P R O F I E L S T E E N E N . 

T T T T T T T T V 

l S . 0 i ? . i j l M t i ^ . C e n 
K0NM6MEKFAIT 

TOGCH&DLSCJ? CTCJ?GTOLSC|7' 
0T)öe?ioekv «au TDetciteü 
DOUtOTOriterlrlleTQ, oeTf' 

i) I 
M 

111111 i u i ITi uïï i u n n fWÊfiimmmTiTnr I 

MASTIX-CEMENT DAKBEDEKKING-
Do enige rikte en iriguuele Mainx-Cement Dakbedekkii 
V K I t K K N t O l I P M . I M . , ; , \ I It I I l | | : |t 1 M . Van 

dak, en ala do H K s l K l l i : l > i : i i K I V I . H 
r a n g i n g van zinken daken tzie betBc.ua 
IS Jlaart 1897, en Architectura No 
Nederland ingevoord, wordt 

Elinke 
W a a l v o r m en D r i e l i n g e n 

20-jarlge ervaring 

H , A L L E R S D O A F , 

die erkend is als de 
het Houtcententen-
M u z i : ter v er-

huidig llrckbl. No. 11 
85, 26 Febr '08) in 1894 in. 
a*rond van eene ruiui 

I I T N I . I H U I U K L K V K H I ) door 

S i n g e l 4 5 5 , A M S T E R D A M . 
T a l r i j k e B i n n e n , e n H i i U e n l n i i < ï » c i i e I t e f e r e n t i ë n . 

Een model it gtlxHtferi in hel cebou-t der /Vit'. I. Beu. d. Bomokvnst, Maruixslraat 402, Amsterd. 

Tor drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

R E D A . u: F . W . V A N G E N D T JGz. Adres voor Redactie en Admin 
Abonnementsprijs per jaar b j vooruitbetaling vuor htt binnenland 

f$.— \ vuor Helmie /6.50 cn voor dj overige landen der 1'ost-unie, 
met inbegrip van Ncderlandsch-Indie en Transvaal, / 7 50. Afzonder
lijke nomn ers bij vooruitbetaling ine plaat /0.25, zonder plaat A 0.15. 

W E E N H R K I ' N S T . 

Over liet algemeen is uien tc Weenen in zake bouw
kunst uiterst behoudend. Maar in Otto Wagner bezit 
de Donaustad een areliiteel, tlie als waardig vertegen 
woonhger tier „nieuwe" richting mag worden genoemd 

Wagner heeft tot dusverre nog maar betrekkelijk 
zelden aan bouwwerken kunnen tooi,en wat hij ver
mag. Pas onlangs is hij in tie gelegenheid gesteld 
geworden, enkele zijner ontwerpen uil te voeren. De 
oudere richting bestrijdt hem op alle mogelijke ma 
nieren, doch als hoogleeraar kan Wagner op hel 
jongen geslacht grooten invloed uitoefenen. 

De jongeren zijn overigens le Weenen al heel slecht 
over ..1 . i i l c i n i c s 111 liet algemeen te spreken. Zij zien 
daarin slechts hoogescholen, die de wetenschap van 
de kunst willen onderwijzen, en verwijten aan die in
stellingen, tlat ze verouderd zijn en geen rekening 
huilden niet. tie eischen. die het werkelijke leven stelt. 

De academie, meenen zij, ziet slechts achter zich, 
naar tii'ljierken, tlie reeds lang- d o o d en begraven zijn. 
Zij wil schilders, beeldhouwers en bouwmeesters kwee-
ken, doch op haar manier. 

Van tie schilders kent zij slechts de zoogenaamde 
„historie-schilders". Zij wil hun leeren gebeurtenissen 
uit vervlogen eeuwen op het doek te brengen, maar 
vergeet, dat dit tie laak der hetlcndaagsche kunst niet 
mag zijn. Wat kan ons tie oorlog schelen, tlie zoo lang 
achter ons ligt? vragen de jongeren. Wij willen tuis 
verheugen in tie natuur, tlie ons omgeeft, wij stellen 
belang in het heden, 111 tie gebeurtenissen, die wij 
zelf beleefden. Niets is ons te gering; vandaag willen 
wij ons met „hooge" kunsl bezighouden, om morgen 
een ontwerp voor een wapen of meubel te maken. 

Maar de academie wil dit alles niet hooren. Zij 
beschouwt als haar specialiteit alleen „hooge" kunst, 
en wil zich met niets anders ophouden. Zij blijft 
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onverzettelijk. De jongeren beweren nu, cn zij hebben 
daarin wel gelijk, dal een academie alle vrijheid 
in haar let Hingen doodt, en door vaste regelen slechts 
middelmatigheid en niets meer weet te bereiken. Zij 
moesten eens weten, tlat tic Hollandsche architecten, 
de jongeren nog wel, die tot dusverre van het aca
demisch juk vri|bleven. er naar smachten tlit op hun 
schouders te krijgen ! 

Olio Wagner, als hoogleeraar, valt geiteel buiten 
het academisch kader. Wel is hij oorspronkelijk ccn 
aanhanger tier klassieken geweest, doch hij is lang
zamerhand lot een andere opvatting gekomen. 

Misschien herinneren onze lezers zich nog hel fraaie 
ontwerp „Stel", dat hij in 1SS4 op tie Amsteitlamsche 
beursprijsvraag inzond. Het was ccn klassiek ontwerp 
in den besten /.in des woords, en maakte vooral op 
de meesterlijk behandelde perspectiefteekentng. the 
als geëtst scheen, een gunstigen indruk. De ontwerper 
had van het terrein een gelijkbcenig trapezium ge
maakt, waardoor hij een fraai academisch plan kon 
samenstellen. De gevels waren versierd md een Joni 
sche ortle. deels bi| wijze van pilasters, deels als vrij
staande kolonnade behandeld. De gevel aan tie Dam 
zijde, met een fronton bekroond, was rustig cn wezen
lijk monumentaal 

Van binnen was het gebouw nog strenger behan
deld ; bier had Otto Wagner van tic klassieke motieven 
een zeer vrij gebruik gemaakt en kondigde hij reeds 
zijn latere manier aan. 

Een zijner leerlingen maakte onlangs beschou
wingen ojx'nbaar, die een goed denkbeeld geven van 
wat hij beoogt. 

„Er zijn bouwwerken", zoo heet het daar, „die er 
uitzien alsof zij opgcstapelrl waren ; andere weer 
schijnen uit tien grond te zijn gewassen. De eene eeuw 
gaf aan de eerste, de andere aan de tweede manier 
de voorkeur. 
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,,Dc Romeinen en tie meesters der Renaissance 
stapelen laag op laag; zij \ reezen niet de sluitstee-
nen, de voegen, kortom liet geheele samenstel duide
lijk te laten zien. Maar de kunst van het Oosten, 
van de middeleeuwen, van den Baroktijd doet de 
gebouwen als door natuurkracht uit den grond op
groeien. De Grieken hadden hier het voorbeeld ge
geven; zij slepen hun marmerblokken zóó glad, dat 
van voegen mets zichtbaar bleef. Wanneer zij grovere 
steensoorten moest en bezigen, bedekten zij die door 
een laag pleister. Zelfs het marmer werd in kleuren 
beschilderd. 

„De middenceuwsehe kunst deed 't zelfde. De voegen 
spelen hier geen rol ; in den Baroktijd wordt de gevel 
als een plastische massa, die door den kunstenaar 
als geboetseerd, geen enkele gedachte aan zichtbare 
constructie meer opwekt. 

„Otto Wagner is in klassieke richting begonnen. 
Maar langzamerhand verwierp hij vele tier overgele
verde antieke vormen, omdat zij voor onzen tijd geen 
beteekenis meer hebben. I lij zocht de schoonheid uur; 
in eenvoudige lijnen dan in overvloed van versiering. 
Zoo wist lilt uit de antieke kunst te halen, wat voor 
'•lis ll' ig w ,1.111 le li. i ft 

,,Wagner gebruikt motieven, als zuilen, lijsten, fron
tons, enz. om een bepaalde gedachte uit le drukken, 
maar schept ook nieuwe vormen, wanneer hij ze noo
dig heelt. Wanneer men die vormen met die der 
hedendaagsche Engelschen en Belgen vergelijkt, dan 
blijkt hel, dat noch m de nuchterheid der eersten, 
noch in de gezochtheid der klutsten vervalt." 

Men ziet, dat dus in Otto Wagner twee richtingen 
vereenigd zijn. De eerste bedoelt het zuiveren en ver
eenvoudigen der antieke kunst, de laatste het schep
pen van nieuwe vormen. 

Dit jaar heeft de hoogleeraar hel werk zijner leer 
lingen tentoongesteld. Hei blijkt, clat hij hun groote 
vrijheid laat. Slechts een paar volgen uitsluitend zijn 
klassieke opvattingen ; de moesten voelen zich vóór 
alles aangetrokken tot hel nieuwe ui zijn kunst. 

Hel eerste jaar had lol taak gekregen een huurhuis 
voor een bepaald terrein te Weenen te ontwerpen. 
In de plattegronden is niet veel verscheidenheid; het 
onderwerp, zoo van uitsluitend praclischen aard, leende 
zich daarloe niet. De gevels vertoonen groote lijnen ; 
de versiering is spaarzaam toegepast, lijsten en voor 
sprongen werden zorgvuldig vermeden. 

Het tweede jaar hield zich bezig niet het ontwerpen 
van een Volksbank, al weder voor een terrein te Wee
nen. Hier is variatie in de distributie, maar in de 
gevels toont zich de zelfstandigheid der leerlingen nog 
meer. Wel is overal cle meester te herkennen, doch 
verscheidene cler leerlingen hebben ook iets van zich 
zelf in hun waak gelegd. Dit is een groote lof voor 
het systeem van elen onderwijzer. 

De leerlingen der hoogste klasse hadden zeer ver
schillende onderwerpen ter behandeling gekregen, als 
een dierentuin, een tentoonstellingsgebouw, een spe
cialiteiten-theater, een vorstelijk buitenverblijf, een 
universiteit en een kerk. 

liet werk van Malouehck. eeu Bohemer, staat hier 
het hoogst. Hij heeft zoowel een ontwerp voor den 
dierentuin als vuor de kerk gemaakt, cn daardoor 
bewezen, dal de nieuwe richting ook zeer monumen
tale gebouwen tot stand zou kunnen brengen. 

Tot dusverre is het zoover nog niet gekomen, maar 
toch is Otto Wagner in de gelegenheid gesteld ook 
als uitvoerend architect zijn talent te bewijzen. De 
stadsspoorweg te Weenen» is uitgebreid door een lijn, 
die langs 't bekende slot Sehiinbnuiii loopt, waar de 
Keizer zich dikwijls ophoudt en waar hij ook vorste
lijke bezoekers pleegt te huisvesten. Daarom is hier 

een klein station gebouwd, en met het ontwerpen en 
uitvoeren daarvan werd Otto Wagner belast. De ar
chitect heeft cr veel eer mede ingelegd, cn zelfs 
dc Keizer, die anders nogal behoudend is , betuigde 
hem zijn tevredenheid. 

Dc spoorlijn loopt bij Schönbrunn door een uit
graving ; daarom werd het station boven de baan 
gebouwd. In het midden is de Keizerlijke wachtkamer, 
die een achtkanten plattegrond vertoont en door een 
koepel gedekt is. Deze koepel, ofschoon zeer oorspron
kelijk opgevat, is in schoone harmonie niet de l8e-
eeuwsche architectuur van het slot. 

Het gebouw is geheel gepleisterd. De vorstelijke 
rijtuigen komen in een overdekte doorril, die uit ijzer 
en glas is samengesteld. 

De ontwerper heeft hier een poging gedaan om 
het ijzer decoratief te behandelen, cn is daarin tame
lijk wol geslaagd. Een ingenieur zal, als hij deze ijzer
constructie ziet, de opmerking maken, dat er veel meer 
materiaal aan gebruikt is. dan strikt noodig was. 
Maar Wagner was van mooning, dat, wie voor oen 
Keizer bouwt, niet zuinig op hel materiaal behoeft te 
zijn. Hij heelt zich waarschijnlijk de smeedwerken 
uit de l<Se eeuw herinnerd, die zoo echt decoratief 
zijn. O]) zichzelf beschouwd voldoet de doorril dan 
ook wel ; slechts do organische samenhang met het 
hoofdgebouw ontbreekt, en dit is oen fout, die had 
kunnen vermeden worden, bijvoorbeeld door tie p l 
iers van den doorrit van steen, iu plaats van ijzer 
te maken. 

De gevels zijn geheel gepleisterd ; zij hebben bijna 
geen openingen; aan do zijde, waar zich de breede 
trappen naar het spoorwegperion bevinden, zijn muren 
aangebracht, die door ccn eigenaardige Hauw gebogen 
lijn werden afgedekt. De koepel, tamelijk vlak, is 
van gedreven koper. Een originoole oplossing vormen 
de daartegen geplaatste consoles, die hot koepelvlak 
niet den trommel tussehen de acht ovale vensters, op 
gelukkige wijze verbinden. Het motief is door Lon
ghena te Venetië aan Santa Maria della Salute ge
bezigd; Wagner hooft hot echter op schoone wijze 
gevarieerd: 

Door een vestibule komt men in de Keizerlijke 
wachtkamer; het gevolg gaat links door een loggia 
naar oen afzonderlijk vertrek. 

Bij de inrichting cler wachtkamer is mol de ge
woonten van den Keizer rekening'gehouden. Daarom 
zijn de tafel en de stoelen niet in het midden, doch 
tegen den achterwand geplaatst, legen den muur is 
oen gezicht op Woonen in vogelvlucht geschilderd; 
cle stadsspoorweg is daarop duidelijk zichtbaar. 

Daar de plaatsing van do tafel aangegeven was, 
heeft Wagner het tapijt zoo gedecoreerd, dat daarop 
alle wegen, die de Keizer naar de deuren nomen 
kan, als breede loopers zijn uitgedrukt. In de vakken 
daartussohen werd een ornement van bladeren aange
bracht. Het geheele tapijt is in verschillende tinten 
van rood uitgevoerd, en maakt oen zoor ongemeen 
effect. Alleen de bladeren zijn misschien wat al te 
groot. Hetzelfde motief is ook bij cle versiering dor 
wanden en dor meubelen toegepast. Hol behangsel 
bestaat uit fluweel ,de stoelen z.ijn met zijde bekleed. 

Het hout in de zaal is mahoniehout, dat hier on daar 
verguld werd. 

Twee deuren leiden nnar de trappen, waarlangs de 
pen ons bereikt worden. Hel ccne perron is voor de 
richting naar den Praterstern, het andere voor die 
naar Hütteldorf. Een derde deur geeft toegang tot 
een toilet ka mor. De schoorsteenmantel bestaat uit 
onyx en is geheel zonder beeldhouwwerk. Het prach
tige materiaal komt daardoor des le beter uit. 

Een klein vertrok naast de wachtkamer bevat een 
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• schrijftafel, die geheel volgens de aanwijzingen van 
den Keizer is ingericht. Dc electrische lampen zijn 
met smaak ontworpen. 

Hot vertrok voor het gevolg is eenvoudiger be
handeld ; hier is alles in groene tinten gehouden en 
werd hel goud door zilver vervangen. 

In dit bouwwerk hooft Wagner, die nu K. K. liau-
rath is, een in vele opzichten uitmuntende schopping 
geleverd cn getoond, dat men niet alleen in de middel 
eeuwen de motieven voor een nieuwe kunst behoeft 
te zoeken. He' is te hopen, dat hem nu weldra ele 
gelegenheid zal worden ĵc-even, eens aan een monu
ment zijn krachten t- beprieven. Het is wol jammer, 
dat de Wccners met het bebouwen van hunnen Ring 
niet vijftig jaar gewacht hebben. In plaats vau do 
kolossale astiches, die daar nu staan, hadden cr dan 
wezenlijk moderne bouwweken kunnen komen. 

V I. X K T I E. ') 
Toen ik elit voorjaar Venetië zou bezoeken, heb 

ik met opzet de belangrijke werken, over de stad der 
lagunen geschreven, niet medegenomen. Zelfs do lo
zing van Raskin's „Stones of Venice" bewaarde ik 
lot na mijn terugkeer, om uit eigen oogen te zien 
cn niet reeds vooraf onder een invloed te komen. 
Mijn indrukken heb ik in oen bouwkundig blad open 
baar gemaakt. 

Pas daarna heb ik Ruskin's werk tor hand genomen, 
om het met de grootste belangstelling en bewondc-
dering te lezen. Ik stel mij voor, u hedenavond met 
het boek, don schrijver en do stad, die hij als zijn 1 

onderworp koos, kennis te doen maken, en hoop, dat 
die kennismaking u oen aanleiding zal zijn om de 
drie lijvige doelen met hetzelfde genoegen te bestu-
deeren en te overdenken, als ik daarbij smaakte. 

Het werk verscheen in 1S51, toen Ruskin bijna 
twintig jaar lang de bouwstoffen er voor tc Venetië 
verzameld had. Oorspronkelijk zou het slechts een 
verhandeling over den Gothisclicn stijl van het Zui
den worden, doch het werd een wijsget lig-diohlerlijke 
beschouwing over kunst in hot algemeen, niet bestemd 
voor de mannen van hot vak. doch voor hot beschaaf
de publiek, en rijk verlucht. 

Ruskin zegt in de voorrede: ..Zoowel in de platen 
als in den tekst heb ik voornamelijk naar helderheid 
en begrijpelijkheid gestreefd, opdat zelfs hij, die 
met het onderwerp in het minst niet bekend is, liet 
boek tor hand zai kunnen nemen, en begrijpen wat 
er mode bedoeld wordt. Als ik niet de voornaamste 
gedeelten van mijn verhandeling begrijpelijk heb ge
maakt ook voor wie volstrekt niet geleerd is, als ieder, 
die in mi ju onderwerp belang stelt, die gedeelten niet 
gemakkelijk lezen kan, dan heb ik mijn doel ten 
e enenmale gemist. Sleclits voor het begrijpen van zeer 
enkele beschouwingen is de kennis van de beginselen 
der lagere wiskunde noodig ; wie die beschouwingen 
te duister vinden mocht, kan ze gerust overslaan, zon
der dat hij daar schade van ondervinden zal. De aan 
de bouwkunst ontleende uitdrukkingen, die ik nood
zakelijk moest gebruiken, en dal zijn slechts weinige, 
heb ik verklaard, overal waar zij voorkomen. Al zal 
111011 mij dus dikwijls vervelend of langdradig vindon, 
ik vertrouw toch, dat ik nergens duister zal zijn. Ik 
heb mij daarom zoo op helderheid toegelegd, omdat 
ik door menschen van allerlei rang en stand gehoord 
wensch te worden. Er is in ieders leven ccn tijd, dat 
hij belang steil in bouwkunst. De een heeft wat te 
zeggen bij het ontwerpen van een openbaar gebouw. 

*) Voordracht van elen heel A. W. Weissman, in ele vergadering 
van Bouwkunst en Vriendschap, van 8 November 189(1. 

do ander moet zijn eigen huis laten bouwen of ver
anderen. Terwijl het er in het algemeen met op aan
komt, of do groote menigte al of geen begrip van 
kunst heeft, terwijl uien zeer goed loven kan, zonder 
zich schilderijen of beeldhouwwerken aan lo schallen, 
behoort ieder zich min of moer met de bouwkunst 
vertrouwd te- maken. Wie dat niet doet, heeft veel 
onaangenaamheid en gooit noodzakelijk gold weg. 
Kerken, winkels, pakhuizen, landhuizen, heercnhuiz.cn 
en arbeiderswoningen moeten worden gebouwd en 
gebruikt, al zijn zij nog zoo naargeestig en ongemak
kelijk. Daarom behooren wij allen daar kennis van 
te hebben, en die kennis le gebruiken, wanneer wij 
daartoe 111 de noodzakelijkheid zijn, opdat wij niet 
worden overgeleverd aan do grillen der architecten 
en do genade der aannemers. Wel is waar heb ik mij 
in mijn verhandeling niet 111 hot bijzonder bezig ge
houden mol de eischen. waaraan hedendaagsche ge
bouwen moeten beantwoorden. Doch ele beginselen, 
die ik mijn lozers zou willen inprenten, zijn van alle 
tijden. Ik heb ze afgeleid uit de- overblijfselen van 
oen stad, die, daar zij de rijkste voorbeelden geelt van 
een bouwkunst, door een volk van handelaars in hel 
leven geroepen, 0111 aan zijn dagelijksche behoefte of 
zijn zin voor luister le voldoen, zeker voor de bewo
ners van Londen belangwekkend moot zijn." 

In deze regelen heeft Ruskin ons zijn programma 
gegeven. Sedert de- eerste verschijning is het boek 
herhaaldelijk herdrukt, waaruit uien zou willen aflei
den, dal cle- schrijver zi|ii dool bereikt moet hebben. 

Maar hij dacht daar anders over. Want loon 111 
1874 dc derde druk verscheen, schreef hij weder een 
voorrede, die aldus begint : 

„Geen van mijn boeken heell zooveel invloed gehad 
op de hedendaagsche kunst als do „Stones of Venice", 
maar die invloed is alloen uitgeoefend door liet derde 
deel daarvan en liet Engelsche pubhek heeft hard
nekkig geweigerd van de overblijvende twee derden 
kennis te nemen. In do meeste gevallen zal oen ge
neesheer liever hooren. dat de zieke zijn drank of 
pillen geheel weggeworpen heeft, dan dal hij ver
neemt, hoe den apotheker een boodschap is gezonden, 
Om twee van de drie bestanddcelon. op hot recept 
aangegeven, weg te- laten. En zoo zou het mij veel 
aangenamer geweest zijn. elat de architecten mijn 
boek nooit ter hand hadden genomen, dan dat zij 
slechts enkele mijner inzichten wilden doelen, en daar
van gebruik gemaakt hadden, fabnekssehoorslee-
nen te bespikkelen met zwarte en roode gebakken 
steenen, om onze banken en lakenwinkels met \ ene-
liaansche Iraeceringen op le smukken, om onze ker
ken donkere en ongure holen te doen worden, die 
slechts bestemd schijnen 0111 reclame te maken voor 
goedkoop geschilderd glas 011 tegels." 

Ruskin geeft eenige voorbeelden van dergelijke 
misbaksels, en vervolgt dan. mot bitterheid, nadat hij 
erop gewezen heeft, hoe de fraaiste landschappen 
door fabrieken geheel bedorven ziju: 

„Er is niet dc minste mogelijkheid, dat een volk, 
hetwelk er behagen in schept 0111 Gods boste gaven 
moedwillig le bezoedelen on lo verlagen, ooit iets in 
de beoefening van welke kunsl ook zal bereiken. 
Wanneer ik weer oen nieuwen druk van mijn boek laat 
verschijnen, dan doe ik dit slechts ter wille van die 
schaarst he en weinig invloedrijke menschen, die nog 
boeken van het begin tot het eind lezen, en die het 
gelezene ook willen begrijpen." 

Het was mij oen genoegen, het aantal dier lezers 
met één te mogen vermeerderen. Doch toen ik het 
boek uit had, was het mij levens duidelijk geworden, 
waarom dit getal niet aanzienlijker kon zijn. 
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Ruskin heeft le groote verwachtingen gehad van 
den gemiddelden lezenden mensch. Het onderwerp 
sleept hem mede, het geeft hem bladzijden in de pen, 
die gelijk kunnen gesteld worden met het beste wat 
Thomas Carlyle schreef. Doch de eigenaardige stijl, 

. die de „wijze van Chelsea" in zijn boeken bezig!, 
maakt de lezing niet gemakkelijk ; de schrijftrant van 
Ruskin herinnert aan dien van den beroemden Schot, 
en is, bij alle streven om duidelijk te zijn, niet die, 
welke men moet gebruiken om tot de groote menigte 
door te dringen. 

Menschen als Ruskin kunnen nooit populair in den 
eigenlijken zin des woords worden. Het begrijpen en 
waardeeren hunner werken zal wel altijd het voor
recht eener kleine minderheid blijven. Zoo sterk kan 
de democratie nimmer worden, dal zij de aristocratie 
des geestes vernietigt. 

Hij den derden druk heeft Ruskin zelf een ietwat 
critisch overzicht van zijn boek gegeven. „Het eerste 
deel", zegt hij, „bevat een ontleding van de beste 
samenstellingen, die in gehouwen of gebakken steen 
gebezigd kunnen worden, en wel zoo eenvoudig en 
natuurlijk mogelijk in woorden gebracht. Mijn bedoe
ling was, dat dit de grondslag van mijn volgend 
onderwijs in de bouwkunst zou zijn. Ik beveel de 
lezing van dit deel in het bijzonder dien jongelieden 
aan, die het ernstig voornemen hebben de beginselen 
der edele bouwkunst tc loeren kennen, ofschoon ik 
nu inzie, dat ik in dit deel hier en daar te gekunsteld 
en le gedwongen geweest ben. Doch deze inleiding-
is zonder nut voor wie thans bouwt, want er wordt 
niel over het gebruik van ijzer gesproken, uitgezon
derd waar het voor ankers en doken gebezigd is, en 
dus de rol van cement in het samenvoegen van stce
nen vervult. 

„In het tweede en derde deel wordt aangetoond, hoe 
de opkomst en het verval der Yenetiaanseho bouw
kunst gelijken treil houden met de meerdere of min
dere zedelijkheid der beginselen, waarnaar de Staat 
geregeerd werd. Dit duidelijk te maken was liet hoofd
doel van mijn boek; maar hel beoogde twee dingen 
meer. liet wilde onderzoeken, welke betrekking er 
bestond tusschen den werkman en zijn werk in de 
middeleeuwen en in andere lijden. Het trachtte de 
vorming van de Venetiaansche Gothiek duidelijk te 
maken, van haar ontstaan uit de vroegste Romaansche 
kunst af, tot haar dood, toen de zoogenaamde her
leving van de beginselen der klassieken in de Mie 
eeuw algemei 11 werd." 

Gij ziet uit deze aanhaling, dat Ruskin zich aller
minst op objectief standpunt plaatsen wil. Hij 
schroomt er nergens voor, zijn voorkeur en zijn af
keur te doen blijken ; de middeneeuwen / i p i voor hem 
alles. Wat daama kwam, verwierp hij zoo goed als 
geheel. 

Bij hel kiezen van den titel „de Stcenen van Ve
netië" heeft de schrijver ongetwijfeld aan de spreuk 
„saxa loquuntur" gedacht. Zoo ergens, dan spreken 
de stcenen in de stad der lagunen. Ook dc afzonder 
lijke deelen van hel werk hebben aan de bouwkunst 
ontleende titels. Het eerste heet „de fundamenten" 
hel tweede „dc zee-verdiepingen", het derde „liet 
verval". Onder ,,zee-verdiepingen" moeten verstaan 
worden „verdiepingen gelijkslraats" ; de naam komt 
daar van daan, dat in de voornaamste straten van 
Venetië de zee het plaveisel vormt. 

Het eerste hoofdstuk is „de steengroef" gedoopt. De 
schrijver maakt daar een vergelijking tusschen Tvrus, 
Venetië en Kngeland, die alle drie door den zeehandel 
tot bloei kwamen. Hij gaat vervolgens de geschiedenis 
van Venetië na, en toont aan, welke de oorzaken waren 

van de opkomst en bet verval van den Staat. De stijl 
van Carlyle treft ons reeds bier. Maar wij worden 
niet minder getroffen door een andere eigenaardig
heid van Ruskin, en wel zijn gebrek aan systeem. De 
overvloed zijner gedachten is zóó groot, dat hij on
ophoudelijk op zijpaden afdwaalt ; de lezer gaat daar 
gaarne met hem mede, doch wordt zoodoende van 
den eigenlijken hoofdweg afgeleid. 

Zoo volgt, onmiddellijk op de geschiedkundige be
schouwingen een vergelijking tusschen Giovanni Bel
lini en Tiziano, waarbij hunne voornaamste schilde
rijen tot in onderdeden worden besproken. De aan
leiding daartoe is de stelling, dat de achteruitgang 
van Venetië en zijn kunst dagteekent van 1418, en 
dat die achteruitgang veroorzaakt was door het ver
dwijnen van den ccht-godsdienstigen zin. De uiteen
zetting is belangwekkend, doch zij blijft op de/e plaats 
(en hors-d'-oeuvre, dat ergens anders beter aange
bracht had kunnen worden. 

Na een kort overzicht van de bouwkunst van Kuro-
pa, dat in zijn beknoptheid zóó vol van oorspronkelijke 
gedachten is. dat ik zou wenschen, dat mijn bestek 
had toegelaten hel voor u te vertalen, geeft Ruskin 
zijn hart lucht over de Renaissance, die hij het bederf 
der bouwkunst noemt. Ik wil 11 een staaltje van des 
schrijvers betoogtrant niet onthouden. 

„I Iet bederf deed zich in alle richtingen gelden; 
alles werd door dwaasheid cn huichelarij overstroomd. 
In plaats van de Christelijke onderwerpen, koos de 
schilderkunst de godenleer, die eerst niel begrepen, 
later slechts tot een lage streel ing der zinnen werd 
gebruikt, (ioden zonder kracht, saters zonder boersch-
heid, nimfen zonder onschuld, menschen zonder iets 
menschelijks worden in onzinnige groepen op het 
doek samengebracht en dc straten raken vol van ge
affecteerde en theatrale marnieren beelden. Het mis
bruikte verstand zinkt al lager en lager; de onwaar
dige landschappen nemen de plaats van de historie
stukken in, die door de belachelijke pedanterie hun
ner makers tot algeheel verval komen. In het zuiden 
wil Salvator Rosa verheven zijn, en is slechts gemaakt, 
flanst Claude Lorrain zijn zoogenaamd ideale land
schappen samen, fabricceren Gaspard Poussin en 
Canalelto hun vervelende stukken ; ten noorden van 
dc .Alpen wijden verdwaasde schilders hun leven aan 
het geduldig weergeven van steentjes, mist, dikke 
koeien en slootwater." 

Deze regels zijn zeer karakteristiek voor Ruskin's 
zienswijze. Die eenmaal vooropgezette mecning maakt 
hein onrechtvaardig, cn doet hem met éen penncstreek 
alle waarde aan dc Nederlandsche schilderschool der 
17e eeuw ontzeggen. Toch beslaat er geen het minste 
verband tusschen de eigenlijke Renaissance en die 
schilderschool. Vreemder nog wordt: het, als Ruskin 
hier ook het geloof bij te pas brengt cn beweert, dat 
de Renaissance het Christendom, de zedelijkheid, de 
wetenschap cn de kunst ten val gebracht heeft, en de 
ondergang van Italic, de omwenteling in Frankrijk, 
ja zelfs den treurigen toestand van de Engelsrhe 
kunst onder George II op haar geweten heeft. 

Dat hier schromelijk overdreven wordt, springt aan
stonds in het oog. Ruskin zelf schijnt bevreesd ge
weest tc zijn, dat men hem van overdrijving beschul
digen zou. Daarom wilde hij op meer overtuigende 
wijze aantoonen, hoe verderflijk de Renaissance ge
werkt heeft. Hij brengt ons daartoe in de kerk van 
San Giovanni e San Paolo, waar vele dogen begraven 
liggen, en vergelijkt de monumenten van Tomaso 
Mocenigo en Andrea Vendramin. Dit laatste gedenk
teeken, van 1487, is (-en der beroemdste werken der 
Renaissance ; het andere is in 1424 door een Floren-
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tijnsch meester gemaakt, En nu wordt het monument 
var» Vendramin veroordeeld, omdat Ruskin, toen hij 
op een ladder geklommen was. zag, elat van dc lig 
gende figuur des overledenen alleen datgene was al-
gewerkt, wat in het gezicht kwam, terwijl het overige 
slechts ten ruwste was behakt. 

Verder zoekt Ruskin verband tusschen 't karakter 
der beide dogen en dat van hun grallceken. Mocenigo 
had een lange en gelukkige regeering, terwijl Ven 
dramin slechts twee jaar het bewind voerde, en aan 
de pest stierf. Eindelijk deelt hij mede, dat Alessan-
dro Leopardo, de vervaardiger van het monument voor 
Vendramin, 111 14S7 wegens gepleegde valschheid uit 
het Venctiaansch grondgebied werd verbannen. 

Dit alles is ver gezocht. Om aan tc toonen, hoe het 
geloof der Venetiancn langzamerhand verminderde, 
komt Ruskin meteen soortgelijk bewijs aan. Sommige 
k,i)>itcelen van hel Dogenpaleis zijn 15-ceuwsche na-
Volgingen van andere, die ongeveer een eeuw vroeger 
werden gemaakt. Een dezer kapiteclen vertoont de 
hoop, mei de hand Gods boven haar In de navolging 
heeft men die hand weggelaten, en daaruit leidt Rus 
kin af, dat het geloof toen verdween. 

Maar terwijl het eerste hoofdstuk dus reeds de min
der gelukkige eigenaardigheden van Ruskin loont, 
bevat het toch ook zeer schoone bladzijden, vol van 
oorspronkelijke gedachten. Ik wijs slechts op het ge
deelte, waar de wijze, waarop dc Venetiaansche kunst 
zich vormde, wordt behandeld. 

„De Grieksche bouwkunst werd door dc Romeinen 
onhandig nagevolgd, en zonder dat daardoor veel be
reikt werd. Hunne verdienste is echter geweest het 
gebruik van bogen algemeen tc maken. Maar het 
Dorische kapiteel werd bedorven, toen zij beproefden 
het te verbeteren ; slechts het Dorische kapiteel werd 
gevarieerd en verrijkt door beeldwerk, dat dikwijls 
zeer schoon is, en van veel verbeelding getuigt. Toen 
kwam het Christendom cn maakte zich van den boog 
meester, 0111 dien, met telkens nieuw genoegen, te ver
sieren. Ken nieuw kapiteel werd bedacht, dal in dc 
plaats van het bedorven Dorische kon treden. Overal 
ging het Christendom in het Ronicinsche rijk aan den 
arbeid. 0111 met dc voorhanden bouwstoffen aan zijn 
denkwijze uitdrukking tc geven, om toepasselijke ver 
sieringf aan te brengen. 

„Deze Ronieinseli- Christelijke bouwkunst is de 
juiste uitdrukking van het Christendom uit dien tijd. 
Beiden zijn oprecht en schoon maar toch onvol
maakt. Zij spreken van groote onwetendheid en stra
len toch door het sterke licht ccner kinderlijke ver
beelding, dat onder Constantijn begint te schijnen, 
de stranden van den Bosphorus, dc Kgeïsche cn de 
Adriatische Zee met zijn helderheid vervuil, en dan, 
als het volk zich aan afgodendienst gaal overgeven, 
verduistert tot een flauw schijnsel, gelijk aan dat, het
welk doode lichamen afgeven. 

„De bouwkunst, zoowel als het geloof, waaraan zij 
uitdrukking geeft, begint dan tc verstijven, en wordt 
als een vergulde en gebalsemde mummie ter ruste ge
legd. Die rust bleef bestaan, waar zij niet verstoord 
werd. Doch het was geordineerd, dal ruwe wekkers 
zouden verschijnen. 

„Deze Christelijke kunst van het ondergaande Ro-
meinsche rijk verdeelde zich in twee takken, de Wes-
tersche en de Oostersche. De eene had haar midden
punt tc Rome. de andere te Byzantium. Lit de eerste 
ontstond hel vroeg' Christclijk-Romaansch, en de an
dere ontwikkelde zich door de verbeeldingskracht en 
de bekwaamehid der Grieksche werklieden tot den 
Byzantijnschen stijl. 

„Beide deze stijlen zijn een natuurlijk gevolg van 

de kunst der oude Romeinen, zij vloeien voort uit de
zelfde bron. Men kan ze daarom beiden beschouwen 
als Christelijk-Romeinsch, als een bouwkunst, die de 
verfijning der hcidensche tijdperken verloren had, 
maar die door bet Christendom in dienst van een 
hooger beginsel was gesteld, en die door de verbeel
dingskracht der Grieksche werklieden met nieuwe vor
men werd verrijkt. 

„Deze kunst was meer of minder ruw, al naarmate 
zij verder of minder ver verwijderd was van dc zetels 
der regeering. Haar schoonheid ontleende zij aan de 
innigheid en de frischheid van het geloof, dat haar 
bezielde. Toen die beiden verdwenen, verloor zij haar 
levenskracht, en verzonk in ontzenuwing en rust, wel 
nog niet zonder schoonheid, doch verdoofd en onmach
tig tot vooruitgaan of veranderen. 

„Maar cr zou vernieuwing komen. Terwijl te Rome, 
te Constantinople en in streken, die onder hun in
vloed stonden, de kunst haar zuiversten antieken vorm 
behield cn in al haar verfijning beoefend werd, konden 
dc minder bekwame werklieden der verwijderde pro
vincies die zuiverheid niet bereiken. En nog ruwer was 
het werk der barbaren, die het groote rijk aan alle 
zijden omgaven. Doch die barbaren hadden de kracht 
der jeugd, cn terwijl in de middenpunten van hel rijk 
de kunst tot een vormendienst werd, begon de bar-
baarsche kunst steeds meer vorderingen te maken. 

„Sommige dezer barbaarsche volken stonden in het 
geheel niet onder den invloed der Romeinen. De 
Longobarden deden niets anders, dan het ontzenuwde 
lichaam, den zwakken geest van het Christendom ver
sterken. De Arabieren straften den afgodendienst, en 
verkondigden, dat alle godsdienst geestelijk moet zijn. 
De Longobarden bedekten dc kerken die zij bouw
den niet gebeeldhouwde voorstellingen van lichaams
oefeningen als jacht en oorlog. De Arabieren verban
den alle voorstellingen van het onzienlijke uit hun 
plaatsen van samenkomst, en verkondigden van hunne 
minaretten : „Daar is geen God dan God". Verschil
lend in aard en roeping kwamen zij van het Noorden 
cn van het Zuiden, als een gietsellerbeek cn ccn lava
stroom. Zij ontmoetten elkander te Venetië, en daar 
bleef het water stilstaan, beladen met drijvende wrak
stukken uit den Romeinschen tijd. Het Dogen-paleis 
te Venetië beval dc drie elementen. Ronieinseli, Lom
bardisch en Arabisch, 111 gelijke hoeveelheden. Daar
om is hel als gebouw het middenpunt der wereld." 

Dit zijn schoone regelen, die ons Ruskin in zijn volle 
kracht loonen. Het zou ni'j te ver voeren, indien ik 
u hier ook dc wijze, waarop Ruskin zijn stelling uit
werkt, zou willen mededeelen. Wie het Engelsch vol
doende machtig is, zal hier het oorspronkelijke met 
onvermengd genot lezen. 

{Wordt vetvolgd.) 

PRIJSVRAAG. 
G E V E L O N T W E R P V O O R D E L E V E N S V E R Z E K E R I N G -

B A N K „ R O T T E R D A M " T E R O T T E R D A M . 

Op deze, door den heer C. T. J. van Wijk uit
geschreven prijsvraag zijn ingekomen 35 antwoorden, 
uider de volgende motto's:. 

1. Maaszicht 
2. Assurance sur la vie. 
3. Ongedeeld. 
4. Drie kruizen. 
5. Ster in cirkel. 
6. Driehoek in cirkel. 
7. Drie gevulde sterren. 
8. R. 
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g. Moed. 
10. L. V. IJ. 
11. Reclame. 
12. Sta vast 
13. Twee V in cirkel. 
14. Leven. 
15. Memento mori. 
16. Toekomst. 
17. s. 
18. E. O. S. 
19. Marie. 
20. M in cirkel. 
21. J. E . in cirkel. 
22. George. 
23. Bodhi Satwa. 
24. Baksteen. 
25. Polis. 
2t). Een cirkel. 
27. Oud en Nieuw. 
28. Société. 
29. Assurance. 
30. Gevulde driehoek in cirkel. 
31. Ostara. 
32. Nur Reclame. 
33. Paul Kruier. 
34. Boer. 
35. Een model dat buiten mededinging moei 

blijven. 
De jury, bestaande uit de heeren Henri Evers, J. 

P. Stok Wz . en C. J. Slruyk. heel'l met den len 
prijs ad ƒ 250, nf de uitvoering, bekroond hei ont 
werp ..Assurance'', waarvan de vervaardiger is de 
heer II. Honda, architect te Amsterdam, met den _vn 
prijs ad f i<x< het ontwerp S van de heeren De Roos 
en Overeyndcr, architecten te Rotterdam, en met den 
3en prijs ad ƒ 50 het ontwerp „Paul Kruier", van 
de heeren C. Bruijnzcel & Zonen, architecten le Rot-
terda ra 

ARCHITECTURA E ï AMICITIA TE AMSTERDAM. 
1098x/t< vergadering van 4 Xov. 189!». 

Na opening iler vergadering, werd voorlezing gedaan van een 
schrijven ran den lieer Van der Sluys V e e r . waarin deze bedankt 
voor Z\JUÜ benoeming als bestuurslid 

Hierna werd een voorstel van het bestuur om de redaetie uit 
te breiden na eenige discussie aangenomen. 

Vervolgers kreeg de heer C. A. Lion Cachet bet woord over 
„Handteekenondcrwijs en Bouwkunde". 

De heer Cachet wees er in hoofdzaak op dat volgens zijne in-
ziebten bet handteekenonderwijs nog meer nadruk moest leggen 
op het kennen der voorwerpen, waardoor vooral de perspectief 
te verwerpen valt. Kvoneens werJ liet gipsmodel door den heer 
Lion Cachet verworpen. Veel meor moet do aandacht aan de 
voorwerpen zelve geschonken worden. 

Aan den wand bevond zicli een tentoonstelling van teekeningen 
van eenige in Transvaal uitgevoerde bouwwerken. 

VERKEN 10ING BOUWKUNST EN' VRIENDSCHAP TE 
ROTTERDAM. 

Vergadering van Woensdag 8 November 189!). 

In deze vergadering hield dc heer A. W. Weissman, architect 
te Amsterdam, een voordracht over Venetië, naar aanleiding van 
Ruskin's „Stones of Venire''. In dit driedeelig werk beschrijft 
Ruskin zijn indrukken over Venetië en is hieruit genoegzaam op 
te maken dat hy eiken steen er in kent. Ook de wijze, waarop hij 
den indruk weet weer to geven, dion men hg de nadering van 
Venetië ondervindt, is een kennismaking met zijn werk alleszins 
waard. 

De beer WeiBsman bepaalde zich echter hoofdzakelijk de ver
gadering kennis te laten maken niet Ruskin's opinio omtrent de 
architectuur te Venetië, waartoe bij in de eerste plaats de Sint-
Marcus behandelde. De wyze, waarop Ruskin deze kerk beschrjjft, 
geeft hen, die niet het voorrecht hadden haar te bezoeken, een 
idéé van den overweldigonden indruk, dien ze op den aanschouwer 
maakt; ook de Rialto-brug, bet Dogepaleis, de Bibliotheek, Onze 
Lieve vrouwoltcrk en meerdere groote gebouwen werden bespro
ken en verduidelijkt door photo's en lichtbeelden. 

B I N N K N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-Uii.wKNiiAu:. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs ver

gadert Dinsdag 14 November e. k. in het lokaal ..Diligent ia". 
Na behandeling van een ontwerp-overeenkomst tussehen de 

Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs en bet Koninklijk Insti
tuut van Ingenieurs, betredende de uitgaat van het weekblad 
De Ingenieur als genicerfchnppelijk orgaan; het verslag van de 
Afdeeling „Nederlandsch-lndië; de ontwerp-regeling der geldelijke 
on administratieve verhouding van de Afdeeling „Ncderlandsch-
Indie" tot het Instituut en het bericht omtrent eene vakafdeeling 
voor spoorwegbouw en spoorweg-exploitatie, volgt de mededeeling 
omtrent in 1900 te l'arijs te houden congressen. 

Blijkens de agenda zullen voordrachten gehouden worden door 
bet lid C. W. Wcijs over aanleg en exploitatie der Pategoewan-
werken, een blik op de werkzaamheid van den ingenieur op irri-
gatiegebied in Ncderlandsrh-lndië, en door het lid M. Sjjtuons over 
de wetgeving tot regeling van het Staatstoezicht op do volks
gezonde id. 

— Het comité voor het eenvoudig gedenkteeken op het graf 
van Jacob Maris ontving tot boden voor dat doel een bedrag van 
twee duizend, drie honderd vijf en zeventig gulden. 

— De Vereeniging „Arti et Industrie1" zal, ter gelegenheid 
van het 15-jarig bestaan, vau 12-19 November a. s. eene kunst
beschouwing van werken barer leden geven in de groote zaal 
van den Haagsehen Kunstkring, Heerengracht 13 alhier. 

— Wij vernemen dat de tentoonstelling en de verkoop der 
kunstwerken, door leden van Pulchri Studio afgestaan ten be
hoeve van het fonds tot aankoop en vertimmering van het gebouw 
Lange Voorhout u". 15, zal plaats hebben na sluiting der eere-
tcntoonstelHn.? (Jacob Maris). 

— Eenige Nederlandsche kunstindustriëelen hebben bet volgend 
adres aan de Tweede Kamer der Staten Generaal gericht: 

Geven met verschuldigdea eerbied te kennen do ondergetee-
kenden, kunstindustriëelen in Nederland; 

dat z i j het van het hoogste belang achten voor den bloei onzer 
kunstnijverheid, dat de rijksverzameling, waar de modellen van 
oude kunstnijverheid zijn tentoongesiold, met name het Neder
landsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam, op 
onbekrompen vrfzt wordt aangevuld. 

Nu onder de Nederlandsche kunstindustriëelen zich meer en 
meer dc 1 cboefte openbaart, de goede voorbeelden van onze 
nijverheid uit vroegere dagen te gaan raadplegen om de groote 
ernst, die uit deze trouwe overbrengers uit vroegere bloeiperioden 
spreekt, EU blijkt meer en meer, dat onze rijksverzameling — 
hoeveel praetisch nuttigs zij ook reeds bevat - in menig opzicht 
nog zeer onvolledig is te noemen. 

Wil onze rijksverzameling beantwoorden aan de eischen. die 
wij aan haar in ous aller belang mogen stellen, dan moet zij 
voorbeelden bevatten van hot beste, wat op ons gebied in vroegere 
tijden is voortgebracht, zoowel in Nederland als daarbuiten. 

Dc gelden, die daaraan zullen worden besteed. vormen eeu 
kapitaal, dat zjjne rente ruimschoots zal afwerpen, daar Neder
land met zyn volk. rijk aan kunstzin, tegenover het buitenland 
de eereplaats moet hernemen, die het in de Mo en 17e eeuw 
zoo glaisrijk heeft gehandhaafd. 

De ondergetekenden veroorloven zich daarom den wensch uit 
te spreken, dat de Tweede Kamer derStaten-Generaald.i;i,\ waar 
onze Begeering door het voorstellen van eredieten tot aankoop 
van voorwerpen van ouio kunstnijverheid opkomt voor de belangen 
onzer hedendaagsche industrie, haar krachtig in haar pogen zal 
steunen. 

— De Vakafdeeling voor Spoorwegbouw en Spoorwegexploi
tatie van het „Instituut vun Ingenieurs" is Dinsdag j I. in een 
vergadering onder leiding van den heer G van Dioscn, tot stand 
gekomen, waarvoor zich 140 deelnemers hadden aangemeld. 

Bet reglement werd vaetgestold en verkreeg staande de ver
gadering de goedkeuring van het hoofdbestuur, daar de aanwe
zige leden van den raad van bestuur gemachtigd waren, die goed
keuring te verleeneu, wanneer het algemeen reglement zich 
daartegen niet verzette. 

Eeu voorstel. om in den titel van bet reglement ook de tram-
wegen te uucmen, werd ingetrokken, daar reeds in de woorden 
„in den uitgebreidsteu zin" lag opgesloten, dat tramwegen daar
onder werden begrepen, zoodat men den titel ongewijzigd kon 
laten, ook in verband met bet bij de Kamer aanhangige vrete-
ontwerp op de „spoorwegen met beperkte snelheid". 

Nadat de heer Van Dienen uitdrukkelijk had te kennen go-
geven, het voorzitterschap alleen voor deze vergadering op zich 
te hebben willen nemen, werden tot bestuurders benoemd du 
heeren: .1. L . Cluvsenaer, voorzitter; jhr. H . Ü. Verspijck, secre
taris; E. II. Stieltjes, C. de Bruyn en J . Schroeder van der Kolk, 
commissarissen. 

— Gaarne vestigen wij de aandacht van belanghebbenden op 
het voorren en van de „Afdeeling 's Gravenbage der Maatschap
pij tot Bevordering der Bouwkunst", om, bg genoegzame deel
neming dezen winter een cursus te openen voor jeugdige op
zichters en andere bouwkundigen om hunne kennis van het huis
schilders-ambacht te vermeerderen. Daarmede v i l de Afdeeling 
trachten te gemoet te komen aan de weinige en gebrekkige ge
legenheid die het meerendeel der bouwkundigen slechts hebben 
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of later kunnen vinden om iu dit deel vnn het bouwvak de voor 
hen zoo onmisbare kennis op te doen. 

Naar ons is medegedeeld zag men het aantal deelnemers liefHt 
tot 20 k 24 beperkt, en /.al het onderwijn gegeven worden in 
deze maand en volgende drie maanden in ongeveer twintig 
avondlessen, op nader te bepalen dagen en uren. Twee bekwame 
deskundigen, geheel met het vak-onder» ijs vertrouwd, zullen 
niet die TeBsen worden belast en het Bestuur der Ambachtsschool 
is zoo welwillend om door het beschikbaar stellen van daartoe 
geschikte lokalen der Ambachtsschool zijne medewerking te ver-
leenen. Men verzuime niet zich vóór 17 November e. k. schrif
telijk aan te melden Idj den secretaris der Afdeeling, den heer 
K. F. Ehnlo, I'ietcr-llothstraat 28. De van de deelnemers ge
vorderde bijdrage is uiteist billijk te noemen, (/ie voorts de ad
vertentie in dit nummer.) Wjj wenschen de Afdeeling succes op 
haar streven 

AM- JIT.HAM. De koogleersur.directeur der Ujjks-academie van 
Beeldende Kunsten brengt ter algemeene kennis, dat het beeld 
en de overige werken, vervaardigd ter mededinging bij den wed
strijd in de beeldhouwkunst, in het gebouw der Academie koste
loos ter bezichtiging worden gesteld van Zondag 19 tot en met 
Zondag 2l> Nov. a. s., op de werkdagen van des voormiddags 10 
tot des namiddags i uren en op Zondagen van 's namiddags 1 
tot 4 uren. 

— In het einde dezer maand zul door de Mjj. Arti et Amicitiae 
een tentoonstelling worden gehouden van werken van Jacob 
Maris Zij belooft zeer belangrijk te worden. Behalve dat bijna 
alle schilderijen, thanB in Pulchri Studio geëxposeerd, in Arti 
zullen komen, zgn nog vele audero toezeggingen van bezitters 
vun werken des grooten meesters ontvangen. 

— Bij do behandeling der gemeeutcbegrooting voor bet jaar 
1900 heelt de burgemeester, na de opmerkingen van den beer 
Blevs, een onderzoek toegezegd omtrent de vraag of do teeke
ningen voor den bouw der ingestorte buizen in de Pieter Nieuw-
landstraat beslist door het bouwtoezicht bedden afgekeurd moeten 
worden. Dit onderzoek zou aan onpartijdige deskundigeo. buiten 
de gemeente, worden opgedragen. Wij lezen thans, dnt de heeren 
C . H . Petets en D. E. (', Knuttel, rijksbouwmeesters, eu de 
directeur dor gemeentelijke publieke werken te l'trecht, de heer 
Nieuwenhuis, uitgenoodigd zijn, een rapport uit te brengen. 

(.V. g. C.) 
GBONIM.IN . Het bericht, opgenomen in het vorige nommer, 

dat de heer N . J . Singels te 's-Otavcnhage is benoemd tot elec-
tro-technisch adviseur der gemeente, is niet geheel jui.t. Wel is 
een voordracht daartoe by den raad ingekomen, maar deze voor
dracht werd in de j. I gehouden raadsvergadering aangehouden, 
nadat daartoe door eeu raadslid een voorstel wils geiiaan Dit 
raadslid vond deze voordracht onbevredigend, omdat lig zich eene 
andere voorstelling van de zaak had gemaakt dan iu de voor
dracht is neergelegd. Naar zjjn ineening moet de adviseur eerst 
beLoemd worden wanneer de plannen zijn ingekomen van de 
fabrikanten, die daartoe zullen uitgenoodigd worden. Het is hem 
daarom niet duidelijk wat de adviseur zal hebben te doen in het 
eerste jaar. Hij vroest bovendien dat deze benoeming van invloed 
zal züii op de antwoorden cn berekeningen der fabrikanten. 

Met bet oog op deze bemerking bestaat er kans clat de be
noeming van deu beer Singels later zal plaats hebben dan door 
B. en W« is voorgesteld. 

De begrooting voor don dienst 19C0, welke in dezo zeilde ver
gadering werd afgedaan, liep buitengewoon flos vau stapel. On
der de punten waarop in het bijzonder de aandacht werd geves
tigd, is het meest vun algemeen belang dat, waarbij iu overwe
ging wordt gegeven om bij de Kegeering aan te dringen op vor-
bctcring van het postkantoor en op het vestigen van een bijkan
toor in een ander deot der stad. 

MIDDELBURG. Naar den toestond der Koorkerk, die gedurende 
den gehcelen winter uit vrees voor gevaar buiten dienst werd 
geBteld, is op verzoek van korkvoogden een onderzoek ingesteld 
door dc architecten Verheul uit Rotterdam, Posthumus Meyes 
uit Amsterdam, en Nieuwenhuijs uit l'trecht. 

Vi.issiM.tx. De Gemeenteraad besloot bij de behandeling der 
begrooting met algemeene stemmen de jaarwedde vun den gemeen
te-bouwmeester te brengen op M700 niet vrije woning cn die van 
den gemeente-opzichter op /tlOO. 

ENKHUIZEN. De Zuldertoren verkeert, zooals uit een daartoe 
ingesteld onderzoek is gebleken, in een toestand, welke een 
spoedige herstelling dringend noodzakelijk maakt. De kosten der 
restauratie zijn geraamd op / 28,068. 

EaaOND AAN ZEI:. Donderdag II November werd te Kginond de 
gedenksteen gelegd van het „A. C. Wcrtheiiu Paviljoen'' als zie-
ken-paviljocn in verband met de bestaande „Prins Hendrik Stich
ting". Deze steeu werd gelegd door deu heer Johan OuBtaaf 
Wertbeim, zoon van wglen den beer A. C. Wertheini. Geepro-
ken werd door den voorzitter, den heer Aug. Hendriks, en don 
heer Wertheini, terwjjl allo regenten en de directeur, de beer 
Van Hall , bg dezo plechtigheid tegenwoordig waren. 

Het paviljoen wordt opgetrokken naar plannen en ondur lei
ding van de architecten A. I.. van Gendt en Zonen te Amster
dam en uitgevoerd door den aanuemcr den heer l i . Uuigewaard 
te Egmond aan Zee. 

P E R S O N A I. IA. 
— Met ingang van 1 Nov. 1899 zgn benoemd tot ingenieur bjj 

de Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing, de eiviel-
ingenieurs J . Canters, te Zutfen, en M. IJ. Idema Greidanus, te 
Leiden. 

— De Provinciale Staten van Gelderland hebben den heer II. 
Hendriks, hoofdopzichter-ingenieur van dien waterstaat, met 48 
stemmen benoemd tot hoofdingenieur bg dezen tak van dienst De 
heer C . W. Weyi in Indië vereenigdc 6 cn de heer P. A . A Faure 
te llrcda 2 stemmen op zich. 

— De heer Scbadd, chef der afdeeling beweging bg de Holl. 
IJzeren Spoorweg-maatBchappiJ, is opgetreden als adjunct-chef 
van het vervoer bij die maatschappij. 

— Bjj beschikking van den Minister van Waterstaat zijn be
noemd tot buiteugewoon opzichter: P. W. J . Carpag. te Schoorl-
dam, bij het vernieuwen der vaste brug n°. 20 onder Ilnendam; 
C. A . Salm, te Amsterdam, en S. de Vries Jr., te Spijkenisse, 
bjj den bouw van een brug over de Oude Maas; D. A . van der 
Straatcn, bg de uitvoering van baggcrwerk in den benedenmond 
van het Spui op de Bieningcn; J . Heemstra, te IJmuiden, bij bet 
doen van opnemingen, peilingen en waterpassingen, het in teeke
ning brengen daarvan en het maken van grondberekeningen voor 
de verbotering van het Noordzcekanaal, cn J . Breed, te Zjjpe, bg' 
de uitvoering vau beplantingen. 

— De heer H. C . J . Gritters, ingenieur bij het Centraalstation 
voor electrische stroom-levering te 's-Gravcnhage, is benoemd tot 
adjunct-directeur van do gemeentcfnbrieken voor gas en electrici
teit te Rotterdam. 

— Bij kon. besluit is benoemd tot bureetambtenaar 3e kl. van 
den Kijkswaterstuat A . A. L . Vroom, te Loosduinen. 

— Aan mejuffrouw J . A. C. Mijussen is de gouden oerepenning, 
bedoeld bjj art 18 der wet van 211 Mei 1870 (Staatsblad no. 78) 
toegekend en is voorts aan haar voor het tgdvak van 1 December 
1899 tot 30 November 1900 een jaargeld van 1 1200 verleend, 
bestemd om haar in de gelegenheid te stellen zich in de beeld
houwkunst te volmaken. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Bouw k u n d i g t eekenaa r , geheel op de hoogte van de 

constructie vun schepen, modderinolens en B i c p e r s . AdrcB lett. 
E. ,1. II. Oflice de Publieitó Brussel. 

— Gemeen t e a r c h i t e c t , tevens d i r e c t e u r der ge
in e e n t e r e i n i g i n g te Siad-Alnielo, op een aanvangstractoment 
van /1200. Adres vóór 20 Nov. uan den burgemeester. {Zie adv. 
in dit no.) 

— T e e k e n a a r bjj de gemeentewerken te Leiden, in staat 
bestekken en begrootingen te maken. Salaris /1200. Adres den 
directeur der gemeentewerken. [Zie aavert. in dit ito.) 

— O n d e r d i r e c t e u r der gemeente-gasfabriek en duinwater
leiding te .Middelburg. Jaarwedde / 12C0 . Adres aan den gemeen
teraad vóór 24 December. 

— O p z i c h ter - te ekenaar bij den aanleg van een tramweg 
ongehuwd. Adres lett. K, J . Belinfiintc, Paviljoonegracht no. 19 
's-Gravenhage. 

— B o e k h o u d e r -1 e c k c n a a r bij een aaunemer van publieke 
werken, vertrouwd met de Nederlandsche en fransche correspon
dentie. Praktijk, eenige kennis van waterbouwkunde en werktuigk. 
constr. Btrikt vereischt. Adres n". 28406, llureuu tV. Kolt. O. 

— D i r e c t e u r der gemcentega^fabriok te Arnhem. Jaarweddo 
/ 3000 ii ƒ4000, niet vrije woning enz. Vereischtc: volkomen op 
de hoogte der gasfahrikage, terwijl bekeudheid met do inrichting 
cn toepassing van het electrisch licht tot aanbeveling strekt. 
Adres vóór 25 November aan Burg. en Weth. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneerden tweemaal per jaar tzoee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich mei de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Bouwkundig opzichte r-teeken&mr zoekt plaatsing wegens 
beëindiging van werk Goede getuigschriften zoowel pract. als 
theoretisch kunnen worden overgelegd. Adres no. Ii8 Bureau 
dezes. (2) 

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 V E R E E N I G I N G 

H E E R E X O K A C H T 304, A M S T E R D A M . 

1 Bouwk. opz.-teek., leeft, j i j . , geh., verl.sal./ 90 p. tn-
2 „ „ „ resp. 28 en 33 j., ongéh., verl. 

sal. resp./90 a / 100 en / 100. 
4 » n >, „ resp. 20, 21,21 en 22 j. , ongeh., 

verl. sal. r e s p . / 6 c , / 6 o / ö o en/40. 
1 machinist, „ 37 j . , 

CORRESPONDENTIE. 
— Aan Z.. te .-/. Op artikelen, waarvan do naam des schrjjvors 

OUB niet bekend is, wordt geen acht geslagen. 
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A D Y E R T E N T I E N . 
Tegen 1 Januari 1900 wordt te 

Slatt Almelo G E V R A A G D een 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer. 

G E M E E N T E - A R G B I T E G T , 

Mem. San. Inst. L O N D O N . 
Kantoor; 150 De Rnyterka.de, A M S T K . K I » A J i . filiaal: .11; R o k i n . 

Hoofdagent voor Xederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhoad. 
Specialiteit voor dc Levering van etmpleetl Badinrichtingen. —Privaatinrichtingen.— 

Shanks Closets zyn nog niot overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzei'en Badkuipen. — 
T B V E N S Closets, llaschla'cls, Urinoirs enz. — V t: It H A It II I \ I. en V • • T I L A T I E . 

Ti' . j n . . . . ! Ilelast zicli met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zoer concurreerende prijzen. 
UireCteUt' fler bemeentereiniging , I keningen cn prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

op een aanvangstraclement van ƒ* ISiOO. 
Zijne instructie zal bepalen, dat hij 
zonder vergunning van B. en W. geene 
werkzaamheden zal mogen verrichten. 
Aangifte bij gezegeld adres vóór den 
'20 Xov. a. s aan den Burgemeester,— 
in persoon alleen wanneer men daar
toe uitgenoodigd wordt. 

G K V K . t A . G D bij G E M E E N T E 
W E R K E N te i.eielesn een 

TEEKENAAR, 
tevens in staat b e s t e k k e n cn 
i M ' m o o t i n g . i i te maken. 

Salaris f l t fOO. 
Stukkeu zoo spoedig mogelijk in te 

zenden aan den Directeur tier Gemeente
werken. 

BECKER &BUDDIN6H. 
Arnliem. 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

W A T E R P A S - I I O K K M E E T -
• N A N D E R S 

1XSTKI JIKXTESr, 
voor INGENIEURS, A R C H I T E C T H , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, «aa. 

( > e ë i u a i l i eerde 

IPeil s oli»il on. 
WEEGWERKTUIGEN 

De Afdeling 's-Gravenhage 
tier Mdatschappij tot be-
vordering der Bouwkunst 

brengt ter kennis van belanghebben
den iiat 1 oor haar, bij ge. oegzatne 
deelname, tu tlezen winter, op nader te 
bepalen arord uren, eene C I M S I J S 
zal gegnven worilen ten b.-hoevi- van 
K u n » U11 uilige 0 |» / . i«- i l ters en 
aankomende Kou w k m i d i -
jjt'ii ter vermeerdering van hunne 
kennis in het v e r » ers-ailsbaelst. 

Zij, tlie daaraan wenschen deel te 
nemen, moeten zich zoo spoedig mo
gelijk, uiterlijk 17 Xorember 
rt. 8 . schriftelijk aanmelden, — met 
opgave van kwaliteit, bij den secre
taris tier Afdeeling, den Heer E . V. 
E l I X E E . Pieter I tul lint raut 
1 1 0 . '4:i alhier. Als bijdrage in de 
kosten heeft ieder deelnemer, geen i 
lid zijnde, tie verplichting vóóraf xe» 
gulden te voldoen; tie leden betalen 
rl.it' gulden. 

Hoofdvertegenwoordiger der 

JOSSON-CEMENT 
V M r K E D E B L i S D en IM.lttM. 

Uitsluitend: litesoort AND. TRAS 
{volgens de nieuwe A, T . met 7 J % 

gloeiverlies). 
H a n d e l In B o u w m a t e r i a l e n . 

De T E « E L Z A A K ii gevestigd 

Spuistraat 109, 
A M S T E B D A M . 

VAN RIJN & Co., SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
Gr 1 r t v i " * ; i 1 v e i * i ng-

voor I I H fienntnle maten. 

ROTTERDAM. 
Kantoor en Mcgatijn Bloemkweeker-
straal 04 b.ld.Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

C. A. HUIJGEN, civ.-ingenieur. 
H O T T E lil» A H . Stationsweg 59. 

Vertegenwoordiger van het EMSEXWEItH HAtSEBSM-AVTEMU* 
te K A l S K I t S I . A l ' T E H X . 

LnchtverTersehlnc;, centrale verwarming- door middel van vrr*Hne looht, steen 
at warm water; locale ve rwarming door middel vau gas- es \«.a vulkachels. 

Badinr ich t ingen , ntoom-kook- en •toom-wanekinrichtlng'ea, denlnreetle-
•Ten, water le id ing . 

Qetuigachrifton van een groot aantal lnriohtitigcu, toowel la het buitenland ala blaas 
land, staan ten dienBte. 

Proiecten worden grat ia geleverd. 

H. P. DER BOER, 
\\ ollenfoppenstraat 3 ? . 

H O T T E H U A M . 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUGHT-BAKOVEHS 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zóveren Medaille A M S T E R 
D A M 1H94, Mfi Gouden Medaille DOR-
D B K C H T lH'.lfi. 

Bouwt ook OVENS m-t uit r i.j«len
den bakvloer en l l r n a i o v e n » . 

TATTBRSALL & HOLDSWOHTê. 
EXSVHEDE. 

Globe, Worke cn Storen. 
Aanleg van Centra le ve rwarming in 

S K K H K N , B H O E I K A H B K N , PARTICU
LIERE en OPENBARE GEBOUWEN MS. 

HANDEL in Wand- en H u art egels 
Asphalt, Schoorsteenmantels, Vloeren. 

GEBRs. HEINLE. 
39, Prinses-Mariestraat 39, 

'S-GRAVEXHAGE. 

GLAS IN LOOD. 
GS-eëtst 
Gesc l i i l c lerc l 
G e b r a n d \JXJIXKT» 

Specialiteit in het versieren 
met Opalescent-ffla*. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
G E It It. V A X M A L S E * ' . 

Stoomtimmerrabrlck — D E N H A A G . 

Z A T E R D A G , 18 November 1899. 

REDACTEUR : Ft W . V A N G E N D T J G z . A d r e s v o o r R e d a c t i e en A d m i n i s t r a t i e : ] l ïureau v a n De Opmerker, 2de S c h u y t s t r a a t 102, 's-Gravenhage. 

A b o n n e m e n t s p r i j s per j a a r bi j v o o r u i t b e t a l i n g v u o r het b i n n e n l a n d 
f$*—; vour l ic lgiü / 6 . 5 0 en v o o r da o v e r i g e l a n d e n der I 'ost-unie, 
met i n b e g r i p v a n Nedei landsch-I i td iö en T r a n s v a a l , f J$0. A f z o n d e r 
l i j k e n o m m e r s bij v o o r u i t b e t a l i n g me', plaat ƒ 0 . 2 5 , «onder p laat fot$. 

A d v e r t e n t i ë n v a n 1 tot 6 regels / 1 . 0 0 , liet b e w i j s n u m m e r d a a r o n d e r 
b e g r e p e n ; v . o r e i k e n r e g e l m e e r /0.15. G r o o t e letters w o r d e n b e r e k e n d 
naar p l a a t s r u i m t e . A n n o i . c e s v a n a a n b e s t e d i n g e n w o r d e n bij o p g a v e v a n 
d r i e p l a a t s i r g e n , s lechts t w e e m a a l g e r e k e n d . 

V E N E T 1 E. *) 
{Vervolg van pag. 359.) 

Wanneer deze kennismaking met Ruskin t i bevalt, 
dan zal ik gaarne van het verdere, wat het eerste boek 
bevat, u ccn volgende keer het een en ander mede
deelen. Er wordt daar een hoogst belangrijke ont
leding van dc bouwkunst 111 haar geheelen omvang 
gegeven. Voor ditmaal ben ik verplicht, daar ik u ook 
over de Venetiaansche gebouwen in het bijzonder wil 
spreken, mij tot hoofdstuk II te beperken, waar Rus
kin zich afvraagt, welke de deugden der bouwkunst 
zijn. Hij beantwoordt die vraag als volgt: 

„In de eerste plaats eischen wij van gebouwen, zoo 
goed als van menschen, twee soorten van deugd, na
melijk dat zij hun plicht doen cn vervolgens dat zij 
dien op een behaaglijke en aangename wijze doen. 

,,Hun plicht bestaat uit twee onderdeden — han
delen cn spreken - handelen, om ons te beschermen 
tegen weder cn geweld ; spreken, om gebeurtenissen 
in herinnering te houden, of gevoelens uit te drukken. 

„Een gebouw behoort dus aan drie eischen te vol
doen : 

1. Het behoort goed te handelen, en dus aan zijn 
bestemming op de beste wijze tc beantwoorden. 

2. Het behoort goed te spreken en zijn bestem 
niing in gekuisehtc woorden uit te drukken 

3. Het behoort er goed uit te zien, ons door zijn 
aanwezigheid te behagen, wat het ook hebbe te 
doen of te zeggen." 

Het hoofdstuk, aan deze stellingen gewijd, is een 
der belangrijkste van het boek. De verleiding is groot, 
het met u te behandelen. Ik zal echter die verleiding 
weerstaan, mij overtuigd houdende, tlat: tie gestelde 

Ter drukkerij dar Naamloozt Vennootschap „Het Vaderland". 
*) V o o r d r a c h t van i l c n heer A . \ V . W e i s s m a n , in d c v e r g a d e r i n g 

Van H o u w k u n s t cn V r i e n d s c h a p , van S N o v e m b e r I.Syo. 

eischen u reeds een denkbeeld geven van het stand
punt, waarop Ruskin zich plaatst Dit standpunt ver
schilt van dat, door Viollet le-Duc ingenomen, of
schoon de Engelschman 111 bewondering voor de mid-
drleeuwen voor den l-'ransi hm.111 niel onderdoet Maar 
terwijl Viollet-le-Duc zich houdt aan de oppervlakte 
der dingen en uitsluitend zijn verstand laat werken, 
dringt Ruskin dieper door en voelt hij sterker dan 
zijn tijdgenoot. 

Zoo kom ik dan tot het tweede deel van het boek, 
waar Ruskin tic gehouwen v;.n Venetië in hun geheel 
beschouwt, nadat hij in het eerste hun architectuur 
ontleed heeft, om ons zijn standpunt duidelijk aan 
te geven. 

Het begin van dit deel behoort tot het schoonste 
wat Ruskin schreef. 

„In vroeger dagen, die nimmer zullen terugkeeren, 
kon geen aanzienlijke reis gemaakt worden, zonder 
ifctt men zich groote moeite had te getroosten. Die 
moeite werd echter beloond, omdat men de streken, 
die men doortrok, op zijn gemak kon beschouwen. 
Als de avond was gekomen en de reiziger op den 
top van den laatsten heuvel dien hij had te beklim-
1 'en. 't kalme dorpje zag liggen, als hij tic verspreide 
huizen, in een waarvan hij zich ter ruste zou leggen, 
beschouwde, als hij zich verlustigde in de groene wei
den en het kleine riviertje aan zijn voeten, dan door
leefde hij oogenblikken van stil geluk. Niet minder 
Was zijn genot, als hij aan de laatste bocht van 
een sloffigen weg gekomen, dc torens van een ver
maarde statl tegen tien rooden avondhemel zag om-
hoogrijzen. Voor deze genietingen van vroeger vindt 
men in de drukte van het spoorwegstation, waar men 
thans aankomt, zeker geen vergoeding. Toen was er 
afwisseling, nu weet men zeker, dat men een kap van 
ijzer en glas zal zien. 
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,,ln die clagen was er geon heerlijker aankomst tlan 
te Venetic. Laten wij, op een herfstochtend, de don
kere poorten van Padc.i doorgaan, cn den weg naar 
het oosten nemen. De weg gaat waterpas, olmboomen 
staan aan zijn zijden ; overal volgeladen festoenen 
in de wijngaarden, de bladen in puiperen schemering ; 
de trossen donkerblauw getint. Dan rijst de weg boven 
de Brenta cn loopt tusschen dc rivier en dc breede 
vlakte, aan de noordzijde, die met cindelooze velden 
van moerbeziebooinen en I urksche tarwe bedekt is. 
Dc Brenta stroomt langzaam doch krachtig ; haar geel
grijs water glijdt tusschen de eentonige oevers, liet 
haast zich niet, treuzelt niet, en slechts hier en daar 
daar draait een kleine kolk, alsof er iets in dc rivier 
was geworpen. De dijk aan dc noordzijde is stoffig 
en zonder boomen. De toren van Dolo trilt in de 
warme lucht, en schijnt niet nader tc komen. 

„De zon rijst meer en nicer, en verhit dc muren van 
de kleine piaz/.a te Dolo, waar wij van paarden ver
wisselen. Xu gaat de reis weer verder langs de Brenta, 
die zich m armen verdeelt, welke zooveel half stil
staande poelen vormen. Aan de overzijde staan een 
[jaar Venctiaansche villa's, zwart, gescheurd, haast 
bouwvallen. Waar zich eens <le kleine tuinen uitstrek
ten, vindt gij nu slechts modderpoelen ; de omhei
ningen zijn door den tijd vergaan. De marmeren tre
den, waar de gondels plachten aan te leggen, zijn 
gebroken en verzakt. Waterplanten groeien er up. 
Eindelijk gaal de weg naar liet noorden, en Ier rech
terzijde is een open veld, bedekt met wuivend gras. 
Doch zie dien kant nog niet uit. 

„Vijf minuien later zijn wij in de opkamer van de 
kleine herberg te Mestre, blij in de koelte van de 
schaduw. De tafel is bedekt niet een laken van twijfel
achtige witheid, waarop borden en glazen geplaatst 
zijn, niet broodjes daartusschen, die meer aan strik
ken van meel dan aan gebak doen denken. liet uit
zicht van het balkon is niet vroolijk. Een nauwe straat: 
niet een eenzame kerk van gebakken steen en een 
sombere campanile daarnaast vormt de overzijde. Een 
klooster vertoont zich, met roodc overblijfselen van 
fresco's boven de vensters. In de straat loopt een 
sloot, waaraan een paar kleine huizen slaan, met een 
rozenpriceltje. De lucht echter, die uil de straat op
stijgt, is geen rozegeur, maar afkomstig van knoflook, 
zeekreeften en gebraden kastanjes, die op stalletjes 
verkocht worden. De pakkedragers hebben ruzie over 
onze koffers ; wij gaan naar beneden, en doen ons 
best; hen lot bedaren te brengen. 

„Na ccn paar honderd schreden komen wij aan een 
kade, waar treden naar beneden voeren. E n daar lig
gen dc zwarte gondels \an Venetië. 

,.\Yij slappen in, en glijden door het groene water 
van een lang kanaal met vlakke oevers. De zeelucht 
wordt merkbaar, in het westen begint de toren van 
Mestre tc verdwijnen, en daarachter rijzen purperen 
bergen, als verlepte rozenbladen, flauw tegen den na-
middaghemel omhoog de Alpen van Bassano. 

„Eindelijk maakt 't kanaal ecu bocht, langs deluge 
bastions van het oude fort Malghera. Weer een kanaal, 
doch nu niet zoo lang. Het wordt wijder, het gras 
der oevers wordt, minder hoog, en eindelijk wordt het 
vervangen door een strand met wier bedekt. 

„Als wij hier eenige jaren vroege geweest waren, 
hadden wij aan onze rechterzijde de lagune kunnen 
zien, cn den warmen zuiderheniel, die zich daarover 
welft. Nu bederft de spoorwegbrug met zijn akelige 
bogen hel geheele gezicht. Aan hel einde van die 
bogen verrijst ccn rij van lage en verwarde gebouwen, 
die, als men de vele torens wegdenkt, wel iets vaneen 
Engelsche fabrieksstad heeft. Eenige koepels, wazig 

en blijkbaar op grooteren afstand, verheffen zich in 
het midden der rij ; maar het eerste wat het o o g trett 
i-: een zwarte rookwolk, die over het noordelijk deel 
hangt en uit een kerktoren komt. Dat is Venetië. 

„Toen dc brug er nog niet was, leverde het gezicht 
op de stad een schouwspel, dat door geen reiziger 
ooit vergeten kon worden. Als de gondel de lagune 
bereikte, na hel kanaal van Mestre te hebben verlaten, 
was de aanblik van Venetië soms een bron van teleur
stelling, want, van dien kant gezien, zijn de gebou
wen minder eigenaardig, dan die van andere groote 
Italiaanschc steden. Maar dit gebrek werd verborgen 
door den afstand, en ruimschoots vergoed door de 
vreemde wijze, waarop dc muren en torens schijnbaar 
uit de diepe zee opstaken. Want het was voor het 
oog niet merkbaar, dat het groote water met zijn zil
veren kabbelingen, zich uitstrekkend van het noorden 
naar liet zuiden, zoo ondiep is; ook dc eilanden aan 
dc oostzijde waren niet te zien. 

„De zilte bries, de witte krijschep.de zeevogels, de 
I pen zwart zeegras, dit alles deed aan een oceaan 
denken, waarop dc groote stad rustte. Dc oceaan was 
niet blauw, een meer gelijk, zooals de zee, die de kus
ten van Napels bespoelt, of die onder de marmeren 
rotsen van Genua sluimert, maar een zee niet de bleeke 
kracht van onze noordelijke golven, en slechts door 
een geheimzinnige macht in loom gehouden, en ver
anderd in een stroom van gloeiend goud, nu de zon 
onderging achter de eenzame, op een eiland gelegen 
toren van dc kerk, die zoo toepasselijk aan „St. Joris 
van het zeegras" gewijd is. 

„Als dc gondel dichter bij de sla. 1 kwam, leek de 
kust, die de reiziger verlaten had, een lange triestige 
vlakte, slechts met wat kreupelhout en wilgen bezet. 
Ten noorden rezen do heuvels van Arciua als purperen 
piramiden omhoog, door de spiegelende lagune ge
dragen. Eenige heuvelruggen strekten zich daarachter, 
uit, en dan kwamen de Alpen, die den geheelen 
noordelijken gezichtseinder begrensden. Boven Vicen-
za. begonnen de ruwe spitsen, als een muur van blauw, 
vreemd geland, door wier kloven men dc bergen van 
Cidorc zag, niet hun witte toppen door de zon be
schenen, als om ze tot een kroon voor de Adriatische 
zee te maken. 

„Wanneer het oog zich daarvan afwendde, zag men 
het gloeien der campaniles van Murano, en onder
scheidde Venetic, grootsch op dc golven rustende 

„Eindelijk was de stad bereikt, niet door een 
poort met torens, maar door een inham, die als tus
schen twee koraalrotsen werd ingesloten. De reiziger 
verbaasde zich over dc lange rij paleizen met kolom
men, over de zwarte gondels, die er voor lagen, over 
het groene plaveisel van het kanaal, dat telkens door 
de bries als met rijke figuren werd ingelegd. 

„Voor het eerst zag hij de Rialto-brug haar reus-
achtigen boog over het kanaal slaan, juist achter het 
Palazza de' ('amerlenghi. Doch eer die vreemde, tce-
dcre boog, sterk als een hol in de rotsen, bereikt was, 
had de gondelier zijn „Ah! Stali" doen hooren, en 
had hij den bcsnebden steven gewend, om het: vaar
tuig in ccn nauw kanaal te brengen, waar de kroon
lijsten der paleizen elkander haast raakten, waar hel 
riemgeplas tegen hel marmer van de muren weer
kaatste. 

„Ton slotte bereikte de boot de breede zilveren zee, 
en verrees de gevel van het Dogenpalcis met zijn 
roode tinten tegenover de koepels van Santa. Maria 
della Salute, die zoo blank als sneeuw leken. Bij dit 
gezicht als uit een tooversprookje was het niet te ver
wonderen, dat dc aanschouwer geheel onder den in
druk kwam." 

Het is voor den hedendaagschen reiziger, nu de 
spoorwegverbinding dc afzondering van Venetië heeft 
doen ophouden, niet meer mogelijk op zulk een wijze 
Venetië tc bereiken. Doch, zoo gij ooit naar de stad 
der lagunen zoudt willen gaan, dan zou ik u raden 
den trein te nemen, die le middernacht aankomt. De 
gondel vervoert tl dan in diepe duisternis naar uw 
hotel, en bij uw ontwaken zal Venetië zich zoo ver
rassend vertoonen, als gij maar kunt wenschen. Ik ten 
minste zal nimmer het gezicht vergeten, toen ik uit 
mijn venster kijkend, den beroemden ingang van het 
Canal Grande in dc morgenzon zag .schitteren, met 
de kerk van La Salute op den voorgrond, en het 
eiland San Giorgio op den achtergrond, of toen ik, 
na een paar nauwe straatjes tc zijn doorgegaan, op 
de Piazza stond. 

Ruskin vervolgt : „Dc laatste paar jaren, die over 
de geheele wereld zalk ccn groote verandering heb
ben gebracht, hadden op Venetic een veel noodlotliger 
invloed, clan de vijf eeuwen, die daaraan voorafgingen. 
Het fraaie stadsgezicht bij de nadering is nu niet 
anders tc zien dan door het raampje van een spoor
wagen, als de trein verplicht is op de brug langzamer 
te rijden. Vele paleizen zijn voorgoed bedorven, andere 
werden ontheiligde bouwvallen. Toch is er nog zooveel 
le zien, dat de oppervlakkige reiziger, a l s hij vertrekt, 
vóór dc verbazing over het vreemde bij hem verdwe
nen is, niet vermoedt, dat de stad zulk een nedcrigen 
oorsprong had. en niet bemerkt, iu welk een slaat 
van verval zij thans verkeert. 

„Ik benijd ten minste diegenen niet, in wier hart 
de verbeelding, die altijd zoo weldadig werkt, gestor
ven is, zoodat zij hen niet meer heen helpen kan over 
pijnlijke indrukken, niet meer verheffen kan boven 
het gemcene, niet meer verbergen kan wat uit den 
toon valt, zelfs niet te Venetië, dat zulke heerlijke her
inneringen opwekt, dat zoo allesovertreffend is in zijn 
schi 'i 'ïihcid. 

„Het Venetië van de hedeiidaagsche schrijvers is 
van zeer jonge dagteekening; het is als een tooneel-
stuk, dat alleen bij kunstlicht vertoond kan worden. 
Zoodra het werkelijke licht der waarheid het beschijnt, 
blijft er niets van over. 

..Geen enkel gevangene, wiens naam waard is in 
herinnering te blijven, is ooit de „brug der zuchten" 
overgegaan, die voor Byron het voornaamste van ge
heel Venetië scheen. Geen Koopman van Venetië 
heeft de Riallobrug gezien, die nu door den reiziger 
als iets zoo merkwaardigs wordt beschouwd, liet 
standbeeld, dat Byrtm door Ealiero doet aanspreken, 
als ware hel een zijner groote voorvaderen, werd op
gericht voor een condolticre, toen Faliero reeds hon
derd i'n vijftig jaar dood was. De meest in hel oog 
vallende stadswijken zijn sedert drie eeuwen zoo ver
anderd, dat als Enrico Dandolo of Francesco Foscari 
uit hun graven konden opslaan, en op een galei den 
ingang van het Canal Grande konden binnenvaren, 
waar dc treden van La Salute uil het water rijzen, 
zi; niet zouden welen waar zij waren, en dc groote 
stad niet zouden herkennen, wie Ier wille cn door wier 
ondankbaarheid zij vergrijsd ten grave gebracht wer
den. Dc overblijfselen van h u n Venetië liggen ver
borgen achter de reusachtige gebouwen, die de vreugd 
waren van het volk, toen het zijn verval tegemoet 
ging ; men moet hen zoeken op pleintjes, waar het 
gras tusschen de steenen groeit, in stille steegjes, aan 
sombere klejne kanalen, waar dc golven hun grond-

agen sind; vijl e i uw en i indei i len. cn hen vv eldra 
geheel ten val zullen brengen. Wij zullen die over
blijfselen bijeengaren, om daaruit althans eenig denk
beeld van de verdwenen slad te krijgen, ccn slad die, 

duizendmaal schooner dan de tegenwoordige, niet dooi
de gril van een vorst of door dc praalzucht van edel
lieden verrees, maar door mannen met ijzeren han
den en geduldige harten werd opgebouwd" 

Het eerste gedenkteeken, dal Ruskin bespreekt, is 
de kathedraal te Torcello. Het hoofdstuk, daaraan 
gewijd, behoort tot de fraaiste van het boek. Ruskin 
gaf u i 1879 ''enige tritische aantcekeningen op z.ijn 
eigen werk in het licht. Hij noemt daar onder anderen 
den zin over de macht der verbeelding, dien ik straks 
voor u vertaalde, een der beste, die hij ten papiere 
bracht, maar erkent, dat hij bij liet hoofdstuk over 
Torcello van een verkeerde onderstelling is uitgegaan, 
omdat niet die stad, maar Aquileja de moeder van 
Venetië was. Hij verontschuldigt zich, dat hij dit hoofd
stuk nicl heeft doen vervallen, doch de lezer, die hier 
weer een uitmuntende beschrijving van hel stadje 
en zijn gedenkteekenen geniet, zal er niet rouwig om 
zijn, dat dit gedeelte behouden bleef. Ware het nici, 
dat dc gebouwen van Venetië zelf thans onze aandacht 
vragen, ik zou u gaarne de vertaling van dit voor
treffelijk hoofdstuk geven. 

Ook het hoofdstuk over Murano, de stad waar de 
Venctiaansche glasblazers wonen, ga ik voorbij, om 
Ruskin over de kerk van San Marco le hooren. Hij 
begint met de legenden te bespreken, die omtrent de 
kerk en haar stichting gaan. Die legenden zijn be
langwekkend genoeg, doch ik moet de lezing aau u 
(•verlaten. 

Omtrent den stichtingstijd van het gebouw zegt 
Ruskin: „De voornaamste deelen der kerk zijn uit 
de elfde eeuw, de Gotlhsclie bijvoegselen uil de veer
tiende, de herstelde mozaïeken uil de zeventiende 
eeuw." 

Mijn verblijf te Venetië was een klein paleis uit 
de 15e eeuw, op den hoek van het Canal Grande en 
den R10 dei Barcaroli. Aan de achterzijde kwam het 
huis uit op den Campo San Moisé, en de straat van 
dien naam. Het is daar. dat. ook Ruskin ons brengt, 
als hij ons de Piazza wil doen bezoeken. Zoo krijgt 
gij dan een beschrijving van wat ik zelf zag — maar 
schooner, dan ik haar ten papiere had kunnen brengen. 

„Wij bevinden ons In een geplaveide steeg, op zijn 
hoogst twee meier breed, vol menschen en schreeu
wende venters, wier slraatgeroej), beginnende niet 
een schrille kreet, en eindigende als in een geluid van 
koperen instrumenten, tusschen de hooge gevels be
paald oorverdoov end is. Boven ons zien wij in vreem
de verwarring, ruwe vensterluiken, ijzeren balkons, 
schoorsteenpijpen en boogvensters met overstekende 
drempels van steen uit Istrië. Hier en daar een paar 
groene bladen, als een vijgeboom over den muur van 
een binnenplaats zijn takken naar buiten steekt, en 
onze aandacht vestigt zich op de smalle strook hemel
blauw omhoog. 

„Aan wederszijden een reeks van winkels, zoo dicht 
mogelijk op elkander gedrongen tusschen de vier
kante steenen pijlers, die de eigenlijke gevels dragen. 
De puien der aanzienlijkste winkels zijn beglaasd, 
doch voor het nieerendeel zijn ze afwezig, en zijn de 
koopwaren eenvoudig op banken en tafels in de open 
lucht uitgestald. Daar het licht slechts uit het steegje 
kan komen, zijn de winkels donker, zoodat dc tegen 
den achtermuur onder een beeld der Madonna ge
plaatste flauwe lamp duidelijk van builen zichtbaar 
is De minder vrome winkelier heeft z.ijn lamp niet 
aangestoken cn vergenoegt zich niet icn stuiversprent, 
maar de meer godsdienstige heeft een gekleurde plaat, 
in een kastje gezet met een verguld lijstje eromheen, 
een paar verlepte bloemen erbij en ccn schitterende 
verlichting. 
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„Bij den fruitverkooper, waar liet ooft opgehoopt 
ligt, heeft de Madonna een overhuiving van versehe 
laurierbladen. De koperslager daarnaast heeft geen 
licht ; m zijn winkel ziet men niets dan dc flauwe 
glans der figuren op de gedreven koperen pannen. 
Dan komt ccn „Vendita Frittole e Liquori", waar de 
11. Maagd, met een vetkaars naast haar, troont boven 
heerlijke gerechten, wier samenstelling het maar beter 
is niet te weten. 

„Doch verderop, in het voornaamste wijnhuis dei-
straat, is de Madonna in volle pracht, boven vaten 
ouden wijn, met flesschen Maraschino daarnaast. Twee 
roode lampen hangen voor haar; maar 's avonds, als 
de gondeliers hier hun geld komen verdrinken, krijgt 
zij ccn geheele kandelaar vol kaarsen. 

„Zoo komen wij aan de brug, die ons naar het 
Campo San Moisé brengt, waar de eigenlijke toegang 
tot de Piazza begint. Maar van deze Bocca di Piazza 
(mond van het plein) is het Venetiaansche karakter 
verdwenen, vooreerst door den verschrikkcltjken Ba-
rokgevcl van San Moisé, dien wij later zullen beschou
wen, en dan omdat de winkels allen gemoderniseerd 
zijn, terwijl het eigenlijke volk op straat vermengd is 
met vreemdelingen, vooral Engelschen en Oostenrij
kers, die heen en weer slenteren. 

„Wij verhaasten onze schreden, om onder de galerij 
te komen, cn dan zijn wij de vreemdelingen plotseling 
vergeten. War.t tusschen de bogen straalt ccn schitte
rend licht, de reuzentoren van San Marco rijst uit hel 
marmeren plaveisel, en aan iedere zijde zetten zich 
de booggalerijcn in geregelde orde voort, alsof dc oude 
huizen uil dc donkere steeg van daareven door een 
onzichtbare hand van elkander waren geschoven en 
bun vervallen muren veranderd waren in sierlijke 
zuilen en behaaglijk beeldhouwwerk. 

„Wel mochten zij dus uit elkander wijken, want in 
dc verte verrijst ccn vizioen. Wij onderscheiden een 
menigte van zuilen, tot een piramide van kleurig licht 
opgetast als een schat van goud, opaal cn paarlmoer. 
\ ijf boogopeningen zijn niet mozaïeken getooid, met 
beeldhouwwerk bezet van albast, dat helder als barn
steen is en teer als ivoor, dat palmbladen en leliën, 
druiventrossen en granaatappelen, vogels tusschen ccn 
reusachtig gietwerk van knoppen en pluimen voor
stelt. In het midden buigen zich statige engelen met 
lange gewaden en schepters, boven de poorten naar 
elkander ; hunne vormen zijn wazig, haast overseintter.1 
door den gouden grond, die tusschen de bladeren naast 
hen glanst ; zoo straalde het morgenlicht door de tak
ken van Eden's hof, toen de engelen voor zijn poor
ten de wacht hielden. 

„De muren der portieken zijn bezet met zuilen van 
jaspis, porfier, diepgroene ser|ientijnstcen en marmer, 
dat zijn blauwe aderen door de zon kussen laat; de 
azuren schaduwen tusschen de zuilen gelijken op de 
golfjes der zee, die het stuivende zand bespoelen. 
De kapiteelen prijken met velerlei samenstel van lij
den, bossen van bladeren, acanthusgroen en wijnloof, 
geheimzinnige teekenen. allen eindigende in het kruis. 

„In de brecde bogen is het heelal verbeeld — enge
len, dc teekenen van den dierenriem, het menschelijk 
bedrijf in alle jaargetijden. En hooger glanst een rij 
van glinsterende spitsen, en witte bogen en roode 
bloemen, een heerlijke overvloed, waartusschen de 
Grieksche paarden hun brecde borst in gulden kracht 
doen stralen en de leeuw van St. Marcus tegen ccn 
blauwen achtergrond met sterren bedekt uitkomt. 

„De spitsen lossen zich op in schuim van marmer, 
dat tegen den blauwen hemel opspat, alsof de bran
ding van het Lidostrand, bevroren, door zeegodinnen 
met koraal en amethist was ingelegd. 

„En welken indruk ïaakt nu die pracht op dc voor
bijgangers? Gij kunt den gebeden dag voor den gevel 
op en neer loopen, en gij zult niemand zien, die hem 
met één blik verwaardigt. In de portieken hebben 
neringdoenden hun stalletjes opgeslagen. Rondom 
het plein voor de kerk praalt koffiehuis aan koffie
huis, waar de luie Venetianen uit den burgerstand hun 
onbeteckenende dagbladen lezen. Onder de vesper 
speelt de stafmuzick, cn dc krijgshaftige tonen ver
mengen zich met den orgelgalm. De marseh overstemt 
het gebed, en het volk dringt zamen om de muzi
kanten. Overal liggen mannen als hagedissen in de 
warme zon te slapen. Schreeuwende kinderen laten 
hun centesuni al spelende op het marmer vallen. En 
op dit alles zien Christus cn Zijn engelen den gehec-
lcn dag neder." 

Deze schildering is nog in 1 fdzaak juist Slechts 
waakt de politic thans beter dan vroeger tegen de 
slapers en de kinderen, en brengt de kapel nu klas
sieke muziek ten gehoore. Ook staan, zelfs al is het 
reisseizocn nog niet aangebroken, benden vreemde
lingen, met de bekende roode boekjes in de hand, 
den gevel aan te gapen, .daar hun belangstelling is 
niet die, welke Ruskin wenscht. 

(Wordt vavolgd.) 

O X Z E A M B A C H T S S C H O L E N . 
Hervormd zal er moeten worden. 
Onder de (15.000 inwoners der gemeente Gronin

gen telt men 7 a 8000 huisgezinnen, die allen belang 
hebben bij ccne betere regeling van het onderwijs 
voor aankomende ambachtsnijveren, en deze verhou
dingen treft men allerwege aan, waar burgerscholen 
moesten zijn of ambachtsscholen zijn geopend. 

Een zesde gedeelte der bevolking wordt bedeeld 
en noopt aller krachten in te spannen om vergrooting 
van den werkkring van iicfdadigheidsbeoefcnaars te 
voorkomen. 

Meer kennis onder den kleinen man betcekent bij 
hem meer welvaart, minder armoede Zou, wordt in 
die richting naar verbetering onderzoek gedaan, her
vorming onzer ambachtsscholen met hare drie a vier 
ambachten kunnen achterwege blijven ? 

Het komt mij voor, den heer v H. op ZEd.'r. 
artikel in no. 42 vooreerst het volgende te moeten 
antwoorden. 

Dc heer Bouwmeester wees er in Juni 189" op, dat 
eene meer juiste regeling van het teekenonderwijs zou 
tc verkrijgen zijn, wanneer duidelijker werd onder
scheiden, wat onder gewoon teekenonderwijs moet 
worden verstaan, wat moet worden verstaan onder 
toepassing van het gewoon teekenonderwijs en wat 
moet worden verstaan onder vakteekenondcrwijs, er 
op wijzende, dat vakteekenondcrwijs door ervaren 
ambachtslieden, tevens vaardige teekenaars en goede 
onderwijzers, dient te worden gegeven en daarom 
cn om de benoodigdc leermiddelen, te duur zal 
komen voor onze ambachtsscholen, die van liefde
gaven moetende leven, het onderwijs naar de ont
gingen gaven moeten regelen en, beperkt als hunne 
middelen zijn, het onderwijs niet kunnen regelen naar 
de behoeften der leerlingen. 

Goed geregeld teekenonderwijs zou dan op gelijk
soortige leest zijn geschoeid als het rekenonderwijs, 
alwaar onderwijs in het cijferen, onderwijs in hel 
toepassen van het cijferen cn vakrekenonderwijs vrij 
duidelijk zijn tc onderscheiden. 

Het teekenonderwijs zou, zoo geregeld, ccne waar
dige plaats innemen onder de ontwikkelende leer
vakken van het middelbaar onderwijs. 

De verwachting van de vooruitstrevenden in onze 
Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding voor 

Handwerkslieden, uat na de rede van den heer Bouw
meester m 1897 voorgoed een eind zou gekomen zijn 
aan de verwarring, die er hcerscht op het gebied van 
het Nederlandsche teekenonderwijs, \vaardoor eene 
afdoende regeling van het onderwijs voor aanko
mende ambachtsnijveren wordt tegengehouden, ia 
eenigszins beschaamd door de critiek van den heer 
Zander in Juni 11., alzoo 2 jaren na dato, mede na
mens anderen, geleverd. 

De heer Zander verklaarde namens zijne mede-
Standers, dat zij kalm hun weg zullen vervolgen. 

Opnieuw bleek het, dat nogmaals voor waarheid 
en licht zal moeten worden gestreden. 

Wanneer de kalme weg, door den heer Zander en 
medestanders inzake het onderwijs aan ambaehts 
scholen en aan avondteekenscholen bevv nideld, word; 
nagegaan, dan blijkt het, dat allerwege de kalme 
weg in strijd is met de eischen, die aan ontwikkelend 
onderwijs gesteld worden. 

Daar moet dus het verschil worden gezocht, en 
wanneer nu blijkt, gelijk mij bleek, dat zij, die den 
kalmen weg bewandelen, van grondig onderwijs he
slist afkecrig zijn, zich zelfs op hunne oppervlakkig 
heid laten voorstaan, dan is die kalme weg in strijd 
met volkswelvaart, dan wordt, door dien weg tc ver
volgen, meer en meer armoede gekweekt. 

Maar niet alleen om armoede-kwecking te beteu
gelen, is noodig het hervormen onzer ambachtsscho
len ; een andere sedert jaren ingeslopen misstand, de 
niet volledige invoering ccner Rijkswet en wel die 
op het Middelbaar Onderwijs, zal door hervorming 
onzer ambachtsscholen, zoodat zij beter voorzien in 
de volksbehoeften, worden opgeruimd. 

Mijnerzijds zou men kunnen besluiten de ambachts
scholen, die weinig ontwikkeld, halfwassen werkvolk 
kweeken, uit den weg te gaan, aangezien de heer Zan
der cn zijne geestverwanten langzamerhand wel zul
len inzien, dat ook zij den rechten weg, die het belang 
der leerlingen huldigt en verheffing onzer ambachts
nijverheid bevordert, moeten bewandelen, doch daar
door zal dc ziekelijke toestand van ons teekenonder
wijs niet worden verbeterd. 

De heeren Zander en medestanders zullen niet hand 
en tand het teekenonderwijs, dat zij vaktcekenondcr 
wijs, gegeven aan kinderen van 15 en 16 jaren, ge
lieven te noemen, willen verdedigen en alzoo een 
groot gedeelte van het kwart millioen gulden, thans 
jaarlijks gebruikt, nog ccnigen tijd onttrekken aan 
het zoo noodige ontwikkelende teekenonderwijs voor 
onze ambachtsnijverheid. 

Om schoon baan tc verkrijgen, moet er daarom tel
kens en telkens worden aangedrongen op spoedige 
hervorming onzer ambachtsscholen cn het heropenen 
en openen oer burgerscholen, de inrichtingen waarvan 
is aangetoond dat zij goed geregeld zijn bij eene 
Rijkswet, doch die in hare ontwikkeling worden 
tegengewerkt. 

Dat het mogelijk is, en niet alleen in het belang der 
leerlingen, maar ook in het belang der beambten, 
onze ambachtsscholen te hervormen, door zooveel 
doenlijk van het onderwijs te brengen onder de wet 
op het M. O., is misschien nog niet duidelijk genoeg 
aangetoond. 

Dat moet dus in een volgend artikel nog eens in 
andere bewoordingen worden herhaald. 

Groningen, to Nov. 1899. J. B. J A G E R . 

H E R S T E L L I N G S W E R K E N A A N D E 
ST. JANSKERK T E GOUDA. 

Zooals bekend is, zijn aan dc St. Janskerk te Gouda 
sedert ccnigen tijd herstellingswerken onderhanden 
genomen, waarvan de leiding werd opgedragen aan 

de architecten Joseph Cuypers en W. Kromhout 
Toen het bericht hieromtrent in de dagbladen ver

scheen, werd hel door velen met instemming begroet. 
Tot voor korten lijd toch kon de kunstlievende be
zoeker van Gouda zich bij elk bezoek ergeren aan 
de wijze, waarop een der merkwaardigste monumen
ten van ons land werd onderhouden, of beier gezegd 
aan de wijze, waarop men de aandacht wist af te 
leiden van de bedenkelijke teekenen van ccn lang
zaam maar zeker verval, die er zich aan vertoonden. 

Langzaam gelukkig, want dc grijze St. Jan heeft 
een sterke constitutie. Ware dit niet zoo, hij zou reeds 
lang tot puin gevallen zijn, de kostbare glazen in zijn 
val medesleepend en tot scherven verbrijzelend. 

Ier verontschuldiging van degenen, wien dc zorg 
voor het gebouw was toevertrouwd, zou men kunnen 
aanvoeren, dat men, gelijk elders, ook hier beschikte 
over beperkte middelen of geen middelen ter be
schikking meende tc mogen stellen. Wat echter be-
schikbaar was werd aan lapwerk verknoeid. 

Bedenkelijke verzakkingen waren sinds jaren ge-
M mslali erd ; toch bepaalde u i e n zich jaren achtereen 
tot het opknappen van de muren met Portland-
cement, het aanplakken van omlijstingen langs de 
ramen, blokken verbeeldende, die den argcloozen, 
niet deskundigen voorbijganger zeker in den waan 
moesten brengen, dat de ramen, die de kostbare gla
zen bevatten, nu op ongemeen solide wit/.e werden 
voorzien. Men was overtuigd, dat aan de fundeerin
gen wat haperen moest, doch 0111 lot het besluit te 
komen, d;e fundeeringen dan eens op te graven, 
schijnt het advies van de zooeven genoemde archi
tecten noodig te zijn geweest. 

Toen was het uit met de halve maatregelen ; toen 
werd een gedeelte van het noorder transept en ver
volgens het buitenste zijschip aan die zijde ontgraven 
en kwamen de oorzaken aan het daglicht. Zware 
schoor- cn ondervangingswerken werden gemaakt en 
na ccn grondig onderzoek van vele oude gebreken en 
ingekankerde wonden door dc heelmeesters, vatte 
men op afdoende wijze eindelijk het herstellingswerk 
aan, en wie nu af en toe de eerwaardige patiënte 
bezoekt, kan het langzaam zien vorderen. 

Voor zoover dit is na te gaan, wordt het werk op 
oordeelkundige wijze uitgevoerd. 

Men heelt de ramen in het onder handen genomen 
zijschip uitgenomen en de glasvakken opgeborgen 
in speciaal daarvoor gemaakte kasten, met evenveei 
genummerde laden, als er glasvakken zijn, een han
delwijze, die alleszins gemotiveerd is, waar het zulke 
kostbare stukken geldt. De ramen zuiien ook in de 
herstelling deden en deze maatregelen schenen de
genen, die deze reeds zoo zeer mishandelde kunst
werken op hun waarde weten te schatten, gerust te 
stellen, dat ook daarvan in 't vervolg geen sprake zou 
zijn, maar dc piëteit in acht genomen zou worden, 
die tic behandeling van zulke zaken vereischt. 

Een gerucht, dat: mij dezer dagen ter oore kwam. 
doet inij evenwel vreezen, dat zij, die zoo dachten, 
zich te vroeg verheugd hebben. Volgens dat gerucht 
toch zou een (of meer) van de ramen, die ter her
stelling naar Roermond *) gezonden waren, nogal 
beschadigd teruggekoini 11 zijn, en nogal erg bescha
digd, namelijk zoodanig, dat het weder naar Roer
mond terug zou moeten, om opnieuw hersteld le 
worden. 

Meerdere bijzonderheden zijn mij niet bekend, zoo
dat ik niet kan nagaan, of dc schade groot of klein is. 
Ik weet ook niet hoe het ongeluk gebeurd is en 
welk raam het heeft getroffen, maar ik weel wel, dat 

*) Waarom niet naar Delft'of|naar Veerc? D e i c vrrc^ meen ik 
mij terloops te mogen veroorloven. 
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in het zijschip, waar de ramen nu uitgenomen zijn, 
er twee van de gebroeders Crabeth aanwezig waren. 
Men verzendt zulke kostbare en bovendien zoo breek
bare kunstwerken toch niet gewoon als vrachtgoed 
of bestelgoed, zoomin als men dit met een kostbaar 
schilderij zou doen. Wanneer dit hier gebeurd is, is 
er een grove fout begaan en wie hier nu de schuld 
van draagt, dit na te gaan ligt niet in mijn bedoeling. 
Ik wil alleen het feit constatceren, een feit dat, wan
neer liet gerucht: waarheid blijkt te bevatten, en hier
aan mag ik vooralsnog niet twijfelen, le ernstiger is, 
omdat liet 't vertrouwen schokt in de bouwmeesters, 
aan wie de herstelling van een onzer kostbaarste 
monumenten is opgedragen. 

Dit vertrouwen zou ik in dit geval gaarne onge
schokt bewaard zien, omdat men het er vrijwel over 
eens is, dat bier een der gelukkigste combinaties ge
vonden is, die men zich, waar het dc herstelling van 
monumenten geldt, wenschen kan. 

Met de meeste zorg, met de grootste liefde voor 
zijn werk kan de architect er echter niet voor instaan, 
dat er geen fouten worden begaan, dat weet ieder 
collega uit zijn eiĵ en practijk zóo goed, dat hij er 
niet aan denken zal er zijn kunstbroeder een verwijt 
van te maken. Hier echter kan de fout van één werk
man het niet tc vergoeden verlies van een uniek 
kunstwerk ten gevolge hebben, dat deel uitmaakt 
van een schat, dien wij, waar reeds zooveel verloren 
ging, wel met de meeste zorgvuldigheid mogen be
waren, en die terecht als nationaal eigendom be
schouwd wc >rdt. 

Dat dan ook de mannen, die er a.lfs van ••veten, 
over dit geval spoedig eenige ophe.dering zul lei. 
geven is ccn m. i. alleszins gerechtvaardigde wens*!; 
Dat die opheldering tevens ccn geruststelling bevatte, 
hoop ik van harte. 

LucTon. 

M A A T S C H A P P I J TOT BEVORDERING DEK BOUWKUNST 
A F D E E L I N G A R N H E M * 

Vergadering von Woensdag 8 November iSyo. 

De Voorzitter opende de/.e eerste w interhyeenkomst met eeu 
opwekkend woord ann de leden, en eene aansporing aan ieder 
door liet bijbrengen van zgn steentje tc trachten de vergaderin
gen Leerzaam en aangenaam te doen zijn. Hij brengt eerbiedige 
hulde aan den te vroeg ontslapen collega J . \V. Boerbooms. 

Tot bestuurslid in de plaats vun den lieer Midler, dio bedankt 
heelt, werd met groote meerderheid van stemmen gekozen de 
lieer W. I'. C. Schaap, adjunct-directeur der gemeentewerken, 
die deze benoeming aannam. Besloten werd om eeno prysvruag 
uit te sehryveu en daarvoor een keuze te doen uit een preekstoel, 
een abri, eene rustieke brug iu een park, een duiventil en een 
monumentale standkraan voor drinkwater op een markt. In eene 
volgende vergadering zal daarover worden beslist Daarna werd 
het woord gegeven .an den heer J . H. Leliuiun. bouwkundig 
ingenieur te Delft, die eene causerie hield over oude en nieuwe 
steden, en daarbij eene zeer interessante kunstbeschouwing gaf 
van eigen schett-en, stadhuizen, stadsgezichten, woonhuizen, platte 
gronden van oude en nieuwe steden, waaronder een interessante 
plattegrond van A mBterdam. 

In den Romeinsehen tijd werden de grondslagen gelegd vnn de 
eerste steden in (ierniunië; ook ons land behoorde daartoe. Spreker 
vond hierin aanleiding tot eeno meer uitvoerige best bouwing van 
dc Romeinsche heerbanen in ons land. Over het algemeen kon 
men van de steden en kaste*len die er aan lagen zeggen, dat de 
handel de mensehen samendreef naar de hoofdpunten der wegen; 
uit vele plattegronden blijkt hoe eene stad groeide langs de wegen. 
Lang niet alle steden reeruteerden hare bevolking uit dege
lijke elementen. Nog in de lCde eeuw wees Keizer Hendrik do 
Vogelaar Merseburg aan. als veilige woo0plaats voor dieven en 
roovers, m'ts dezo hun talent zouden gebruiken tegen vijnndclyke 
•lammen Rene nadere beschouwing van de plattegronden leidt tot 
het onderscheiden van twee typen. Do regelmatige steden, byv. 
Alexandria, Freudenstadt, Sabüoueta, ontstonden ineens, en iueest.il 
0]) hoog bevel, de onregelmatige groeiden langzamerhand. 

Vervolgens htond spreker stil by eenige antieke steden en 
ontworpen er voor. Een vau de meest geniale plannen voor eene 
stad was het plan van een Griek, om den berg Athos te ver
hakken tot eon menschenbeeld. hetwelk in de eene hand de sta«l 
zou dragen en iu de andere eene groote schaal, om al het uit 
het gebergte verzamelde water in die schaal te verzamelen en als 

een groote waterval in zee te laten vloeien, liet plan van Michel 
Angelo, om den grooten marmerberg Carrara als een groot 
statue te hakken, it) gelukkig ook niet ten uitvoer gekomen. 

Veiligheid en rust zgn de eerste levensvoorwaarden voor eerlijken 
handel cn goed a kunst; de dringende eiseh, eene stad te ver
sterken, was van den grootten invloed op deu houw van midden
eeuwsehe steden, l i t de ongeregelde toestanden, die daar volgens 
onze begrippen heerschteii, mag men Diet afleiden, dat toen ter 
tijd geen toezicht en bemoeiing van overheidswege voorkwamen. 
Het tegendeel is waar. Alle publieke en niet pnhlieko vermake
lijkheden . kleeding cn elke uiting van weelde stond onder controle, 
ln de 15e eeuw brandden te Keulen 2 lantaarns; éénc voor bet 
raadhuis en «'•- no voor de Cunibertskerk. De hordoelen waren 
veeltijds Btadseigendommen. Tot het laatst der 17e eeuw was bet 
aan de mtnde-on verboden gebruik te maken van een karos. In 
1070 verbood de stedelyke politie te Amsterdam eene gebrekkige 
juffrouw om zich te laten rijden. Een eeuw later, in 1777, waren 
in Amsterdam 40.000 (?) luxe paarden. 

Aan de hand van eene geschiedenis van 's-Hertogcnhosch gaat 
spreker na, welke gevaren eene stad eertijd- bedreigden; brand 
was het meest to vrcezen. I'it verschillende keuren wordt aange
toond, dat sommige steden reeds vroegtijdig hiertegen maatregelen 
namen en nok de burgers tegemoetkwamen, die hun huis in 
brandvrij materiaal wilden optrekken. Met de hygiene stond men. 
ondanks de beste bedoelingen, op gespannen voet. De nauwe 
straten, dc opeenhooping der bevolking, de modderpoelen op straat, 
het groote aantal losloopende huisdieren, vooral varkens en het 
gemis eener redelijke straatreiniging veroorzaakten op den lange:, 
duur allerlei epidemische ziekten, ln 14'.»0 was het te Neurenberg 
op straffe verboden meer dan 10 varkens in één huis te houden ; 
en zeer geroemd was daar de zindelijkheid!! De stadsreinigingen 
stonden niet hooger dan die van Constantinopel in onze dagen. 

cpreker meende, dat het gezond verstand reeds vele van de 
eischen, waarvan hij er eenige noemde, aanwees, l'ttsluitcnd 
schilderachtige effecten, zooals middeneeuwsehe steden die aan
bieden, kan men niet namaken; trouwens alleen als de levens
opvatting van vóór vier eeuwen weder ging heerschen, 'tgeen 
ondenkbaar is, zou men zich op deu duur in zulk een sud thuis
gevoelen. De an ist moet zorgen dat de wandelaar variatie heeft; 
hij moet waken tegen het eentonige netwerk van lange stiaten. 
eu onder dc leuze: „Tart dans la rue" zorgen voor een of ander 
•point de vue". dat rust geeft aan het oog. Een monumentale 
drinkiontein, een abri of een toiletgcbouwtje zijn door on/e moderne 
steden aangewezen, daarvoor te dienen. Om verschillende redenen 
zyn de architecten de personen die waken moeten voor den aan
leg van nieuwe, en het behoud van oude steden. Geen ander 
vak dan het hunne, vereenigt immers de wetenschap en kunst, 
die noodig zyn om zulk een taak naar behooren te vervullen; 
daarenboven is hun belang er direct bij betrokken; bun werk 
immers, zal er den terugslag van ondervinden, als ecu buurt te 
boek staat als saai eu vervelend. 

Door den Voorzitter werd spreker de hartelijke dank van de 
vergadering gebracht en de wensch erbij gevoegd, dat dit voor
beeld ook anderen moge opwekken, de vergaderingen aantrekke
lijk en leerzaam te maken. De daarna door den heer Leliman 
gegeven kunstbeschouwing werd met aandacht gevolgd. 

KONINKLIJK INSTITl'UT V A N I N G E N l K l i i S . 
liet Instituut hield den 14den dezer eene in veel opzichten, 

belangrijke vergadering in het lokaal „Diligeutia" alhier. 
Wegens afwezigheid van den president J . I'. W. Conrad, die 

zich naar Bgypte had begeven ter bijwoning van de feestelijk
heden aan het kanaal van Suez, werd de vergadering door den 
vice-president J . M. Telders geleid. 

In de eerste plaats /(j gewezen op de reorganisatie van het 
Instituut, die op tweederlei wijze werd voortgezet en bevestigd. 

Vooreerst wat betreft de uitgave van bet door het reglement 
voorgeschreven weekblad, liet denkbeeld, 0111 ten behoeve van 
dc leden bij de werken ook een weekblad als orgaan van het 
Instituut het licht te doen zien. was niet nieuw; herhaaldelijk 
had het een punt van ernstige en gezette overweging bij den 
Kaad van Bestuur uitgemaakt, en telkenmale was daarbij ook 
sprake geweest om te trachten bet weekblad De ingenieur, het 
orgaan van de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, daaraan, 
zoo mogelijk, dienstbaar te maken. Hadden die pogingen destijds 
niet tot den gewenschten uitslag geleid, thans was het den nieuw 
opgetreden Kaad van Kestuur gelukt met het Kestuur dor boven
vermelde Vereeniging tot een ontwerp-ovcreeukomst te geraken, 
strekkende om J). ///.,<•;//< nr als gemeenschuppeiyk orgaan vau 
beide lichamen het licht to doen zien. Kij den oproepingsbrief 
was oen afdruk van dat ontwerp aau de leden toegezonden. 

Kij de behandeling van deze zaak ontbrak het niet aan be-
/waren uit den boezem der leden, zoowel wat de linancicele 
regeling betreft als wat aangaat het punt van reductie. De presi
dent en de penningmeester beijverden zich die bezwaren te ont
zenuwen, en daarbij kwam ook iu overweging dat het ontwerp, 
EOOall het na nauwgezette voorheroidit g was tot stand gekomen, 
geen amendeering toeliet, maar by goedkeuring iu ziju geheel 
moet-t worden aangenomen. M« t overgroote meerderheid hechtte 
de vergadering danrann hare goedkeuring. 

Een tweede pont, met de reorganisatie in verband staande, 
was de onlangs plaats gehad hebbende oprichting van ccne vak-

afdeeling voor spoorwegbouw en spoorweg-exploitatie, waarom
trent eenige mededeelingen werden gedaan. 

Voorts werd goedgekeurd eene nadere regeling der geldelijke 
cn admioislruiievo verhouding van de afdeeling „Nederlandsen-
Indië" tot het Instituut. 

De vergaderzaal was rykeiyk versierd met een overgroot aan
tal teekeningen, uit het archief van het Indisch Departement 
van Burgerlyke Openbare Werken, welwillend ter beschikking 
gesteld en in verband staande met de eerste op het programma 
voorkomende voordracht, namelyk die van het lid 0 W. Werjs, 
die de onverdeelde aandacht vau dc leden gedurende geruimen 
tijd bezig hield met hoogst belangrijke, op uitnemend duidelijke 
wijze voorgedragen mededeelingen omtrent den aanleg en de 
exploitatie der Pntegoowan-werken, waarin een blik werd ge
worpen op de werkzaamheid van den ingenieur op irrigatie-
gebied in Nederlandecb-Indië, waarvan die werken, zjj het op 
betrekkelijk kleine schaal, een welgeslaagd voorbeeld opleveren. 
Spreker wenschte met zijn voordracht vooral een indruk te geren 
hoezeer de ie gei ieurs-werkzaamheid op het irrigatiegebiod iu 
Indië zich ontwikkelt, en deed dit in verhand met de bedoelde 
werken gelegen in de residentie Pasnroean en ter grootte vnn 
ongeveer de helft van den llaarlemmermcerpolder. Zy vormen een 
samenhangend geheel van bevloeiïrgs-, afwaterings- en water-
keerendc werken, ter vervanging van een voor den geregelden 
watertoevoer onzeker werkend en voor een spaarzaam waterver
bruik geheel ongeschikt stelsel in het gebied, waarover die werken 
zich uitstrekken. Het beheer en de exploitatie zijn zoodanig ge
regeld, dat goedkoopheid en doelmatigheid zijn vereenigd, terwijl 
hot particulier landbouwbelang door de Instelling van zooge
naamde waterkringen hehooriyk is behartigd. 

De voordracht gal aan dc leden Déking Dura, Koster en Van 
Sandick aanleiding tot het vragen van eenige inlichtingen, die 
op elleeiini voldoende wyze door den spreker werden verstrekt. 

Wegens het ver gevorderde uur moest het lid M. Sijmous afzien 
van zijne in de tweede plaats aan de orde gestelde voordracht 
over de Wetgeving tot regeling van het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid. Met een enkel woord wenschte hy echter mede 
te deelen waarom hjj deze voordracht in den boezem van het 
instituut had wenschen te houden, namelijk omdat eene, op zjjn 
initiatief ingestelde commissie in den boezem van do Vereeniging 
van Burgerlyke ingenieurs te deztr zake een rapport nad uitge
bracht, waarin de technische zyde van dc quaestie niet tot baar 
recht was gekomen. 

Naar aanleiding van tie verschijning van de Fransche vertaling 
van het „Gedenkboek" 1847—1897 van het Instituut bracht het 
Ud W. I'. Leemans dank aan allen, die zulk een groot auudeel 
hadden gehad in het tot standkomen van dit veelomvattend en 
moeilyk werk, in het byzonder aan den bonorair-secretaris .1 
Tideman, het lid .1 Schroeder van tier Kolk en den tegenwoor
digen secretaris U. A van Sandik. 

Een groot aantal nieuwe loden werd wederom aangenomen. 
Als algemeene indruk mag worden vermeld, dat naar mot grond 

kan worden verwacht, het Instituut een schoone toekomst te ge-
moet gaat. 

SOCIËTEIT „U. K. I" TE ROTTERDAM. 
Vergadering van Woensdag 15 Xocember 18911. 

Op deze vergadering werd door den heer K Nooycn, decorateur 
e n lid der sociëteit, eene voordracht gehouden o v e r : „De wand 
e n zyne versiering". 

Na eeu kort historisch overzicht, w a a r i n spreker aantoont dat 
mén door alle tyden heen getracht heeft den wand zoo aangenaam 
mogelyk te doen schynen, legt hy er nadruk op, dat de wand, als 
zynde het voornaamste deel van hot vertrek, steeds onze grootste 
zorg verdient. 

Spreker beschrijft nu den wand in de verschillende kunstperioden, 
waarbij steeds de lambrizeeriog een hoofdrol speolt, om daarna 
te komen op den tegenwoordigen wand met zyne versiering, welke 
helaas maar al te dikwijls verwaarloosd wordt Benlambrizeeriug 
toch is gcwoonlyk een ongekende weelde, cn stjjlloos loopt het 
doek of papier tot aan den grond toe door, zoodat een basis van 
den wand ontbreekt, daar men een 0 13 M hoog puntje toch 
niet als basis kan beschouwen. 

Voor onzen tijd acht spr. de stot (P) wel het rijkste hulpmiddel 
voor wandversiering, doch meer gebruik maakt men van papier; 
bedoelde men aanvankelijk met papier kostbare stoffen te imi-
toeren, thans heeft het een persoonlek karakter gekregen, waar
door het ten volle aanspraak maakt op zijn toepassing. 

De kleur van den wand maakt op ons don eersten e n grootsten 
indruk; men dient daarom to zorgen, zogt spreker, dat hy har
monisch is, daar hij den achtergrond vormt van alles wat in 't 
vertrek geplaatst is; men moet geen niets zeggende kleuren ge
bruiken, doch de natuur tot leidsvrouw nemen, die ook met ver
schillende kleuren e e n harmonisch geheel maakt. Verder dient 
de waud als plat vlak behandeld te worden, dus met uitsluiting 
van elke versiering die relief uitdrukt. Ken collectie.photo's, stollen 
en papieren dienden de/.e voordracht ter opluistering. 

Na een beroep gedaan te hebben op allen, om den wand wat 
minder stiefmoederlijk te behandelen, eindigt spreker zyn voor
dracht onder luid applaus der aanwezigen, waarna du Voorzitter 
don spreker dank brengt voor zyu hoogst duidelijke en interes
sante voordracht. 

FRIESCHE BOUWKRING TE LEEUWARDEN. 
Vergadering van Donderdag 1*! November 189!). 

De Voorzitter opent de vrij talryk bezochte vergadering mot 
een hartelijk woord van welkom aan de nieuwe leden, en stelt 
de verkiezing van een bestuurslid aan de orde, wegens het be
danken van den heer I'. Jansma. In zijn pUats werd gekozen de 
heer Terpstra, en nadut twee nieuwe leden werden aangenomen, 
gaf de Voorzitter het woord aan don heer A. W. Weissman, 
arebitect-ingenieur te Bussum, die welwillend had gehoor gegeven 
aan de uitnoodiging om in deze vergadering op te treden met 't 
onderwerp: „Hans Vredeman do Vries en zyn tyd". 

In zyn inleidend woord verklaarde spreker geen beter onder
werp te kunnen kiezen dan het leven en de werken van een per
soon die Leeuwarder van geboorte was en ruimschoots heeft by-
gedragen tot den bloei van de kunst in Nederland; wiens werken 
evenwel nog zoo weinig bekend zyn en wellicht daardoor zoo 
miskend worden, dat men zelfs in zyn geboorteplaats nog geen 
straat naar hem heelt genoemd ter zjjner herinnering 

Het is spreker aangenaam dat de plaatwerken van den grooten 
meester hier zyn tentoongesteld, waartoe hy welwillend in de 
gelegenheid gesteld is door den heer Frederiks, architect te Middel
burg; de heer Frederiks is de eenigste die alles van Hans Vredeman 
de Vries verzameld heeft, en daar deze platen tot heden niet ter 
leen werden afgestaan, heeft de geboortestad van den meester 
de primeur. 

Aan de hand van deze plaatwerken werd het duidelyk hoe door 
het toevoegen van nieuwe motieven aan de bestaande vormen, 
werk in 't leven werd geroepen dat voor oorspronkelijk kon door
gaan; welk een invloed zijn werk heeft gehad op latere kunst 
bewyst 0. a. bet Raadhuis te Leiden, het Waaggebouw tc Alkmaar, 
de Oosterpoort te Hoorn enz. 

Na He tidsomstardigheden te hebben geschetst, waarin Vredeman 
de Vries leefde, werden als zyn woonplaatsen genoemd de steden 
Kampen, Mechelen en Antwerpen. Spreker noemde de verschil
lende meesters, waar bjj Vredeman zyne opleiding heeft genoten 
en vermeldde de werken, die door hem werden uitgevoerd; aan 
het einde van zyue voordracht deelde spreker mede dat Vredeman 
de Vries, in 1527 geboren, op 77-jarigen leeftyd overleed. 

Omtrent het stellen van kandidaten voor leden van Kamers van 
Arbeid, als laatste punt op de agenda voorkomende, werd be
sloten eene buitengewone vergadering te houden. 

Niets meer aan de orde zynde, had de Voorzitter de aange
name taak 0111 den heer Weissman den dank der vergadering 
te brengen voor de leerzame en interessante voordracht en voor 
't zeldzaam kunstgenot, dat den leden door de tentoongestelde 
platen was aangeboden; hy sprak daarhy den wensch uit, dat een 
der straten langs de gemeentebouwterreinen naar V > 3 d e m a u de 
Vries moge genoemd worden. Op voorstel van een der leden werd 
besloten dienovereenkomstig een verzoek tot het Gemeentebestuur 
te richten. 

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 I Ï , \ V E \ H . V < ; I : . Voor bet in Maart 1900 te houden vergel jjkend 

examen voor opzichter van den Rijkswaterstnat worden tot deel
neming alleen toegelaten zy , die op 1 Januari 1900 het 21e levens
jaar reeds en het 30e nog niet zyn ingetreden. 

Aanmelding moet geschieden vóór 1 Februari 1900 aan het 
Departement van Waterstaat met een op zegel geschreven ver
zoek , dat tevens moet bevatten eene nauwkeurige opgave van 
naam, voornaam, woonplaats en betrekking. 

De Staatscourant nü. 2(JÜ bevat nadere bijzonderheden. 
— Wy vestigen de aandacht op achterstaande annonce van het 

Bestuur van het Bouwkundig t ïenootschap. De beer Arild Madson 
zal Dinsdag 20 en Woensdag 21 dezer, des namiddags vun 2 — 4 uren, 
in het gebouw van den Haagschen Kunstkring séances goven over 
Noorsche weelkunst. Op deze séances hebben de leden vau het 
Bouwkundig Genootschap, op vertoon van hun diploma,kosteloos 
toegang. 

— Zaterdagmiddag, II November, werd in den „Kunstkring" 
de kunstnyverheidsteutoonstelling geopend vun voortbrengselen 
van leden der vereeniging „Arti et Industriae", hy gelegenheid 
van het 15-jarig bestaan der vereeniging. 

De secretaris, de heer Fr. J . Belinfante, opende hnar met een 
kort woord. 

Hy wees o. a, op het feit dat de vakteutoonstelliugen dor laatste 
jaren hebben bewezen dat niet werd stil gezeten. Ook de vereeniging 
„Arti" heeft gewerkt; hare pogingen ten aanzien van proeven 
van bekwaamheid in bet ambacht vonden krachtigen steun bij 
do Maatschuppü van Nyverheid, en er is thans een permanente 
commissie om het afleggen van proeven mogelyk te maken. 

De heeren J . J . vnn Nieukerken en II. L. Koersma hebben 
ook in dit opzicht hooge verdiensten. 

Pogingen om een kuiHtnijverheidstijdschrift te stichten en een 
kunstnyvcrheidshalle te vestigen, moest de vereeniging, wegens 
gemis uan tinaucieeleu steun, opgeven, maar door kunstbeschou
wingen, prijsvragen, bezoeken aan musea trachtte zij het kunst
gevoel op te wekken. 

A M S T I : U H \ M De Kamer van Arbeid voor de metaal- en houtbe
werking alhier heeft, naar aanleiding eener ingekomou klacht, 
besloten, in aansluiting aan hetgeen te dezer zake door eene andore 
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Kamer alhier wordt verricht, eon onderzoek in to stollen naar de 
toepassing der vanwege dezo gemeente geldende bepaling-en om
trent loon en arbeidstijd, teneinde, indien daartoe termen bestaan, 
het gemeentebestuur uit to noodigeu uan billijk gebleken wenioheo 
te willen tegemoet komen. 

De Kamer heeft aan verschillende vereenigingon van patroons 
en werklieden advies gevraagd over dc zaak. Maar boveudien roept 
zij allen op, die meenen haar inlichtingen to kunnen verstrekken 
o»cr de volgendo vragen: 

Wordt door den aannemer of' onder-aannemer wel conn een 
under loon uitbetaald dan v:i cent voor een ambachtsman, 21) 
cent voor een vakarbeider die geen ambachtsman is en 18 cent 
voor een handlanger, opperman of sjouwerman boven 23 jasrf 
Worden er wel eens middelen gebruikt om dit loon to ontduiken 
en welke dan'r Wordt het loon wel lei.s ergens anders uitbetaald 
dan ou het werk of op de werkplaats- Krijgen zij, die op do 
werkplaats weikon in direeten dienst van don hoofdaannemer voor 
de gemeente, ook het loon? /ijn u gevallen bekend van zaken, 
die binnen do gemeente moeten vervaardigd worden en buiten 
gemaakt zynr Wordt het loon wel eens aan een ander dan den 
werkman zelf uitbetaald'i Wordt de opzichtor van do gemeente 
altijd bij de uitbetaling toegelaten- Wordt er vaak overgewerkt 
(langer don elf uur) en wordt dan voor het eerste uur 10 pCt., 
voor het tweede 20 pCt, voor het derde 80 pCt. en voor de vol
gende uren en voor den Zondagsurbeid de helft meer loon be
taald f Krijgt gy' altijd eene aanstelling van den aannemer, waarin 
het loon staat vermeld? Is de gemeenteverordening, waarin oit 
alles is bepaald, altyd op bet werk aangeplakt f Ziju er nog andere 
opmerkingen te maken? 

Zij, die naar aanleiding van deze vragen iets hebben mede te 
deelen, kunnen dit doen aan allo leden der Kamer, doch worden 
verzocht zich zoo mogolyk vóór of op 21 November aanstaande 
b | vuorkeur te wenden tot den secretaris, den heer J . Brcdóe, 
Nassuukade TH, alhier. 

Indien men het verlangt belooft de Kamer de meest strikte 
geheimhouding van den mium van hem, die zich tot haar richt 

— Het bet-tuur der Technische Vakvereeniging hoeft aan den 
Gemeente raad het volgend adres gericht: 

Ondergeteekenden, uitvoering gevend aau een besluit, geno
men in de vergadering dd, 1 November 1899 , van de afdeeling 
Amsterdam der „Technische Vakvereeniging' (goedgekeurd bij 
kon. besluit dd. 24 Juni 1896, no. 34), nemen bij dezo de vry-
heid beleefd doch dringend uwe aandacht te vestigen op het 
teit, dat de gelegenheid lot het verkrijgen van onderwijs voor 
toekomstige ambachtslieden in de hoofdstad verro van toereikend 
is eu dringend uitbreiding vereifcht. 

Als leden van eoue Vereeniging, dio bestoat uit opzirhters, 
teekenaars, werkmeesters, en meesterknechts in de technische 
vakkeu, uit personen dus, die uit hunne dagelïjkseho ervaringen 
het nut van goed vakonderwijs bjj de werklieden hebben leeren 
kennen en wuarrtoeren , hebben wij ons steeds verheugd io den 
toencmeLden bloei der beide ambachtsscholen te dezer stede, 
en in het steeds toenemend bezoek der avondscholen , verbonden 
aun luide inrichtingen, zo .wel als iu de oprichting van de ver
schillende avoud-vukschulen, die op audercr iniliatief in de 
laatste jaren hier ter stede zyn oi gericht. 

Onaangenaam werden wQ echter getroffen door de mededee
ling, voorkomende in enkele dagbladen, dat bij het begin van 
dun winter-cursus aan de avondschool op dc Weteringschans 
door gebrek aan plaatsruimte een 400-tal uspiranten waren 
a f g e w e z o n. 

Wij hebben daarom een nndcr onderzoek ingesteld naar den 
toestand der 4 onderwijs-inrichtingen van de Vereeniging „Maat
schappij \oor deu Werkenden Stand, afdeeling Ambucbtsscho-
len', welk ouder/oek do volgende feiten aan het licht bracht. 

Aan de it Ambachtsschool bedroeg het aantal leerlingen hij 
den aanvang van den cursus Maart 1807 182. Augustus 1897 
204 , Maart 181)8 205, Augustus 1808 212, Maart 1899 212, 
Augustus 18e9 212. zijnde het m a x i m u m te plantten aantal. 

Aau de 2e Ambachtschool konden wegens gebrek san plaats
ruimte n i e t geplaatst worden in Maart 1807 55 leerlingen, 
Augustus 1807 09 leerlingen, Maart 1898 5* leerlingen, Augus
tus 1898 53 leerlingen, Maart 1800 03 leerlingen, Augustus 1890 
85 leerlingen* 

Hij den aanvang van den cursus 97 98 moesten aan de avond
school op de Weteringschans a f g e w e z e n worden wegens 
gebrek uuu pl atsruiinte 210 uspiranten , bij dou aanvang van 
ueu volgenden cursus wits dat het geval met 25b aspiranten, 
terwijl dit jaar, zooa's wy' hiervoren reeds zeiden, dit aantal 
steeg tot 403. 

Aau de avondschool in de Westerstraut bedroeg het aantal 
leerlingen, geplaatst iu 1807 187 , in 1898 108, terwijl dit jaar 
zich ook aau deze school het treurige feit voordeed, dut 30 
aspiranten muesteu woiden a f g e w e z e n wegens gebrek uan 
pluats. 

Bovenstaande cijfers zin zoo welsprekend, dat verder betoog 
ons vry wel overbodig voorkomt 

In het belang der 442 afgewezenen, doen wy dan ook met 
' ertruuw. en een beroep op uwe bereidvaardigheid, dio voor eeu 
dergelijk goed doel nooit te vergeefs werd ingeroepen, en ver
zoeken wij u die niaatregeleu te willen treib-.i . dio iu bet be
lang van goed vakonderwijs zullen blijken noodig te zijn, ten 

einde te voorkomen, dat het aantal afgewezenen iu de toekomst 
nog grooter zal worden. 

GHONINQEN. In de laatst gehouden zitting van deu Gemeente
raad is oen voorstel ingekomen tot stichting van een nieuw ge
bouw voor de alhier bestaande academie „Minorva". De toolichting 
is webicht nict overbodig, dat aau de dusgenaamde academio los 
wordt gegeven in het kuiiBtschilderen en teekeicn, alsmede in 
de zeevaartkunde Ken eigenaardige combinatie, welke, hoe dnn 
ook in bet leven geroepen, moeilijk te rymen valt. 't Gevolg daar
van is, dat de eone inrichting dikwijls de andere in gevaar brengt 
van ton onder te gaan, en er heel vool tact en beleid toe noodig 
is om met de financiën zoo te si hipperen cn te laveeren, dat ze 
beiden het hoofd hoven water houden. Het spreekt vanzelf dat 
bet kunstgedeclto von deze academie onder dien druk voortdurend 
heeft geleden en zoowel de onderwijskrachten als dc beschikbare 
ruimte niet meer tocreikond zyu in du behoefte van den tegen
woordigen tijd te voorzien. Het door den Kaad te nemen besluit 
wordt met belangstelling tegemoet gezien, en door velen wordt 
gehoopt dnt by het nomen van dit besluit de zoevaartku de van 
de academie voor kunsten wordt afgenomen en een eigon be
scheiden plaatsje, ergens aan een breed water, wordt toegekend. 
Dat zou aan het kunstonderwijs ten goede komen eu voor vele 
jongelieden een toekomst openen, welko die zoogenaamde aca
demie wel elk jaar bij vernieuwing voorspiegelt, maar nooit in 
verhulling kan brengen wanneer do halfbakken toestand, waarin 
zy verkeert, niet met ernst wordt veranderd en verbeterd. 

In deze raadszitting werd ook eervol ontslag verleend aan dou 
heer A. Schram de .long, directeur dor gemeentewerken, en werd 
de heer Singels te 's-Gravenhage, op eeu jaarwedde van / 3000, 
tot elcctro-technisch adviseur benoemd. De bezwaren, dcor eon 
der leden tegen deze benoeming geopperd, werden door liet moereu-
deel der overige raadsleden niet gedeeld, zoodat de benoeming 
met 19 tegen li stommen en een onthouder plaats vond 

Het indertijd door den hoer Van Niftrik to Amsterdam opga* 
maakte plan voor de uitbreiding van een stadsgedeelte, werd door 
lï. en W. onuitvoerbaar geacht, omdat by de uitvoering van dit 
plan het peil van een verbiudiugskanaal met 1.55 meter ver
hoogd zou moeton worden. De Raad vereenigde zich met deze 
zienswijze in zooverro, tlat hy besloot dit plan tot cader order 
te tuten rusten, om later daarvan te kunnen nemen wat hem 
goeddunkt. 

— Heden, 18 November, spreekt de heer Jos. Merkelbagh uit 
Utrecht in de Vereeniging tot bevordering der Houwkunst 
alhier over zyn werk. de decoratieve lederversiering. Wy 
vestigen de aandacht van besturen van bouwkundige vereeni
gingen op deze lezing, vooral nu vóórvergaderingen sprekersge-
traagd worden met een onderwerp, de kunst betreffende. De heer 
Merkelbagh heeft vele lezingen eu tentoonstellingen van door hein 
vervaardigde voorworpou gehouden. Zaturdag 2a dezer spreekt de 
heor M. in de Voreeniging .Kunst en Kunstnijverheid" te Amsterdam. 

P E R S O N A L I A . 
— By den waterstaat in Nederl.-Indië is: 
o v e r g e p l a a t s t naar Semaraug de ingenieur der le klasse 

S. W. Becking. 
— Op de voordracht voor adjunct-gemeentearchitect tc Nijmegen 

is door Burg. en Weth. geplaatst do heer L . O. Dumor.t, gemeente-
bouwmeester te Zierikzoe. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— G e m e e n t e a r e b i t n e t , t evens d i r e c t e u r der ge-

mee n te re i n i g i n g te Stad-Almelo, op een uauvangstractemeat 
van / 1200. Adres vóór 20 Nov. aan den burgemeester. {Zie adv. 
in het V&tig no.) 

— T e e k e n a a r bij de gemeentewerken te Leiden, in Btaat 
bestekken en bsgrootiugen te maken. Salaris /12U0. Adres den 
directeur der gemeentewerken. {Zie advert, in dit no.) 

O n d e r d i r e c t e u r dor gemeente-gasfabriek ou duinwater
leiding te Middelburg. Jaarwedde t I&00. Adres aan den gemeen
teraad vóór 24 December. 

— W e r k t u i g k u n d i g t e e k e n a a r , bekend met ijzer-
constructiën. Bekendheid met het ganvak strekt tot aar bcv. Adres 
met kopie van getuigschr. ouz. lett. 7. V A Alg. Advert.-bur. 
Nijgh en Van Ditmar Amsterdam. 
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v E N E T1 E. *) 
(Va volg van pa^. 366.J 

Dc schrijver brengt ons dan binnen, niet door den 
hoofdingang, maar eloor dc doopkapel aan de zuid
zijde. 

„Wij zijn in een overwelfde ruimte; de zoldering's 
echter niet gevormd door gewone gewelven, maar door 
kleine koepels, niet gouden sterren en sombere figu
ren bedekt. In liet midden staat een bronzen doop
vont, versierd met rijke reiiefs en bekroond door een 
beeldje van Johannes den Dooper. De eenige licht
stralen vallen in door ccn klein venster, dat hoog 
geplaatst is. Zij vallen op ccn graftombe. 

„Zie deze ruimte eens rond. De vloer bestaal uit 
•rijk mozaïek, omgeven door ccn laag plint van rood 
marmer. De muren zijn bekleed met platen van al
bast. Hier en daar zijn dc marmeren platen verdwe
nen, zoodat het ruwe metselwerk voor den dag kwam, 
het albast heeft vlekken van ouderdom, wier rijk 
goudbruin aan de kleur van zeewier, door dc zon be
schenen, doet denken. Welk een verval, maar welk 
een schoonheid tevens! Het licht bereikt het altaar 
niet, cn zijn beeldhouwwerk, dat den doop van Chris
tus voorstelt, is nauwelijks te zien. Maar de figuren 
op de gewelven zijn duidelijk. Zij staan in twee 
cirkels; aan de eene zijde de Heinelsche Machten, 
aan de andere de apostelen, Christus in het 
midden. Op de muren is de magere figuur van den 
Dooper in alle omstandigheden van zijn leven ver
beeld. De Jordaan stroomt tusschen steile rotsen ;aan 
zijn oever staat de boom, die geen vrucht voort
bracht en dc bijl ligt er reeds bij. „Alle boom die 
geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen 

•) Voordracht van den heer A. \V. Wattman, i" de vergadering 
van Bouwkunst en Vriendschap, van S November 1899. 

en in het vuur geworpen." Ja, waarlijk, de mensch 
heeft geen andere keus dan of met vuur gedoopt, of 
hi vuur geworpen te worden. Dc muziek van het plein 
dringt door het getraliede venster; maar luider klinkt 
in onze ooren het vonnis, dat de oude Griek op dezen 
muur heeft geschreven. 

„Venetië heeft gekozen. Maar hij, die onder de 
tombe ligt, Andrea Dandolo, de groote geschiedschrij
ver, ried zijn stad ccn betere keuze aan. Doch zij 
wilde niet naar hem luisteren ; nu ligt het stof op 
zijn lippen cn heeft zij hem en zijn raadgevingen 
reeds lang vergeten. 

„Laat ons nu door de getraliede bronzen deur, die 
zijn rustplaats afsluit, de kerk zelve binnentreden. Zij 
is in nog dieper schemering gehuld, waaraan het oog 
wennen moet, aleer het iets kan onderscheiden. Dan 
zien wij den kruisvorm van het geheel, de verdeeling 
in beuken door tal van zuilen. Het licht komt slechts 
binnen door nauwe openingen rondom de koepels. 
Hier en daar valt ook een straal uit een ver verwijderd 
venster in de schemering, en vormt een smalle 
streep van phosphorlichl op de marmeren golven, die 
in duizend kleuren over den vloer stroomen, zich ver-
verheffen en dalen. 

„Verder slechts licht van waskaarsen of zilveren 
lampen, die dag en nacht in de duistere kapellen bran
den. De gewelven stralen van goud, de albasten mu
ren weerspiegelen flauw het schijnsel tier kaarsvlam
men. De aureolen der heiligenbeelden schitteren als 
wij er voorbijgaan, om weer aanstonds in de scheme
ring te verdwijnen. 

„Overal zien wij figuren, boven en beneden, als 
in ccn droom. Het schoone cn het verschrikkelijke 
vermengen zich ; draken en slangen, roofdieren en be
vallige vogels, de hartstochten en genietingen der 
menschen, dc geheimenissen der Verlossing zijn bont 
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dooreen geplaatst. Overal vinden wij het Kruis, soms 
met de slang der eeuwigheid erom heen, dan weer met 
vogels en planten aan zijn voet. Het meest treft ons 
het. groote kruisbeeld boxen het k 'hek, dal in 
schitterende tinten t'gen de schaduw van de koornis 
uitkomt. Dit stralend kruis is het eerste, wat het 
oog van den binnentredende onderscheidt ; in het 
midden van ieder gewelf troont Christus in heerlijk
heid of richtende. 

Het kaarslicht beschijnt de bijbelsche geschiede
nissen, die op geweken en muren in mozaïek verbeeld 
zijn. Maar ik heb nog r.ooit ecu Venetiaan die mo
zaïeken met een blik zien venvaardigen. De San 
Marco wordt nog wel gebruikt voor liet doel, waar
voor de kerk werd gesticht, maar de indrukwekkende 
zinnebeelden, die zij bevat, worden d.oor de heden
daagsche geloovigen niet meer begrepen. Men voelt 
haar schoonheid niet, de taal die zij spreekt heeft men 
verleerd. Nu slaat de kerk te midden van de slad, 
ten wier behoeve zij werd opgericht, treuriger dan 
een bouwval, omdat de afstammelingen van de 
stichters, die nog steeds haar vullen, het schrift op 
haar muren reeds lang niet meer begrijpen." 

Ruskin wijst er dan op, dat de meest in het oog 
vallende eigenaardigheid van liet gebouw is, dat de 
constructie niet zichtbaar bleef, omdat de gebakken 
steen, waaruit het eigenlijk bestaat, overal met kost
baarder materiaal werd bekleed. Dit verbergen van 
de eigenlijke samenstelling acht hij geen gebrek, maar 
een deugd, die de kerk niet de licsie werken der 
oudheid gemeen heeft. Dat zulk eene bekleeding een 
bedrog zou zijn, bestrijdt hij ten sterkste, en hij is 
dus een geheel andere mecning' toegedaan dan Yiollet-
le-Duc. Hij zegt niet onaardig, dat, wanneer men 
het gebouw zou willen laken, omdat het niet geheci 
van marmer is, men met hetzelfde recht zou mogen 
veronderstellen, dal ecu geharnast man geheel uit 
ijzer bestaat. 

De reden, waarom de Yenetiancn het gebouw dus 
bekleedden, zoekt hij in hun gevoel voor kleur, dat 
niet bevredigd werd door den gebakken steen. Nu 
gaat Ruskin de regelen na, die de bouwmeesters van 
San Marco in acht genomen hebben. Hij vindt zeven 
wetten. 

De eerste is, dat de plinten cn lijsten allen fijn 
zijn en weinig voorsprong hebben ; de tweede, dat 
geen poging gedaan werd om de constructie naar 
buiten zichtbaar tc maken ; de derde, dat alle zuil
schachten uit één stuk bestaan ; de vierde, dat de 
zuilen in geen verband zijn niet dc eigenlijke samen
stelling ; de vijfde, dat de zuilen zeer verschillende 
afmetingen hebben ; de zesde, dat alle beeldhouw
werken weinig voorspringen ; de zevende cn laatste, 
dat de indruk onafhankelijk is van de afmetingen. 

Het is zeer de moeite waard dc opmerkingen te 
lezen, die Ruskin omtrent deze regelen maakt. Vooral 
wie tot dusverre, op gezag van Yiollct-le-Duc, als vast
staande heeft aangenomen, dat alleen de zichtbare 
samenstelling aan een gebouw schoonheid verleent, 
kan hieruit veel lecren, dat zijn blik zal verruimen. 
Ik moet echter, om niet te uitvoerig tc worden, mij 
tot deze aanduidingen bepalen, om nog hel ccn en 
ander mede le deelen over dc mozaïeken, dal zoo 
kenmerkend sieraad van de kerk. 

Ruskin begint met een brecde beschouwing over 
wat eigenlijk onder kerkelijke kunst moet worden 
verslaan. Hij ontkent, dat cr in vroegere tijdperken 
een bijzondere kerkelijke kunst was; zij smolt met 
de wereldlijke samen. Wanneer A'ij nu de Gothiek 
als alleen voor geestelijke gebouwen geschikt be
schouwen, dan komt dit, omdat haar kerken bijna 

alleen overbleven, terwijl haar huizen, torens, poorten 
cn kasteden grootendecls zijn verdwenen. 

De mozaïeken in de San Marco zijn niet gemaakt 
om de kerk op te smukken, maar tot leering van de 
gcloovigcn. Zoo is het gebouw eigenlijk een reusach
tig geïllustreerd gebedenboek, gemaakt in ccn tijd, 
toen haast niemand kon lezen, cn deze afbeeldingen 
de eenige mogelijkheid gaven, om het volk met de 
Heilige Schrift bekend te maken. Dc San Marco is 
de verluchte JSijbel van een groot volk in zijn opkomst 

De figuren der mozaïeken hebben iets plechtigs. Zij 
zijn in brecde lijnen gehouden, om vooral duidelijk 
waargenomen te kunnen worden. Vol majesteit zien 
zij van muren en gewelven op den beschouwer neer. 

Dan gaat Ruskin de zinnebeeldige belcckenis van 
wat voorgesteld werd na. In de voorhal, waar de on-
gcdoopleu eo dc pas bekeerden zich ophielden, wer
den zij bekend gemaakt met de geschiedenis des 
Ouden Ycrbonds, van de schepping der wereld tot 
den mannaregen toe. Zoo werd dc ongenoegzaamheid 
van het Oude Verbond aangetoond, want het manna 
was het ware brood des levens nog niet. 

Wanneer de gedoopte binnenging, zag hij boven 
den hoofdingang Christus op zijn troon, met de 
woorden: „Ik ben de deur" en de verdere teksten, 
die daarop betrekking hebben. Het mozaïek van den 
eersten koepel verbeeldt de uitstorting des H. Gees-
les, waaraan de binnentredende ook deel had. Twaalf 
slroonicn van vuur vloeien uil dc duil naar de aposte
len; lager zuigen de engelen het „Heilig, heilig, hei
lig", om den geloovige te herinneren, dat ook van 
hem heiliging geëischt werd. 

Op den volgenden koepel en de daaraansluitende 
gewelven is de lijdensgeschiedenis voorgesteld, met de 
hemelvaart, die den gehcelen koepel vult. Daarbij 
zijn dc Christelijke deugden, de vier Evangelisten 
en de vier stroomen van het Paradijs verbeeld. 

„De derde koepel, boven het koor, bevat de Oud-
Testamentische voorbedv'dingen. Maar dc geloovigen 
konden die slechts zelden zien. Hun verkondigde de 

Idcnste koepel: „Christus is opgestaan*. 
„In de oogen van het oude Venetiaansche volk", 

zegt Ruskin, „was het huis v..n den Heiligen Marcus 
meer dan een kerk ; het was ook ccn boek, waarop 
Gods Wcord stond geschreven. Het verzinnelijkte 
voor hen de Bruid met haar kleed van gedreven goud, 
de tafelen der wet en de getuigenissen Om zulk een 
gebouw te versieren werd niets gespaard ; dc muren 
werden, naai het ''.-oon. van de Openbaring, van 

jaspis, de fundamenten niet allerlei kostelijk gesteente 
versierd, zoodal op dc kerk dc zegevierende uiting van 
den Psalmist zou kunnen worden toegepast: „Ik ben 
vroolijkcr in den weg l'vver getuigenissen, dan over 
allen rijkdom". 

„Als wij weten, met welk een hooge bedoeling de 
zuilen naast het plaveisel van hel levendige plein wer
den opgesteld, dan zien wij dc zeven poorten cn de 
gloeiende koepels van den tempel met andere oogen 
aan. 

„Hier berustte de kracht van Venetië, zoolang het 
zich de leering van het gedenkteeken herinnerde; 
maar zoodra het die niet meer begon te achten, kwam 
zijn ondergang, onherroepelijk. Geen stad had een 
prachtiger Bijbel. In het noorden werden de tempels 
niet ruw cn moeilijk leesbaar beeldwerk versierd, 
maar te Venetië had de kunst van het oosten alles 
verguld, zoodat de kerk straalde als ccn ster van 
Bethlehem. Dc muren, die de getuigenissen spraken, 
waren slechts door enkele duimen dikke marmeren 
platen gescheiden van die welke de geheimen der 
raadsvergaderingen of de slachtoffers der politiek 
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bewaarden. Hoe groot was niet de zonde der stad, 
toen zij alle schaamte liet varen, en het groote plein 
zich liet vullen door de dwaasheid der geheele aarde! 
W'ant dit alles geschiedde in het aangezicht van Gods 
Huis, waar dc muren brandende waren met de letters 
Zijner wet. Spelers en gemaskerden kwamen cn gin
gen. Nu is de stilte gekomen, maar niet onverwacht. 
Want de witte koepel van St. Marcus had door eeuwen 
van toenemende ijdelheid en schuld steeds Venetië 
toegeroepen : Gij zult over dit alles verantwoording 
moeten doen". 

Zoo eindigt Ruskin zijn hoofdstuk over de St. 
Marcuskerk, om dan ccn nieuw te wijden aan de 
weinige paleizen uit den Byzantijnsehcn tijd, die Ve
netië nog bezit. Het belangrijkste daarvan is de 
Fondaco de' Turchi. Thans is het gerestaureerd, cn 
als stedelijk museum ingericht. Wanneer men van het 
station het Canal Grande opvaart, ligt het paleis aan 
de rechterhand, juist tegenover het bekende paleis 
Vendramin-Calergi, waar Richard Wagner gestorven 
is. Of Ruskin met de restauratie vrede heeft gehad, 
valt te betwijfelen. 

Hij beschrijft het gebouw als volgt: „Het is een 
treurige bouwval; al zijn eerwaardigheid is verloren 
gegaan door de pogingen, die gedaan zijn om het 
voor zijn tegenwoordige beslemming als pakhuis ge
schikt te maken. Het Loslaat uit bogen, door marme
ren zuilen gedragen, ingesloten door muren van ge
bakken steen, met marmer bekleed. De bekleeding 
is er echter grootendeels afgerukt, als het doodskleed 
van een lijk. De muren, met duizend scheuren, en 
overal met gebakken steen bijgelapt, met klei dicht
gesmeerd, met witkalk bestreken, zijn door de eeuwen 
in stoffig verval gekomen. Gras cu klimplanten 
groeien in de scheuren; verrotte houten planken zijn 
in de gangen gespijkerd, en het geheel is een vormc-
looze hoop, die weldra in zal storten." 

Wanneer men thans het gerestaureerde gebouw in 
zijn witte naaktheid ziet, dan begrijpt men niet, hoe 
Ruskin de paleizen uit den Byzantijnsehcn tijd, zoo
goed als de St. Marcuskerk, als voorbeelden van 
kleurige versiering kan aanhalen. Maar de schrijver 
heeft door een nauwkeurig onderzoek van de over
blijfselen uit deze periode, vastgesteld, dat de gevels 
niet mozaïeken bedekt waren, dat de zuilen uit ge
kleurd marmer bestonden, dat de kapiteelen met goud 
en blauw werden versierd. Ook serpentijnsteen in 
groote schijven vond toepassing, en gaf met zacht 
rood marmer een prachtige tegenstelling. 

In het hoofdstuk over de Bvzantijnsehe paleizen 
zijn gedeelten, die ik u gaarne zou vertalen. Doch 
de Gothische stijl vraagt thans onze aandacht. 

Ruskin begint: met te zeggen, welke volgens zijne 
meening de eigenaardigheden der Gothiek zijn. Hij 
verschilt hier geheel cn al van Viollet-le-Duc, die-
alles tot de bouwkundige samenstelling terugbrengt, 
want hij somt ze als volgt op: wildheid of ruwheid; 
afkeer van eentonigheid ; liefde voor de natuur ; zin 
voor het belachlijke; onbuigzaamheid ; mildheid. 

Het wilde, eenigszins ruwe karakter der Gothische 
kunst prijst hij, omdat het een gevolg is van de vrij
heid, die iederen werkman gelaten werd. Hij maakt 
een vergelijking tusschen de arbeiders der Assyriërs, 
Egyptcnaars en Grieken, die zich allen slaafs moes
ten voegen naar wat hun meesters hen voorschreven, 
en de Gothische werklieden, die geen werktuigen, 
doch denkende wezens waren. Hieraan knoopt Rus
kin ccn beschouwing vast over de noodzakelijkheid, 
om weer zelfstandige werklieden aan te kwecken. 
die niet slechts gegeven teekeningen volgen, maar die 
hun eigen ontwerpen maken. Was cr meer tijd be

schikbaar, dan zoude deze beschouwing, waarin een 
uiteenzetting van de beginselen, die wij thans door 
der volgers der „nieuwe kunstrichting" zien toepassen, 
wordt gegeven, zeker uwe belangstelling wekken, 
vooral in verband met den tijd, 1852, toen zij werd 
neergeschreven. Doch hoezeer ook de aandacht waard, 
is dit gedeelte toch eigenlijk ccn „hors d'oeuvre", een 
dier afdwalingen, waar het boek vol van is, zooals ik 
reeds vroeger zeide. Men zou er een avond over kun
nen spreken, zonder zijn gehoor te vervelen, maar 
van Venetië zou het dan niets vernemen. 

Daarom laat ik nu dit hoofdstuk rusten, om mij 
te bepalen tot eenige medcdeelingen over het her
togelijk paleis, dat d o o r Ruskin, cn terecht, als het 
voornaamste voortbrengsel van de Venetiaansche 
Gothiek wordt beschouwd. 

( Won// n-ivoltrd.) 

O M E E N KEIZERSKROON. 
De heer B. H. Klönne heeft bij Frederik Muller & 

Co. ccn boekje het licht doen zien, getiteld: „Het 
wapen van Amsterdam". De schrijver behandelt hier
in het blazoen der hoofdstad, zooals dit verleden jaar 
door den Hoogen Raad van Adel „gerectificeerd" 
werd. 

Het werkje is keurig uitgevoerd, en door eenige 
zeer goed geslaagde verluchtingen kreeg het blijven
de waarde. 

Jammer is het slechts, dat de heer Klönne, die als 
rector van het Beggijnhof steeds een groote belang
stelling toonde voor de stad zijner inwoning, van 
heraldieke wetenschap, noch van heraldieke kunst, 
het juiste begrip toont. In dit opzicht staat hij gelijk 
met den Amslerdanischcn archivaris, die dc „rectifi
catie" voorbereidde en tot stand bracht. 

Want cr was aan een dergelijke verbetering vol
strekt geen behoefte. Immers wie het wapen der stad 
moet of wil aanbrengen, is v rij in de wijze, waarop 
hij tlit doen zal, mits hij slechts zorgt, niet tegen 
de fundainentccle regelen der heraldiek te zondigen. 
Een van die regelen is, dat dc kroon met het schild 
h: overeenstemming zij, ccn andere, dat de heral
dieke vormen zoo karakteristiek en dus zoo kenbaar 
mogelijk moeten worden gemaakt. De Hooge Raad 
van Adel heeft geen teekeningen tc sanctionneeren ; 
slechts wanneer een verandering in de b e s c li r ij-
v i n g van het blazoen zou worden gewenscht, behoort 
hij die verandering al of niet te bekrachtigen. Wan
neer dit hooge lichaam er zich toe heeft laten ver
leiden, iets te doen, dat buiten zijn bevoegdheid 
ging, dan kan dit niemand binden. 

De teekening, die in 1816 door den Hoogen Raad 
van Adel aan het diploma voor de hoofdstad werd 
toegevoegd, heeft de heer Klönne doen afbeelden. 
Fraai is zij niet, maar zij geeft het blazoen toch zon
der fouten weer. Als document van dc wijze, waarop 
in het begin dezer eeuw heraldieke teekeningen ver
vaardigd werden, is zij zelfs niet zonder waarde. 

Tegen het ontwerp van i8gS, dat dc officieele 
goedkeuring verwierf, en dat het stadsbestuur thans 
volgt, kunnen meer bedenkingen gemaakt worden, 
dan tegen dat van 1816. 

De heer Klönne heeft, gelijk, als hij den niet recht-
hoekigen vorm der kruisen, die men thans ziet, ver
oordeelt. De tcekenaar van 181(1 heeft zijn kruisen 
misschien wat mager gemaakt, maar hij zorgde ten 
minste, dat zij rechthoekig bleven. 

De leeuwen van 1898 zijn niet veel beter, dan 
die van 1810. De heer Klönne wijst er terecht op, 
dat ook de stand van ccn der schildhouders ver
keerd is. 
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De eigenlijke strijd gaat evenwel om de Keizers
kroon. De lieer Klönne kiest de kroon van Keizer 
1'rederik III, de heer Veder, de archivaris, die van 
Keizer Rudolf II. Ieder van hen komt met een geheele 
reeks van overwegingen, ten betooge dat hun keuze 
dc juiste is. 

En toch behoefde er geen strijd te bestaan, daar 
<ie heraldiek wil, dat de vorm van de kroon zich naar 
dien van het schild zal regelen. Wie den schildvorm 
kiest-van + 1500, moet ook de kroon uit dien tijd 
gebruiken, wien een schild in den trant van ± [fjOO 

beter lijkt, dient daarop de kroon van Rudolf II to 
plaatsen. 

De heeren Klönne en Veder hebben denzelfden 
schildvorm gekozen, namelijk dien, welke van onderen 
in ccn halven cirkel eindigt. De Duitsche schrijvers 
over wapenkunst noemen dien vorm den isc-eeuw-
schen. In ons land was hij in 1451 reeds in gebruik, 
zooals de grafzerk van Heer Jan van Kgmond, in dc 
kerk te Kgmond op den Hoef kan bewijzen. Het 
schild is hier schuin geplaatst en van leeuwen als 
tenanten voorzien. Boven den westelijken ingang dei-
kerk vinden wij het wapen van Kgmond andermaal ; 
de schildvorm is dezelfde, doch 't staat rechtop, ter
wijl ook weer dc leeuwen als schildhouders voorko
men. Dit wapen is van 1480. 

Na 1510 wordt hier te lande de schildvorm rijker. 
De schilden, die op de in 1518 versierde gewelven 
der kerk te Naarden voorkomen, zijn begrensd door 
in- en uitbuigende lijnen, en ook bij vele andere voor
beelden uit de periode van 1510—1560 is dit het 
geval. Toch komt af en toe de 15e-eeuwsche vorm 
nog wel voor, bijvoorbeeld op de kaart van Amster
dam, door Cornells Antonisz., van 1544; zelfs in de 
le eeuw vindl hij hier en daar toepassing. Maar men 
kan toch veilig met de Duitsche schrijvers aannemen, 
dat het schild, in den halven cirkel eindigende, een 
schepping der 15e eeuw is, en voor dien tijd karakte
ristiek mag worden geacht. 

De studie der Nederlandsche zegels leert ons het
zelfde. De driehoekige schildvorm, die langzamerhand 
it ts minder puntig wordt, blijft lot laat in de 15c 
eeuw algemeen in zwang. Dan komen de vierkante, 
van onderen afgeronde schilden in gebruik, die in 
1500 reeds algemeen zijn. Omstreeks 15C0 wordt het 
„accolade"-schild mode. 

Maar de studie der zegels leert ons nog iels. Tege
lijkertijd met de afgeronde schilden zien wij de kro
nen als schildbedekking bezigen ; de tot dusver 
gebruikelijke kroon, die later als de gravenkroon zou 
gelden, is in het begin der 16e eeuw het zinnebeeld 
van het Koningschap. Dezelfde kroon, maar met twee 
elkander kruisende beugels, waarop de rijksappel rust, 
is op de zegels van dien tijd de Keizerskroon. Kerst 
na 1555 wordt ook de Koningskroon van dergelijke 
beugels voorzien, doch lager dan die van de Keizers
kroon. 

Wanneer wij dit alles in het oog houden, dan wordt 
het ons duidelijk, dat de heer Klönne zich vergist, 
als hij meent „op dc kaart van Amsterdam, door 
( ornelis Antonisz. vervaardigd, alsmede op vele oude 
gravuren niet de Keizers - , maar de K o n i n g s 
kroon le ontmoeten". Karei V zal toch op zijn zegel 
wel dc Keizerskroon hebben doen aanbrengen, en 
deze kroon komt geheel overeen met die van An
tonisz. 

Wie dus op een wapenschild, dat den vorm heeft, 
door de heeren Klönne en Veder gekozen, een Kei
zerskroon wil aanbrengen, inoet die met de twee krui
sende beugels kiezen. 

Zelfs in de 17e eeuw herinnerde men zich die kroot» 
nog en plaatste haar boven de adelaars op de hoek-
paviljoenen van het Amsterdamsen stadhuis. 

De heer Klönne geeft een keurige afbeelding van 
de kroon, die Professor Hugo Gerard Ströhl te Wee
nen op het praalgraf van Keizer Frcderik III in den 
Stephansdom vond. Men doet wel, zich te herinneren, 
dal dit praalgraf door Nicolaus Kerch pas in 1513 
gemaakt werd, toen Frederik III reeds twintig jaar 
(lood was. Maximiliaan voerde toen dc nieuwe kroon 
in, die wij bij Dürer, Burgkmair en hun tijdgenooten 
vinden. Maar op de zegels behield hij den ouden 
vorm, en z.ijn kleinzoon Karei volgde hem daarin 
na, ofschoon men hem op penningen en prenten met 
de mytervormige kroon van Maximiliaan ziet afge
beeld. 

Ons is, voor 1555, geen zegel bekend, waarop de 
kroon van Nicolaus Kerch voorkomt. Dat zij tot dek
king van ccn wapenschild gebruikt zou zijn, bleek 
ons evenmin. Wel hebben Dürer en Burgkmair een 
gewijzigden vorm, waarbij het groote kruis van vo
ren tot geringer afmetingen teruggebracht, en het 
geheel meer als myter behandeld wordt, toegepast. 

Tegen het bezigen van dien gewijzigden vorm kan, 
als een schild van + 1500 gebezigd wordt, geen be
zwaar bestaan. Ook tegen het gebruik van de kroon, 
zooals zij door Kerch werd voorgesteld, zou niets te 
zeggen vallen, ware het niet dat zij, zooals het wa
pen, dat de heer Van der Kaars op verzoek van 
den heer Klönne verdienstelijk toekende, voor het 
schild te kolossaal is. 

Daarom handelt men wellicht het meest verstandig, 
door de kroon inet kruisende beugels te nemen, die 
hier te lande tot 1555 toe uitsluitend op de zegels 
der Duitsche Keizers werd aangewend. Boven een 
Amslerdamsch wapen, in tegelwerk ter versiering van 
ccn gevel in de Keidschcstraat uitgevoerd, heeft de 
ontwerper zulk ccn kroon geplaatst en daardoor een 
goed voorbeeld gegeven. 

Het wapen, dat de gemeente Amsterdam nu voert, 
op grond van de verkregen sanctie, is heraldisch niet 
juist. Dat de kroon van Rudolf II op het I je-ccuw-
si he schild een plaats kreeg, is misschien te verdedi
gen, omdat zulke schilden ook in de 17e eeuw nog 
ccn enkele maal gebruikt werden, maar dat de kruisen 
hun goeden vorm verloren, is een onvergeeflijke 
fout. 

Men had mogen verwachten, dat in onzen tijd, nu 
de beoefenaars der wapenkunde cn der wapenkunst 
talrijk genoeg zijn, het advies van een hunner door 
het bestuur der hoofdstad zou zijn ingewonnen. N11 
dit niet geschiedde, en men van den archivaris werk 
verlangde, dat buiten den kring van zijn wetenschap 
lag, kon teleurstelling niet uitblijven. 

Gelukkig kan men het gebrek gemakkelijk genoeg 
verhelpen. Laat ons hopen, dat dit binnen niet al te 
langen tijd zal gebeuren. 

BABYLONISCH. 
Het is niet de oude stad Babyion niet best afge-

loopcn ; nog op het oogenblik staat zij in zulk een 
slechten reuk, dat „ccn modern Babyion" te heeten 
voor een plaats zeker geen eer is. 

Babylon was de stad der terrassen ; de hangende 
tuinen van Semiramis zijn algemeen bekend. Sedert 
den ondergang der trotsche veste had men zulk een 
terrassenboirw op geen plaats meer aanschouwd. 

Doch nu gaat de Amstel de Eufraat naar de kroon 
steken. Reeds werd op Amsterdam het drastisch epi
theton, dat het Oude Testament aan Babyion kop

pelde, toegepast ; nu evenwel zal men ook van de 
hangende tuinen der Amstelstad kunnen spreken. 

In de „Nieuwe Roltcrdamsche Courant" toch 
lezen wij: 

I>e vraag is hoe de K al vei s traal er over 100 jaar >al u i t z i e n , als 
ze b o u w e n z ieh in de r i c h t i n g b l i j v e n v o o r t b e w e g e n , thans g e v o l g d 

bi j d e n n i e u w b o u w v:.n het hotel-restaurant d u C o m m e r c e . H i t 
g e w r o c h t heeft , i l u n l t o n s , a l l e k a n s , o p een gedrocht le g a a n 
l i j k e n . N a de streksche k r o o n l i j s t van het l o nieter hoo^e h u i s , v o l g e n 
n o g d r i e v e r d i e p i n g e n , v a n 3 M . hoogte e l k , die te lkens zóóver i n 
s p r i n g e n , dat ze v a l l e n b i n n e n een boek v a n 30 g r a d e n , uit de lijst 
g e l r o k k e n ; t n 0111 r u i m t e te w i n n e n v o o r de l o g e e r k a m e r s , d i e a l d u s 
o p het dak z i jn g e b o u w d , heeft de architect de l i jn d ier d r i e ver
d i e p i n g e n n o g laten gceren niet de r o o i l i j n ' , waarnaar bet b e n e d e n 
gedeelte v a n bet n i e u w e g e b o u w z ich moest r i c h t e n . 

De schrijver wijt dezen zonderlingen „nieuwbouw", 
zooals hij met een afschuwelijk germanisme, misschien 
opzettelijk, het „gedrocht" betitelt, aan de bepalingen 
der Amsterdamsche bouwverordening. Zooveel ons 
bekend is, wordt tiaar echter van zulke terugsprin
gende terrassen geen melding gemaakt, doch alleen 
van de verhouding tussehen straatbreedte en gevel-
hoogte gesproken. De terrassen zijn een vinding van 
het Dagelijksch Bestuur, die nog pas een paar jaar 
oud is. Gaan wij te ver, met te onderstellen, dat er 
verband bestaat tussehen haar en het feit, dat een 
geneesheer thans „wet houdt" over de openbare wer
ken ? 

Hooren wij weder den schrijver in het door ons 
aangehaalde dagblad. 

H e t is zeker w a a r , dat m a a r niet ieder in onze g e m e e n s c h a p k a n 
w o r d e n vr i jge laten z i jn buis o p te t r e k k e n z ó ó b o o g als 't hem g o e d 
d u n k t , w i l m e n de k. ns niet l o o p e u . dat de hooge gevels ten laatste 
a l l e l i c h t en lucht i n de straat z u l l e n b e t i m m e r e n . V o o r h e e n , toen 
de menschen bet niet zoo i n de hoogte behoefden tc z o e k e n , k o n 
m e n meer v r i j h e i d laten. M a a r t h a n s , nu m e n de c o m m u n i c a t i e tus-
«chen de v e r s c h i l l e n d e v e r d i e p i n g e n per l i f k a n o n d e r h o u d e n en bij 
b e h o o r l i j k e n toevoer b e l w a ' e r zonder veel bezwaar tot naar de nok 
v a n het buis o p p e r s e n , z o o d a l bet t e g e n w o o r d i g zelfs geen z e l d z a a m 
h e i d i s , dat m e n de k e u k e n o p de hoogste é tage b r e n g t , n u d i e n e n 
er d o o r de o v e r h e i d grenzen te w o r d e n gesteld , uit het o o g p u n t der 
h y g i ë n e (toevoer v a n l i c h t en l u c h t ) . 

Dit alles schijnt heel juist, en in de nieuwe wijken 
is het gemakkelijk, een behoorlijke verhouding tus
sehen straat en gevelhoogte te verkrijgen. Wilde men 
ook in de oude stad dit hygiënisch ideaal bereiken, 
dan diende zij geheel en al „gehausmanniseerd" te 
worden a 1'instar de Paris. En nu het Dagelijksch Be
stuur daar, gelukkig misschien, geen kans toe ziet, 
heeft het den terrassen-aanleg bedacht, die al een 
paar maal is toegepast, en die nu, op groote schaal 
uitgevoerd, cle voorbijgangers met ontzetting omhoog 
doet staren. 

Dwaze menschen I Begrijpt gij dan niet, dat gij de 
Kalverstraat, zonder gevaar voor uw gezondheid, niet 
kunt doorgaan, indien daar gevels staan, die meer 
dan d r i e meters hooger zijn, dan haar breedte? Is 
het u dan onbekend, hoe de statistiek leert, dat overal 
waar zulke gevels staan, de sterfte verbazend is, ter
wijl ziekten van de akeligste soort de overlevenden 
teisteren ? Reeds bij v i e r meters boven de straat
breedte begint deze ellende, en zij neemt toe in even-
redigeid van de kwadraten der meters, die hooger 
bebouwd worden of zijn. 

Gij gelooft ons niet? Gij wijst er ons op, dat zelfs 
tegenover dc hoogste huizen in de Kalverstraat haast 
nooit een winkel „gesloten wegens sterfgeval" is; gij 
voert ons tegemoet, dat de dokterskoetsjes daar 
schaars voor de huizen staan, ja dat er zelfs juist op 
de gevaarlijkste punten der straat uitstekend gezonde 
menschen wonen. „Nous avons change tout cela", zal 
de medicus-wethouder u triomfantelijk antwoorden, 
terwijl hij zich verkneukelt in de hygiënische monu
menten, waarmede hij zijn stad verrijkt. 

Maar gezondheidsleer en schoonheidsleer zijn twee 

verschillende zaken. Mocht de wethouder het nog niet 
weten, dan zal de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" 
het hem zeggen. 

N u z a l m e n b e w e r e n , dat een z o o ' n p e r c e e l , a ls het bier b e d o e l d e , 
het karakter e b r straat niet z a l b e d e r v e n , dat de architect d o o r een 
Ibnk v o o r u i t s t e k e n d beloon aan de 2de v e r d i e p i n g van het e i g e n l i j k e 
h u i s , het oog a f s l u t voor d e aesthetische o ' g e r e c h t i g h e d e n , d i e hi j 
b o v e n bedri j f t en dat de straal te n a u w i s , o m b o v e n a c h t e r o p d e 
k r o o n l i j s t te z ien — maar m e n k a n er staat o p m a k e n , dat d i t v r e e m d e 
perceel niet a l l e e n zal b l i j v e n staan en ieder n i e u w b o u w e r o n d e r d e 
d w i n g e n d e b e p a l i n g e n der b o u w v e r o r d e n i n g o p g e l i j k e wi jze v a n d e n 
n o o d een d e u g d z a l m a k e n . H o e d a n ten slotte de K a l v e r s t r a a t er 
moet g a a n u i t z i e n , k a n ieder z i c h v o o r s t e l l e n . H e t za l e e n v o u d i g af
s c h u w e l i j k z i jn ! 

Afschuwelijk, best mogelijk, doch uiterst gezond. 
Mocht het zoover ooit komen, dan is er een ware 
heilstaat voor de Kalverstraat, haar bewoners en haar 
wandelaars aangebroken. Wie dan eens lucht wil hap
pen, wie zich door het hemellicht eens goed wil laten 
bestralen, gaat naar de Kalverstraat en spaart de reis 
naar een „Sommerfrische" uit. De winkeliers worden 
ware Methusalems, geen geneesheer vindt tussehen 
Dam en Munt meer iets te verdienen. En komt hij 
toevallig in die voor hem zoo onvoordcelige straat, 
dan gaat hij een koffiehuis binnen, om zijn leed te 
verzetten. 

Ja, het zou ons niet verbazen, als de naam Kalver
straat dan werd afgeschaft, om door Gezondheids
straat te worden vervangen, tenzij men er de voorkeur 
aan mocht geven, de straat naar den wethouder te 
doopen, of haar Babylon-straat te noemen, wat mis
schien nog meer gepast zou zijn, ook in verband met 
het in den aanhef van dit opstel vermelde epithetoa 

En laat de Rotterdamsche bediller nu maar schrij
ven : 

D e wijze w a a r o p men in d c p o l i t i e v e r o r d e n i n g het goede d o e l heeft 
w i l l e n b e r e i k e n , schijnt ons a l zeer ii ra t ioneel t o e , a l thans uit een 
aesthet isch o o g p u n t a l l e r m i n s t te v e r d e d i g e n . K r za l dus iets anders 
m o e t e n w o r d e n b e d a c h t , w i l m e n onze straten niet voor g o e d v e r 
k n o e i d z i e n . 

Wij weten wel beter. De straten worden niet ver
knoeid, zij worden eenvoudig gezond gemaakt. 

Babyion gaat herrijzen. 

EINDELIJK. 
Toen wij in ons nummer van 14 October jl. er de 

aandacht op vestigden, dat er bij het opmaken der 
Staatsbegrooting voor 1900 in het geheel niet aan 
gedacht was, iets uit te trekken voor een geschikte 
„Nachtwacht"-zaal, scheen het wel, alsof onze stem 
die des roependen in de woestijn zou blijven. 

Maar thans hebben wij beter nieuws te melden. 
Op de Staatsbegrooting voor 1900 is nu een som 

van ƒ 8400 uitgetrokken tot het bouwen van een 
lokaal, ingericht tot het nemen van proeven over de-
meest gewenschte verlichting van Rembrandt's 
„Nachtwacht". 

Met dc Transvalere kunnen wij nu zingeni 
„ K o m t b u r g e r s , laat de v l a g g e n wappren, 
(>ns l i j t ien is v o o r b i j ! " 

Want veilig kan worden aangenomen, dat deze 
post in de Kamer geen bestrijding zal ontmoeten, en 
dat dus de tijd niet verre meer zal zijn, dat de „Nacht
wacht" uit den kerker verlost wordt, waarin de schil
derij nu haast vijftien jaar is opgesloten. 

Na de tentoonstelling van het meesterstuk in het 
Stedelijk Museum, waar het zoo gunstig geplaatst was, 
mochten verdere „proeven" misschien overbodig schij
nen, er is toch reden tot blijdschap, dat nu ten langen 
leste door de regeering erkend wordt, dat de tegen
woordige plaatsing van de „Nachtwacht" voor dit doel 
niet „de meest gewenschte" is. 

Als nu dit „proeflokaal" maar niet als bliksem-aflei-
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der bedoeld is. Wie zullen de „proevers" zijn? Daar 
hangt nog veel van af. Bij de bekende neiging van 
alle „deskundigen" om het niet met elkaar eens te 
zijn is de mogelijkheid er, dat men zich op de zeer 
uiteen loopende adviezen later zal beroepen, om den 
toestand te laten, zooals hij nu is. 

Daarom zou het gewenscht zijn, dat dc Kamer de 
ƒ 32.700, die nu uitgetrokken zijn voor wat de „vol
tooiing" van het museumgebouw heet, bestemde als 
eerste termijn voor het maken eener nieuwe Rem-
brandt-zaal. Zij blijven dan voor het oorspronkelijk 
doel dienen, omdat men het gebouw niet voltooid kan 
achten, zoolang een goede gelegenheid tot het ten
toonstellen van het beste wat het bevat, blijft ont
breken. 

Is die zaal er, dan kunnen de decoratieve tegel-
bekleedingen, het decoratiewerk, de werken aan den 
klokkentoren, dc verwarmingstoestellen aan de beurt 
komen. De tegels, het schilderwerk, het carillon, zij 
kunnen achterwege blijven, zonder dat iemand daar 
aanmerking op zal maken. Zelfs met de verwarming 
zal het nog wel gaan, als men de meest noodige voor
zieningen treft. 

Maar ccn goede Rembrandt zaal ontbrak reeds te 
lang. 

M A R T L N A STAT! . . 
D e k e r k v o o g d e n van de Ned. H e r v . gemeente te C o r n j u m , g e m 

L e e u w a r d e r a d e e l , h e b b e n aan d e n G e m e e n t e r a a d v a u L e e u w a r d e n 
een adres i n g e d i e n d o m t i e n t het slot „ M a r t e n a S t a l e ' ' , niet b i j b e h o o -
rende g r o n d e n en g e b o u w e n , i n d e r t i j d aan hen gelegateerd o p v o o r 
w a a r d e v a n goed o n d e r h o u d , d a a r liet anders aan de gemeente 
L e e u w a r d e n v e r v a l l e n z a l . 

H e t - lot is thans i n z u l k een v e r v a l l e n en v e r w a a r l o o s d e n t o t s t a n d 
g e r a a k t , i l . i t h e r s t e l l i n g d a a r v a n b i j n a g e l i j k zou staan met eene 
a lgeheele v e r n i e u w i n g , en de o p k o m s t e n v a n g e n o e m d e e i g e n d o m 
m e n z i jn zoo g e r i n g , dat zij geheel o n v o l d o e n d e zi jn , 0111 d a a r m e d e 
2ebs eenigszins b e l a n g r i j k e k o s t e n v a n o n d e r h o u d v a n het slot te 
k u n n e n bestr i jden. 

K e r k v o o g d e n zijn d e r h a l v e niet i u start aan d e hij het testament 
geste lde v o o r w a a r d e n te v o l d o e n ; zij z i jn echter v a n o o r d e e l i n des 
erflaters geest te z u l l e n handelen , d o o r op de plaats v a n het s lo t 
een g e b o u w te s l i c h t e n naar een d a a r v a n o p g e m a a k t o n t w e r p . 

Z i j meenen e v e n w e l geen v r i j h e i d te h e b b e n tot de v e r b o u w i n g 
over te g a a n , z o n d e r eenige z e k e r t e i d l e h e b b e n v e r k r e g e n o m t r e n t 
de m o g e l i j k e g e v o l g e n v a n z o o d a n i g e h a n d e l i n g , en hebben d a a r o m 
aan den t ie tneenteraad v a n L e e u w a r d e n een adres i n g e d i e n d , i n h o u 
d e n d e het verzoek te w i l l e n v e r k l a r e n of als zi jn g e v o e l e n te w i l l e n 
u i t s p r e k e n , dat h u n n e gemeente d o o r vernie l t , i n g v a n het s lot niet 
z a l w o r d e n geacht de g e n o e m d e v o o r w a a r d e le h e b b e n g e s c h o n d e n 
e// de gemeente L e e u w a r d e n d e s w e g e geen a a n s p r a k e n o p het ge
l e g a t e e r d e zal doen g e l d e n . 

liet bovenstaand bericht trok eenige dagen geleden 
in „De Telegraaf" mijn aandacht. Het bevat in korte 
woorden het laatste hoofdstuk van de geschiedenis 
van een zoo groot aantal monumenten, dat velen er 
niet anders in zullen zien dan den natuurlijken loop 
der dingen en zich wellicht zullen verwonderen, dat 
nog iemand zich warm maakt daarover en zich kan 
voorstellen, dat daaraan door een artikeltje in „De 
Opmerker" nog iets zou zijn te veranderen. 

Maar al moge het regel zijn geworden, dat aan 
al hetgeen nog van historische monumenten is over
gebleven, met name in Friesland, ten slotte het von
nis te wachten staat, dat nu als een donkere wolk 
boven Martena-state hangt, ben ik toch de meening 
toegedaan, dat tic bouwkundige kringen nict mogen 
toelaten, dat hier „la mort sans phrase" wordt uitge
sproken. 

Ik schaam mij niet te bekennen, dat ik den toe
stand van Martena-state niet ken, omdat ik mijne 
onkunde ten dezen opzichte deel met de meeste der 
vakgenooten, en zelfs diegenen daaronder, welke, als 
ik, nog een warme belangstelling koesteren v o o r onze 
historische monumenten, wel grootendcels nooit tc 
Cornjum zullen zijn geweest. 

Hoe lang zal ons nog een inventaris onzer monu
menten blijven ontbreken, waarin men in gevallen 
als dit het noodige kan naslaan, om te kunnen beoor
deelen of 't gevaar, dat dreigt, ernstig is of niet en 
of het werkelijk de moeite waard is, zich voor het 
behoud van het bedreigde monument in de bres te 
stellen. Wie uit eigen waarneming in dit geval inlich
ting kan geven, zwijge niet. 

Mij staat op het oogenblik alleen ten dienste de 
„Tegenwoordige staat van Friesland, Anno 1786" 
waarin ik aangetcekend vind : 

„Konjum of Kornjum, bij welk dorp verscheiden 
fraaie plaatsen zijn, vooral Martena-state", en verder 
vermeld wordt, dat deze state toenmaals kort te voren 
bewoond was geweest door vier opeenvolgende gene
raties van liet bekende geslacht van Burmania en 
vroeger, namelijk in 1504, door Duco van Martena, 
in de geschiedenis welbekend. De kerk van Kornjum, 
met hare opkomsten, is ook ccn stichting van het 
laatstgenoemde geslacht, dat onder de Friesche edelen 
een der eersten is geweest, die ziclt tegen dc Spaan-
sche dwingelandij hebben verzet; zelfs zijn in dit 
huis de voornaamste vergaderingen te dien einde 
gehouden. 

Uit ccn cn ander blijkt voldoende, dat wij hier 
met ccn historisch huis te doen hebben, dat misschien 
uit ccn architectonisch oogpunt in den loop der tijden 
veel van zijn aanzien verloren heeft, maar wanneer 
het type van de Oude Friesche state er nog in te 
onderkennen valt, dan is dit een voldoende reden, om 
voor het behoud te pleiten. 

En zal hiervan nu geen steen op tien anderen blij
ven, zal men den sloopcr zonder protest zijn gang 
laten gaan? 

Zal men als elders de oude moppen, die door den 
metselaar voor ccn nieuw gebouw niet mooi genoeg 
geacht worden, zien gebruiken in den straatweg? 

Zeer waarschijnlijk wel, en denkelijk spoedig, wan; 
dc voortvarende kerkvoogden hebben het ontwerp 
voor het nieuwe gebouw, dat zij van plan zijn te 
stichten, alvast maar laten gereedmaken, zoo zeker 
schijnen zij wel te zijn, dat de gemeente Leeuwarden 
hoegenaamd geen bezwaar tegen hun plannen zal op
peren. 

Wanneer liet bovenaangehaalde courantenbericht 
met juistheid den inhoud van het adres weergeeft, dan 
moet dit een merkwaardig stuk zijn, waarin liet acht
baar college zonder blikken of blozen erkent de ver
plichting, die het bij de aanvaarding van het legaat 
op zich heeft genomen, eenvoudig te hebben gene
geerd en dat wel zonder ccnigc zakelijke verontschul
diging voor dit verzuim aan te voeren. Want hoe is 
de bewering, dat de inkomsten geheel onvoldoende 
zenden zijn, om daarmede zelfs eenige belangrijke 
kosten van onderhoud van het slot te kunnen bestrij
den, te rijmen met de plannen tot stichting van ccn 
nieuw gebouw? 

Wanneer de opbrengst der afbraak alleen daarvoor 
voldoende is, dan rijst het vermoeden, dat er toch 
nog heel wat overeind staal, dat wellicht waard is be
waard te blijven. 

In tegenstelling met dc opvalling van kerkvoogden 
geloof ik, dat de gemeente Leeuwarden in den geest 
des erflaters zal handelen door de voorwaarden der 
testamentaire beschikking te handhaven. Zij heeft 
in elk geval in haar recht tot naasting een krachtig 
middel in handen, om, op welke wijze dan ook, een 
historisch gedenkteeken voor ondergang te behoeden. 

P. H . S C H E L T E M A . 
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MAATSCHAPPIJ! TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
A F D E E L I N O UTRECHT. 

Vergadering van Dinsdag 21 November 1899, 
Du Voorzitter, de heer I. II. J . van Luuteren . opende de ver

gadering en gaf voordnt fe gewone huishoudelijke zaken behan
deld worden, bet woord nnn den h e e r Robbert Knlll', die eenigo 
mededeelingen zou doen over verschillende artikelen. 

Allereerst besprak hij het gatbesninigingstoestel. Dit toestel, 
waarvan ome teekening a a n de leden werd rondgedeeld, huil 
hjj in nntura opgesteld met gasleiding e n brander, teneinde daar
door duidelijk cn zichtbaar de werking te kunnen gndcslnun. De 
proef «langde uitstekend, en bewees door d e n daaraan verbonden 
meter, dat 20 pCt. minder gns word verbruikt, hij eenzelfde 
sterkte van licht. 

Het suizen, veroorzaakt door te torken toevoor v n n gas, werd 
mede hierdoor opgeheven. Hoofdzakelijk v o o r hotels en groote 
gebouwen ontworpen, kan dit bezuinigingstoestcl ook in bur
gerwoningen worden toegepast. 

Venlor had genoemde heer een brandvrije s e h o o r B t e e n d e u r en 
ccn model jaloezie-dakraam ter bespreking mede gebracht. Do 
eerste trok om haro bijzondere en eenvoudige s l u i t i n g do aan
dacht, torwyl het laatste als zeer praktisch werd beschouwd, 
vooral door dat men liet open kan laten staan zonder dat men 
gevaar loopt dat het inregent of tocht veroorzaakt 

l)e Voorzifter dankte den heer Kslfl' voor zijn mededeelingen. 
Hierna werden de huishoudelijke zaken afgedaan 
O. a. wns een schreven ingekomen van d e n Wuterhouwkundigen 

Bond in Zeeland over epleiding van technische opzichters Dit 
schrijven werd voor advies gegeven nan een commissie be
staande uit de heeren I . X. Broebaart en W. de .long. De heer 
Kohier achtte liet noodig dat noir een derde b. ». een aannemer, 
nan de heeren werd toegevoegd. Danr men i n beginsel hiertegen 
geen bezwaar bad, wonsclite de Voorzitter h e t aan genoemde 
commissieleden over tc laten hierin te handelen 

Nog wns ingekomen een brief over oventueelo wetswijziging 
van de maatschappij in l'.WO. Besloten werd in de 11. s. Decem-
vergaderiug zoo noodig voorstellen to doen. 

Hierna sloot de Voorzitter de vergadering. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
I099s/e vergadering van 22 Nov. 1899. 

Xa leiinff der riotulen werd aan de orde gesteld het voorBtel 
Bourdrez, dat naar aanleiding van de vele ongelukken, als in
storting enz. van gebouwen, beoogt een sehryven te richten aan 
de Tweede Kamer. 

Dit B c h r i j v e n drukt goedkeuring uit over de behandeliig van 
de woningwet, maar geeft vorder aan, dat 't wenBcho'ijk zou 
zyn hieraan toe te voegen een wettelijke bepaling, regelende do 
bevoegdheid van perBonen, die oen bouwwerk ontwerpen en uit
voeren. 

Do heer Ingenohl verwacht niet veel van dit voorstel, terwyl 
de heer Joseph Cuypers er een lans voor breekt, maar aangeeft 
dat een betere weg zou zjjn dit verzoekschrift te richten aan de 
Regcering, dus aan een der Ministers overlatende op welke 
wyze dit uitgewerkt zal worden. Besloten werd dat 't bestuur 
een adres zou opstellen en do Vergadering hierover raadplegen. 
De heer C. W. Nyhotl' hield hierna een kunstbeschouwing over 
eenige bouwwerken in en nahy Rome, en wel over liomeinschc 
oud-Christelijke en Renaissance bouwwerken. Deze kunsthoschou-
wiag bestond in een zeldzaam schoone collectie photo's, op breed
voerige en duidelijke wyze toegelicht door den s p r e k e r 

Na eenige huishoudelijke bezigheden werd de goed bezochte 
vergadering gesloten. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER H o l ' W K l ' X S T 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van Zaterdag 18 November 1899. 
Na voorlezing cn goedkeuring der notulen, deelt dc Voorzitter 

mede, dat de functies van Vice-voorzitter, lo Bibliothecaris en 
2e Bibliothecaris respectievelijk zyn toegewezen nan de heeren 
J . N . Kruizinga, A. Jansen en J . A. Huizingu De benoeming 
van den nieuwen len Bibliothecaris zal eeno nieuwe regeling in 
don gang van den leescirkel ten govolge hebben. In deu eersten 
tyd zal de portefeuille misschien ongeregeld verschijnen Verder 
deelt de Voorzitter mede, dat do leden vau de verschillende 
commission allen hunne benoeming hebben aangenomen. 

De vaststelling van het proitramina voor de prysvraag', een 
grafmonument voor een bouwmeester, lokt eenige discussie uit. 
Het bestunr stelt voor het moenauat van metaal te doen Ba-
menstellen De heer Van Elmpt vraagt, waarom den mededinger 
aan eeu bepaald materiaal te binden; by ie cr voor, hem vry te 
laten, door ót natuursteen óf metaal e nemen Do Voorzitter 
vindt, dat er op het gebied van metaal meer iets nieuws te le
veren is. Bovendien zal de taak van de )ury, door don inzender 
vry 'e laten, tamelijk moeiljjk worden, van welk gevoelen ook 
de beer Hoekzema ia 'len slotte wordt het voorstel van I ot 
bestuur aangenomen, zoodat het ontworpen van een grafmonu
ment voor een bouwmeester in metaal als prysvraag zal worden 
uitgeschreven, waarvan het programma oer.tduag» zal wordeu 
hek end gemaakt. 

Vervolgens houdt de heer Jos. Merckelbagh van l'treeht eene 

doorwrochte redo over het mot de hand insnijden, drijven en 
modelleeren der ornetnontversiering in hot leder, ter vervaardi
ging voor prachtbanden voor missalen, bijbels, albums met fa-
miliewap ns, eeregeschenken, enz. 

In hreede trekken schetst hij de wording, den bloei, het verval 
en do wedergeboorte van het kunstambacht, dut hij met zooveel 
succes beoefent. Zulk eene tentoonstelling van keurig eigenge
maakt werk moet wel de bewondering en waardoering van iodereen 
afdwingen. De hand ceuB moesters is bier werkzaam geweest. 
Vergeloken hy het machinaal gepersto lederwerk', waaraan alle 
bezieling ontbreekt, omdat het niet zooveel relief en meer vage 
omtrokken van de versieringen vertoont, springt het tluidelyk in 
het oog, dut de hand eens kunstenaars het werktuig hoven alle 
werktuigen is. liet ceue is proza, bet andere poëzie. 

Xa de pauze neemt de heer Merckelbagh zijn gereedschap, gaat 
aan 't werk cn laat de Vergadering zien, boe artistiek hij in eenige 
oogenblikken een geil eelt 0 van een leeuw van het 1 trechtscbe wapen 
op en in het leder toovert. De Voorzitter dankt den heer M. en 
wenscht hem toe, dut zyn werk met het meeste succes moge 
bekroond worden. 

Do vergadering wordt opgeluisterd door eeno tentoonstelling 
van de Ut* ontwerpen van „Strautversioring1', ingekomen op de 
onder de leden uitgeschreven prijsvraag. Het bestuur stelt voor 
dezo ontwerpen met nnderc teekeningen en pluten tentoon te 
stellen voor bet publiek ten bate vun do Boeren in Transvaal en 
Oranje-Vrijstaat. Do hiervoor benoemde commissie belast zich 
met de uitvoering. Met een woord vun dank aan de opgekomen 
leden en introducés sluit do Voorzitter du vergadering. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
VGHAVI:NH , \I .I : . By kon. besluit in: 
lo. de commissie van deskundigen, voor liet uitbrengen van 

advies omtrent de vraag, op welke wijze binnen de stelling van 
Amsterdam, in tijd van oorlog, voldoende in de behoefte aan 
drinkwater, zou kunnen wordeu voor/Jen, onthouden, en 

2o. nnn den voorzitter, de leden cn den secretaris Harcr Majes
teit* dank betuigd voor de wijze, waarop zij zich vun hunne taak 
hebben gekweten 

— Naar wij vernemen is de levering van M ; . Hejjersch 
granieten dekbenden, voor de hoeren De (iroot cn Kalis, ten 
dienste der vaargeul te Amsterdam, geheel ten genoegen der 
directie en accuraat uitgevoerd door den heer 1\ Kooy, mr. steen
houwer alhier. 

AMSTERDAM. Eigen Haard geeft een ontwerp t« zien tot restau
ratie der Nieuwe Zijd» Kupel. De beur l i . \V. F. van Riemsdijk 
beeft er oen piar woorden bij geschreven. 

.Lnnt, Hchrijfc lui ons hopen dat door het optreden der ge
meente dit monument behouden blijve en dat een ieder zal mede
werken, rïjk, provincie, burgerlyke en kerkelyke gemeente en 
particulieren, om het te behouden en iu eere te herstellen, opdat 
men niet moge zeggen dat op hot einde dor 19de eeuw een daad 
van vandalisme gepleegd is geworden, die onze nakomelingen ons 
met het volste recht zullen verwijten. 

„Vreemdelingen, waaronder beroemde kunstenaars cn kunst
vrienden, gaven mij hunne verontwaardiging te kennen toen ik 
over de mogelijkheid sprak dat dit gebouw zou worden gesloopt. 
In bot buitenland wordeu thans dergelijke overblylselen van ge
schiedenis en kunst, vooral waar het eeu kerkgebouw geldt, met 
do grootste piëteit behandeld. Wy zagen dit in Londen, in zoo 
menige stad in Duitschland en België. 

.Wordt niet op dit oogenblik met groote kosten te (Jent het 
oude kasteel, dnt midden in de »>tad gelegen is, en dnt iu handen 
vu i particulieren geheel wus ontaard, in zyn vorigen luibter her
steld t 

..Moge Amsterdam dit voorbeeld volgen!" 
„De teekening is door den heer Vun de Pavert te Amsterdam 

gemankt naar de bestaande gegevens, waarvan enkele voor den 
dag zijn gekomen tijdens de afbruuk van een winkelhuis aan het 
Rokm. Van liet ontbloote gedeelte worden toen van rijkswege 
fotografieën en van de voornaamste beeldwerken afgietsels ver
vaardigd. 

„Het bestaande oude poortje aan het Kokin. hoewel niet in 
denzelfden stijl als de kerk, werd behouden, en dat met reden, 
omdat het, op zichzelf een oud mouument, niet zonder kunst
waarde ie." 

ROTTERDAM. Het bestuur der eerstn putroonsvereeniging „Hotter-
dam-ebe Bouwkring" albiof beeft zich tot den Gemeenteraad ge
werd met oen adn-s, wuurin hot verklaart: 

In. het voorstel van B . en W , om geen bepalingen vast te 
stellen omtrent minimum-loon te ondersteunen; 

2o. te verzoeken, in .fwyking van bet voorstel van l i . en W., 
voor de zoogenaamd „lange dagen" een normalen werktjjd van 
1. uren vast to stellen, met schafttijden van te zamen 2 uren; 
behoudens afwykingon in bijzondere gevallen, zoowel wat den 
werkduur als wat de schafttijden betreft; 

8o. te verzoeken eenigo wyziging te brengen in enkele der 
overige bepalingen, door It. cn W. voorgesteld en in het adres 
afzonderlyk genoemd 

Een en ander wordt in het adres uitvoerig toegelicht en maakte 
een punt van bespreking uit in de Hands vergade ring van Don
derdag j.1.; het eerste gedeelte van het voorstel van tturgemee»-
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ter en Wethouders, namelijk : „om treen gevolg te goven aan 
.,de verzoeken om opnen irg in de he-tekkeii van bepalingen 
„omtrent tot minimam loon der werklieden*' werd met 26 tegen 
14 Btemmen aangenomen. 

D I M I. Den afgetreden wethouder van publieke workon alhier, 
de heer Ary VermaeB Wl„ werd den 20n dezer door het ge
zamenlijk personeel der verschillende takken van dienst, onder 
beheer van genoemden beer, een geschenk aingehodon. Hij monde 
vau den beer Kibbius, directeur der gat-fabriek en waterleiding, 
werden hem de gevoelens vao sympathie en achting vei tolkt, door 
het personeel voor hem gekoesterd. Het geschenk bestaat uit een 
pnlmpot en tweo vazen van Dolfttoh aardewerk. 

Vunniti'in:. De hecren J . 1'ohlmann te Delft en J Boekwijt te 
's-(iravenhage hebben aan bet gemeentebestuur concessie aau-
gevraagd tot bet oprichten van een waterstofganfahriek alhier 
ter verlichting der gemeente. 

— Aflevering 11 van Dr Natuur (uitgave van J . O. Broese te 
Vtrecht) bevat: 

Tram.-Siberische Spoorweg, door H. V . — (ïooiland. Ken geog-
nostiscbe biologische studie, door 1 Koning - De Sodor of 
sparklet, door II. — Verscheidenheid op pb.otografi-.ch gebied, 
door Dr. J . I'. Romnouts. - Nicotiana Sylvestris, door J . Stu
ring. — Schetsen uit Zuid Afrika, door Mimosa. — Muzikanten 
onder de Insekten, door Dr. A. J . C Snijders. — Resultaten 
der jongste onderzo kingstochten ter zee, door A. D. H _,' 
doorn. - Sterrenkundige opgaven en mededeelingon. door Ant. 
1'annekoek. — Correspondentie 

- De ingenieur lo kl. bij don waterstaat te Seraaran*. S. J . <». 
van Ofcrveldt. is wegens volbrachten diensttijd eervol ontslagen. 

— De Rtftd van Nijmegen benoemde tot ndjunct-gemeente-archi-
tect den beer L. C. Dumont, gemoente-bouwmoester te Zierikzee, 
op eon jaarwedde van / 1 S 0 0 met uitzicht op verhooging tot / 200Ü 
na driejarigen dienst. 

— Hij de burgeravondschool te Soerabaja is: 
o n t s l a g e n eervol, als assistent bij bet bouwkundig onderwijs 

it. van Laar; 
benoemd tot assistent bij bet bouwkundig onderwijs F. Keas-

berry, architect 2e kl. bij 's lands burgert, openbare werken. 
— Tot teekenaar bij den Prov. Waterstaat van Drente is uit 

13 sollicitanten benoemd de heer .1. H. van Dokkum, te Zwolle. 

P E R S O N A L I A . 
— Benoemd tot oflicier in de orde van Orniije-Nassau dc heer 

J . van Hasselt, directeur der gemeentelijke * aterleiding tc Amster
dam, en bevorderd tot officer in gcuoemde orde do kapitein der 
genie 1'. Kleynl.uns. respectievelijk lid en secretaris win de bij 
kon. besluit ontbonden Staatscommissie voor bet geven va*i advies 
omtrent bet voorzien van dnukwntcr in da itelHng van Amsterdam 

— De heer <J. L M. Lambrechtsen van Rilhem,directeur der 
gemeentew*rken tc Amsterdam, is benoemd tot di-ecteur der 
Dordtsebe retrolcum-inaatschappjj, welke betrekking hij het ft 
aangenomen. 

— Bij den aanleg vnn StHatB-poorwegcn in Ned.-ludit" is: 
benoemd tot ingenieur Ie kl de ambtenaa' op m i -activiteit 

J . II. Hubcnet. cn geplaatst op de lijn Kalisat-Ba• joewangi 

T E E K E W A A R 
en 

YAKTEEKEN-onderwj j s . 
Een Teekenaar, bekwaam in het uit

voeren van Architectuur, Figuur- en 
Ornament leekeiiingen, zoowel in lijnen 
ali aquarel in ver.ehillende stijlen, 
zoekt p l a a U I n g aU T K K k K * 
N A A R of als L B I D K K eener 
Inrichting-. Steller dezer heeft jaren
lang verschillende vakkennis opgedaan 
in binnen- en buiicnlaodiche Atelier». 
Voor het Mini.terie, afd. K. en W. 
enz., heeft hij belangrijke teekenwerken 
uitgevoerd; thais werkzaam op een 
alom bekend Atelier en daar belast 
met het uitvoeren van Teekeningen 
i hoofd/.. Cbr. Architectuur). Ook niet 
ongenegen op te treden ala L e e r u a r 
in het geven van d e g e l i j k V A K -
T E K K K N O X O K K W I . I H . Uittil, 
ref. ala T e e k e n a a r en ala L r e r a a r 
ten diëtiste. Franco brieven lett. V A, 
Bureau vao dit Blad. 

V A C A N T E B E T R E K K I N O E N . 
— B o u w k u n d i g opz i ch ter- to ek e n aa r. Salaris / "90 per 

mieiml. .VIrei M 54 , tërven l i . v»n dor Kamp, (iroaingen. (Zie 
advert, in dit no.) 

— B e k w a m o t eekeoaa ra , bekend niet electroterhniek. 
Adres met opgaat' van verl. salaris, werkkring, enz., lett. K. W. 
Ned. Advert.-bureau, Amaterdam. 

DIENST A ANBlËtHNUKN. 
(Dienstaanbiedingen in bekmplen vorm worden tea gerieve van 

heeren geabonneeraen tweemaal per jaar twee achtereenvolgende mal- n, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Teekenaar, bekwaam in architectuur-, figuur- en ornement -
teekenen. zoekt plaatsing. Aires lett V A , liureau deze* {Zie 
adv. in dit no.) (l) 

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 / E X E E N I G I N ; 

H E E R E N G R A C H T 304, A M S T E R D A M 

1 W'aterbouwk. opz, leeft. 24 j . , ongeh , verl. sal. / 70. 
2 Houwk. opz.-teek., leeft. resp. 28 en 33 j . , ongeh., verl. 

sal. resp. /90,. / 100en / 100. 
1 „ „ „ „ 26 j. , ongeh., veil stl / 5c. 
3 ,. ,. „ M resp. 21, 21 en 22 j . , ongeh., 

verl. sal. resp. / 6_, / 6: en / 40. 
1 Werktuigk. teek., leeft. 21 j.,ongeh., verl. sal /Co a; o 

Wordt OEVRAAOD le ( V r o n i N -
ge**, om dadelijk in dienat te treden, 
een 

OFZICBTEK-TEEKBNiiB, 
•alaria/*90 per maand. Franco brieven 
onder II 54, bureau Erven B. V A N 
DER KAMI', Groningen. 

oeer. Th VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engii 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO We ltu.werl.nile. VMWTF.ltI»AM. Filiaal: :iO R o k i n . 
Hoofdagent voor Xederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van tompleelt Badinrichtingen. — Privaat-Inrichtingen.— 

Sbanka Cloaeta zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, 1 Jut en Badkuipen. — 
Closets, IVaschta els, Urinoirs ent.. — V r. It \v A it M i \ «. en V K \ T I I. A T I B . 

Ilelii.it zich met do plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer eoncurreerende prijzen. 
Teekeningen en prrjsnpgaven gratia. Wcderverkooper» genieten het gebruikelijke rabat. 

VAN K U N & Co., 
BOTTERDAM. 

Kontuur en M::ao.zijn Illoemkweekei 
straat 04 b.jd. Sieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
Glasverzilvering | 

voor de g r o a t u t e mate**. 

H. P. DEN BOER H e e r e n e i g e n a r e n ! Attentie. 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

R O T I KltU.Vvl. 
Specialiteit 10 het vervaardigen van 

HEETE-LUCH T-BAKOVENS, 
Bekroond met Hen hoogste» Prijs in 

Qoutlen en Zn ver en Medaille. A M S T E R 
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R 
D R E C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met uitrijden 
den bakvloer en D r a a i o v e n * . 

H l l O V » \ l >«.«• M l l l l IIIIV 
la een permanent afdoend middel 
tegen vuehtigo Muren. I'roef van 
bewerking en uitkouiBt, tot de 

grootste bevrediging van bekende deakun 
digen voorbanden en voor leder belang-
«tellende zichtbaar L> ij J . V A N STI, AAI.I'.N. 
handel in Chemicaliën en Verfwaren, Vis-
scliersdijk jo, Den Haag Lenig agent van do 
IndeMirnctlble iialnt ('onapaay L t e d , 
voor Nederland eu Koloniën. 
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Y E N E T 1 Ë. *) 
(Vervolg en slot van pag. 373.) 

In 803 , toen Karei dc Groote stierf, werd het Vene
tiaansche bewind op het eiland Rialto gevestigd. Men 
begon den bouw van de kerk. aan den II. Marcus 
gewijd, en zuidwaarts daarvan stichtte men een paleis, 
dat als den zetel der regeering kon dienen. Dit 
paleis werrl in 110(1 door brand beschadigd, doch het 
was in I 1 1(1 reeds weer in zooverre hersteld, dat de 
Duitsche Keizer Hendrik Y daar ontvangen kon 
worden. 

In 1301 besloot men tot den bouw van een nieuw 
gedeelte. De aristocratische regeeringsvorm was toen 
gevestigd, en er kwam behoefte aan een zaal, waar 
de Groote Raad kon vergaderen. Die zaal werd ge
sticht ter plaatse waar zich nu de gevangenissen be
vinden, dus bij de bekende lirug der Zuchten. Reeds 
in 1341 werd een grooter vertrek gebouwd, en dit 
is het oudste gedeelte van hel bestaande paleis. Het 
bevindt zich aan de oostzijde van den gevel, die naar 
de lagunen gekeerd i s . Men herkent het aanstonds aan 
de twee groote vensters, in het bovendeel van den 
gevel, die van andere afmetingen zijn dan de overige. 
In 141x1 was het gereed, en strekte zich uit tot de 
Piazzctta. Het Byzantijnsche paleis werd in 1423 af
gebroken, de vleugel langs de Piazzetta daarvoor in 
de plaats gemaakt en in 1439 door den bouw van de 
sierlijke Porta della Carta, i.aast de San Marcokerk, 
voltooid. De vleugel achter dit portiek is een werk, 
in 14O2 door den Doge Chris toforo Mom, den Othello 
van Shakespeare, ondernomen. 

In het laatst der vijftiende eeuw valt de stichting 

"1 V o o r d r a c h t v a n den heer A . W . W e i s s m a n , in de v e r g a d e r i n g 

v a n H o u w k u n s t en V r i e n d s c h a p , v a n 8 N o v e m b e r 1X09. 

vau den oostelijken vleugel, waartoe de zaal van l Jü I 
werd afgebroken. Hier is de Renaissance aan lie 
woord. Antonio Rizzo, Pietro Loinhardo en Antonio 
Scaipagnino waren de bouwmeesters. Dit gedeelte 
van het paleis bevat tegenwoordig den ingang. Men 
gaat de zoogenaamde Retizentrap op, en bereikt zoo 
de galerij, waar de '.oegangsbewijzen worden alge
geven. 

Een groote brand verwoestte in 1574 de zuidelijke 
en oostelijke vleugels. Men dacht cr aan het geheele 
gebouw af te breken, om door Palladio een nieuw 
te doen oprichten. Maar het oude werk bleef behou
den, nieuwe daken werden aangebracht, en zoo kreeg 
het geheel de gedaante, die wij thans nog zien. Pas 
in 1597 begon Antonio da Ponte, die ook de Rialto-
brug ontwierp, met de bekende Brug der Zuchten, 
die het paleis niet de aan den overkant van het 
kanaal gestichte gevangenissen verbond. 

Eigenaardig voor Raskin's zienswijze mag het hee-
ten, dat hij, na deze opgave van de tijdperken, zich 
uitsluitend bepaalt tot eene uitvoerige beschouwing 
van de kapiteelen aan de zijde der lagune en aan die 
van de Piazzetta. Die kapiteelen zijn bij de restau
ratie allen vernieuwd, ofschoon de oude bewaard ble
ven. Dat Ruskin met deze restauratie vrede gehad 
heeft, kan moeilijk worden aangenomen. Ook de groe
pen op drie hoeken van het gebouw worden bespro
ken. Die groepen stellen voor de val des menschen, 
Noach's dronkenschap en Salomo's eerste gerecht 
De twee eerste behooren tot de veertiende, de laatste 
tot de vijftiende eeuw. Ofschoon Ruskin erkent, dat 
de vijftiende-eeuwsche groep het meeste indruk maakt 
en ook als beeldhouwwerk de meeste verdienste be
zit, is hij van oordeel, dat de beide ;uidere beter be
werkt zijn, omdat de bladen der hoornen, die telkens 
op den hoek voorkomen, uitvoeriger zijn behandeld. 
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De natuurlijkheid (Lr figuren acht hij hier geen 
deugd. 

Zooals hekend is, heeft het paleis twee arcades ; 
de hier genoemde groepen behooren bij de onderste. 
De bovenste, met hare fraaie traeeeringen, is ver
sierd met de aartsengelen Raphael, Michael en Ga
briel. 

De kapiteelen der benedenste /uilen zijn versierd 
met de verpersoonlijking der deugden en ondeugden, 
waarin Ruskin aanleiding vindt, uitvoerige ïncdedce-
lingen le doen omtrent de wijze, waarop zulke ver
beeldingen in de middeleeuwen geschiedden, en liuC 
zich langzamerhand ccn systeem vormde, dat ui 
Dante's Inferno zijn schoonste uitdrukking vond. Ook 
de jaargetijden zijn voorgesteld. 

De bouwmeesters, die in de vijftiende eeuw het 
veertiende-eeuwsche werk vervolgden, hebben eenvou
dig de vroegere kapiteelen gecopieerd, wat Ruskin 
hen zeer kwalijk neemt. 

Over het inwendige van het palen is de schrijver 
veel minder uitvoerig. Hij bespreekt slechts terloops 
de schilderijen van Paolo Veronese en Tintoretto, c n 
wijst erop, hoeveel die door onhandige herstellingen 
hebben geleden. In ccn der vele aanhangsels, later 
door Ruskin aan zijn werk toegevoegd, behandelt hii 
de schilderijen uitvoeriger, cn daarbij blijkt zijn be 
wondering voor Tintoretto. Die bewondering vloeit 
voorl uit Ruskin's eigenaardige opvatting der schil
derkunst, die hem slechts doet waardccren wat we.-d 
voorgesteld, en niet hoe dat geschiedde. Zoo vindt 
hij Tintoretto's paradijs, het grootste beschilderde 
doek ter wereld, des schilders meesterstuk, om den 
rijkdom der gedachte. Dat andere werken van dezen 

uitgevoerd, legt bij kunstenaar veel beter werden 
hem geen gewicht in dc schaal. 

Het derde deel van het boek 
verval". Daar behandelt hij de 
besteedt daaraan slechts weinig 
ook hier veroorlooft hij zich tal van 
dat over de eigenlijke Renaissance 
medegedeeld. 

Ruskin onderscheidt drie soorten van Renaissance 
de vroege, de Romeinsche en de grihigc. Voor de 
eerste voelt hij het meest, omdat zij in vele opzichten 

zoodra 
teppen, 

noemt Ruskin „het 
Renaissance, cn hij 

,r hoofdstukken. En 
ifdwalingen, zoo
niet veel wordt 

an de 
Alleen 

aan de Gothisehe opvattingen vasthield. Maai 
zij in weelderige versiering behagen gaat se 
heeft zij het bij Ruskin verbruid. 

Zelfs de meesterlijke technische uitvoering 
Renaissance-bouwwerken acht hij ccn nadeel. 
de beklecding met verschillend gekleurd manner, die 
in de 15e eeuw weer in zwang kwam, bewondert hij. 
Doch er is geen enkel der prachtige paleizen uit dezen 
tijd, dien hij een uitvoerige bespreking waardig 
keurt. 

Dat Ruskin met dv zestiende eeuw nog minder 
op zou hebben, mocht worden verwacht. Hier echter 
gaat de natuur bij hem hoven de leer; vuor hel Pa
lazzo Grimani, een der heerlijke werken, waarmede 
de vestingbouwkundige Michcle Sanmicheli Venetië 
heeft verrijkt, en dal nu als gerechtsgebouw dient, 
heefl hij de grootste bewondering. 

„De gevel", zegt hij, „bestaal uit drie verdiepin
gen van de Corinthische orde, en is eenvoudig, fijn 
en waarlijk grootsch. Hoe reusachtig hij is zien wij, 
als wij waarnemen hoe de paleizen daarnaast, die toen 
drie verdiepingen hebben, slechts tot de eerste ver
dieping van Sanmicheli's werk reiken. Aan dit paleis 
dankt het stadsgezicht met de Rialto-brug op den 
achtergrond zijn indrukwekkendheid. 

,,De behandeling der details is even bewonderens
waardig als de grootschheid van het geheel. Aan dezen 

edelen gevel is geen lijn. (fecn verhouding verkeerd; 
de volmaaktheid van het steenhouw etswerk doet de 
groote blokken marmer, waaruit hij bestaat, volstrekt 
niet zwaar toonen. De versiering is spaarzaam, maar 
fijn. Het benedendeel is het eenvoudigste, omdat het 
slechts pilasters heeft, terwijl overigens zuilen zijn 
aangewend. Alle kapiteelen zijn voorzien van sierlijk 
bladwerk, de schachten gecanneleerd. Overigens zijn 
de muren vlak, zoodal de zuilen zich voordoen als 
kristallen legen ccn rots van kwarts." 

I och kon Ruskin geen vrede hebben met de bouw
kunst der l(ie eeuw. Hij verwijl haar Irols, te groote 
wetenschappelijkheid, le ver gedreven zucht om te 
systematisccren, ontrouw aan hel oude geloof. De 
bewijzen, die hij daarvoor bijbrengt, zijn wel ('enigs
zins gezocht. De neiging tot bespiegeling speelt den 
si hrijver hier parten. Een tijd, die ccn gebouw als 
het Palazzo Grimani kon voortbrengen, is zeker niet 
zoo slecht geweest, als Ruskin ons wil doen gelooven. 

Reeds vroeger heb ik u erop gewezen, hoe Ruskin 
hel verval van Venetië, dal volgens hem reeds 111 den 
aanvang der 15e eeuw begon, in verband brengt met 
de afnemende godsdienstigheid zijner inwoners. Hij 
besluit nu zijn hoofdstuk over de Romeinsche Re
naissance met de aanhaling uit Ezechiël 1 „Zie, de dag 
is gekomen, de roede heeft gebloeid, de hoovaarüij 
heelt gegroend. Xiets van hen zal overblijven, noch 
van hunne menigte; de kooper zij niet blijde en de 
verkooper bedrijve geen rouw, want ccn brandende 
toorn is over de geheele menigte van het land". Zoo
als de toorn Gods over Israël kwam, toen het in af
dwalingen was vervallen, zoo kwam ook het ven-al 
over Venetië, toen het oude geloof verminderde. 

Ik kan mij met deze stelling van Ruskin niet ver
eenigen. Want, ofschoon ik toegeef, dat de vijftiende 
eeuw voor Italië misschien een achteruitgang in ge-
loovigheid beteckende, blijkt uit niets, dat die achter
uitgang te Venetië grooter was dan elders. Vele en 
prachtige kerken werden toen gebouwd, en ook in 
de 16e, 17e en 18e eeuw geschiedde dit nog. De re-
gcering van 
ketterij. Nu 
schreef, een geloov ig Protestant was, aan dil alles 
geen waarde hechten en van mecning zijn, dat de 
landen, die aan het Katholicisme getrouw bleven, na 
de zestiende eeuw allen achteruit zijn gegaan een 
meening, die door velen gedeeld wordt - de oorzaak 
van het verval lag althans voor Venetië elders. 

De ontdekking van den zeeweg naar Indië is het 
geweest, die den handel van Venetië heeft doen te 
niet gaan. Zelfs indien de Venetianen, als de Engel
schen en de Nederlanders, ijverige Protestanten waren 
geworden, dan zou dit hun handel niet hebben ge
red. En zonder handel moest Venetië te gronde gaan. 

Ruskin ziet geheel over het hoofd, welke zeer merk
waardige kunstuitingen zelfs de vervaltijd van Vene
tië nog heeft opgeleverd. Toen hij later, ten behoeve 
van zijn landgenoolen, een lijst der voornaamste bouw
werken van Venetië aan z.ijn boek toevoegde, was hij 
genoodzaakt verscheidene te vermelden, die tot deze 
latere tijdperken behoorden. Meestal zegt hij dan een
voudig, dat hij deze gebouwen niet bezocht heeft. >f 
bepaalt hij zich lot de vermelding van enkele schil
derijen, daar aanwezig, waarbij hij voornamelijk aan 
Tintoretto aandacht wijdt. 

Hij doet die lijst voorafgaan door een inleiding, 
waarin hij, in het kort, nog eens zijn standpunt uit
eenzet. Merkwaardig is hier de volgende uiting: „In 
den loop der 15e eeuw werd de Christelijke gods
dienst in Europa ondermijnd ; eeu heidensche bouw
kunst werd ingevoerd, die de Grieksche en Roinein-
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18e eeuw geschiedde dit 
den Slaat waakte zorgvuldig tegen alle 
moge Ruskin, die, toen hij zijn boek 

sche nabootste. Wel was dc bouwkunst der Grieken 
en Romeinen niet goed, maar zij was ten minste na
tuurlijk en paste in haar tijd. Doch de nabootsingen 
in de 15e eeuw ingevoerd, en sedert altijd in zwang 
gebleven, waren noch goed, noch natuurlijk. Zij pas
ten in geen tijd. Alle bouwmeesters, die dezen stijl 
gebruikten, hebben werk zonder eenige waarde ge 
maakt en daarom is de geheele bouwkunst der laat
ste drie eeuwen waardeloos. Wij moeten de Renais
sance opgeven, verachten en vergeten en verder 
slechts bouwen in de Christelijke stijlen, die van nu 
aan tot in eeuwigheid de beste zullen zijn." 

Dat iemand, die zóó oordeelt, vooral met de latere 
Renaissance geen vrede hebben kan, is wel duidelijk. 
Ruskin zegt daarvan 1 „Gedurende de laatste jaren, 
dat de Venetiaansche Staat bestond, dacht zoowel de 
adel als hel volk alleen om wat genoegen kon ver
schaffen. Een voor een werden de bezettingen der 
Republiek door haar vijanden weggenomen ; de han
del kwijnde door de vadsigheid der inwoners, door d» 
vreemde mededinging De bouwkunst van Venetië in 
dezen tijd is de slechtste en laagste, die ooit ergens 
werd toegepast. Haar kenmerkt een beestachtige spot-
ternii, een liefhebberij voor onbeschaamde grappen, 
die zich uiten in misvormde en monsterachtige beeld-
bouwwerken ; zij zijn als steen geworden dronkemans
praat. Het doet zeer, bij zulk een tijdperk, bij zulk 
werk stil te moeten staan. Ik zou hel dan ook niet 
gedaan hebben, indien ik niet van oordeel geweest 
was, dat men den geest der Renaissance slechts kan 
vatten, als men haar tot haar einde volgt." 

Gij zult nu benieuwd zijn te weten, waardoor Rus
kin zijn oordeel staaft. Gaat het u als mij, dan zijt 
gij verbaasd ccn lange beschouwing te vinden over 
de eigenaardige huwelijksplechtigheden, die al sinds 
het jaar 943 in de kerk van Santa Maria Formosa ge
vierd werden, maar die in 1,79 ccn einde namen. 

Nu maakt de schrijver een tegenstelling tussehen 
deze feestelijkheden... en een masker uit de 17e eeuw, 
dat den sluitsteen van den toren versiert! Dit masker 
noemt hij „onmcnschelijk, monsterachtig, loerend als 
in beestachtige verwording, tc vuil 0111 afgebeeld of 
beschreven te worden, ja 0111 langer dan een oogen
blik te worden aangezien.' 

Dergelijke maskers, die vooral bij de bruggen voor
komen, en wier meesterlijke uitvoering de bewonde
ring van iederen kenner moet wekken, worden door 
Ruskin verfoeid. Hij heeft geen woorden genoeg 0111 
er zijn verachting voor uit te drukken. 

Dan krijgt de gevel van Santa Maria Formosa een 
beurt. Hij is een werk van het midden der zestiende 
eeuw en niet beter of slechter dan zoovele andere 
uit dien tijd. Maar Ruskin veroordeelt hem, omdat 
nergens ecnig zinnebeeld, eenig opschrift, dat de ker
kelijke bestemming aanduidt, aanwezig is. Hierna 
worden de vroeger reeds genoemde gevels van San 
Moisé, in 1668 begonnen, en daarna die van Santa 
Maria Zobenigo, die een weinig westelijker ligt en van 
r68o dagteekent, besproken. Ruskin ziet in deze 
beide gevels, die zeer belangwekki nde werken uil 
den Baroktijd zijn, niet dc minste schoonheid. Hij 
vindt ze slechts voortbrengselen van speclschheid. En 
dan geeft hij een lange uiteenzetting van de ver
schillende wijzen, waarop gespeeld kan worden, om 
met beschouwingen over spot en zijn onwaardigheid 
te besluiten. 

Dit gedeelte is wel mooi geschreven, doch in zijn 
ijver is Ruskin hier ongetwijfeld te ver gegaan. Hij 
heeft zich door z.ijn persoonlijke voorkeur laten leiden 
en is daardoor onrechtvaardig geworden. Dat Vene
tië in de zestiende eeuw achteruitging, dat die achter

uitgang in dc zeventiende en achttiende eeuw steeds 
sterker werd is waar; des te grooter moet onze be
wondering zijn voor ccn stad, die in zulk ecu verval
tijd werken weet te stichten als de Bibliotheek van 
San Marco, Santa Maria della Salute, het Palazzo 
Pesaro, het Palazzo Comer della Regina, 0111 slechts 
enkelen te noemen. 

Ruskin heeft, in latere jaren, de onbillijkheid van 
zijn oordcel erkend, en in een aanhangsel vele deze
gebouwen meer waardcerend besproken. Hij noem: 
de bibliotheek daar „een bevallig gebouw van San
sovino", en ofschoon hij tegen de sluitsteenen en de 
figuren naast de bogen bedenking heeft, prijst hij 
de goede verhoudingen en geeft hij zelfs Scamozzi 
lof voor den gevel van de Procuratie Nuove. 

Over Santa Maria della Salute geraakt hij zelfs in 
verrukking. Vooral de verhoudingen vindt hij hier 
geslaagd. Ruskin's bewondering voor den schilder 
Turner, die deze kerk bij voorkeur afbeeldde, is zeker 
op de verandering van z.ijn oordeel niet zonder invloed 
geweest. Maar, om niet geheel en al met zichzelf in 
tegenspraak te komen zegt hij, dat goede verhoudtn 
gen niets uitstaande hebben met de verdiensten van 
welke bouwkunst dan ook. 

Het Palazzo Pesaro wordt in het aanhangsel „hel 
machtigste en indrukwekkendste werk der latere Re
naissance". Zelfs de prachtig gebeeldhouwde maskers, 
eens zoo verfoeid, weet Ruskin nu tc bewonderen. 
Alleen hel Palazzo Corner della. Regina blijft Ruskin 
„zonder verdienste of belang" achten. 

Ruskin noemt zijn laatste hoofdstuk „Besluit", doch 
spreekt zijn vrees uil, dal hel wal los aan elkander 
hangt, omdat hij er veel in wilde zeggen, waarop hij 
vroeger niet genoeg nadruk gelegd had. 

De schrijver zegt iu de eerste plaats, dat met de 
iSe eeuw cle bouwkunst in Europa eindigde. Hij 
vreest, dat het nog lang zal duren, eer er weer van 
een architectuur sprake kan zijn. 

Hier vinden wij veel belangwekkends, omdat Rus 
kin nu hel oog op de toekomst richt. Hij zegt bij
voorbeeld: „Dal de hedendaagsche wetenschap, met 
al wal zij lot de gerieflijkheden des levens heeft bij
gebracht, de thans levende menschen op ccn hooger 
standpunt geplaatst heeft dan de vroegere, zal wel 
niemand betwijfelen. Wij zijn nu in den toestand van 
ccn ernstig 011 werk/aam jongeling, die de kinder
schoenen ontwassen is. Wat mogen wij niet verwach
ten van een ras als het onze, dat zes duizend jaar 
noodig had. om den jongelingsleeftijd le bereiken, 
wanneer het eindelijk zijn middelbare en krachtigste 
jaren zal beleven ? 

„De vooruitgang is tot dusverre niet groot geweest. 
Lage oorlogen, leugenachtige staatkunde, gedachte-
looze wreedheid, onzinnige zorgeloosheid - die bij 

ilke 11 :'reenkonien niet de levendigheid, de ?,\uv: 
heul, de ongeduldigheid cn de onbezorgdheid vvelkr 
kinderen toonen komen nog voor, zoogoed als in 
de vroegste tijdperken der geschiedenis. Nemen wij nu 
niet aan, nat de menschheid nog pas bezig is de kin
derschoenen uit le trekken, dan zouden wij aan alle 
vooruitgang moeten gaan wanhopen." 

Maar Ruskin ziet wel in, dal de wetenschap dei 
kunst gevaarlijk is, omdat zij meent alles te kunnen 
onderwijzen, alles tot ste.sels terug le kunnen bren 
gen. In het bijzonder meent hij, dat met de Renais 
sanee de wetenschap de kunst op dwaalwegen heefl 
gebracht. Daarom raadt hij aan de „orden" overboord 
te werpen, om tot dc beginselen der middeneeuwen 
terug te keeren. 

Dit slot is niet in alle opzichten bevredigend, om
dat Ruskin hier in tegenspraak komt met wat hij in 
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ten vorig hoofdstuk betoogde, dat het even dwaas is 
de middeneeuwen na te volgen, als dc Grieken en 
Romeinen. Ik merkte het reeds vroeger op, dat con
sequentie nu juist niet een der karaktertrekken van 
het boek is. Men moet het lezen met kritischen geest, 
cn zich niet van dc wijs te .aten brengen door tegen
strijdigheden, die zoo veelvuldig voorkomen. 

Ruskin is ik behoef het u niet te zeggen, ccn 
gevoelsmensen, cn zijn uitingen passen daarom aller
minst in een bepaald stelsel. Deze opmerking werd 
door onderscheidene beoordeelaars van hel werk reeds 
dadelijk na de verschijning gemaakt. 

Ruskin vond het niet aangenaam, dat men ver
schillende uitleggingen gaf aan wat hij had geschre
ven ; zonderling genoeg zag hij niet in, dat juist in 
den rijkdom van de gedachten, die als zaden van 
velerlei soort in dc harten der lezers, al naarmate zij 
daar ccn goeden bodem vonden, konden ontkiemen, 
de groote waarde van zijn bock school. 

Daarom vatte hij, eenigszins boos, in een der aan
hangsels tot het werk zijn stelsel in korte woorden 
samen, en zeide, dat dit bestond in een verheerlijking 
der Gothiek ten koste der Renaissance. Zoo doet zich 
het zeldzaam verschijnsel voor, dal de schrijver zelf 
zich niet ten volle van de waarde van zijn werk be
wust is. Want had Ruskin zich wezenlijk op dit enge 
standpunt geplaatst, de schoonste bladzijden van zijn 
boek zouden niet geschreven zijn. 

Zoo heb ik dan gepoogd, u eenig denkbeeld te 
geven van dit hoogstbelangrijk boek. De noodzake
lijkheid, waarin ik mij bevond, om niet te veel van uw 
geduld en uw aandacht te vergen, heeft mijne taak 
allerminst gemakkelijk gemaakt 

Ik ontveins mij niet, groote gedeelten te hebben 
moeten overslaan, die zeker verdiend zouden hebben, 
dat ik daarbij uitvoerig stilstond. 

Wanneer Ruskin u geboeid heeft, dan hoop ik in 
een volgend seizoen de gelegenheid te vinden, om u 
andermaal over zijn werk en zijn streven te onder
houden. Ik zal dan uitvoeriger kunnen zijn over veel, 
dat ik hedenavond slechts kon aanstippen, of geheel 
teizijde moest laten. 

A. W. W K I S S M A N . 

P R I J S V R A G E N 
G E V E L O N T W E R P V O O R D E L E V E N S V E R Z E K E R I N G -

B A N K „ R O T T E R D A M " T E R O T T E R D A M . 

J u ry-r ap port. 
Aan 

den heer Directeur C. T. J. van Wijk. 

WelKdele Heer. De jury ontving van u ter beoor
deeling 34 antwoorden, alle voldoende aan de 
eischen, in hel programma gesteld. Zij hebben de 
volgende motto's: 

I. Maaszicht. 14 Leven. 
2. Assurance sur la vie. 1 v Memento mori 
3- Ongedeeld. 16. Toekomst. 
4- Drie kruizen. '/"• S. 
V Ster in cirkel. iS. E. ü . & 
6. Driehoek in cirkel. '9- Marie. 

Drie gevulde sterren 20 M in cirkel. 
8. R. 21 J. E . in cirkel 
9- Moed. > 2 George. 

IO. L. V . B . 23- Bodhu Satwa. 
11. Reclame. 24- Baksteen. 
12. Sta vast. 25. Polis. 
'3- Twee Y in cirkel. 26. Een cirkel. 

27. Oud en Nieuw. 31. Ostara. 
28. Société. 32. Nur Reclame. 
29. Assurance. 33. Paul Kruger. 
30. Driehoek in cirkel. 34. Boer. 

Is deze inzending quantitatief belangrijk, bij een 
onderzoek bleek weldra, dat ook qiialitatief de prijs
vraag volkomen geslaagd mag heeten. Verschillende 
verdienstelijke ontweren toch zijn aanwezig, en over 
het algemeen is veel ernstig doordacht en fraai 
werk geleverd. Een aantal ontwerpen getuigt van 
artistieke vaardigheid fraaie woonhuisgevels te 
zien gevende - zonder meer, terwijl de bepaald 
slechte ontwerpen slechts ccn kleine minderheid be
dragen. 

Indachtig het karakter van het gebouw meende de 
jury, dat voor bekroning in aanmerking moesten ko
men de ontwerpen, die zich door ccn voorname, 
forsche architectuur onderscheiden. Een sobere mas
sale behandeling van het gevelvlak, waarin uitge
sproken de indeeling van den plattegrond ; daarbij een 
sprekend silhouet van het bovendeel, een en ander 
geschikt om op een afstand te worden gezien en op 
gepaste wijze de aandacht te trekken: Ziedaar de 
voornaamste eischen ter bekroning op den voorgrond 
gesteld. 

Met liet oog hierop werden vier categoricn ge
maakt. Als minst geslaagde ontwerpen werden de 
dertien nos. I, 2, 3, 4, I I , 12, 13, 14, tS, 27, 30, 
}i en 32 ter zijde gelegd 

Tot de 2e categorie behooren de acht nos. 5, 
9, 16, 20, 21, 23, 25 en 26. Daarna als 3e categorie 
de acht nos. 6, 8, 15, 19, 24, 28 en 34, zoodat als 
beste ontwerpen overblijven de vijf nos. 7, 17, 22, 
29 en 33. 

Als nadere critiek het volgende: 
E e r s t e c a t e g o r i e . 

No. 1. Maaszicht. Is ccn zeer zwak ontwerp in con
ceptie, vorm en constructie. 

No. 2. Assurance sur la vie. Vertoont een com
pilatie van vormen, zonder leidende gedachte. Enkele 
ornementeele details zijn niet onverdienstelijk ge
teekend. 

No. 3. Ongeduld. Heelt geen aangenaam silhouet. 
Vooral de figuralc teekeningen verraden een onge
oefende hand. 

No. 4. Drie kruizen. Is eene zonderlinge, weinig 
beschaafde compositie met zeer onrustige details, 
welker zwaaiende lijnen ongeschikt ter uitvoering 
zijn. 

No. 11. Reclame en No. 12. Sta vast Deze twee 
ontwerpen zijn onbeduidend van opvatting en de 
details niet fraai. 

No. 13. Twee Y in een cirkel. Een verwarde com
binatie van onlogische vormen. 

No. 14. Leven. Hoewel systematisch in samenstel
ling, geeft dit ontwerp weinig aantrekkelijke vormen 
te zien. 

No. 18. E. O. S. In deze facade, ietwat stug van aan
zien, met gelijke verdeeling der raamassen, is evenmin 
als in de reeds genoemde het grondplan tot uiting 
gebracht. Over 't algemeen z.ijn de vormen met zorg 
geteekend. Sommige s'graffito-versieringen zijn nî t 
in harmonie met het overige ornement. 

No. 27. Oud en Nieuw. Is niet gelukkig van com
positie, overladen met motieven uit verschillende 
perioden zonder samenhang. Ook de juiste schaal der 
versieringen wordt dikwijls gemist 

No. 30. Driehoek in cirkel. Mist een juiste opvat
ting en is te veel een burgerwoonhuis. Daarbij te 
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onrustig door de vele details, waarvan enkele niet 
zonder karakter zijn, bijv. die van den steenen erker. 
De houten bovenbekroning is niet constructief ge
dacht. Het ornement is wat zwak. 

No. 31. Ostara. Doet een zwak geteekendc, weinig 
interessante compositie zien. 

No. 32. Nur Reclame. Het parterre hiervan is slecht 
opgelost; ook de bekroning is onvoldoende bestu 
deerd. De details geven een ongeoefende hand 'c 
kennen. 

Tweede ca tegor i e . 

No. 5. Ster in cirkel. Ofschoon niet in liet juiste 
karakter opgevat, doet dit ontwerp in menig opzicht 
een verdienstelijken woonhuisgevel zien. De openin
gen van parterre en le verdieping zijn te klein. Ook 
het ronde raam der 2e verdieping is niet gelukkig. 
De architectuur-details eli het ornement zijn door 
vaardige hand uitgevoerd. 

No. o. Moed. Ook hier is de hoofdgedachte juist. 
De verschillende afschuiningen en afrondingen om 
de ramen van alle verdiepingen zijn gezocht en on
behaaglijk van vorm. 

No. J<>. Toekomst. Vertoont geen gelukkige inspi
ratie. Het steenverband der raambekkcdingen is een
tonig en mist eenheid van schaal. De erker-opvatting 
is niet onverdienstelijk. Sommige versieringen zijn 
niet oorspronkelijk. 

No. 20. M in cirkel. Van dezen strak geteckenden 
gevel is het benedendeel onrustig en hel minst ge
slaagd. Ook is het grondplan niet tot uitdrukking 
gebracht. Het geheel mist de noodige distinctie. 

No. 21. 1 E in cirkel. Een eenvoudig ontwerp, waar
van het benedendeel het: meest geslaagd is. De pilas
ters naast het raam der 'c verdieping zijn misplaatst 
en slecht van detail. Ook is er te weinig verband t us -
se hen de bogen der 2e verdieping en de overige 
raamvormen. 

No. 23. Bodhi Satwa. De algeheele compositie is 
weinig interessant. Het grondplan Icomt niet tot zijn 
recht. De details zijn te klein van schaal voor buiten 
architectuur. De indruk van het parterre wordt ver
stoord door de scheve plaatsing van den erker, welke 
bovendien op vrij plompe wijze is uitgebouwd. Dc 
versiering van den top is niet fraai van vorm cn kleur. 
Het ontwerp is met zorg geteekend. 

No. 25. Polis. Ook hier is geen rekening gehou
den met den plattegrond. De silhouet van het mid
dendeel is niet gelukkig, overigens zijn dc details 
eenvoudig gedacht 

No. 26. Cirkel. Geeft een l'orschen woonhuisgevel te 
zien, ietwat zwaar in sommige details, zooals de pijler
bekroningen van den erker en het balkon der le 
verdieping. De gevel is flink geteekend. Het parterre 
is te veel winkelpui. 

D e r d e c a t e g o r i e . 

No. 6. Driehoek in cirkel. Is in hoofdgroepeering 
niet onverdienstelijk, als goed aangevende, het grond
plan. De bekroning is minder gelukkig v;ui silhouet. 
De algemeene indruk wordt echter benadeeld door 
de overlading met details. 

No. 8. R. Is een verdienstelijk ontwerp. In de 
hoofdmassa's eenigszins verbrokkeld, en daardoor 
missende een massaal aanzien ; ook wat schraal in 
enkele onderdeden, o. a. het groote raam der ie 
verdieping - te veel tabagie — maar overigens goed 
bestudeerd. Geslaagd is het parterre in de teekening 
der motieven en in den juisten samenhang van archi 
tectuur en versiering; ook de top is aangenaam van 
silhouet. 

No. 10. L . V. B. Met zorg bestudeerd en vaardig 
geteekend, doch in compositie verbrokkeld, door 
avant-corps, erker en pijler. Is te veel hoerenhuis, 
meer sierlijk dan imposant. 

No. 15. Memento mori. Doet een sobere architec
tuur zien, wel in het karakter der opgaaf. De gevel
afsluiting is onbeduidend van silhouet, de dak-reclame 
verre van fraai. De overdekking van het kleine raam 
der 3e verdieping is gezocht, dat der 2e verdieping 
te massief. 

No. nj. Marie. Is met vaardige hand geteekend. 
In opvatting te veel als ccn sierlijk woonhuis behan
deld. Tegen de teekening van het parterre maakt 
de jury bezwaar uit een oogpunt van constructie. De 
erker is zeer geslaagd. Eenheid is in alle vormen te 
bespeuren. 

No. 24. Baksteen. Deze kloeke, in onderdeden con
sequent doorgevoerde baksteengevel heeft eene be
kroning, welke voor het benedendeel van den gevel 
te zwaar is; ook het silhouetervan is niet aange
naam. De groepeering van de benedenverdiepingen 
is goed in het karakter van hel gebouw. De profilec-
ringen zijn sober en beschaafd van vorm. 

No. 28. Société. Is een eenvoudige, goede gevel, 
die, wat soberheid betreft, wel nabij aan het karakter 
komt. 'Tegen de opvatting van het parterreraam maakt 
dc jury bezwaar. Zonder bedekte ijzerconstructie is 
deze boog niet uit te voeren. De ramen der hoofd-
vertrekken van de verdiepingen zijn te klein. 

No. 34. Boer. Heeft wel karakter, doch is verbrok
keld in de hoofdlijnen. Typisch is de oplossing van 
het parterre in verbinding met den erker. Meer eigen
aardig dan doeltreffend is ook de topbekroning in 
ijzer. 

V i e r d e c a t e g o r i e . 
No. ". Drie gevulde sterren. Is een ernstig bestu

deerde gevel, goed in hel karakter der opgaaf. 
Jammer, dat het parterre te veel verdeeld is. De ont-
\veq>er heeft zich blijkbaar te veel laten leiden door 
de gedachte 0111 het kantoor of magazijn zoovcd 
mogelijk licht te verschaffen. Daardoor is het deftige 
karakter te loor gegaan. Ook de bekroning van den 
gevel is niet pakkend door de tweeërlei reclame ver
sieringen in mozaïek en ijzer, vlak boven elkaar. Het 
geheel is door vaardige hand geteekend. 

No. 17. S. Is een artistieke gevel. Mooi rijzen de 
pijlers op, rustige ramen omsluitende, en dragende de 
muurvelden in vlakke behandeling. Het reclamebord 
der Levensverzekering is tc klein ; ook de ingang is 
te smal, beide gemakkelijk te verbeteren. De erker 
zou aanmerkelijk winnen door den afgeschuinden 
uitbouw in ijzerconstructie tol onder het balkon door 
te voeren. Beter ware de raamafsluiting van het par
terre zóó te construeeren, dat de steen in rust is. Het 
ontwerp is zonder effectbejag door bekwame hand 
geteekend. 

No. 22. George. Geestig gedacht! Hoewel de toren 
origineel van teekening is, zou hij in uitvoering geen 
duidelijken indruk maken en misschien zelfs bezwaar 
opleveren bij den eigenaar van het aangrenzende per
ceel. Het parterre is fraai opgelost met de overhoeks 
geplaatste pijlers en rustige boogverdeeling. Minder 
gelukkig is de erker der 2e verdieping, welke het 
balkon in tweeën scheidt. Met talent zijn de details 
bewerkt, sierlijke vormen te zien gevende, doch van 
schaal wel wat klein, in aanmerking genomen de 
plaatsing van den gevel. 

le prijs. No. 20. Assurance. Deze gevel is zeer ge
slaagd, eenvoudig, duidelijk van teekening in de on
derdeden en van sprekend silhouet De ontwerper 
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beeft van de bijzondere hoogte van het pand partij 
getrokken, door de zijmuren te doen spreken en liet 
gebouw door een paviljoendak te bekronen, met for-
sche afsluitingen op de vier hoeken. Het geheel ver
krijgt daardoor iets monumentaals en zal van de rivier 
al zeker goed gezien worden. Wijzigingen van onder
geschikten aard zouden ter verbetering strekken : de 
kraagsteenen van den erker nader te bestudeeren, de 
as der kleine ramen te plaatsen in die van den in
gang. De boog boven de je verdieping (waarin een 
opschrift voorkomt) te herzien om moeilijkheden in 
uitvoering te voorkomen, en eindelijk het dak recht
hoekig in plaats van vierkant in grondvorm te ma
ken, waardoor de nok als reclame-versiering kan wor
den aangewend. 

No. 33 Paul Kruger. Ook deze gevel is zeer ver
dienstelijk. Rustig opgebouwd, goed bekroond en het 
plan juist weergevende. Tot de massieve behandeling 
van de muurvlakken is het plint van den onderbouw 
— in kleine voegverdeeling — te nietig. Een open 
poort als ingang ware te verkiezen. De bewerking 
der raamafsluiting is ietwat gezocht en de cul-de-
lampe van den erker mist een mooie aansluiting tot 
den boog. De uitvoerige details van glas en mozaïek 
getuigen van artistieke hand. 

C o n c l u s i e . 
De jury had de moeilijke taak, te beslissen lus 

schen een vijftal ontwerpen, alle zeer verdienstelijke 
inzendingen. Na zorgvuldig onderzoek heeft zij niet 
eenparigheid van stemmen de volgende beslissing 
genomen. 

ie prijs. Uitvoering, motto ..Assurance", 
je prijs, motto „S". 
3e prijs, motto „Paul Kruger". 
Eervoile vermeldingen motto „Drie sterren" en 

motto „George". 
Rotterdam, Nov. 1899. 

De ymv: 
H E N R I E V E R S 

J . P . S T O K W Z . 

C . J . S T R U Y K . 

Dc bij dit nommer hehoorende plaat geelt eene 
reproductie van de drie bekroonde ontwerpen. l> 
vele tinten in aanmerking genomen, die op de ong' 
neele teekeningen voorkwamen, is deze reproductie 
goed gelukt, met uitzc.ndcring echter van het bove.i 
licht van het ontwerp „S"; de tijd on'brak on> rlil 
te retoucheeren. 

Red. 

GRAFMONUMENT VOOR KEN BOUWMEESTER. 
De Vereeniging tot bevordering der bouwkunst te Groningen 

•ehrijft uit de navolgende prijsvraag: 
a. Er wordt verlangd een grafmonument voor een bouwmeester. 
b. De beschikbare oppervlakte van bet terrein wordt gesteld 

op 80 M-. 
e. Het monument moet gebeel van metaal worden samenge 

steid, zonder gebruik te maken van gietvormen. Drijfwerk wordt 
evenwel toegestaan. 

Pc voeting waarop bet monument wordt opgesteld en ho 
vestigd. mag niet liooger zyn dan een lialvc meter of 0 50 M. 
boven bet terrein. 

I. Er worden verlangd tenminste 2 aanziebten en de noodige 
doorsneden op de schaal van 1 a 20, alsmede de voornaamste 
détails op de schaal 1 ii 10. - Do teekeningen moeien in kleur 
/ijn nitgevoerd. 

f. Er worden uitgeloofd een prjja van 40 gulden en een promie 
van 25 gulden welke worden uitgekeerd aan de beide mede
dinger* wier ontwerpen van allen de beste en als goed geslaagd 
worden beschouwd. 

- D e bekroonde ontwerpen worden het eigendom der ver
eeniging. 

//. De namen der jorv-lcden zullen tenminste een maand voor 

het tijdstip, dat de ontwerpen moeten zjjn ii gezonden, worden 
bekendgemaakt. 

I. De ingekomen ontwerpen zullen worden tentoongesteld voor 
dc leden en belangstellenden dsr 1 laatselüke vereeiigingen te 
Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Leeuwarden 

i. Elk ontwerp moet gemerkt zijn met een spreuk of teeker. 
en vergezeld zjjn van een naambriefje, een correspondentie-adres 
en een toelichting. 

/. De niet-bekroonde stukken worden terugbezorgd. 
m De ontwerpen worden vracht.rg ingewacht door den len 

secretaris, den heer W. A. Hof, in de Hofstraat te Groningen, 
vóór den len Maart 1'JOo. 

II. Aan de mededingers zullen afdrukken van het jury-rapport 
worden toegezonden 

0. Aan deze prijsvraag kunnen alleen Nederlandera deelnemen. 
N a m e n s he t B e s t u u r , 

De l'ooiziiter: 
L, M . MlHII.KNAAK 

De le SeeieOiris-
W. A. H- 1. 

Grminien, November 11119. 

M A R T E N A-STA T E . 
„Wie uit eigen waarneming in dit geval inlichtin

gen kan geven, zwijge niet." 

Deze woorden in het stuk van den heer Scheltema, 
opgenomen in „De Opmerker" van 25 dezer, leggen 
mij eene verplichting op. Ik wil .hieraan gaarne vol
doen. 

Gevraagd om advies in de ter dezer zake aan den 
Gemeenteraad van Leeuwarden gestelde vraag, heb 
ik mij ccn paar weken geleden, in gezelschap vai 
den heer \V. C. de Groot, architect alhier en deskun
dige voor HH. kerkvoogden van Cornjum, naar be
doeld gebouw begeven, 0111 meer van nabij te kunnen 
oordcelen. 

Het is allerminst een gebouw, zooals de heer S. zicii 
dat voorstelt. 

In zijn rapport aan HH. kerkvoogden schreef de 
heer De Groot: 

„De bestaande gebouwen (men kan ze haast niet 
in 't enkelvoud noemen) hebben nicer het aanzien 
van aaneengetrokken, in verwaarloosden toestand ver-
kcerende schuren of pakhuizen, of wel van een werk-
of armhuis uit den ouden lijd, dan van een woonhuis 
van een oud adellijk geslacht", en op ccne andere 
plaats zegt hij: 

„De gebouwen zijn in een zeer vervallen staal , 
gedeelten van het dak zijn ingevallen, de panbedek
king ontbreekt voor een groot gedeelte, voorts is de 
kap uit het verband gezel, gebroken en rottig. 

„Ten gevolge van het jarenlange lekken is aan 
balken, zolders, vloeren en andere betimmeringen be
langrijke beschadiging toegebracht en is veel daarvan 
reeds verrot. De muren zijn voegloos verwaterd, ge
scheurd en zoodanig bouwvallig, dat een gedeelte 
reeds in puin ligt. De kozijnen, ramen en dakgoten 
zijn mede verrot of versleten. De gebouwen zijn in 
zulk een vervallen en verwaarloosden staat, dal her
stelling daarvan bijna gelijk zou staan met eene 
totale vernieuwing. 

„Indien", zoo zegt hij verder, „de gebouwen nog 
kunstwaarde bezaten... maar o o k dit is niet 't geval.' 

En in mijn brief aan Burgemeester en Wethouder-, 
heb ik mij verplicht gezien hel volgende te verklaren 

't Is in één woord een groote ruïne en 't zou 
onverantwoordelijk zijn le vorderen, dat een dergelijk 
vervallen, ja ten dcele omgevallen gebouw weer moest 
worden hersteld. Er is bijna geen kanier, die niet 
vrecselijk gehavend is: behangsel of eenige andere 
versiering is niet meer aanwezig en schijnt reeds jaren 
verwijderd, schoorsteenmantels en betimmering be
staan nog slechts in één vertrek, en dan : groote gaten 
in daken, vermolmde zolders en vloeren, gedeeltelijk 

omgevallen muren, een zeer bouwvallige brug... in 
één woord: alles is zoo goed als verweerd." 

En verder schreef ik omtrent de artistieke waarde-
„Niets is er, behoudens enkele kleinigheden, wat 

ook maar een schijn van bouwkundige waarde heeft. 
Slechts enkele gedenksteenen met jaartallen en op
schriften zijn 't uitnemen waard, maar die dateeren 
zeer waarschijnlijk uit een vroeger tijd|>erk, toen hier 
een heel ander gebouw stond. 

„Zoo vindt men ook nog een viertal net geheeld 
bouwde, wapendragende leeuwtjes, die zijn ingemet
seld in de muren van een op ccnigen afstand buiten 
de gracht staand koetshuis, maar die zijn zóó ellendig 
geplaatst, dat niet anders dan een zeer onbevoegde 
hand deze misplaatsing heeft kunnen uitvoeren. 

„Het geheel maakt dan ook den indruk van een 
gebouw, dat door zeer onbevoegden is gemaakt, die, 
misschien op instigatie van ccn meer gevoeligen 
eigenaar, zich lieten bewegen de enkele stukjes van 
waarde, overgebleven van de vroegere „state", niet tr 
vernietigen, maar ze nog ccn zeer bescheiden plaatsje 
waardig te keuren. 

„Zelfs de oude moppen zijn niet meer dan slechts 
op enkele plaatsen aanwezig. De gevelsteenen zijn alle 
van gewoon formaat." 

Mij dunkt, uit een en ander blijkt duidelijk genoeg, 
dat het „Martena-state", hetwelk de heer Scheltema 
zich droomde, helaas reeds lang verdwenen is, maar 
dat het nu te amoveeren gebouw niets is dan et 11 
smakeloos gewrocht uit een tijd, toen de kunst in 
verval was en men, ten minste in Cornjum, niet eens 
wist op welke wijze de nog waardige ornementen van 
vroeger geplaatst konden worden. 

„En waardoor is dan het nu nog bestaande, maar 
half vergane huis in zulk een ellendigen staat geko 
men?" zal men allicht vragen. 

Ben ik wel ingelicht, dan is hel reeds vele jaren 
onbewoond. De oude heer Huber, die hier het laatst 
woonde, overleed 17 October 1871 en toen ging hel 
over aan den nu laatsten erflater, Jhr. Duro Martena 
van Burmania Vegelin van ("herbergen, tlie 28 De
cember 1894 overleed op den leeftijd van ongeveer 
35 jaren. 

De man schijnt er weinig naar omgezien en anderen 
gelegenheid gelaten te hebben het te plunderen, maar-
zelfs voor 't meest noodzakelijke onderhoud geen 
cent te hebben uitgegeven. 

Is het dan te verwonderen dat kerkvoogden, die, 
behalve dit gebouw, ook nog eene bijzondere begraaf
plaats der familie hebben te onderhouden, tegen de 
kosten opzien van een deugdelijke herstelling, vooral 
wanneer het zoo weinig kunstwaarde heeft en boven
dien niet geschikt is voor bewoning door gezinnen, 
die Cornjum tot woonplaats kunnen kiezen, en — 
last not least het voor 't onderhouden bestemde 
kapitaal nauwelijks voldoende is om een nieuw ge
bouwtje als het nu ontworpene te stichten ? 

Neen, liever ten slotte een woord van lof aan IIII. 
kerkvoogden, waar deze nog hebben kunnen goed
vinden den heer De Groot op te dragen een gebouwtje 
t" maken, waardig de plaats van de eenmaal zeker 
vermaarde stins in te nemen, want werkelijk hel 
ontwerp belooft iets goeds. 

Het gebouwtje, ccn viertal kamers groot, niet toren
tje, topgevels en verdere bewerking in den geest der 
renaissance, zal, wanneer het in passende materialen 
wordt uitgevoerd, een goeden indruk maken tusschen 
het zware geboomte, omgeven als het is door een 
brecde gracht, waarover een nette brug toegang zal 

verschaffen. Daarbij zal den zoolang verongelijkten 
leeuwtjes weer een hunner waardige plaats worden 
aangewezen en zij hunnen maker weer tot eer ver
strekken. 

Op die wijze kan sloopen werkelijk geen kwaad. 
Di Diiectcuf do (ïemiiitlewakcn 

YY. C. A . H O F K A M P 

Leeuwarden, 29/11 1S99. 

HINDERLIJK. 
Men had mogen verwachten, dat de N. Z. Kapel 

te Amsterdam, hangende de eigendomsquestie, zoo
veel mogelijk in behoorlijken staat werd gehouden. 

De papieren, die het verbod behelsden, om aan 
te plakken, deden hel beste hopen. Maar thans ziet 
men, niet slechts tegen de „kastjes", maar tegen de 
vensters der kerk zelve, velerlei soorten van reclame
horden bevestigd. 

liet i s mogelijk, dat die horden daar bevestigd zijn 
door onverlaten, die zich aan het verbod niet heb
ben gestoord. In dat geval zal het kerkbestuur ze 
zeker zoo spoedig als kan doen verdwijnen. 

Maar ons werd medegedeeld, dat die reclames tegen 
betaling toegelaten zijn. Wij hopen, dat dit niet het 
geval moge blijken, en dat het kerkbestuur zich 
Mattheus 7, vers 6 zal herinnerd hebben. Een gebouw, 
dat zoovele eeuwen voor een heilige, ernstige bestem
ming gediend heeft, moet, ook al komen zijn na
dagen, niet ccn zekeren eerbied behandeld worden. 

De schampere opmerkingen, die rbijgangers 
zich nu veroorloven, zouden achterwege gebleven zijn 
indien het kerkbestuur bijtijds had gezorgd, dat een 
zóó cynische reclame niet had kunnen plaats vinden. 

VEREENIGING „BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP" TE 
ROTTERDAM. 

Vergadering van Woensdag 22 Xorember 1899. 
In deze vereaderng hield de heer Dr. L. Hl-ekrode een voor

dracht over .l.urhtarheepvaart op haar tegenwoordig slsndpnnt". 
Spr. leidde zjj" voordracht in met eenige proeven van opwaartscben 
druk en doordringende kracht van licht- en wateratofgaa, om 
(laa-na meer in details de eerste ballons te behandelen 

Volgens sommiiren was de luchtballon in 1570 bjj''e Chineezen 
reeds bekend en heeft in 1CI7 een Spa- jaard gemeend door middel 
van vier luchtledige koperen bollen een ballon aaam te kunnen 
stellen en te doen stjjiren. 't welk echter niet uitvoerbaar was door 
het groote soortelijk gewicht van koper. 

De eerste ballon die opateeg werd in 1783 remaakt door de 
(lebr. MongolKer en was gevuld met warme lucht; daarna werd 
door Charles een ballon met waterstofgas gevuld en opgelaten, 
en stak Rlancbard in 1785 met een ballon het Kanaal over. 

De cijfers der ver.ehillende hoogten door ballons verkregen 
loopen zeer uiteen, doch zeker ia dat in 1895 door een Duitscber 
een hoogte van 9100 M . bereikt werd. D3 onbemande ballons, 
voorzien van zelfregislreerende theniiometers enz., stegen tot 
een hoogte van IS.noo M . De grootste ballon met een inhoud 
van 25,000 M ; ; werd in 187H gemaakt. 

Daarna volgde een bespreking der bestuurbare ballons, van af 
de eerst uitgevondene in 185(1. 

De meest bekende prorf hiermede werd in 1884 gedaan door 
twee fransche artillerie-officieren. In 1894 werden door Wölfert, 
en in 1897 door 8chwarz proeven genomen met aluminium-ballons, 
welke mislukten en waarbü heiden zjjn omgekomen. Eenige 
proeven met bet door den Engelsehman Bruce uilgevonden tele-
grafeeren in den ballon volgden, terwjjl na de pauze het maken, 
vullen en opetjieen van Andrée's ballon werden behandeld en 
toegelicht d< or foto's en lichtbeelden. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AFHKKI.INI; 'S-GIIAVKSIIAUE. 

Vergadering van Vrijdag 24 Xovembei 189P, 
Na opening der vergadering deed de waarnemend Voorzitter! 

de beer Metzelaar. de mededeeling dat van het geven van een 
cursus voor buisschilderer, wegens de geringe aanmelding van 
bouwkundigen moest worden afgezien Het bestuur achtte l ich 
ni»t verantwoord voor deze geringe deelneming een vrjj groot 
subsidie beschikbaar te stellen. Men hoopt de zaak het volgend 
jaar tot stand te brengen. 

Na mededeeling van eenige zaken van ondergeschikt belang, 
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werd bet woord gegeven aan den heer J . tl. W. Lelimau, architect 
te Delft; deze heer hield eene zeer interessante causerie over graven 
en grafmonumenten, toegelicht door een groote.collectio platen, 
de voordracht werd met veel belangstelling gevolgd en «preker 
hulde gebracht voor zjjn omvangrijken arbeid. 

AFDEKLINU AMSTERDAM. 

Vergadering van Vrijdmg 24 November 181*9. 

ln deze bijeenkomst, die door een groot aantal genoodigden 
werd bijgewoond, hield de heer Jhr. O. (iraatlnnd, luit.-kolonel 
der infanterie van het Oost-Indisch leger, eon voordracht over 
het aanzicht der Atjehache kampongs, de woningen dor Atjehers 
e n . . . . de moeilijkheden die met de vestiging der Nederlanders 
in Atjeh gepaard gingen De wanden der zaal waren behangen 
met wapei tropeeën, Indische kleeden, teekenii gen enz. Na afloop 
werd den spreker, onder toejuiching der aanwezigen, door de heeren 
Eduard Cuypers en Salm, resp. voorzitter der Afdeeling en Maat 
schappij, dank gezegd. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
AMSTERDAM. Aan den heer Lambreehtsen is op zijn verzoek op 

een nader te bepalen tijdstip eervol ontslag verleend als directeur 
van publieke werken. 

GRONINGEN. De voordracht van B. en W. tot het stichton van 
een nieuw gebouw voor de academie „Mieeria", werd in de laatst 
gehouden Kaadsvergadering met 22 tegen 7 stemmen afgekeurd. 
Deze alstemming had niet plaats omdat men de noodzakelijkheid 
der stichting ontkende, maar omreden de Raad niet genegen 
was danrvoor een gedeelde van bet stsdsplantsoen te bestemmen. 

Niet alleen met het oog op de lokaalruimte, maar voorat met 
het oog op den aard van het onderwijs, die sim deze academie, 
naar do behoefte oes tjj.ls, uitbreibug en verandering dient te 
ondergaan, is het te hopen dat men spoedig een meer geschikte 
plaats zal kunnen aanwijzen om de academie een beter onder
dak te bezorgen. 

Voor de jongens, die aan deze inrichting reeds onderwijs ont
vangen en voor die wolke van dat onderwjjx wenschen gebruik 
te makcu, maar daurvan niet kunnen prohteeren, zou een langer 
uitstel hoogst nadeelig zyn, omdat zy in hun toekomstig maat
schappelijk leven zich niet op ééno lijn zullen kunnen stellen 
met hen, die elders hunne opleiding genoten 

DoRhMSGHT. De Vereeniging tot instandhouding van oude ge
bouwen alhier, vestigt de uandacht van kunstvr enden op het ge
vaar dat het bekende geveltje, Niéuw-straat 33, loopt om binnen
kort afgebroken te worden wegens bouwvalligheid. De eigenaar 
is niet ongenegen mede te werken. maBr heeft voor eene zaak
kundige restauratie de fondsen niet beschikbaar. Staatshulp kan 
niet worden verstrekt, zoodot het bestuur der Vereeniging een 
beroep doet op alle belangstellenden om het door eene bjjdrage 
te steunen. De kosten worden begroot Op f 1200, Reeds zyn eenige 
bijdragen toegezegd. 

ZuTFEN. In eene jl. Zaterdag alhier gehouden openbare samen
komst leidde de heer It. 1'. J . Tutein Nolthenius het oderwerp 
in: door welke middrlcn is in no rdelijk Gelderland de kunst
nijverheid tot meer oi.twikkeliug te brengen': Spreker ging do 
oorzaken na. wnardoor het kunstgevoel bij de groote menigte 
verloren ging; uitvoerig toonde hij aan dat daaraan schuld dragen : 
gebrek aan koistnyverheidsonderwy's, door opheffing der gilden, 
concurrentie der goetkoope en leeljjko groot-industrie en o»cr 
beersching door den zin voor het wetenschappelijke. 

Ten slotte werd door al do aanwezigen de volgende motie aan
genomen: „Het is weoschelyk, dat eene Vereeniging worde ge
sticht, ten doel hebbende de bevordering der kunstnijverheid in 
Gelderland, in de eerste plaats door het hier ter stede oprichten 
van eene Geldersche school voor kunstnijverheid". Ken voorloopig 
comité van dames cn heeren is geconstitueerd. 

P E R S O N A L I A . 
— De .Mininisler van Koloniën heeft de heeron L . Houwink 

cn P. van Tiel gesteld ter beschikking van den Gouv.-Generaal 
van Nederl- lndiö, om te worden benoemd tot ingenieur bjj het 
mijnwezen daar te lande. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat zijn be
noemd tot buitengewoon opzichter: J . van Valkenburg, te Rotter
dam, bij het uitvoeren van werkzaamheden en leveringen aan de 
boitenvloeddturen der middensluis van de Noordzeesluizen te 
Mmuiden. en K. J . Krohn, M van Wijngaarden en P. de Vries Jr.. 
allen te IJmoiden, bij het maken van het gebouw voor een 
centraalstation tot voortbrenging van electrische stroomen bg de 
nieuwe schutsluis te Mmuiden. 

— Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
is benoemd tot adjunct ingenieur 2e k l , de adspirant-adjunct-
ingenieur M. A. F. H. de Ranitz, aan het Centraalbureau te 
l'trecht, en tot adjunct-inspecteur )e kl., de adjunct-inspecteur 
2e kl. Jhr. C. R. V'. Kragenholt'. 

— De Minister van Waterstaat heeft met ingang van 1 Decem
ber benoemd tot hoofdopzichter van de landsgebouwen, den heer 
J . Roem, thans onderopziebter te Leiden. 

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 opz ich ter- teek en aar. Salaris /90 per 
maand. Adres M 54, Erven B. van der Kamp, Gtoningen. (Zie 
advert, in het vorig no ) 

— G e m e e n t e - b o u w m e e s t e r te Zieriksee. Jaarwedde 
/ 1400 . Adressen vé.ór 15 Dec. '9« aan den Burgemeester. (Zie 
advert, in dit n<>) 

— Ken o n d e r w i j z e r voor het lyn- cn constructieteokenen 
aan a s. timmerlieden, bekend met dc beginselen der besckryy. 
meetkunde en arch, vormleer, tevens goed timmerman. Salaris 
ƒ1000. — Eeu o n d e r w i j z e r voor hand- en vakteekenen aan 
a. s. huisschilders, goed huisschilder, bjj voorkeur met acte M. 
Sal /1200. — Een o n d e r w i j z e r voor het pruciiBch onoerwjjs 
aan a. s. bankwerkers en smeden, ervaren bank- en plaatwerker, 
bjj voorkeur iemand, die als monteur beeft dienst gedaan Salaris 
11(00. allen aan de Ambachtsschool te Utrecht. Voorloopig tfjdel. 
aanstelling. Adres vóér 1 Jan a s. aan den Directeur. 

P r a e t i s c h e r v a r e n o p z i c h t e r , bekend met op
nemingen en waterpassingen, alsmede met dc uitvoering van 
aardewerken, voor ongeveer een jasr. Salaris /" 100 per maand. 
Adres vóé.r 10 Dec. aan den hoofdmg. van den prov. waterst. A . 
Deking Dura te Zwolle. 

34'te J A A R S A N G .V*. 49 Z A T E R D A G , 9 December 1899. 

DIENST A A N BIEDINGEN. 

(Dienstaanbiedingen in aeknopten vorm worden ten gerieve van 
heeren geabonneerden tweemaal per /aar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezendin: 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Teekenaar, bekwaam in architectuur-, tiguur- en ornement-
teekenen, zoekt plaatsing. Adres lett. V A . Bureau dezes (He 
adv. in hel torig no.) (*) 

— K e n b o u w k . o p l i c h t e r - t e e k . , tevens bekend met 
waterbouwkunde, zoekt betrekking Adres no. 70 Bureau dezes. (I) 

— Jongmensr.b. bekend met bouwkundig teekeneu en praetisch 
timnieren, zoekt plaatsing. Adres no. 373. boekh. Joh. U. Stem-
ler Cz., Amsterdam. (Zie advert, in dit no.) (l l 

— Een opzichler-leekenaar zoekt plaatsing. Verlangd salaris 
/60 's niaands. Adros 11". 69, Bureau dezes. (1) 

I N F O R H A T I B - B U R E A U T E C H N I S C H E V A K / E R E E N I G I M G 

H B E R E N G R A C H T 304 , A M S T E R D A M . 

1 Bouwk. op/.., leeft. 31 j. , geh., verl. sal. ƒ 8 0 . 
2 Bouwk. opz.-teek., leeft. resp. 28 en 33 j . , ongeh., verl. 

sal. resp./90a / iooen/ ioo. 
I „ „ „ „ 26 j. , ongeh., veil. sal. / 5c. 
3 resp. 21, 21 en 22 j . , ongeh., 

verl. sal. resp. / 6c, / 6o en / 40. 
1 Waterbouwk. opz.. leeft. 24 j . , ongeh , verl. sal. / 70 
1 Werktuigk. teek., leeft. 21 j.,ongeh., verl. sal./f>0 a.70 

A D Y E R T E N T I E N . 
II.H. Architecten en 

Bouwkundigen. 
Ben JONGMBNSCH, beltend met 

B o u w k u n d i g ; T K K K E H B N en 
P r a e t i s c h T M H E B K N , zoekt 
plaatsing. Br. franco, No. 378, Boekh 
JOH. G. 8TEMI.ER C«., Amsterdam 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
H e m . San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De RuyterVade, A M S T E R D A M , filiaal: .16 B o k i n . 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor dc Levering van compleete Badinrichtingen. — /'livaat-lnrichtingen.— 

Shanks Closets zyn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzelen Badkuipen.— 
Closets, Waschtatels, Urinoirs enz. - ï K E W A I I U t i « • V K I H " * " -

1 Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland.Zeer conenrreerende prgzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wedcrverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

Tor drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

R E D A C T E U R : F . VV. V A N ( J K N D T J U z . A d r e s v o o r R e d a c t i e en A d m i n i s t r a t i e : l l u r e a u v a n De Opmerker, 2 d e S c h u y t t U a a t 102,'s-Cravenhage 
A b o n n e m e n t s p r i j s per jaar b j v o o r u i t b e t a l i n g v o o r het b i n n e n l a n d -

5- ; v o o r België / 6 . 5 0 c n voor d_- o v e r i g e l a n d e n der i'ost-unie, 
met i n b e g r i p van N e d e r l a o d s c h - I n d i e c n T r a n s v a a l , / 7 50. A f z o n d e r 

l i j k e n o m m e r s bij v o o r u i t b e t a l i n g met p l a a t / 0 . 2 5 , z o n d e r plaat ,'0.15. 

• A d v e r t e n t i ê n v a n 1 lot 6 regels • 1.00, het b e w i j s n u m m e r d a a r o n d e r 
begrepen; v o r e i k e n r e g e l meer ' o 15. G r o o t e let ters w o r d e n berekend 
naar p l a a t s r u i m t e . A n n o .ces v a n a a n b e s t e d i n g e n w o r d e n b. j o p g a v e van 

! d r i e p l a a u i r . g e n , s lechts t w e e m a a l g e r e k e n d . 

BIJ D E P L A T E N , 
vereeniging" werd ten vorigen jare, volgens bijgaande 

Het gebouw voor de 's-Gravcnhaagschc Ambachts-
teekeningen, gebouwd aan hei. Ilooge/.and te 's-Gra
venhage. 

De groote zaal biedt ccne ruimte aan voor 600 zit
plaatsen, de bovenzalen zijn bestemd voor vergade
ringen en feesten, terwijl men verder in het gebouw 
eenige kleine kamers vindt voor bijeenkomsten, be
stuurskamer, koffiekamers en woning voor den kaste
lein. 

Dc geheele afwerking van hel gebouw draagt den 
stempel van eenvoud, overeenkomstig zijne bestem
ming. 

De kosten van den bouw hebben ruim ƒ 40.000 
bedragen. 

's-Gravenhage, Nov. ISIJIJ. 

II. W K S S T K A J R . , 

A r c h i t e c t. 

ARTS AND CRAFTS. 

Wij zullen het ditmaal niet. hebben over hel I Iaag-
schc magazijn, dat zich Arts and Crafts betitelt. Deze 
instelling is namaak, zooals die tegenwoordig zoo veel 
voorkomt, en wel past in een tijd als de onze, nu het 
ideaal van al wat op het vasteland zich heet te res-
pectecren is, voor een Engelschman te worden aange
zien. Dc oorlog in Zuid-Afrika zal daar niets aan 
veranderen ; men zal voortgaan met „football", met 
„afternoon-tea", met „sport", men zal „arts and crafts" 
iets veel fraaiers blijven vinden dan „kunsten en am
bachten". 

Het Haagschc magazijn is namaak. De echte „Arts 
anti Crafts" is ccn tentoonstelling, die alle drie jaar 
in de New Gallery van Regcntstrcct te Londen wordt 

gehouden. Dit jaar werd zij den 9clcn October ge
opend en den (jden December gesloten. 

Deze tentoonstelling is dc zesde; zij heelt echter 
niet de beteekenis van hare vijf voorgangsters. Het 
blijkt duidelijk, dat de Engelsche gebruikskunst niet 
meer op dc hoogte staal van vroeger. 

William Morris, die in het najaar van 189O stierf, 
slichtte de vereeniging, die de tentoonstellingen on
derneemt. Zijn heengaan is een groot verlies voor de 
Engelsche kunstnijverheid geweest, een verlies, dat 
onherstelbaar mag worden geacht. 

Terwijl tic vijf vorige tentoonstellingen zich niet 
in de belangstelling van het groote publiek mochten 
verheugen, werd de zesde druk bezocht. Sedert 1896 
is de „nieuwe kunst" in de mode gekomen, en de 
deftige dames en heeren haasten zich nu, om zicli 

•het tentoongestelde aan te schaffen. Zoo kunnen er 
\ " le kunstnijveren inderdaad gouden dagen aan
breken. 

Maar terwijl het financieel resultaat dus ditmaal 
prachtig is, staat de artistieke waarde van wal men 
zag verre achter bij het vroeger tei.loongstelde. De 
Engelschen, die nooit door de gave der vinding heb
ben geschitterd, zullen, ook in de „nieuwe kunst", die 
op hun bodem ontstond, door de bewoners van het 
vasteland weldra overvleugeld worden. 

Een groote teleurstelling bereidde vooral het werk 
\. 111 Walter Crane, die thans de plaats van Morris 
heeft ingenomen. Als teekenaar van eenige prenten
boeken heeft deze kunstenaar zich ook op het vaste
land naam gemaakt. Doch nu beproefde hij plastiek 
te leveren, en het moet erkend worden, dat er geen 
beeldhouwer in hem steekt. Het oppervlakkige, weinig 
doorwerkte, dat reeds in veel van zijn teekenwerk te 
bemerken viel, komt in zrjh boetsecrsels al te hinder
lijk op den voorgrond. Wie beeldhouwer wil zijn, 
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moet jarenlang ernstig gestudeerd hebben. Er word; 
tegenwoordig niet onbeholpenheid en naïcvilcit ge-
koketeerd. Het is aardig, als een kind gebroken 
spreekt, maar wanneer een volwassen man dat gaat 
doen, noemt men hem krankzinnig o!' kindsch. 

Er is heel wat naïefs op deze tentoonstelling, dat, 
met een onpartijdig oog bekeken, alleen belaehlij1: 
genoemd mag worden. De leuze is tegenwoordig, dit 
de beschaafde mensch zijn leven moet gaan vereen
voudigen, 1:111 zoodoende nader te komen tot den 
werkman. 

Dat die leus, als zooveel andere, onoprecht is, wordt 
wel duidelijk, als men de Londcnschc tentoonstelling 
in oogensc'noiiw genomen heelt. Want het gaal met 
de vereenvoudiging blijkbaar als met het herdertje 
spelen in dc tweede helft der t Se eeuw. Men denkt cr 
niet over meubelen le gebruiken, zooals de werkelijke 
arbeider lie in zijn huis heelt. Slechts de eenvoudige 
hoofdvormen neemt men over, doch zorgt, dal de 
meubelen door kostbaarheid van gromlslol, rijk 1»' 
slag, snijwerken schilderwerk lol echte weeldeartike
len worden. De gevraagde cn betaalde prijzen geven 
een vreemden dunk van de komende vereenvoudiging 
des levens. 

Ook in het metaalwerk, hel glaswerk, de bockbati 
den, dc tapijten en de behangselpapieren is de een 
vond slechts schijn. Wie over beperkte middelen dc 
beschikking heeft, behoeft cr nict aan te denken, van 
deze voorwerpen iets machtig te zullen worden. 

De mode heeft zich nu in Engeland van de nieuwe 
kunst meester gemaakt, om haar zoolang trouw tc 
blijven, als haar wisselvallige aard zal veroorloven. Kn 
dan moei er weer wal „nieuwcis" komen, hetwelk 
zeker geen troostrijk vooruitzicht is. 

E E N HANDLEIDING VOOR DEN 
M E T S E L A A R . 

Hel zal wel niet dikwijls voorkomen, dal de her
stelling van een gebouw aanleiding geeft tot eene 
geheele litteratuur over een belangrijk onderdeel van 
ons vak. Dil geval deed zich voor bij den schei ven 
loren van Delft, die daardoor, behalve in de schoone 
bouwkunst, ook in de zuivere techniek terecht ver 
inaard is geworden. 

Wij hebben dezen zomer niet den lieer J. A. van 
der Kloes, leeraar in de kennis der bouwstoffen aan 
de Polytechnische School te Delft, menige lans ge
kruist over de vraag, of bij hel metselen aan tras dan 
wel aan cement de voorkeur behoort te worden ge 
geven. De heer Van der Kloes, die tc Dordrecht een 
eervolle loopbaan als uitvoerend technicus voleindigde, 
treedt, wal verklaarbaar is, op als paladijn voor hel 
tras, dal al vanouds aan de Merwede in de beste hoe 
danigheid wordt voortgebracht. De ervaringen, die 
hij met dil materiaal opdeed, zijn gunstiger geweest, 
dan door andere technici verkregen werden. Ook de 
„Handleiding voor den Metselaar", die hij dezer dagen 
ter Boekhandel en Drukkerij van K. |. Brill te Leiden 
het licht deed zien. vertoont daarvan overvloedige 
bewijzen. 

De vraag kan worden gedaan, of er behoefte was 
aan een werkje, als wat thans verscheen. Immers, het 
ontbreekt in ons land niet aan boeken, waarin het 
metselvak grondig wordt besproken. De werken van 
Brade en Van Ilensden onder de oudere, en van Plas-
schaert en Berghuis onder de nieuwere, mogen in 
vele opzichten uitnemend genoemd worden. 

De heer Van der Kloes zegt echter in zijn voorbe
richt) „Mijn doel is geweest, datgene in het kort 
samen le vatten, wat den metselaar bij hel aanlcereti 

en beoefenen van zijn ambacht tot dusver het meest 
ontbrak; ik heb daarom vooral nadruk gelegd op de 
samenstelling en dc behandeling der mortels". 

/ o o worden dan ook aan het eigenlijke metselvak 
slechts een zestiental bladzijden gewijd, en neemt eeu 
bespreking der daarbij noodige sloffen de overige 
ruimte groolendeels in. Daardoor is de schrijver niet 
in noodelooze herhalingen vervallen, en kan zijn 
pcnnevruchl geacht worden de bestaande werken op 
welkome wijze aan te vullen. 

De ervaren practicus spreekt uil alles, wat in het 
midden wordt gebracht. Maar niet ieders ondervinding 
is dezelfde. En zoo zal de heer Van der Kloes het 
ons dan ook ten goede houden, als wij niet met alles, 
wat hij opmerkt, ons kunnen vereenigen. 

/ o o hebben wij bv. met de „verdiepte o f teniglig-
gende vingen", die dooi' den schrijver „veel eenvou
diger cn hechter" genoemd worden, dan hel zooge
naamde „knipwerk", geen gunstige resultaten verkre
gen. En dal 't talrijken collega's ook zoo gegaan is, 
mag wel daaruit worden afgeleid, dal deze tcrughg-
gende voegen, die een jaar of tien geleden nogal eens 
werden toegepast, nu nergens nicer worden aange
wend. 

Ook hebben wij dikwijls fitndceringen gelegd hoo
ger dan Sn i M . beneden het aardoppervlak, en toch 
het door deu heer Van der Kloes gevreesde nadeel 
niet ondervonden. 

Hoofdstuk II, waarin dc soorten van metselsteen 
worden besproken, hadden wij gaarne iets meer uit
voerig gewenscht. De schrijver had hier zeer nuttige 
wenken kunnen geven, die echter, helaas, achterwege 
zijn gebleven Want in den laatsten tijd wordt hier-
te-lande steen gefabriceerd op geheel andere wijze 
dan vroeger, en het zou de moeite waard geweest zijn, 
te vernemen, welke ervaringen met deze nieuwe pro
ducten zijn opgedaan. Wij vinden omtrent dit belang
rijke onderwerp slechts dit : „Sommige fabrikanten 
hebben hel zeer ver gebracht in het mengen van ver
schillende kleisoorten, met hel doel om steen van 
bepaalde kleuren te verkrijgen. Deze steenen worden 
tegen hoogere prijzen afgeleverd, uitsluitend als vóór
werkers of blindeersleenen. Duitsch Verblendstcine.) 
Weer andere zoeken hun kracht in hel verglazen.' 

Maar of die steenen door het verglazen die kracht 
ook vinden, blijft onbesproken. Ook over de vóór-
werkers hun deugden en gebreken wordt verder niets 
in het midden gebracht. Ja zelfs omtrent dc eischen, 
waaraan de gewone gebakken steen behoort te vol
doen, zal men niets vermeld vinden. Toch had dit 
alles in een „Handleiding voor den Metselaar", vooral 
wanneer die opgesteld is door een leeraar in de ken
nis der bouwstoffen, niet mogen ontbreken.. 

Wat over de metselspeciën gezegd wordt, is, zoo-
als wij reeds opmerkten, meer uitvoerig en een door-
loopend pleidooi voor het gebruik van tras. Zelfs in 
Porllandcement mortel wil de schrijver geen tras 
missen. 

Zooals reeds dezen zomer gebleken is, zijn er tegen
woordig lal van ervaren vaklieden, die, dc nadeelen 
van trasmortels kennende, aan slappe Portlandcemcnt-
tuortels de voorkeur geven. De heer Van der Kloes 
maakt zich, in een paar regels, daarvan als volgt af: 
„De beschreven schrale Portland-cenient-kalkmortels 
blijven altijd vrij wat duurder, dan de slappe baslaard-
trasmorlcls, die zij vervangen". 

Hier had men althans een becijfering mogen ver
langen, die dit „vrij wat" nader bepaalde. 

Men weet, dat de schrijver den uitslag op muren 
toeschrijft aan zeer kalkrijke mortels ; men weet ook, 
dat door anderen dit euvel aan het gebruik van tras 



DE OPMERKER IS99. * • * JAARüASO. 

ONTWERP, V A N H E T GEBOUW D E n s 'GRAVEN HA AGSCHE AMBAGHTSVEREENICING. 

A A N H E T HÜOCEZAND T E s 'GRAVENHAGE. 

l'liotohlli van (i.J.TIiicmcAiiilielii 



389 

wordt toegeschreven. De strijd wordt, door liet boekje, 
allerminst beslist. De heer Van der Kloes bezigt Zijl] 
oude argumenten, of liever zijn vroegere apodictische 
uitlatingen andermaal, zonder de minste aandacht te 
schenken aan wat door anderen in het luidden werd 
gebracht. 

Nu moge een werkje als dit, dat vermoedelijk be 
stemd is om den werkman in handen gegeven tc wor 
den, minder geschikt zijn voor wetenschappelijke be 
longen, daarom behoeft het nog niet eenzijdig te 
wezen. 

liet zou volstrekt niet geschaad hebben, wanneer 
ook aan de Portland-cement-mortels dc noodige aan
dacht ware gewijd, en wanneer erop ware gewezen, 
dat vele architecten zich daarvan met uitnemend ge-
\i ilg be liencn. 

De schrijver is niet altijd consequent m zijn ijver, 
om de trasniortels ui het gunstigste licht te plaatsen. 
Zoo geeft hij 't een en ander ten beste over „het aan 
brengen van tegcllafereelen op buitenmuren". Hij her 
haalt hier n o g eens zi|n waarschuwing tegen „ovcrniaai 
van kalk", en geelt dan recepten voor een trasmortel 
cn een Portland-cement-mortel, die hij voor tegel
werk geschikt acht. Hij den laatsten morlel mag niet 
meer dan % kalk zijn, maar bij den trasmortel is'1',, 
nog onschadelijk. Dus is een trasmortel, die driemaal 
zooveel kalk houdt, als een Portland-cement mortel, 
evengoed. Hoe dit te rijmen niet de bovenvermelde 
waarschuwing? 

Het boekje zou aan waarde gewonnen hebben, in
dien de schrijver zich op ccn onpartijdig standpunt 
had geplaatst. Xu moet op zijn pennevrucht hel : 

„Man merkt die Absicht, und ist verstinimt", toege
past worden. 

BELANGRIJK. 
Hooge Raad heeft (> November 11. twee arresten 

gewezen, die voor bouwmeesters uiterst belangrijk 
genoemd mogen worden. 

Een ingezetene van Enschede had langs de open
bare straal ccn houten hek doen plaatsen op den 
grond van een hem toebehoorend terrein, maar on
geveer twee nieter vóór, en niet in of achter de rooi 
lijn, in de \erordening op liet bouwen bepaald. Hij 
werd deswege vervolgd, doch voerde aan dat hij niet 
gehouden was het hek in de rooilijn te plaatsen, omdat 
dit voor hein gelijk zou staan met afstand van den 
grond aan de gemeente zonder eenige schadevergoe
ding. 

Het gerechtshof te Arnhem had hem schuldig ver
klaard en aangenomen, dat door hel verbod het 
eigendoi!..„ec hl werd beperkt, doch niet geheel op
geheven, omdat de eigenaar enkele bevoegdheden ten 
opzichte van het terrein buiten de rooilijn behield. 

De Hooge Raad heelt evenwel anders beslist. Hij 
overwoog dat, blijkens de bewoordingen der veror
dening, de grond buiten de rooilijn werd gemaakt tot 
openbare straat. Hierdoor zou de eigenaar ophouder, 
het vrije en uitsluitend gebruik te hebben, maar dat 
gebruik aan ccn ieder worden toegestaan, terwijl het 
behcerscht zou worden door dc voorschriften van het 
openbaar gezag. 

Daarom mist de bepaling der politieverordening 
bindende kracht, daar zij verder gaat dan artikel 
van hel Burgerlijk Wetboek, hel welk bepaalt : „Eigen
dom is het recht: oin van eene zaak het vrij genot te 
hebben en daarover op dc meest volstrekte wijze te-
beschikken, mits er geen gebruik van makende, strij
dende tegen de wetten of de openbare verordeningen, 
daargestcld door zoodanige macht, die daartoe vol
gens de grondwet de bevoegdheid heeft, en mits men 

aan de rechten van anderen geen hinder tocbrenge; 
alles behoudens dc onteigening ten algemcenen nutte, 
legen behoorlijke schadeloosstelling, ingevolge de 
Grondwet". 

De beklaagde werd, wegens de niet strafbaarheid 
van het feit, ontslagen van alle rechtsvervolging. 

Op dcnz.elfden dag heeft de Hooge Raad een ge
lijke beslissing genomen omtrent de politic-verorde
ning te *s Hertogenbosch, waarin is voorgeschreven, dat 
bij hoekhuizen „de gevels zoodanig moeten worden 
gesteld, dat zij door ccn rechte of gebogen lijn van 
minstens twee meter de rooilijnen der beide straten, 
waaraan zij gebouwd zijn, verbinden . Ook hier nam 
de Hooge kaad aan dat, in verband met de omschrij
ving, wal openbare straat is, verder was gegaan, dan 
het bovenaangehaald artikel van het Burgerlijk Wei-
boek. 

Deze beslissingen zijn, wij behoeven het niet te 
zeggen, van liet hoogste gewicht. Maar al le veel toch 
vindt men in gemeente verordeningen bepalingen, ge
lijk aan die, welke nu door den Hoogen Raad als niet 
bindend verklaard zijn. Duizende eigenaars zijn onge
twijfeld Viin die bepalingen het slachtoffer geworden, 
maar door eigen schuld, omdat zij er tegen opzagen, 
hun eigendomsrecht tegenover de gemeentebesturen 
te verdedigen. 

Kr zijn 111 vrijwel alle politie verordeningen artike
len, die, wanneer daar in rechten tegen opgekomen 
werd. ten -.lotte, als de bovenbedoelde, niet binden 1 
verklaard zouden worden. Maar slechts hoogst zelden 
wil iemand zich daaraan wagen, en dit is de kracht 
der keuren makende gemeenteraden. 

Door de beslissingen van den Hoogen Raad, die 
wij mededeelden, kunnen eigenaardige moeilijkheden 
ontstaan. Want het streven, om behoorlijke rooilijnen 
te verkrijgen, kan niet afgekeurd worden ; ook de 
schuine of ronde hoeken van hoekhuizen zijn zeker 
aanbevelenswaard. En wanneer nu een eigenaar zich 
niet bereid verklaart om, in der minne, voor een zeker 
bedrag zijn buiten de rooi- of hoeklijn gelegen grond 
aan de gemeente af te staan, dan rest er niets anders, 
dan onteigening, die echter, voor zulke kleine stukjes, 
wel niet te verkrijgen zal zijn. 

De nieuwe titel, die, wanneer de ontworpen „Wo
ningwet" aan de bestaande onteigeningswet van 1851, 
die in [886 gewijzigd is, zal worden toegevoegd, zal 
in gevallen als de bedoelde van geen nut zijn, daar 
hier het belang der „volkshuisvesting" niet kan 
gelden. 

in ieder geval zullen de artikelen in de gemeente
verordeningen, die mei de gevallen beslissingen van 
den Hoogen Raad ln strijd zijn, nu moeten vervallen, 
en door andere worden vervangen. 

Het zal belangwekkend zijn te vernemen, op welke 
wijze men zal trachten, door een andere redactie het 
doel te bereiken, zonder de eigenaars in hunne rech
ten te verkorten. 

N I E l ' W E Z E D E N ' . 
Iu ccn blad, welks naam wij niet noemen zullen, 

lazen wij, naast advertenties, waarbij „een jonge 
dame" en ccn „beschaafde weduwe, 24 jaar oud", om 
„financieelen steun" verzoeken, ook d.e van een archi
tect, die wenseht te worden belast met „het ontwer
pen en uitvoeren van alle voorkomende werken op 
bouwkundig gebied, het compleet inslallecren van 
woonhuizen, winkels, enz., het leveren van bestek- en 
detailteekeningen, adminislreercn van huizen cn eigen
dommen, hel koopen en verkoopen, huren en ver
huren van huizen en hel exploiteeren van bouwter
reinen". 
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De steller van de aankondiging is geen anonymus. 
Zijn naam moge aan een misplaatste grap doen den
ken, het adres van „bouwkundig bureau", op een der 
beste standen van een onzer grootste steden, laat geen 
twijfel aan de ernstige bedoeling, die bij het adver-
t.'rren heeft voorgezeten. 

Toen verleden jaar dc architecten in sommige ste
den door de overheid als houders van ccn arcliilec-
tuurzaak werden aangewezen,, werd daartegen, en 
terecht, geprotesteerd. Doch waar moet het heen, 
wanneer bouwmeesters gaan advertceren op een 
wijze, als die bovenbedoeld is? 

De genei•shecren hebben, toen sommigen hunner 
tot advertceren hun toevlucht gingen nemen, een zoo
danige handelwijze als onwaardig gebrandmerkt. 

Het aanzien van dc architecten hier-te-lande zou er 
zeker onder lijden, indien het gegeven voorbeeld van 
advertceren navolging zou vinden. Daarom spreke een 
onzer bouwkundige lichamen over deze questie, die 
zeker belangrijk is, zijn mecning uit. 

Men late zich niet door het algemeen streven naar 
reclame van de wijs brengen. Het geldt in goede ge 
zeischappen nog steeds als hoogst onwellevend, om 
van eigen persoon of eigen werk te spreken. Vroeger 
dachten onze architecten daar ook zoo over, en hel 
was al veel, als zij zich na de voltooiing van een be
langrijk werk er toe lieten vinden, daaromtrent in het 
openbaar eenige me ledeelingcn te doen. 

Maar ook dit schijnt te veranderen. De Amsterdam
sche beursbouwmecster, die reeds verleden jaar over 
zijn toen nog ongeboren geesteskind sprak, heeft ge
meend hel thans andermaal ter sprake te moeien bren
gen, ofschoon hel nog geenszins voldragen is. Was 
de nieuwsgierigcid van zijn gehoor zoo groot, om te 
vernemen, hoe alles wel worden zal? Die nieuwsgie
righeid zal echter pas geheel bevredigd worden, als 
het gebouw gereed is, en ieder over het effect kan 
oordeelen. 

Misschien zal men zeggen, dal bij nieuwe kun-.! 
ook nieuwe /eden behooren. Wij zijn echter van mec
ning, dat de vroegere /eden beter waren. 

NIEUW K E R A M I E K EN G L A S - K E R A M O . 
„La Céramique Nouvelle" noemen de Franschen 

ccn nieuwen tak van industrie-, die- voornamelijk be
stemd is voor het dc oral icf beklci-den van woningen, 
gevels en monumentale bouwwerken en waarmee op 
de aanstaande wereldtentoonstelling op groote schaal 
" '1 proel zal woolen genomen. I lel nieuwe keramiek 
zal het eerste tentoonstellings-object zijn, dat den 
bezoekers tegenschittert, want de tnunifale ingangs
poort op ele- Place de la Concorde, waardoor het hoofd 
verkeer plaats zal hebben, verkrijgt een zeldzaam 
prachtig decoratief, elal hoofdzakelijk uit dit nieuwe 
voortbrengsel ele-r moderne kunstnijverheid zal zijn 
samengesteld. 

Het tweede groote voorwerp, dat met het nieuwe 
versieringsmateriaal pronken zal, is een 80 M. hooge 
labrieksschoorstee-n, waarvan hel voetstuk cn de 
schacht tol een hoogte van 32 M. met omeinenten 
en beeldwerken in hel nieuwe keramiek bekleed zal 
worden, aan de spits eindigende in vier boven elkaar 
gelegde kransen lot afsluiting en bekroning van het 
bouwwerk. 

Omtrent ele- vervaardiging van dit nieuwe versie
ringsmateriaal ontkenen wij aan „Génie civile" het 
volgende: Een paat, waarvan het hoofdbestanddeel 
kiezelaarde is, omvat een metalen vlecntwerk, zóó, dat 
de contouren daarvan overal gelijkmatig met de ma
terie bestreken zijn. Zoo vormt 'het vlechtwerk van 
metaaldraad in zekeren zin het skelet van het le ver

vaardigen voorwerp cn verzekert daaraan een lot dus
ver door vormsels van klei en zelfs steen niet bereikte 
stevigheid. De. samenstelling van de paat, varieerende 
in verband met de tc vervaardigen voorwerpen, is 
tamelijk gecompliceerd. Gewoonlijk worden met de 
kiezelaarde zand, porseleinaarde en vloeispaath, en 
ook toevoegsels van smeltalkaliën, al naar de bestem
ming, gemengd. 

Technisch ligt ele- „Wit/." van het opbouwen van 
dil keramisch producl hierin, dal zich dc opperlaag 
van het metalen skelet, onder de inwerking van de 
hooge- temperatuur hij het bakken, met de kiezelaarde 
tot. een gesmolten silicaat verbindt, dat. het gansche 
ijzeren geraamte overtrekt en tegen elke verdere 
1 hemische inwerking ook op den duur beschermt. 

Na de eerste bakking wordt het voorwerp gedeco-
i i e i e l niet de- bij het porseleinschildcren gebruikelijke 
mctaaloxyden, vervolgens niel email ol glazuur over-
togen en ten tweeden male in den oven gebakken. 

Voor reliefversieringen wordt hel metalen weefsel 
niet dc hand over vormen gebogen, ele paat er door 
indompelen of met penscel opgelegd, dan met droge 
paatpoeder bestoven, welke alle vocht opzuigt en 
eindelijk met de hand gemodelleerd, waarna de voor
werpen gebakken en beschilderd worden. Bij groote 
afmetingen der voorwerpen worden de vormen door 
ijzeren geraamten gesteund. 

Deze nieuwe keramiek schijnt een groote toekomst 
te hebben, zoowel voor de uitgebreide toepassing, 
waarvoor zij vatbaar is, als 0111 de aanmerkelijke be
zuiniging, dieer door verkregen wordt. Het nieuwe 
product leent zich toch zoowel vuur inwendige wo
ningversiering als voor geveldecoratie. Tegenover de 
tegenwoordige stucversiering verzekert zij een be
sparing van 50 pCt. Ook de duurzaamheid van het 
nieuwe materiaal wordt zeer geroemd. 

Te Parijs zal men in de monumentale entree van 
<li- tentoonstelling en in den prachlschoorsteen volop 
gelegenheid hebben om dit nieuwe snufje op deco
ratief gebied le bestudeeren. Voor den schoorsteen, 
die bestemd is voor de stoomketelbatlerijen Ier op
wekking van motorische kracht in de tentoonstelling, 
was ccn prijsvraag uitgeschreven, voor een ontwerp, 
dat, rekening houdend niet hel practische doel, levens 
als bouwwerk een goed figuur kon maken naast de 
prachtige gebouwen op het Champ dc Mars. Achttien 
ontwerpen werden ingediend, en de eerste prijs toe
gekend aan het ook uit een bouwkundig oogpunt ver
dienstelijke plan met de nieuwe decoratie. De kosten 
van den schoorsteen bedragen 203.000 francs, waarvan 
25.0(H) frans voor de keramische versiering. Tegelijk 
is een prijsvraag uitgeschreven voor een bijzondere 
electriscbe verlichting van eleze porseleinen bouwge
wrochten. 

De Parijsche tentoonstelling zal gelegenheid geven 
nog niel ccn ander nieuw product van de keramische 
nijverheid kennis te maken, namelijk met het kera -
m o, een reeds vóór lang door Réaumur vervaardigde 
massa, die men verkrijgt wanneer men glas tot een 
temperatuur verhit, waarin die slof week, maar niet 
vloeibaar, ondoorschijnend en kristallijn wordt. De 
Fransche ingenieur Carchey heeft het oude idee 
weder opgeval en er patent voor genomen. Als grond
stoffen worden gebruikt de afval van de glasfabrikage 
en scherven van allerlei aard. Gepulveriseerd en bij 
tamelijk hooge temperatuur geperst, verkrijgt men 
stcenen, die alle mogelijke steensoorten van marmer 
en porfier tot aan granaat toe bedrieglijk nabootsen. 
Zoowel de nieuwe Alexander [II-brug als de groote 
eere-ontvangstzaal der expositie zullen met glas-kera-
1110 bekleed zijn. 

(T. d. N . M. t. b. v. N.) 

T E C H N I S C H I'. V A K V E K E E N K i l N ( i . 

AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering van 211 November 1899. 
In d e z e v e r g a d e r i n g w e r d e n eenige b o u w m a t e r i a l e n b e r l o h t l g d e n 

w e l i n tie e e r s t e p l a n t s m o n s t e r » k a l k z n n d s t e e n v a n de T w e n i s r . h e 
k o l k z a m l s t e e i f a b r i e k te A l m e l o , w n a t b i j de b e e r 0. H n l b e r t s m a , 
a r c h i t e c t t o A l m e l o , de f a h r i k n g e v a n deze s t e e n b e h a n d e l d e e n 
v e l e g o v r a a g d e i n l i c h t i n g e n v e r s t t e k t e I i t h e t v e r h a i i d e l d o b l o e k . 
d a t d e z e s t e e n i n d i u k t n s t h e i d b i j n a g e l y k s t u n t m a t k l i n k e r s , i n 
g e r i n g w n t e r o p z u i g e n d v e r m o g e n i n v e r g e l i j k i n g m e t b a k s t e e n , 
a l l e e n d o o r F r i e s c h o k l i o k e r n t o p worel t o v e r t r o t l o n o n u i t s t e k e n d 
t e g e n v o r s t i a b e s t a n d , t e r w y l ze m e t h e t o o g o p d e n pri js n u t 
b a k s t e e n k a n e - o n e u r r e o r e n . 

V a n e e n a n d e r a r t i k e l , bet „ P a p y r i i t t t e " ( v o l g e n s h e t p r o s p e c t u s 
g o e d v o o r d a k e n , v l o e r e n , w a n d e n , m e t s e l s p e c i e , i s o l e e r m n t e r i a a l 
e n z . ) w a r e n v e r s c h i l l e n d e m o n s t e r s t e n t o o n g e s t e l d , w a i i r b j j elo h e e r 
H e r i n . l i . W e i n h o l d , d i r e c t e u r d e r l ' a p y r i s t i t c - f a b r e k , v o o r z o o v e r 
de o n d e r v i n d i n g h o m d a a r t o e i n s t a a t s t e l d e , de n o o d i g o o p h e l 
d e r i n g e n g n f e n v e l e v r a g e n b e a n t w o o r d d e . 

H i e r n a w e r d b e s l o t e n tot b e t a a n s c h a f f e n v a n do „ D e u t s c h e " 
e n „ S c h w e i z e r i s c h o K n u z e i i u n g " e n h e t „ Z e i t s e h r i l t des O e s t e r -
r o i c h i s i - h e n I n g e n i e u r u n d A r c h i t e c t e n V e r e i n s " . 

B y do r o n d v r a a g b r a c h t r e b e e r K i e n t j e s , n a a r a a n l e i d i n g v a n 
d c j o n g s t e s p o o r w e g o n g e l u k k e n , d e v e i l i g h e i d s - i n r i c h t i n g e n d e r 
s p o o r w e g e n t e r s p r a k e . 

M e t e e n b i j z o n d e r w o o r d v a n d a n k a a n de s p r e k e r s s l o o t do 
V o o r z i t t e r de v e r g a d e r i n g , d i e d o o r e e n z e s t i g t a l p e r s o n e n w e r d 
b i j g e w o o n d . 

V E K E E N I I I I N U T O T B E V O R D E R I N G D E K H O U W K U N S T 

T H L E I D E N . 

Vergadering van Donderdag 110 November 1899. 
I n d e z e v e r g a d e r i n g t r a d a l s s p r e k e r o p P r o f . D r . A . E . J 

H o l w e r d i i , te L e i d e n , m e t het o n d e r w e r p : „ D e g e s c h i e d e n i s v n n 
h e t m o t s c l o n e n s t e e n h o u w e n " . A c h t e r e e n v o l g e n s gat s p r . e e n 
o v e r z i c h t v a n de w-yze v a n w e r k e n a a n b o u w w e r k e n u i t d e g r y z e 
o u d h e i d , e e n i g e d u i z e n d e n j a r e n o m r C h r i s t u s , h o e m e n w e r k t e 
i n d e n t y d eler A s s y r i ë r » e n B a b y l o n i ë r . , d e r E g y p t e n a r e n e n 
G r i e k e n , e n v e s t i g d e d a a r b y ele a a n d a c h t op de o m s t a n d i g h e i d 
d a t l a a t s t g e n o i i n d e n b e r e k e n i n g e n e n b e g r o o t i n g e n m a a k t e n , d i e 
d o e n z i e n d a t de a m b a c h t s l i e d e n t o e n t e r t i j d e z e e r v e e l g e l d v e r 
d i e n d e n . N o g beelen k o m e n d e z e b e r e k e n i n g e n d e n a r c h i t e c t , d i e 
m e t de r e s t a u r a t i e v a n e e n d e r g e l i j k b o u w w e r k b e l a s t i s , u i t s t e k e n d 
te p a s . B e h a l v e de i n d e e l i n g e n l i e t o n t s t a a n v a n de g r a v e n d e r 
E g y p t i s c h e K o n i n g e n , de l ' y r u i n i d e n , b e h a n d e l d e s p r e k e r o o k d c 
o n t w i k k e l i n g v n u d e n z u i l e n - on g o w e l f b o i i w . 

V o o r de u i t te s c h r i j v e n p r i j s v r a a g , e e n b l o e m e n b a k , h a d tie 
j u r v , b e s t a a n d e u i t de h e e r e n V a n A c h t e r b e r g , B r o u w e r en Komen, 
o e n o n t w c r p - p r o g r u m i i i a m e t s c h e t s o p g e m a a k t D e z e s c h e t s k o n 
de V e r g a d e r i n g e c h t e r n i e t i n u i l e n d e e l e b e h a g e n . w B a r o n i zi j 
e e n i g s z i n s g e w i j z i g d z a l worden. 

N a a f d o e n i n g v a n e e n i g e z a k e n v a n o n d e r g e s c h i k t b e l a n g , w e r d 
de vergadering g e s l o t e n . 

s c h i l l e n d e m a t e r i a l e n e n h u n t o e p a s s i n g w e r d e n o p g e s o m d on d o 
o v e r k a p p i n g , v e n t i l a t i e , v e r w a r m i n g c n v e r l i c h t i n g b e s p r o k e n . 
H i e r u i t b l o e k o a . d a t do z a l e n m e t t e a k h o u t b e v l o e r d z u l l e n 
w o r e l e n . A l s d a k b e d e k k i n g z a l e e n g e e l v e r g l a a s d e p a n w o r d e n 
g e b r u i k t K e n n i e u w s y s t e e m v a n v e n t i l a t i e e u v e r w a r m i n g k o m t 
b i e r i n t o e p a s s i n g , h e t w e l k iB o p g e d r a g e n a a n e e n l i r n i n to D u a s e l -
d o r l . a l s g e v o l g v a n o e n p r i j s v r a a g . D e B e u r s z a l g e e n e i g e n eloe> 
t r i s c b o i n s t a l l a t i e k r i j g e n , d o c h v o o r l o o p i g w o r d e n a a n g e s l o t e n bi j 
E l e c t r a , e n l a t e r a a n het t o e k o m s t i g e e l e c t r i s c b e s t a t i o n d e r 

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

v o l g d e n e e n w o r m a p p l a u s v i e l d e n s p r e k e r t e n d e e l . 
H i e r n a w e r d e e n v e r t i f i c a t i e - c o m m i s s i o b e n o e m d , b e s t a a n d e u i t 

de h e c r e n Nj jhof l ' , J a n s e n e n D e J o n g h . D o p r o g r a m m a ' s d e r 3e, 
4e e u 5c p r i j s v r a a g w e r d e n v o o r g e l e z e n en v a s t g e s t e l d en t o t 
a a n v u l l i n g v a n h e t b e s t u u r o e n j u r y v a n l i l e d e n h i e r v o o r b e 
n o e m d . T e r v e r v a n g i n g v a n d o n b e e r V a n H o v e n w e r d a l s b e 
s t u u r s l i d g e k o z e n d e n h e e r C . W . N j j h o t l ' . d i e o n d e r h a r t c l y k 
a p p l a u s d e b e n o e m i n g a u n v a a r d d •. N o g w e r d e e n d i s c u s s i e g e 
v o e r d o v e r e e n n i e u w l o k a u l v o o r h e t G e n o o t s c h a p , e n do m o d e 
w e r k i n g d e r l o d e n g e v r a a g d t o t ' t v i n d e n v a n e e n g e s c h i k t e g e 
l e g e n h e i d . 

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

V-GnAViMiMii: D i n s d a g m o r g e n is o n v e r w a c h t , n a e e n k o r t -
' s t o n d i g o o n g e s t e l d h e i d , a l h i e r o v e r l e d e n do o u d - h o o l d i n g e n i e o r d e r 

t e l e g r a p h i c J . M . C o l l e t t e . O p d e n I s t c n d e z e r m a a n d k r e e g h y 
o p z i jn v e r z o e k e e r v o l o n t s l a g , t e r w y l z i j n z o o n , i n g e n i e u r d o r 
t e ' e g r u t i h i e , i n z y n p l a a t s b e n o e m d w e r d . D e h e o r C o l l e t t o w e r d 
g e b o r e n 22 J u l i I s 2 S . t r a d i n 1853 a l s t e l e g r a p h i s t i n d i e n s t bj j 
d e n K j j k s - t e l o g r a a l , w e r d i n 1883 i n s p e c t e u r e n 1 O c t o b e r 1891 
n o o f d i o g e n i e n r , c h e f v a n d e n t c c h n i e c b e n d i e n s t d o r t e l e g r a p h i c 
D e o v e r l e d e n e w a s 71 j a a r o u d . 

H e t p l e c h t i g e a f - e h e i d v a n z y u o n d e r g e s e - b i k t e a m b t e n a a r s z o u 
o p 1 d e z e r p l a a t s g e h a d h e b b e n , m a a r w e r d d o o r e e n k l e i n o o n g e 
s t e l d h e i d v e r h i n d e r d en e e n i g e n t y d u i t g e s t e l d . N i e m a n d v e r m o e d d e 
e c h t e r d a t h e t e i n d e z o o a p o o d i g d e a r z o u z i j 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 K U B O U W K U N S T . 

Al IMKI.INi; H V V U I . K M . 

Vergadering van 30 November 1899. 
I n d e z o b i j e e n k o m s t h i e l d do h e e r J . L o n d o n e e n e v o o r d r a c h t 

o v e r de v u u r s t e e n d o r l i r i n a ( ' o w e n . S p r . b e s c h r e e f i n a l g e m c o n e 
t r e k k e n de s t e e n k o l e n m i j n e n . w e l k e m o e i l i j k h e d e n m e n by d e n 
b o u w d e r m i j n g a n g e n te o v e r w i n n e n b a d en boe z i c h de v e r s c h i l 
l e n d e l a g o n i n d e n a a r d b o d e m u i t s t r e k k e n . D o n i i j u t i i d e r t i n n a 
C o w e n h e b b e n de e i g e n a a r d i g h e i d , d a t de b o d e m u i t o p v o l g e n d e 
l a g e n v a n z a n d s t e e n , v u u r s t e e n e n s t e e n k o o l b e s t a a t . D e z a n d 
s t e e n beef t z e e r w e i n i g w a a r d e , de d a a r o n d e r l i g g e n d e v u u r s t e e n -
l a n g e c h t e r w o r d t u i t g e h o u w e n . D e z o v u u r s t e e n v e r t o o n t z i c h a l s 
e e n h a r d e s t e e n m a s s a , d i e eloor u i t h o u w e n , s p r i n g o n of b o r e n 
m o o t v c r w y d e r e l w o r d e n . K o m t d e z e s t e e n m a s s a e c h t e r i u de 
b u i t e n l u c h t d a n v e r a n d e r t zo i n k o r t e n t i jd tot p u l v e r , e v e n u l s 
o p g e g r a v e n b o o i n s t a n i m e n . d i e e e u w e n o n d e r d o n g r o n d h a r d e n 
g a a f b l e v e n , t e r w y l z e i n w e i n i g e u r e n v e r m o l m e n , w a n n e e r z e 
a a n de l u c h t z i j n b l o o t g e s t e l d . D i t p u l v e r w o r d t n u a a n g e m e n g d 
e n u i t do h a n d i n k o p e r e n v o r m e n g e v o r m d , d a a r n a g e d r o o g d e n 
bjj k l e i n e p a r t i j e n i n o v e n » g e b r a n d . E e n e n a n d e r w e r d t o e g e 
l i c h t m o t v l u c h t i g e s c h e t s e n . 

N u d a n k z e g g i n g a u n d e n s p r e k e r w e r d do v e r g a d e r i n g g e s l o t o n . 

A R C H I T E C T U R A E T AM1CITIA T E A M S T E R D A M . 

1100,/,- vergadering van li Dec. 1S99. 
N a opening der vergadering en lezing der notulen werd voor

lezing gedaan van eon schrijven vnu den heor W. van Hoven, 
waarin deze, door vertrek naar olders, voor zijn l'uuctie als be
stuurslid bedankt. 

Hierna kreeg de heer Berlage het woord om zyn voordraobt tc 
houden over „ele stand der workzaamheden aan de Beurs". Spreker 
begon met te zeggen, dat hior en daar foutief vermeld was dut 
hij zou spreken over do versiering der Beurs; zjjn lezing zou slechts 
zjjn een t o e l i c h t i n g van do w o r k t o o k o n i n g e n . Dc vor-

P E R S O N A L I A . 

— T e ' e - ü r a v e n h a g e is d c h e e r .1. M . C o l l e t t e , o u t l - k o o f d i n g o n i e u r 

d e r t e l e g r a p h i c , d e n 5 D e c e m b e r o v e r l e d e n 

— D o o r d e n d i r e c t e u r d e r b u r g e r l i j k e o p o n b a r e w e r k e n i n 
N c d e r l a n e l s c h Indië i s b e p a a l d d a t de o p z i c h t e r i ie k l . bjj d e n 
w a t e r s t a a t C h Breee l t d e f i n i t i e f g e p l a a t s t w o r d t te H e k o e t n e n . 

— l iy ' ele s t a a t s s p o o r w e g e n o p J a v a i s v e r p l a a t s t v a n do w o s -

t e r - l a a r de o o s t c l j j k o l y n e n de t i je le l i jke o n d e r - o p z i c h t e r d e r 

w e r k p l a a t s e n L . H. Dalle. 

— B i 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 u W a t e r s t a a t i s K. 
W e s t h o e v e b e n o e m d t o t b u i t e n g e w o o n o p l i c h t e r bij do w e r k e n 
v o o r h e t a a n b r e n g e n e e n e r v o o r z i e n i n g a a n hot o n i l e r z o e s c h e 
b e l o o p viieir en l a n g s h o t z e e ë i o d v a n h e t N o o r d e r b o o f e l v a n d e n 
R o t t e r d a t n a c u e i i w a t e r w e g aan de- i H o e k v a n H o l l a n d . 

— I n de p l a a t s v a n w j j l e n d e n b o o r J . K . K r i e n s , U tot g e 
m e e n t e - o p z i c h t e r te R i j s w i j k b e n o e m d j d e h e o r C . K l a p w j j k . 

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

(Dienstaanbiedingen in beknoplen vorm worden len gerieve van 
heeren geabonneeraen tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— K e n b o u w k . o p z i c h t e r - t e e k . , t e v e n s b e k e n d m e t 
w a t e r b o u w k u n d e , z o e k t b e t r e k k i n g A d r e s n o . 70 l i i i r e a u d e z . e s . (2) 

— J o r g m o n s c b , b e k e n d m e t b o u w k u n d i g teekenen e n p r a c t i s c h 
t i m m e r e n , z o e k t plaatsing A d r e s n o . 373, b o e k h . J o h . G . S t o m -
I e r C z , A m s t e r d a m , (lie advert, in bet enrig no.) (2) 

— E e n o p z i c h t e r - t e e k e i i a a r z o e k t p l a a t s i n g . V e r l a n g d s a l a r i s 
/ 60 's m a a n d s . A d r e s n " . 69, B u r e a u d e z e s . (2) 

— B o u w k u n d i g o p ï i c h t e - t e e k e n a a r z o e k t p l a a t s i n g . 
I . a a t s t o l y k a l s z o o d a n i g w e r k z a a m by d e u b o u w e e n e r v i l l a t e 
B l o e m o n d a a l . A d r e s n o . 71, B u r e a u d e z e s . (1) 

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 : - : V A K / K K E E N I G I N G , 

H l - F . K K N ' . K A C I I T 304 , A M O'! O V I -

1 Bouwk. cpz., leeft. 31 j . , geh., verl. sal. /So. 
2 Bouwk. opz.-teek., leeft. resp. 28 en 33 j . , ongeh., verl. 

sal. resp. fgok / 100 en / 100. 
1 „ , 26 j . , ongeh., veil. sal. / 50, 
3 „ resp. 21, 21 en 22 j . , ongeh., 

verl. sal. resp. / 6c, ƒ 6o en / 40. 
1 Waterbouwk. opz., leeft. 24 j . , ongeh , verl. sal. / 70. 
1 Werktuigk.teek.,leeft. 21 j.,ongeh., verl. sal./6oa/0. 

http://liiireaudez.es


3 9 2 

VACANTE B E T R E K K I N G E N . 

— D i r e c t e u r der op tc richten ambachtschool tc Winschoton. 
Jaarwedde /1500 Adrea véór 15 December bg den Beeretaris der 
vereeniging tot vcrbcl'ting van het ambachtsonderwijs aldaar. 

— C o n s t r u c t e u r 0)i een technisch bureau. Bekendheid met 
werktuigkunde strekt tot aanbev. Adres, met opgaaf van salaris, 
lecftjjd enz., onder no. ö'J2, boekh. II. & O. van Heteren, Am
sterdam. 

— t l e 111 o e n t c - b o u w m e e s t e r te Zioriksec. Jaarwedde 
/1400. Adressen vóór I» Dec. '9« aan den Burgemeester. (Xi, 
advert, in iii/ nu.) 

— Ken o n d e r w i j z e r voor het Iijn- en constructioteokenen 
aan a. • . timmerlieden, bekond met de beginselen der beachrjjv. 
meetkunde en arch, vormleer, tevens goed t immermaD. Salaris 
fl'W. — Een o n d e r w i j z e r voor hand- en vakleokenen a u 
a s. huisschdders, goed huisschilder, bg voorkeur met acte M. 
Sal. /12UU. — Een o n d e r w i j z e r voor het practisch onderwgs 
aan a. s. bankwerkers en smeden, ervaren bank- en plaatwerker, 
hg voorkeur iemand, die als monteur heeft dienst gedaan Salaris 
11C00, nllcn aan de Ambachtsschool te Utrecht. Voorloopig tjjdel. 
aanstelling. Adres vi'uïr 1 Jan a s. aan don Directeur. 

— M a c h i n e t e e k e n a a r , bekwaam om zelfstandig scheeps
machines te ontwerpen. Adres mot opgaaf van verlangd salaris, 
lett. S. W. V . , Alg. Advert-bur. Nngh& Van Ditmar, Rotterdam. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT 
ZIERIKZEE. 

Worden opgeroepen Sm.i.ii I T A N T K N 
naar rle met 1 .laimnri l'.HXi vacant 
komende betrekking van ( J e m e e n t e -
l l l l l l l l lil •••"Ier te 't.iir i li z r V Op 
een Jaarwedde van f \ I O O . 

De benoeming zal voorloopig lijde
lijk geschieden. Sollicitatie!) m i n op 
zegel) in te zeiden aan ilen Burge
meester, TÓi'ir 15 December 181)0. 

M e m . San. Inst. L O N D O N . 
Sanitary Engineer. 

K a n t o o r : ISO Dc Kny tc rkade , A t t S T K R I l A H , F i l i a a l : SO R o k i n . 
H o o f d a g e n t v o o r N e d e r l a n d , B e l g i ë e n K o l o n i ë n v a n S H A N K S & C o , te B a r r h e a d 

« h . ' n f p ' i S U V " ? ' ' « v e r i n g v a n itmpliete Badinrichtingen. - Ptivaah/mricktingm.— 
S h a n k s C l o s e » z g n n o g n i e t o v e r t r o f f e n . - Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. 
Close/s, tVasekla'els, Urinoirs — — «• . . . . . . . ..J . V l l W l l I l I t . ,1 V K X T i L A T I S . 

ld. Z e e r c o n c u r r e e r e n d e prijzen. 
| i e r s g e n i e t e n h e t g e b r u i k e l i j k e rabat. 

B e l a s t z i c h m e t de p l a a t s i n g en 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 e e r e n d e prijzen 
t e e k e n i n g e n en p r i j s o p g a v e n g r a t i s . A V e d c r v e r k o o p e r s g e n i • • • J 

Ministerie van Waterstaat, 
Handel cn Nj jverMd. 

H. P. DEN BOER, 
Wollenfoppenstraat J M . 

K O T l E H I l i ü l . 
Specialiteit in het vervaartigen van 

H E E T E - L U C H T - B A K Q V E N S 
• 

Bekroond met den hoogsten Prijs en 
Oiiuden en Zilveren Medaille A M S T K B -
P A M 1894, en Gum/en Medaille DOR-
DBKCHT 1896. 

Bouwt ook O V E N S met u i t r i j d e n 
tien l i a l . i l o e r en l l r u n i o v e n » 

AANBESTEDING 

STOOMTIMMER-
HOÜTWOL-FABRIEK 

DIJKEHMAN A BDIJZERD. Breda 
S P E C I A L I T E I T in v e r p l n n t » l > n r e 
H o u t e n w o o n h u i z e n . I M r e c t i c -
k e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n ei 
T n l n k o e D e l » . 

B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 
D E R S van BAARS, zullen op Oinm-
ttttg tl fit ft» lieer mher IH9», 
des namiddags £ uur, ten Qcmeetite-
hnize 

AANBESTEDEN: 
lo. H e t l everen v a n 1 9 7 . 0 0 0 

S t r u n t U I m k e r s ( W a a l -
v o r m t Ir a n n . op den m u l . 

Üo. H i ! 1 .-veren v a n I 4 » 0 XI 
iirial, f ranco op den w a l . 

Bestekken zijn verkrijgbaar ü fO,:tO 
\i r stnk, up fiancu aanvraag abn den 
Gemeen iiseeretaris. Inlichtingen zyn te 
bekomen bij den Gemeente-opzichter. 

B A A B X , den •_' December 1899. 

Burgemeester en Wethouders run Baan), 
D ' A U L N I S , Burgemeester. 
G. V A N M E R K E S T I J N , Secretaris. 

Op Zalertltig :m December 
IS'.l'.t. des voormiililags ten 11 ure, 
zal, onder goedkeuring van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
aan het gebouw van hel Ministerie 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
worden aanbesteed: 

Het onderhoud en herstel van 
de Landsgebouwen te 's-Gra
venhage, gedurende 1900. 

(Raming /44.ÖOO.) 
Het bestek N " . öti ligt na 17 December 

1899 ter lezing ann liet Ministerie van 
Wateist.iat, Handel en Nijve held; aan 
het bnreel van den Rijksbouwmeester 
in het 2<!e dial riet, Fiuweelen Burgwal 
No. 16 te 'e-Gravenbage; aan dat van 
het Provinciaal I!. stuur ranZuidholland, 
en is voorts op franco aanvrage, tegen 
betaling «Ier aan den voet van bet be
stek vermelde kotten, te bekomen bij 
de firma G E B R O E D E R S V A N C L E E E , 
Spui No. '28a te 's Gravenhage, en, 
duor bare tussc'nenkomst, in de voor
naamste gemeenten dei Kijks. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
bij voornoemden Rijksbouwmeester, cn 
bij den I Ipzichter bij de Landsgebouwen 
II. E . v. 1). W A T E R , Binnenhof. 

Aanwijzing zal worden gedaan op 
Zaïerdag December 1899, d i s voor-
middags ten 9 ure. 

's-Gravenhage, 1 December 1899. 

J. VAN DER MOST, 
Steenhouwer en Metselaar, 

SCHIEDAM. 
lolensteenen, Slijpsteenea. 

R u w en bewerkt 

I E ! 
W. J.WEISSENO, 

N l e u w e n d i j k 111, A m s t e r d a m . 
fabriceer". GEIJKTS DUIMSTOKKF". 

T w e e - e n V i j f H e t e r l a t t e a , 

S T A L E N nEErKF.TTINGHN, 
B a i ï o r j » , Jaloua, 

K O P E R E N E N S T A L E N 

Peillijoen, Peillooden, PeiUokkei, 
PËSMLSCHAIEM en*. 

• a g a z i j n v a n I'uaserdoozen, 

T E E K E N B E H O E F T E N 
en Ottlinelte Innlrnmenten, 

F.OJ D i t l i l S. I ' K I S H V S enz . 

Hoofd-Vertegenwoordiger der 

JOSSON-CEMENT 
v m r K E D E R L A K D en I M ) | Ë ü . 

Uitsluitend: litesoortAND.TRA s 
(volgenB do nieuwo A . V . niet 7J % 

glocivorlios). 

H a n d e l i n B o u w m a t e r i a l e n . 
De T K U K L / A A K is gevestigd 

Spuistraat 109, 

Ministerie van Justitie. 
Openbare 

A A N B E S T E D I N G 
Op V r i j d a g * * Decern her 181»» 

dei namiddags ten * ure, zal in een | T 0 Ó r 'X 'weTkenVébtrecht ê n Monlfuort 
der localen van het Departement van i „ „ „ „ „ „ „ , , B | l e e n t e bekomen op het 
Jmttiie, te 'l (^ytnhage^Biitte^^ I B n r e M v a n d e n Ingenieur-Architect 

" | voor de Gevangenissen en Rechtsge-

g.bouw, des namiddags ten l 1/» ore 
' voor de Strafgevangenis en daaina voi r 
het Huis van bewaring. 

Voor de gebouwen te Gorir chem en 
Amenfoort di n I6n Dec-niber 1899, 

j des voormiddag» ten t l ure. 
Inlichtingen zijn in liet algemeen en 

inschrijving worden baar bij enkele 
aanbes teed: bouwen te 's Gravenhage rn verder: 

Het drieiarig onderhoud, voor de weiken u i i de str.fgev.n-
. . < « A A A Kenia te ' • Gravenhage bij den Opzichter 

a a n v a n g e n d e 1 J a n n a r l 1 » 0 0 J A R N 0 L D , aldaar; 
e n e i n d i g e n d » - d l Decern T Q o r d j e B a n h e t Huis van Bewaring 
ber I O O * , v a n d ^ W t r a r g e - Q f a v p n h a g e bij den Opzichter J . 
v a n g e n t » en h e t H u l s %an 
b e w a r i n g te '» « r a v e n 
h a g e (bestek Mn. I I » ) ; de j 
HijkMvterklnr i i ' In l i ig .het 
H u l n v i m b e n a r l n g e n bei \ 
K s n t o n - g e r e r h l H g r b o u w 
tc L e l d e n r n h e i M u l » v a n 
b e w a r i n g te D o r d r e c h t 
(betitek Ho. 114 ) de Mtraf-
gevangenla , het H u l » t a n 
b r w a r l n g en het P a l e i s i 
v a n J i i H t l i l e Ie A r n l i e m 
e n de H l r a f g e v a n g e n l a , 
he t Krelilngs I m. het 
H o o g H l l l i a i r gereelnaj 
h o f e n h i t H u l s v a n be- j 
w a r i n g te I I r. ch t (beatrk ! 
Ho. 115); bet K t chtage-
bonm d e N t r a f g e v a n g e n l » 
en het H u l * van b e w a r i n g 
te Z u i p hen. het Her hls-
gebouw e n het H u t » v a n 
be w a r i n g te X I * l,de S t r a f 
g e t i i o g e n l a te C l o r l n 
c h e m . h e t O p v o e d i n g s 
gest icht te l i m n l'oort en 
het K a n t o n g e r e c h t s g n -
bouw i e A m e r s f o o r t (be
s tek M o . 1 1 6 ) . 

Bestekkin liggen ter lezing in boven
genoemde gebouwen en zijn trgen be-1 
i s l ing van ƒ 0 85 op frarco aanvrage! 
verkrijgbaar bij de G E B R O E D E R S 
V A N C L E E F , Boekhandelaar, Spu i ' 
No. 28a te 's Gravenhage. 

Aatiirijzmg zal geschieden voor de 
gebouwen te 's Gravenhage den 14 De
cember 1899 des voormiddags ten 11 
ure vo i r het H u i s van B t w a r i r g en 
dei namiddags ten - ure voor de 
Strafgevangenis. 

Voor de gebouwen te Arnhem, den 
15n December 1899, voor het Paleis 
van Justice des vooimiddags ten 9 
are, daarna voor het Huis van Bewaring 
en det namiddags ten IV: nre voor de 
Strafgevangenis. 

Voor de gebouwen te Leiden, Mont-
foort en Dordrecht den 15n December 
1899, des namiddags ten l ' / i ure, te 
Leiden te beginnen bij de Rijkswerk
inrichting. 

Voor ile gebouwen te Znlphen, be
ginnende bij de Strafgevangenis en voor 
de gebouwen te T.el , beginnende bij 
het Huis van Bewaring den 16a De
cember 1899, de i namiddags ten 1 ure. 

Voor de gebouwen te Utrecht den 
15n December 1899, de i voormiddag! 
ten 10 nre, voor het Hoog Mili tair 
Gerechtshof, daarna voor het Becbt i -

. 1 . P F E I F F E R , aldaar; 
voor die te Leiden bij den Opzich

ter J . R O E M aldaar; 
voor die te Dordrecht en Gorinchem 

bij den Hoofd Opzichter G . J . V A N 
D E R G O E S , te Rotterdam; 

voor die te Arnhem bij den Opzich
ter A . R . F R E E M , aldaar; 

voor die te Anierifoori, bij den Op
zichter EL K R O E S , aldaar; 

voor die te Zuiphen, bij den Op
zichter F . H . V A N E T T E G E R , aldaar; 

voor die te Tie l bij den Opzichter 
G . A . SCI IOI T E N , aldaar. 

's-Gravenhage, 8 .December 1899. 
D e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e , 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

P . J . V A N B E I J M A . 

A A N B E S T E D I N G . 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 

D E R S der Gemeente ARNHEM zul
len Mtomlerttag eten is, De
cember ISM* 's voormiddags U ' /> 
uur, in het openbaar, ten Gemeente
huize aanbes teden: 

B E S T E K No. 2. 
D e l e v e r i n g I r a n e o A r n h e m 

v a n 2 S O O M l I K O T T » 1K-
B A M I t v V v a n h a r d s t e e n . 

B E S T E K No 14. 
H e t l e v e r e n v u n J U A T K -

K l A l i K M I : S t e e n , 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 , K i n k , l . o o i l . «»«•-
r c e d m e h a p p e n : C i a « - e n 
W a i e r i e i i l l n g N a r t i k e l e n : 
V e r f w a r e n e n ü I awru i t e n : 
b o r a t e l w a r e n , D o e k e n > 
T o u w : B e h a n g e r s - Mtof-
T e e r d e r s a r t i k o l e n : M a n u 
f a c t u r e n e n K l e e d i n g » 
« t u k k e n : D r o g i N t a r t i k r -
l e n : d i v e r s e M a t e r i a l e n 
e n G e r e e d s c h a p p e n . V o 
g e l v o e d e r , e n z . 

Inlichtingen: alle werkdagen, toten 
met den L'.n December a s, des voor
middags van 10—12 uur aan bet bureau 
Gemeentewerken in de Kadestraat; 
beitek met gezegelde inscbryvings-
biljetten tot dien dag verkrijgbaar aan 
het bureau Gemeentewerken ten Ge
meentehuize; No. 2 (met één teeke
ning) ad f 0 .75 No . 14 (met bijbe-
hoorenden gezegelden inschrijf ings-
staat) ad f 1.— per i tuk. 

Maatschr ppij tot Exp I oitati e vau 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dit tuil <i g iten ttidi ii De 

eemHer 189», des namiddags ten 
St ure (locale tijd), aan het Centraal
bureau der Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, in het Moreelse 
Park te Utrecht, van: 

B E S T E K No . 796. 
H e t v e r b r o e d e n v a n d e n 

t o c g a n g N w e g n a a r d e 
g o e d e r e n l o o d s , h e t m a 
k e n v a n e e n e l o s » e n 
l a a d p l a a t «i. h o t w i j z i g e n 
c n u i t b r e i d e n v a n s p o 
r e n w i s s e l s e n l i e t u i t 
v o e r e n v a n d i v e r s e w e r 
k e n o p l io i S t a t i o n 
P K F K K G A . 
B e g r o o t i n g f i : tOO. 

De bestelling geichiedt volgens S 38 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 29sten N o 
vember 1899 ter lezingaan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan het 
bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
K . D E N T E X , te Zwolle, en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van f O . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van W e g en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 12den December 1899 ten 
10ure 30 voormiddag (IKe.sf Europeeschl 
tijd). 

Utrecht, den 25stcn November 1899 

Openbare 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 

D E R S der gemeente l'irerht rijn voor
nemens op eiiterilng la Decem
ber 18»», dis namiddags ten l'/> 
u u r . in het openbaar ten STAD
HUIZE 

jut ii te l>e!Bit«;»clen: 
• e t l everen en a a n v o e r e n 

v a n 5 1 7 , 0 0 0 s t a k s t o l k 
iene- o f O n r i h r G r è s -
k e l e n (ret a i l I é ) . 

De voorwaarden voor de levering 
liggen ter lezing op het Bureau der 
Gemeentewerken Achter Klarenburg en 
zijn aldaar, zoomede ten Stadhuize 
i Afdeelit g Financiën) en bij dr Boek
handelaren VAN T E R V E E N & ZOON, 
verkrijgbaar gisteld tegen betaling van 
f 11,185 per exemplaar afgehaald en 
van f O Ü ï franco toegezonden op 
aanvraag. 

U I K K C H T , 4 December 1899. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

J. BOOL. 
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KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
E E I I > E ] X . 

j tfachine-. S t o o m k e t e l - o n C o i m t r u c t i e f a b r i e k . S c l i e e p a h o u w w e r f m o t D w a r H h e l l i n g . l a n g o l ' M 
j I t o o m b o o t e i i - , B a g g e r - o n S p o o r w e g m a t e r i a a l . I J z o r - o n K o p e r g i e t o r j j . Z w a r e e n L i c h t e 8 i i .ee 

v e r k e n . A n k o r s , I J z e r e n o n S t a i o n K e t t i n g e n m e t c e r t i f i c a a t v a n L l o y d ' s e n B n r o a n V e r i l . s 

V e r z e k e r t II v a n het 

GROOTSTE BEDERFWEREND 
v e r m o g e n . 

O . M . B O K S c « 3 O o . . 

4 H I t r e r </ a m . 

^LCABBOLINEUM 
KBIMPES.^r 

v a n A o « l c n v a n Blaat, in veriohilleKde 
nonttrnclièn. Prijscouranten • • i n 
l i c h t i n g e n op a a n v r a g e gratia bij 

*r. »*. ju. % ( « « / , Ï I „ 
Fabrikant. Pr ingen gracht 516. ABSTERPII 

VAN K U N & Co., 
BOTTERDAM. 

Kontuur rn M rijn Illmnikwtekcr-
etraat 04 b./tl. Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
CJJ l a s v e r z i l v e r i i i g 

voor de i/roolnle m a t e n . 

BECKER y y O D i G H . 
KONINKLIJKE F A B R I E K 

W A T K R P A S - I I O K K J I E K T 

RN A N D R H B 

INSTBUUKKTEN, 
voor INGENIEURS, ABCHITECTM 
ULND METERS, TEEKEN A A R 8 , oma. 

( « e ë l l l t t l I l e e r d e 

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

S T O O M F A B R I E K E N van i 
% a l l e a o o r t c n D A K P A X N E S e n IT.OEII ItA l i K E V. II x« III \ \ . \ I, m»m%IWU 2 
£• n o x . l V k - e n elfen « K l l l ' . N T T K i . I'.l.s. C E M E N T - e n H t V N T Z t M i . g 

M T K E K , U f i U ' , W E I . - e n l l V. E II | - | i r E \ v a n < KM I \ r u i l n \ e n § 

l T a g (systeem MONIKR), Riolen, Rietplanken enz. enz. f 

^ H A K D H I , IN I t O Ü W M A T K I t U r . E N . S 

S A. OOSTHOEK & ZOON. Alien a/d R0n. 1 
e. Nterk conrurreerende prUr.cn direct iep aanvraag. (2) i% 

B. HOLSBOER. 
A r n l i c u i . 

Leverancier van Z. M . den Koning. 
Eabriek en Magazijn ran Instrumenten voor 

II ETE.XN. II Af ft. i. 1.1 li a lilt It I IH. 
K F . K R O O \ l l voor W A T E R P A N - , I IOKK MEEV- r n a re I V S T I t l , 1 i : \ T I ' . V 

m e t Z i l v e r 1HOW, I M I , INNS (Internat . Tentnonet.) 
Hoogitte onderncheldinjc 1H79. 

E Q U E R R E S , M E E T K E T T I N O K N , BRIEF- e n 1 ' A K K K T B A L A N S E N enz. enz. 

Haken* . Rotatie- en Inductle toeatellen . Teleg-i 'aal-Apparaten, enz. ena. 

Ter d r u k k e r i j der Naamlooze Vennootschap „ H e t Vaderland". 

34«e J A A R S A N G N \ 50. Z A T K K I ' A G , 16 December 1899 . 

A d r e s v o o r REDACTEIK : F . \ V . V A N G E N D T J G z . 

A b o n n e m e n t s p r i j s p e r jaar b . j v o o r u i t b e t a l i n g vuor het b i n n e n l a n d 
5.— ; vooi B e l g i ë /b.50 en v o o r d i o v e r i g e l a n d e n der I 'os t -unie , 
met i n b e g r i p v a n N e d e r l a n d t c h - I n d i ê e n T r a n s v a a l , ƒ 7 . 5 0 . A f z o n d e r 
l i j k e n o m m e r s bij v o o r a i t b e t a l i n g m e i p l a a t / 0 . 2 5 , z o n d e r p laat / 0 . 1 5 . 

R e d a c t i e c n A d m i n i s t r a t i e : B u r e a u v a n Dl Oprn. rker, 2de S c h u y t s t r a a t I02,'i-Cra-J.iiiaj.'t. 

HANS V R E D E M A N D E VRIES E N ZIJN T I J D . * 

De vermaarde kunstenaar, over wiens leven en 
werken ik mij voorstel u het een en ander mede te 
deelen, werd te Leeuwarden geboren in het jaar 1527. 
Zijn vader was een Duitsch lansknecht, die Friede-
mann heette, en die zijn zoon den echt Germaanschen 
naam van Hans gaf. 

Leeuwarden was toen een stad van eenige betee
kenis, die reeds 111 1190 de stedelijke rechten had 
verkregen, doch pas in 1398, nadat zij zes jaren 
vroeger door de Schieringers in de aseh werd gelegd, 
van muren voorzien was. 

Doeli in 1527 bestonden die muren niet meer, want 
nadat Leeuwarden in 1435 met Oldehove en Hoek 
vereenigd was, had men in 1481 een nieuwe en rui
mere omwalling gemaakt. In 14S3 en 15II was de 
stad wel door brand geteisterd, maar zij kwam die 
rampen spoedig te boven. 

In 1529, dus toen de. kleine Hans twee jaar oud 
was, begon Jacob van Aken den toren van Oldehove 
in laat Gothisehen trant. Dat die toren niet voleindigd 
werd had verschillende oorzaken, die wij hier nict zul
len bespreken. Kenschetsend voor den geest des tijds 
is het evenwel, dat men in 1529 nog zulk een bouw
werk geheel laat-Gotlusch ontwierp en aanving. 

Men bleef te Leeuwarden, langer dan elders, aan 
de bouwwijze der middeleeuwen getrouw. Want niet 
alleen was de Nieuwe toren, die velen uwer nog ge
kend hebben, van 1538 1,41 gebouwd, daarvoor 
het bewijs, maar ook het Kanselarijgebouw, in 1566 
begonnen, is een voorbeeld van tamelijk zuivere 
Gothiek in een lijd, toen overal elders ne Renaissance 
reeds aan het woord was. 

* V o o r d r a c h t g e h o u d e n d o o r A . \ V . W e i s s u i a n i n de „ F r i e s c h e 
' B o u w k r i n g 1 ' l e L e e u w a r d e n den Km N o v e m b e r 10*99. 

A d v e r t e n l i e n v a n 1 tot 6 regels / 1.00, het b e w i j s n u m m e r d a a r o n d e r 
b e g r e p e n ; V o r e i k e n r e g e l meer ƒ 0 . 1 5 . ( J i o . . t c ! c ; l c i s « o r d e n b e r e k e n d 
naar p l a a t - r u i m t e . A n n o u c e s v a n a a n b e s t e d i n g e n w o i d e n bij o p g a v e v a n 
d r i e p l a a t - b g e n , s lechts t w e e m a a l g e r e k e n d . 

Leeuwarden bezat 111 het begin der Mie eeuw tal
rijke en aanzienlijke gebouwen, die, daar zij van steen 
waren opgetrokken, stinsen genoemd werden. Hier 
woonden de edellieden, terwijl de burgerij zich meest 
in houten huizen ophield. 

Dat de stad toen bloeide, en tlat men er voor de 
kunst wat overhad, blijkt wel daaruit, dat een glas
schilder uil Amsterdam, Reyer Gerritsz, zich tiaar neer
zette. De glasschilderkunst werd toen door mannen 
van groot talent beoefend. Wel zijn de meeste hun
ner werken door beeldstormerij en latere verwaarloo-
zmg verdwenen, doch er bleven toch enkele over, ter
wijl ook beschrijvingen van sommigen door tijdge
nooten zijn gegeven. 

Van Reyer Gerritsz en zijn voortbrengselen weten 
wij niets. Maar omtrent verscheidene zijner tijdge
nooten zijn wij beter ingelicht. 

Len ide-eeuwscli glasschilder placht zich in hoofd
zaak slechts bezig te houden niet het overbrengen ;n 
glas M U I de cartons, tlie tloor anderen voor hem ge
maakt werden. Door een gelukkig toeval bezitten wij 
nog een dezer cartons, liet i s hel ontwerp voor het 
groote glasraam, dat Georgius van Lgmond, bisschop 
van l'treclit, in 1541 aan de M. Bavokerk te Haar
lem schonk. Thans berust het carton in een der bij
gebouwen van het Rijks• museum te Amsterdam. 

1 lel: wordt tiaar vermeld, als te zijn geteekend door 
den Haarlenischen glasschilder Gerrit Boels, doch dit 
is een vergissing. Want Heels was een Leuvenaar, die 
volgens de archieven wel liet maken van het glas aan
nam, maar die het carton door liernard van Orlev, 
hofschilder \;m Keizer Karei V, liet ontwerpen. 

In (lit carton speelt de architectuur een groote rol. 
De omlijsting van het voornaamste tafereel is in rijke 
Renaissance vormen gehouden, bovenaan staan de 
figuren van geloof, hoop en liefde in nissen, met 
allerlei bijwerk daarnaast. De eigenlijke voorstelling 
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doet ons bisschop Georgius zien, knielende voor de 
II. Drievuldigheid cn met den II. Maarten, den 
patroon van het bisdom, achter zich. Bijzonder veel 
werk is gemaakt van dc perspectief der prachtige zaal, 
waarin de personen zijn geplaatst. 

Zulke uiterst zorgvuldig geteckende perspectieven 
kwamen toen algemeen op de glazen voor, en zullen 
den glasschilders als vanzelf tol de beoefening der 
doorziehlkimde hebben gebracht. Ook Reyer Gcrrits/. 
zal naar dergelijke cartons vaak hebben gewerkt. Zijn 
leerling Hans Vredeman had dus alle gelegenheid zich 
dc perspectief eigen te maken. 

Gerritsz was een Amsterdammer, t n daar de beel
dende kunst in het begin der Kie eeuw aan deu 
Amstel verscheidene bekwame meesters telde, zoo 
mogen wij zeker aannemen, dal hij daar goed onder
richt had genoten. 

Van Mander noemt in de eerste plaats Jacob Cor
nelisz, wiens geboortejaar hem onbekend is, doch die 
in 1512 de leermeester van Jan van Schorcl was. 
Naar zijn geboorteplaats wordt deze schilder ook wel 
Van Oostzanen, of, naar zijn woonplaats, Van Am
sterdam genoemd. Zijn schildcrmanicr is zeer uitvoe
rig, terwijl ook vele en fraaie houtsneden van zijn 
hand bewaard zijn gebleven. In Int museum tc Kassei 
ziel men een triptiek vau lieni, waar de vereering der 
II. Drievuldigheid is voorgesteld ; het stuk draagt het 
jaartal 1523. Hel Maurilshtiis le 's Gravenhage is in 
het bezit van een schilderij van 1524, waar Salome, 
niet hel hoofd, van Johannes den Hooper op een 
schotel, is verbeeld. Kenmerkend voor de vrouwen
figuren van den meester zijn het hooge voorhoofd en 
de kleine spitse kin. Een zeer fantastisch tafereel is 
de schilderij, Saul en de heks van En lor, in het 
Rijks-museum te Amsterdam, waarschijnlijk in 1520 
vervaardigd. Omstreeks 1533 stierf Cornelisz. Men 
ziet in z.ijn werken, overal waar gebouwen voorkomen, 
de perspectief niet groote juistheid toegepast 

Waar Jacob die kennis verkregen had, weten wij 
niet ; de beoefening der doorzichtkunde was toen 
nog verre van algemeen. De universiteit van Padua 
gaf in het begin der 15e eeuw daartoe den eersten 
stoot. Jacopo Bellini maakte reeds perspectief teeke
ningen, waarvan er onder anderen nog in het Louvre 
verscheidene bewaard worden. Dc dochter van Bellini 
huwde met Andrea Manlegna, den beroemden Ita-
liaanschen schilder Deze leerde de perspectief van 
zijn schoonvader, en loonde zich reeds dadelijk een 
meester in deze wetenschap, die, onder zijn invloed, 
sedert in Italië overal beoefend weid. Dc schilders 
hielden ervan, hun kunst le toonen, door rijke archi
tectonische achtergronden op hun stukken aan te 
brengen. Met de Kennisname kwam de perspectie! 
paar lief noorden. 

Ook de Amsterdamsche kunstenaars trokken in 
het begin der ifie eeuw over de Alpen. Onder hen 
behoorde Pieter Aerlscn, wegens zijn lengte door 
zijn tijdgcnoolen Lange Pier genoemd. Hij schil
derde, na zijn terugkomst, altaarstukken, doch ook 
tafereelen, aan het werkelijke leven ontleend. Als ont
werper der cartons voor de nog thans aanwezige 
glazen in de Oude Kerk te Amsterdam toonde hij 
zicli een uitmuntend teekenaar, voor wien de perspci -
lief geen geheimen bezat Deze glazen zijn van 1555, 
het jaar waarin ook het oudste glas der kerk le Gouda 
gemaakt werd. 

Wij mogen dus aannemen, dal Hans Vredeman de 
Wies te Leeuwarden bij Reyer Gcrrilsz het teekencn 
en de perspectief, waarin hij later zoo zou uitblinken, 
geleerd heeft. Lang schijnt hij echter niet bij dezen 
meester vertoefd te hebben, want nadat hij ook te 
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Kampen en te Mechelen geweest was, vinden wij hem 
in 1549 reeds te Anivvcrpen. 

Dat de jonge kunstenaar zich te Kampen ophield, 
behoeft ons niet te verbazen. In 1543 was 111 die stad 
het raadhuis door brand zeer beschadigd, er. tussehen 

1546 werd dit weer hersteld. Hij die herstel-
was ook werkzaam Jacob Colijn, een Vlaming 
anierijk; hij is de schepper van de beroemde 

schouw. Het karakter van dit werk komt vrijwel over
een met dat der andere, in dien tijd -.afgevoerd. De 
Renaissance van de Ccrtosa le Pavia is hier nog aan 
het woord. Slechts het hier en daar gebruiken van 
saterfiguren, zooals die door dc school van Rafael 
plachten gemaakt te worden, is iets nieuws. 

Het is niet onwaarschijnlijk, dat Colijn den jeug
digen Fries op Vlaanderen, als het beloofde land voor 
den kunstenaar, gewezen heefl. Dat juist Mechelen 
als plaats van bestemming gekozen werd, is gemak
kelijk te verklaren. Te Mechelen loch had Jacob 
bloedverwanten, die verschillende takken van kunst 
beoefenden. Dc meest beroemde van hen was Alexan
der Colijn, die later dc reliefs voor het graftccken 
van Keizer Maximiliaan tc Innsbruck zou beitelen, 
reliefs, die door Thorvvaldscn ten zeerste werden ge
prezen. 

Kr bestond 111 de Kieecuw een levendig verkeer tus
sehen Mechelen en de steden van Noord-Nederland. 
In hel bijzonder de Mechelsche gcelgicters hadden 
111 deze streken goede klanten. De familie Waghenens 
heeft tal van klokken naar hel noorden gezonden, 
! ,ii Fvi ren- leverde tussi ben 1513 cn K l ; hel kope
ren koorhek aan de St. Bavokerk te Haarlem, nadat 
hij in 1498 reeds aan den prachtigen 'lezenaar dier kerk 
zijn kunst getoond had. Nog in de 17e eeuw kwam 
Rombout Verhulst uit Mechelen naar Noord-Neder
land, om de graftombes onzer zeehelden uit te voeren. 

Mechelen had de Renaissance het eerst ingehaald. 
Toen Margarelha van Oostenrijk daar in 1517 haar 
paleis deed bouwen, ving Rombout Keldermans dat 
aan in den laat-Gothischen stijl, dien hij gewoon was 
Ie bezigen. Maar de landvoogdes liet het door Guyot 
de Beaugrand, die uit Frankrijk was gekomen, vol
tooien 111 den nieuwen bouwtrant, die daar toen in 
zwang was. 

Vredeman de Wies heeft zeker te Mechelen heel 
wat geleerd. Maar toen in 1549 Keizer Karei V en 
z.ijn zoon Philips te Antwerpen hun blijde inkomst 
zouden houden, ging hij naar de Scheldestad, in de 
hoop bij hel maken der feestversieringen werk te zul
len vinden. Ln dil gelukte hem ook. 

Antwerpen heeft op den meester den grootsten in
vloed uitgeoefend. In deze toen zoo bloeiende Vlaam-
sche stad vond hij kunstenaars, die hem bijzonder 
aantrokken. Daar woonde Pieter 1 <eek van Aelst, 
die, „in d'Italiaensche spraeck ervaren wesende", zoo
als Van Mander zegt, „de Boecken van Sebastiaen 
Serlii in onze spraeck vertael 1 hadde". Dit werk werd 
eerst in 1553, door Maryken Verhulst, Pieters we
duwe, uitgegeven. Maar ongetwijfeld is De Vries nog 
met Coeck bij zijn leven bekend geweest. De neiging 
tol hel theoretische, die hem reeds eigen was, moet 
daardoor sterker z.ijn geworden. Van Mander waar
deerde Coeck's werk ten zeerste. „Door descn ern
st igen arbeydt", zegt hij, „is de vcrdwaeldc const van 
Melselrye in hel licht ghebracht en op den rechten 
verb geholpen; soo dat men de dinghen, die van 
Pollio Vitruvio doncker beschreven zyn, lichtelyk ver-
staen can. Dus is door Pieter Coeck de rechte wyze 
van bouwen opghecomen". 

Aan dezen Antwcrpschen meester heeft De Vries 
ongetwijfeld veel te danken gehad. Diens werk was 
hem een grondslag, waarop hij voort kon bouwen. 
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Toch is Hans niet in allen deele den Vlaming ge
volgd. Want hij gevoelde ook groote bewondering voor 
Cornelis de Vriendt, genaamd Floris, een kunstenaar, 
die, behalve bouwmeester, ook als schilder en beeld
houwer werkzaam was en die zijn studiën in Italië 
had gemaakt. Als bouwmeester zou hij zich onder
scheiden door het uitvoeren van het raadhuis te Ant
werpen, in 15<> 1 begonnen. Als beeldhouwer zou hij 
roem inoogstcn door de rijke tabernakels, die men 
in de kerken van Zoutleeuw cn te Suerbemptc ziet, 
cn die de jaartallen 1554 en 1557 dragen. Als hout
snijder zou hij in 155(1 n e t prachtige portaal der St. 
Pieterskerk te Leuven uitvoeren 

Cornelis, 111 1518 geboren, was slechts negen jaar 
ouder dan Hans. In Italië had hij kennis gemaakt met 
de versieringen, door de leerlingen van Rafael uitge-
v oerd, en die gevolgd waren naar die van oud-
Romeinsche vertrekken, welke in het laatst der 15e 
eeuw waren opgegraven. Men zag ze voor grotten aan 
en zoo kregen de versieringen den naam van grottes-
ken. Het waren deze decoratiewerken, met hun gril
lige ranken, stengels, schilden, paneelen, saterfiguren, 
enz., die in het begin der ióe eeuw als modellen voor 
talrijke decoraties werden genomen. 

Pinturicchio is een van de eerste meesters, die deze 
versieringswijze heeft toegepast ; 111 dc school van 
Ralaël werd zij tot haar hoogste volmaking gebracht. 
De loggia's in hel Vaticaan werden door Giovanni 
da Udine onder Rafael's leiding beschilderd. De an
tieke caissons kwamen nu ook in den smaak, en Ser-
lio maakte daar fraaie ontwerpen voor De grottesken 
door Pierino del Vaga tc Genua in het Palazzo Doria 
geschilderd, behooren tot de besten uit dezen tijd. 

Cornelis Floris bracht nu deze grottesken naar 
Vlaanderen. Zijn opvatting, die breeder, soms plom-
per dan de Italiaansche is, maar die zich door groote 
frischheid onderscheidt, werd door zijn tiidgenooten 
zeer bewonderd. 

Terwijl dc Renaissance in Nederland van 1515 tot 
ongeveer 1543 zich in hoofdzaak bij die van Noord-
Italië aansloot, won van 1545 tot 1570 de manier van 
Floris meer en meer veld. De vroegere trant is ken 
baar aan de edele acanthusbladen, die overal toepas
sing vinden, en die op harmonische wijze met hei. 
bijwerk, als vogels, candelabers, schilders, ramskop-
pen en dergclijken worden verbonden. 

Het meest kenmerkende in den stijl van na 154", 
zijn de cartouches, die bestaan uit dooreengestoken, 
uitgeknipte en opgerolde platte vlakken ; het schijnt 
dat ze oorspronkelijk van leder en perkament werden 
gemaakt, cn later pas in steen en hout werden na
gebootst. Behalve deze cartouches komen nu hermen 
en saters in den smaak ; opmerking verdienen ook de 
ornementen van geometrische samenstelling, als naar 
uitgezaagd hout gevolgd, die met vogels en kleine 
trossen van vruchten, korfjes enz. in verbinding wor
den gebracht. 

Het is deze stijl geweest, dien Vredeman de Vries 
in al zijn scheppingen toepaste. Heeft hij hem ook 
al niet uitgevonden, hij bracht hem tot ontwikkeling 
en was, door zijn prentwerken, van grooten invloed 
op de kunst van zijn tijd. 

Tijdens zijn verblijf te Antwerpen begon hij in 
1555 met het uitgeven van die werken; zijn laatste 
uitgave is van 1(104 gedagteckend. 

Onze kunstenaar is echter niet in de Scheldestad 
gebleven. Eer wij hem op zijn verdere omzwervingen 
volgen, zullen wij ons bezighouden met zijn voor
naamste werk, dat daar het licht zag. 

Dit hoofdwerk van Vredeman de Vries is de „Ar
chitectura", in 1577 bij Gerard de Jode te Antwerpen 

verschenen en in 1581 herdrukt. Het is opgedragen 
aan „den welgheboren Heeren, Heer Pieter Ernst, 
Grave tot Mansfeit, Edel Heer tot Helderinghe, etc, 
Heer van der Oorden des gulden Vlies, Gouverneur 
ende overste Capitein van 't Hertochdom Luxem-
borch, ende Graefschap Chyni, etc. nvynen ghenadi-
ghen Heeren". 

Vredeman de Wies begint zijn werk met een vers 
„totten discreten Leser" te richten. Het besluit dus : 

Vitruvius den experten excellenten Architect Iieeft 
Rome verchiert, cn Griecken is vol synder wcrckcii: 
Jacobus Androuetus 't syne oock wy veel perfect, gheeft 
Kick in syn distancie, oornen wel can mereken: 
Sebastiano Serlii. der voornaemster Vitruvius clereken 
Een, daer hem Pieter Coeck van Aelst toe refereert. 
Hun sciencien blyckt, aell d'Kdilicicn, 't sy Palleysen oft kereken. 
Twelck hein al meest met Vitruvius confirmeert 
Tis een excellente t'onste, dwelck synen meester dan eert. 

Het eerste hoofdstuk heet „Tuschana", en behandelt 
dt. Toskaanschc orde ; de schrijver acht die vooral ge 
schikt „om haer geordineerde grove Rustique, Sterck-
te en Verbant, om m gronde oft onderste panden 
der Fabrycken te stellen, als in grondnmeren, Brug-
ghen, Kelders, Logien, Poorten, Pachuysen, Artelry-
Iutysen, Vestingen. Blockhuyscii, etc. en al wat groi. 
robust, tot sterekten ende Fortressen dient en noodigu 
is te ghebruyeken". 

De afbeeldingen, die hierbij gevoegd zijn, mogen 
zeker belangwekkend genoemd worden. Zij bewijzen 
de veelzijdigheid van Hans Vredeman. Want behalve 
twee vestingpoorten cn een bastion, ziet men hier 
ook bruggen voorgesteld. Wat de Toskaanschc orde 
niet deze bruggen te maken heeft, is wel niet duide
lijk, maar de teekeningen toonen, dat De Wies met. 
den bruggenbouw uitstekend op de hoogte was. In 
het bijzonder trekt de aandacht een steenen boog
brug, met een zoogenaamd oorgat, zijnde een klep, 
die geopend kon worden om schepen met staande 
mast door te laten. Deze vinding wordt door Lauren-
I ins, in 1(128, toegeschreven aan den Amsterdamschen 
stadstimmerman Hendrik Jacobsz. Staets, die in 159'i 
haar zou hebben toegepast aan een brug over het 
Damrak en er octrooi op verkreeg. Maar negentien 
jaar vroeger had Hans Vredeman zulk een oorgat 
reeds afgebeeld. 

Staets had alleen houten bruggen van de inrichting' 
voorzien; dc Vries wilde ook steenen bruggen met 
oorgaten maken. Om dit te kunnen doen, moest hij 
het gewelf in het midden doorsnijden, en door een 
ingewikkelde verankering de beide helften op haar 
plaats houden. Die verankering bestaat deels uit ijzer, 
deels uit hout ; zij is gebaseerd op het „eantilever"-
sysleem, dat in onze dagen bv. op de brug over de 
Forth werd gebruikt. Zoo kan men met Salomo zeg
gen, dat er niets nieuws onder dc zon is. 

\ elen stellen zich Vredeman de Vries voor als een 
uitsluitend decoratief genie. Hoe goed hij echter op 
de hoogte der constructie was, bewijst z.ijn teekening 
der fundeering v;m een brugpijler, met damwand en 
pomp, om het water te verwijderen. 

De Toskaanschc orde achtte De Vries zeer ge
schikt, „om door Steenhouwers, Beeldtsnydcrs, Schryn-
weiekers en Schilders elck na syn werek te commo-
deren, na de teerderheyt syns wercx, schoonheyt en 
sterekte". 

De Dorische orde vindt hij wel fraai, maar voor 
de Nederlandsche gevels niet zoo geschikt, „want in 
dese Nederlanden heeft men ccn ander conditie, na-
melyck in Steden van grooter negotiën, daer de plaet-
sen cleyn cn dier syn, moclmen al in de hoochde, tot 
veel gheriefs, met veel lichts te crygen, inventeren en 
soecken, elck na syn gheleghentheyt en plaetse". 

Daarom geeft hij een paar voorbeelden van gevels 



i n dezen stijl, zooals ze in dc Nederlanden toegepast 
zouden kunnen worden. Hier is van de Dorische orde 
niets anders behouden, dan de lijst met haar trigly-
phen. Het overige is alles uil 's meesters verbeelding 
ontsproten. Hij liet beschouwen dezer ontwerpen ziet 
men, hoeveel Hendrik de Keyzer aan Vredeman de 
Vries te danken heeft gehad. 

(Wordt vavolgd.) 

DER W E R E L D LOON. 
In het „Bouwkundig Weekblad" van 9 December 

vinden wij een kort hoofdartikel, getiteld „Een af
scheid", waarin betreurd word!, dat den heer O L. 
M. Lambrechtsen van Rilthein, zooals men weet be
noemd tot directeur van de Dordtsche Petroleum 
maatschappij, zijn eervol ontslag als directeur van 
publieke werken, zonder een enkel woord van waar 
deering, „zoo bot" verleend werd. 

De redactie van het „li. \V." meent, dat al is het 
geen gebruik een „loontrekkend beambte" te dan
ken bij zijn ontslag, ditmaal een uitzondering had 
moeten worden gemaakt. Zij noemt de werken op, 
uie in de 4), jaar van het directeurschap van den 
heer Lambrechtsen lot stand zijn gekomen : 

„een aantal nieuwe scholen en verbouwingen van reeds bestaande 
vele nieuwe bruggen, die gunstig afsteken tegenover oudere! 1 le kolos 
>ale havenwerken niet bet niett.ve KntrepAt-dok, kort geleden uitvoerig 
in tlit blad beschreven; de nieuwe koopmansbeurs; de vrouwen-kliniek; 
de verbouwing der gasthuizen; de uitgebreide werken in de Stads-cn 
(jasthuispolders, enz.; ter uitvoering liggen van bent gereed het plan 
tot uitbreiding ten zuiden der stad, dat eener nieuwe riolcering en 
wellicht nog meerdere ontwerpen. < >ok zij cr aan herinnerd, dat tijdens 
/ijn directeurschap de concessies voor telephoon, gasfabrieken entrant 
aan de stad overgingen. 

„Voor niillioenen i . onder zijn kort beheer tut stand gekomen." 

De redactie wijst erop, dat dc directeur hoofd
ambtenaren door de stad heeft zien aanstellen met 
hoogere bezoldiging, terwijl zijn „gewis moeilijker 
werkkring lager getaxeerd bleef, wellicht omdat 
de exploitatie der gemeentebedrijven als handelszaken 
worden beschouwd". 

Ten slotte vermoedt dc schrijver van het artikel, 
tlat er reden moet hel.ben bestaan voor den heer 
Lambrechtsen 0111 heen te gaan. 

„Volbloed ingenieur als hij is, volkomen berekend voor de zware 
taak die op hem rustte, zal bij zijn werkkring niet vaarwel gezegd 
hebben enkel oni een hoogere bezoldiging. Zoo iets ligt niet in zijn 
aard." 

Ook wij gelooven, dal in tic laatste jaren de positie 
tier Amsterdamsche technische ambtenaren in dienst 
der gemeente er niet aangenamer op is geworden. 

Dc reorganisatie der Amsterdamsche afdeeling 
„Gemeentewerken" werd voorafgegaan eloor ccn tijd
perk van drie jaren, waarin een groot deel der dag
bladpers de technici op ongemeen vinnige- wijze aan
viel, bij welke aanvallen voornamelijk hel wapen der 
verdachtmaking gebezigd werd. Ook in den Raad 
werden herhaalde malen woorden van wantrouwen 
gesproken. 

Het is vooreen gemeenteraad, die natuurlijk slechts 
bij uitzondering technici van bctcekenis in zijn mid
den telt, altijd een zeer moeilijke zaak, zich met tech
nische questies te moeten bezighouden. De fuut tic 
van wethouder der openbare werken wordt, waar zij 
bestaat, door leeken uitgeoefend, die zich in alle op
zichten afhankelijk voelen van hunne ambtenaren. Is 
er nu een ietwat welbespraakt technicus in den Raad, 
clan kan die, hoe." onbeteekenend hi] overigens moge 
zijn, met geringe moeite den niet-deskundigen wet
houder in het debat uit den zadel lichten. Én toch, 
een werkelijk technicus is nog minder te duchten, 
dan in techniek liefhebberende leden. 

39'S 

In vroeger jaren maakte de Amsterdamsche Ge
meenteraad het nogal schappelijk. Zoolang hij tech
nici van naam, als Gosschalk, Muysken of Cuypers 
in zijn midden lelde, luisterde hij met graagte naar 
de adviezen, die gegeven werden. In dien tijd had
den ook de technische hoofdambtenaren niet over 
gemis van waardeering te klagen. 

Alles veranderde evenwel, toen de politiek haar 
intrede hield 111 de zaal, waar Amstels beschreven 
vaderen bijeenkomen. Sinds werden de technici niet 
meer als raadsleden gekozen om hunne bekwaam
heden, maar om hun godsdienslig-staatkundige over-
tuiging. . . . . . . . . 

De twee antirevoluüonnaire technici, die zich in 
1893 bij de kiezers aanbevalen, hebben dapper op 
de bazuin der „bezuiniging" geblazen, en op dit ge
schal vielen de muren, die hen van het Prinsenhof 
afgezonderd hielden, tot gruis. 

Nog in elen moesson der bezuiniging bracht men 
de reorganisatie der afdeeling Publieke Werken tot 
stand, nadat men zich eerst op de bekende wijze 
van den overtollig geachten gemeente-architect had 
ontdaan. Bij die reorganisatie stelde men zich Rotter
dam tot voorbeeld, waar de directeur der Publieke 
Werken „omnis homo" is. Men vergat echter, dat, 
ofschoon twee hetzelfde kunnen doen, dit toch niet 
als hetzelfde kan worden aangemerkt. 

Toen de reorganisatieplannen in den Raad behan 
deld werden, gingen er stemmen op tegen het behou
den van den tocnmaligen directeur der Publieke Wer
ken, den heer J. A. Schuurman, sedert overleden. 
De voorzitter verklaarde toen, dat „B. en W. zeer 
zeker zouden overwegen, of er personen zijn, die in 
de nieuwe regeling niet passen, en daarom óf zelf 
handelen zouden, óf zoo noodig aan den Raad /ouden 
voorstellen, maatregelen te nemen". 

Als resultaat van dit alles werd de heer Schuurman, 
die er een vccllxdovenrie militaire loopbaan aan had 
gegeven, om zijn krachten aan het directeurschap 
der Amsterdamsche Openbare Werken te wijden, in 
1895 aan den dijk gezet. Men gaf hem zijn eervol ont
slag, men kon hem zijn pensioen niet onthouden, 
doch geen woord van waardeering kreeg hij mede. 
Wie hem van nabij gekend hebben, weten, dat het 
toen ondervonden grievend leed tol zijn spoedig af
sterven het meest heeft bijgedragen. 

Men ging nu aan het zoeken naar ccn nieuwen 
directeur, en het scheen, dat een der hoofdambte
naren der sedert genaaste Duinwatermaatschappij 
groote kans had, benoemd le worden. Dezelfde per
soon wordt nu andermaal als den opvolger van den 
heer Lambrechtsen gedoodverfd. 

Maar reeds kort daarna verscheen de voordracht, 
waarbij de heer C. L. M. Lambrechtsen, ingenieur 
van den Provincialen Waterstaat in Zeeland, te Goes, 
de eenige was, die op de nominatie stond. 

Toen de benoeming had plaats gevonden, schre
ven wij, in ons nummer van 20 Juli 1895 : „Welke 
zal de positie van den nieuwen directeur zijn ? Hij 
is jong, wordt zeer bekwaam geacht, heeft waarschijn
lijk veel van tic onverzettelijkheid, waardoor het 
Zeeuwsche ras zich onderscheidt, alles qualiteiten, die 
niet te versmaden zijn. Zal men hem echter de teugels 
laten, of zal, zooals reeds in den laatsten tijd kon 
waargenomen worden, hij zich met een plaatsje in 
het achterbakje moeten tevreden stellen, terwijl de 
niet-deskundige wethouder op den bok zit en de 
commissie van bijstand, in het rijtuig staande, den 
koetsier te bevelen heeft? Mag pas, als door be
grijpelijke onhandigheid van den voerman, het wa
gentje tegen een boom is gereden, of wel heel en al 
ondersthoven ligt, de directeur uit zijn achterbakje 

naar voren komen, 0111 zich met verwijten te hooren 
overladen over v/at toch waarlijk zijn schuld niet is, 
om daarna het karretje weer in het goede spoor te 
brengen? Zal de nieuwe directeur zich met zulk een 
plaatsje in het achterbakje tevreden stellen? Mis 
schien niet, en het zou slechts natuurlijk zijn, indien 
hij, als zijn collega tc Rotterdam, verlangde met het 
sturen belast te worden. Doch wanneer wij nagaan, 
welke geest er tegenwoordig in den Amsterdamschen 
Raad heerscht, dan gelooven wij niet, dat de directeur 
op den bok zal geduld worden." 

En als wij nu lezen, wat het „Bouwkundig Week
blad" schrijft, dan komt ons deze voorspelling in dc 
herinnering. De heer Lambrechtsen zal inderdaad 
zijn werkkring niet vaarwel gezegd hebben om zich 
financieel te verbeteren. Maar men heeft hem nu ai 
haast vijf jaar in het achterbakje gehouden, men 
heeft hem achtereenvolgens een scheikundige, een 
pleitbezorger en een geneesheer als koetsier gege
ven ; de heeren in het rijtuig zullen, hoe vaak zij 
tuimelden, toch niet op hun mond gevallen zijn. Is 
het dan te verwonderen, dat een man van karakter 
zulk een palfreniersbaantje er aan geeft? 

Doch onder deze omstandigheden kon geen woord 
van waardeering worden verwacht. Dc heeren zijn 
weinig gesticht er over, dat hun „loontrekkende be 
aiubte" hun den dienst heeft opgezegd; ook een 
mevrouw is 111 zulk een geval niet vriendelijk tegen 
haar dienstmaagd. Nu komen weer de beslonimerin 
gen van de besteedster, het getuigen halen, alles 
verre van aangenaam. 

De stemming van den Raad vindt haar uiting in 
een schrijven van den heer A. C. Bleys, lid van 
bestuur der Maatschap])!j tot bevordering van Bouw
kunst, waarvan het „Bouwkundig Weekblad" het or
gaan is, tevens lid van elen Gemeenteraad, een schrij
ven, door hem ook gezonden aan de redactie van 
het „R. W", waarin hij zegt 1 

„Naar aanleiding van bet hoofdartikel „Ken afscheid" voorkomende 
in No. 40, 9 December jl . wensch ik ter kennis der lezers te bren
gen dat de redactie van genoemd weekblad bestaat uit den heer I'. 
T. J. I.. Kieber alleen, als secretaris der Maatschappij tot bevordering 
der Houwkunst, zoodat de bestuit*sletten daaronder niet verstaan kun
nen worden. Daargelaten mijne af- of goedkeuring vau hetgeen iu 
bovengenoemd „afscheidsartikel" voorkomt, wensch ik niet van de 
minste verantwoordelijkheid verdacht tc worden" 

Zelfs de heer Bleys vreest dus „verdacht" te wor
den, als hij zou durven zeggen, dat de heer Lam
brechtsen we! een woord van waardeering verdiend 
had. 

Nog altijd blijft ondank der wereld loon. 

E E N K L O K . 
Wij lezen in de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" .-

A M S T E R D A M , X December. Aan het slot zijner m e d e d e e l i n g en aan
gaande de vordering van den beursbouw, zeide de heer Berlage 
dezer dagen, dat voor zijn klokketoren wel ergens in de stad eene 
oude klok te vinden zou zijn. Een nieuwe was niet op de begrooting 
gebracht. 

Wij hch!)cn eens hier en daat geïnformeerd, en kwamen te weten, 
dat er toch niet zoo gemakkelijk een goede beurs bengel aan te wij-
zen is. Volgens de teekening van den architect zou de bengel in den 
beurstoren een klok van we! 5000 KjG. gewicht moeten worden, 't 
/al echter iret in ernst zijne bedoeling zijn, voortaan alle middagen 
omstreeks half twee de goede stad Amsterdam van zulke zware klok-
kegalmen te vervullen, dat men zal kunnen meenen. dat in het vol
gend oogenblik de golven der Zuiderzee tegen bet paleis op den Dam 
zullen klotsen, of dat de Spanjolen opnieuw voor de poort staan. In 
de kelders van het Rijksmuseum worden eenige klokken bewaard , ' 
waarvan echter geen enkele eenigerlei historische waarde voor onze 
stad bezit. Buitendien is daar niet dan klein goed. ongeschikt om j 
opgehangen te worden boven in den stoeren toren der nieuwe beurs. 
Da luiklokken der stadstorens zijn pas in 189S, ter gelegenheid der ' 
inhuldiging, in orde gebracht en geluid. Op hoogtij geschiedt het 
klokkenluiden met drie klokken, voor eene uitvaart met de zwaarste 
alleen, met de doodsklok. De zwaarste en oudste doodsklok van 
Amsterdam is die van den Oudekcrkstoren j zij weegt 4000 KG. Men 
zal er echter niet licht toe besluiten de pas herstelde klokkentrio's 

der stadstorens nu weder te schenden ; en v. at er overigens aan oud 
klokken nog aanwezig is, wordt do »r deskundigen onbruikbaar geacht 

De nieuwe beurs n oet dus voor baar toren een spl.n:ernieuwen 
bengel krijgen, niet zoo zwaar als de doodsklok van den (htdekerks-
toren, maar ook niet zoo keilend van toon als liet kleine ding dat 
tol beden de beursbezoekers dagelijks opklopt. Ken klok van een twee-
of drieduizend kilogram zal den puiken loon bij het deftig opgaan 
ter beurze weten te vatten. Zulk eene kost niet meer dan een vier
duizend gulden. Dus behoeven onze vierduizend beursbezoekers elk 
slechts één gulden te geven om op de nieuwe beurs door een schoon-
klinkcnderi nieuwen bengel saamgeluid te worden. 

Wil de gansche burgerij beseften, dat in den bengel der Amster
damsche beurs telken dage bet hart der koopstad hoorbaar klopt, dan 
mag dc collecte voor den nieuwen beur bengel er eene zijn door heel 
dc stad. 

Men heeft den lijd tot 1902. 

Deze uiedeileelingcn vereischen hier en daar ver
betering. De oudste luidklok te Amsterdam is niet 
die, welke tegenwoordig in den Oude-Kerkstoren aan-
H I V I L ; i s , ofschoon / i | e r vroeger wel gehangen /.al 
hebben. Op dit oogenblik vindt men haar in den Zui-
kerksloren. Haar randschrift luidt: „Salvalor vocor, 
fttlgura frango, defunctos plango, vox mea est vox 
vitae, voco vos ad sacra, venite. Anno domini 
M C C C C C X I wilhelmus moer et jasper fratres me fece-
lunl" In 1(117 is deze klok naar den toen nog pas 
drie jaar geleden voltooiden Zuiderkerkstoren over
gebracht. 

Wij zijn het met den schrijver eens, dat men goed 
/al doen de klokken, die zich nu in de stadstorens 
bevinden, daar te laten. Ook wij zouden 't betreuren, 
indien de zuivere ïnajeur-drieklanken, die geen heden-
daagsch gieter zoo nicer /on kunnen maken, geschon
den werden. 

De „keffende" beursbengel, die thans van half twee 
tot kwart voor twee uur geluid wordt, zal wel niemand 
aangenaam vinden. Dit luiden is een overblijfsel uit 
den tijd. toen de stedelijke uurwerken nog slechts 
ccn wijzer hadden, en dus de minuten niet met juist
heid konden aangeven. 

Sinds zij dit wel doen, is de reden, 0111 den beurs
bezoekers cr aan te herinneren, dat het kwartier wel
dra zal slaan, niet meer aanwezig. Het luiden van 
een klok kan dus gevoeglijk gestaakt worden, zonder 
dal iemand dit betreuren /al. 

Reeds sinds onheuglijke tijden toch gaan, als het 
gebengel ophoudt, ele hekken geenszins dicht De 
/wartgehoede beursbevvakers wachten met sluiten tot 
vijf minuten vóór twee. 

Dc- beurs heeft dus geen toren noodig, te minder 
daar die van dc Oude Kerk en van het voormalig 
raadhuis al zeer dicht in de nabijheid zijn. 

Nu zal men zeggen, dat de beurs, door Hendrik 
dc Keyzer gebouwd, een toren had Maar daarvoor 
bestond een reden. In het begin der 17c eeuw moest 
(ie spits van den stadhuistoren wegens bouwvallig
heid afgebroken worden, en was er dus behoefte 
tijdsaanwijzing in deze buurt. Toen het nieuwe stad
huis 111 1(1(17 van een uurwerk en klokkenspel voor
zien was, werd de beurstoren gesloopt, en bracht men 
de daarin aanwezige klokken naar den Munttoren 
over, waar /ij nog op het oogenblik zich doen 
hooren. 

Nog altijd geldt dc uitlating van den blijspel
dichter : 

„(leen huis dat er meer deugt, of 't al dan niet bewoond is. 
Tenzij het met een toren geheel in stijl bekroond is." 

Een toren is echter een te belangrijk bouwdeel, 
dan dat er mede gemorst zou mogen worden, zooals 
in de laatste vijf-en-lwintig jaren. Het nageslacht 
zal ons om onze torenbouwmanie uitlachen. 

Ware het. dat de nieuwe beurs kwam in een buurt, 
waar klok noch klepel gehoord wordt, dan zou een 
toren reden van bestaan hebben. Wij zagen echter, 
dat dit niet het geval is. Om nu toch een 
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toren te kunnen rechtvaardigen, moet <U- tlians 
reeds geheel overbodige beursbengel vervangen 
worden door „ccn klok van drieduizend kilogram" 
Wat dit zeggen wil, wordt duidelijk, als wij mededce-
len, dat, blijkens de specificatie van Francois Hemony 
de uurklok van het tegenwoordig Koninklijk Paleis 
slechts 5570 halve kilogrammen weegt. De zwaarste 
klok van den vroegeren beurstoren, die thans in den 
Munttoren hangt, woog 500 halve kilogrammen, vol
gens dezelfde specificatie. Een zwaardere klok dan 
deze heeft men dus zelfs in de 17e eeuw „bij het 
deftig opgaan ter beurze" niet kunnen luiden, en de 
omwonenden zullen daar niet rouwig om geweest zijn. 

Het zal den tcgenwoordigen Damrakbewoners 
zeker niet aangenaam zijn, iedcren werkdag een kwar
tier lang op bet zware klokgebrom onthaald te wor 
den, dat drieduizend kilogram brons veroorzaken. De 
collectanten zullen in die buurt niet veel ophalen. 
Aan dc offervaardigheid der vierduizend beursbezoe
kers twijfelen wij ook ; velen hunner zullen van mee
ning zijn, dat het hart der koopstad niet zoo vreese 
lijk hoorbaar behoeft te kloppen. Werd een stem
ming gehouden het zou blijken, dat haast niemand 
aan een beursbengel waarde hecht. 

En de handel heeft toch anders wel oog voor het 
nuttige. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
*<-(ÏÏ:AYI NitAiiK. D u Minister vun "Waterstaat beeft MD de Kamer 

medegedeeld, dat liet liij liet afbreken van de zeer bouwvallige 
oude gebouwen, dio tegen dc Kidderztal op 't Binnenhof waren 
geplakt, gebleken is. dat bet muurwerk dier Groote /aat in /.eer 
slechten toes and verkeert, dat de steunbeeren bfi de stichting-
der aanhafgei.de gebouwen, op onoordeelkundige wyze ton deele 
zijn weggebroken en dat de fundeering op vele plaatsen slecht ia. 

Ten einde bet onderzoek te kunnen voortzetten eu het gebouw 
te behouden, zorg to dragen dat er ten slotte iets te re»tuureeren 
overblijve, is de coii.minr.ie voor liet Binnenhol' gemachtigd, de 
driDgend noodige herstellingen uit te voeren. 

De Minister gelooft nit-t, dat een andere wijze van werken 
mogelijk was; bij teemt do verantwoordelijkheid daarvoor geheel 
op zich en meent dat de commissie, die zich met ijver en toe
wijding van haar moeilijke taak kwijt, daarvoor geen verwijt mag 
treilen. 

— In de voorwaarden voor deelneming in de Nederl. afdeelingen 
van dc wereldtentoonstelling te Parijs iu 1900 werd bcpuald, dat 
de inzenders de goederen op 1 December 1859 moesten gereed 
hebben. Dc werkzaamheden, de installatie enz. op de terreinen 
der tentoonstelling zijn evenwel niet ver genoeg gevorderd om 
reeds nu met de opstellingen in het algemeen te beginnen. Waar
schijnlijk zullen de verzendingen nu eerst plaat* bobben van om
streeks 15 Januari e. k. at Inmiddels ziju aan de inzenden* over 
vervoer cn behandeling vanwege dc ceutrale commissie eenige 
wenken gegeven. 

— De inzenders in groep II (beaux-arts) ter wereldtentoonstelling 
te l'arijs in l.iOO worden eraan herinnerd dat de inzendings-
biljetteii vóór 31 December aan het adres van deu secretaris der 
bijzondere coinmir'hie voor die groep in het gebouw Pulchri Studio, 
alhier moeten zjjn ingeleverd. 

De termijn voor inzending van kunstwerken duurt van H tot 
14 Januari a. B. in gemeld gebouw, 

— In den ouderdom van bijna 81 jaar overleed .Maandag hicr-
ter-stede de beer A. P. (iudon, den 8 Januari 1816 te l trecht 
geboren. Na als resident te zijn gepensionnoerd, vestigde de heer 
Üodon zich te 'r-Cravonhage, werd in 1872 tot lid van den Ge
meenteraad gekozen en trad vnn 1887 tot 1889 als wethouder op 

Aan de ambachtsschool bleet' dc heor Uodou echter tot /.ni 
dood zijn belangstellende zorgt-n wijden. De overledene was ge
durende verscheidene jaren voorzitter van den Raad van bestuur 
der Academie van Beeldende Kunsten. 

AMSTERDAM. B. en W. «tellen den Gemeenteraad voor, in do 
vacature van directeur dor publieke werken te voorzien duor met 
ingang van 15 Januari 19u0 te benoemen tot die betrekking den 
heer J . va.i Hasselt, directeur dor gemeentelijke waterleidingen, 
en hem tegen denzolfden datum eervol van deze laatste betrek
king te ontheffen; te bepalen dat de jaarwedde van den heer Van 
Hasselt zal worden bepaald op / 8000, en dat zal worden gehand
haafd het besluit, genomen hij zijne benoeming tot directeur cler 
gemeentelijke waterleidingen, ten aanzien der te zijnen behoeve 
looponde levensverzekering, zoodat dc titularis niet zal vallen 
onder de gemeentelijke pensioenvtrordening. 

ZuTPEN. De buitenrentauratie onzer Sint Walburgskerk is dezer 
dagen geëindigd. De steenhouwers en de onlangB uit Arnhem naar 

hier gekomen beeldbouwer L . Henzen gaan nu, evenals vorige 
winter», voort met het bouwen van venstertraceeringen,balustra
des, pinakels enz. welke men bet volgende jaar hoopt te stellen. 

{N. R. O.) 

P E R S O N A L I A 
— By den waterstaat in Ned.-lndië i s : 
b e n o e m d tot ingenieur le kl., de ambtenaar op nonactivi* 

teit J K . !'. Triebart, laatst die betrekking bekleed hebbende. 
o v e r g e p l a a t s t : naar de Preanger-Regentschappen, de 

adsp -ingenieur A . M. Valkenburg. 
t o e g o v o e g d : aan den chef der 1 e wateretaatBafdeeling 

voor de opnemingen ter verbetering van do irrigatie in de resi
dentie Krawang, de adspirant-ingenieur II. Varkevisser. 

— B|j dc staatsspoorwegen op Java JB : 
b e l a s t : met het beheer der 2e sectic van don aanleg der 

lyn KaÜBat-Banjoewangi. de ingenieur le kl. J . B. Hubenet. 
g e d e t a c h e e r d : bij de exploratie der westerlynon, de tydel, 

betaalm. L . A. van Beusechem. 
— Bg Kon. besluit is, met ingang van 16 December 1899, 

benoemd tot bureel ambtenaar der 3de klasse van den Rgkswa-
terstaat J . C. Remigiua, te VlisBÏngen. 

— B. en W van Middelburg bevelen voor onderdirecteor der 
gemeentegasfahriek en waterlcidiug aan d< heeren II. Th. van 
Heyningcn, adjunct-inspecteur der gasfabriek te Utrecht; P. I). 
Sprayt, directeur-boekhouder der gasfabriek te Maareen; F. By-
kes, assistent ad. gemeentcgasfabriek eu opzichter van de elee-
triciteitswerken te Hilversum. D. Bisschop, technoloog en assis
tent ln de scheikunde aan de Poh technische School te Delft, en 
W. H. van Rietschoten, chemicus aau dc gemeentegasfahriek te 
Leiden. 

— Benoemd tot directeur der ambachtsschool te Arnhem do 
beer G. W. Boot Bz., onderdirecteur van de Amsterdamsche school. 

— De heer G. O. Michell werd benoemd tot leeraar in het 
rcchtlynig en bouwkundig tcekcueu en de kennis van bouw
materialen aan de burgeravondschool te Dordrecht. 

— Bij de Maatschappü tot exploitatie van Staatsspoorwegen 
zijn benoemd bij den dienst van weg en werken : tot werktuig
kundige le kl. de heor J . ('. Witte, thans 2e k l . ; tot idem 2e 
kl de heer II. Buitenweg, thans techuisch-amhtentar le k l . ; tot 
bouwkundige le kl. de beer H. Kersctnackers, thans bouwkundige 
2e k l , en tot bouwkundige 2e kl. de heer W. de Jong, thans 
techiiisch-ambteuaar le k l . ; tot technisch ambtenaar 2e kl.de 
heeren E . Th. t.oddefroy, H. M. de KofF en P. EL lugelse. 

— By kon. besluit is, met ingang van 1 April 190", aan L . A. 
Springer, op ziju verzoek, eervol ontslag verleend als leeraar aan 
de Kykslandbouwschool te Wageningen. 

— By kon. besluit is aan J . Urundel, op verzoek, eervol ont
slag verleend als hooglceraar uan de Polytechnische school. 

— De Puus heeft den heer J . Kaffer, architect en lid van den 
Gemeenteraad tn .Maastricht, benoemd tot ridder in de orde van 
Gregorius den Groote. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— L e e r a a r in rechtlijnig cn vakteekenen, voornamelijk aan 

timmerlieden en meubelmakers, van de ambaebt-i- cn avondvak-
teckenschool te Haarlem. Jaarwedde /'1C00 cn / itOO. Adres deu 
Directeur, tot 23 December. 

— V o l o n t a i r op een ingenieurs-bureau te 's-Gravenhage. Adres 
lott G H, Bureau dezes. (Zie adv. in dit no.) 

— Teekenaar voor het iu teekening brengen van projoctea 
op electrotechnisch gebied. Adres met getuigschriften enz aan 
den liter II. Dojjcr, te Delft. 

4Ci 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopte* vorm -oorden ten gerieve van 

heeren gcabonneeraen tweeman/ per /aar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e - t e eken aar zoekt plaatsing. 
Luatstciyk als zoodanig werkzaam bij den bouw eener villa te 
Bloemeudaal. Adres no. 71, Bureau dezes. (2) 

INFOKMATIE-BÜKK-VU TKCHNISCHB V A K V E R E E N I G I N G 
H E E K ENG K A C H T 304, A M S T E R D A M 

2 Bouwk. teekenaars, leeft. resp. 2Óen 21 j. , ongeh., verl. 
sal. resp. / 50 en f 60. 

(> Bouwk. Opz.-teck , leeft. resp. 22, 23, 33, 21,21 en 23 j. , 
ongeh., verl. sal. resp. /40,/ 75, a 80, / 100, /'60,/Y>o 
en /'6oa/70. 

1 Bouwk.-opz., leeft. 31 j. , geh., veil. sal. / 80. 
1 Waterb.-opz , M 24 „ ongeh., „ „ / 70. 
1 Opz.-landm., „ 37 „ „ „ „ / 1500 per jaar. 
2 Werkt.-teekenaars, resp. 21 en 22 j . , ongeh., verl. sal. 

/ 60 a 70. 

ADVERTENTIÈN. 
Op een Ingei i<ursBnreau te 's-Qra-

eenhage hes-aal. g' legerhe il tot plna'-
sirg van een JOHCMESM II. 
aanvankelijk als 

nm opgele'd te worden tot T e c h n i s c h 
B u r e a u A nib en nar. 

Diploma II -I! School 8 jarige eortlli 
• trekt lot aanbeveling. Eigenhandig ge
schreven bri. ven niet levensbeschrijving 
en referentiën worden ingewacht aan 
het Bureau, van dit Blad, lett. G H . 

Openbare 

Th VAN HEEMSTEDE OBELT . Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst L O N D O N . 

Kantoor: MO l>e Rnyterkade, AirMTFICl»AN, Filiaal: »6 R o k i n . 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, to Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering vnn tompleete Badinrichtingen —• Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks Closets z\jn nog niet overtroffen — Porseleinen Badkuipen, IJzeten Badkuipen.— 
Closets, H asrhta 'ets, C'rinoirs enz. — V I I W A R I H 6 » l T 1 I T I L A T I K. 

Belast zich met de plaatsing en inrichting iu goh**el Nederland. Zeer concurreerendeprgzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis Wedcrverkoopers genieten bet gebruikelijke rabat. 

Maatsch: ppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTED ING. 

GEBR.VAN DER VLIET 
Uierhandelaars te Amsterdam. 

Op Binning lien tden Ja
nuari IHW', den namiddags ten 

BURGKMEF.STEK „ W E T B O U - ^ X l & ^ m ^ S . 
DERS der Qemeente Utrecht uin voor- „ u . u„>„„i 

van Staatsspoorwegen, in het Moreelse 
Park te Utrecht, van: 

BESTEK No. 800. 

nemeiiH op "Mat. nlag 23 O. cent 
Orr IS1HI. des r arniildxgs ten I 
uur, in het openbaar ten Stadhoize 

aan le hefteden: 
lo. Het eenjarig onderhond 

over 1900 v a » tie « luU en 
itanrliij belioormde wer
ken te \ •<•('•.» ijk. 

So. I d e m . i r t . m van den 
i ' r i i n i i i r ; en daarbij be 
hooiende w e r k e n vnn 
l'trecht naar Vree* wijk. 

So. ld; i n . idem van de H I U I H 
te M n i n e s l i i i » eu het 
jaagpad t a n daar tot 11 in 
de.daui. 

4o. Idem, Idem van liet jaag-
|iai> met »' ybehoorende 
w e r k e n tnnxchen liet 
Herwedeknnaal en Woer
den. 

5o. Het le*eren van ma'e-
rialen benoodigd voor de- j 
meentewerk- n in 1 I M I O 
ais: Struatkllnkera, ü e t - i 
8 1.leen. ii. K a l k , T> II", 
Po tland-Cement, Kngel ; 
s.li. I'oilmizen. Lekxand, 
lleiil /.ami. Houtwaren. 
Verfwaren. Olie, Petro-
leiini Rorntelwei k, tila»-
ruiien. U z e r en l.l/.er-
kr-niei ijen, (üereedschap 
en T » n w . 

De beitekkin en vooi waarden liggen 
ter inzage min het Bureau der Ge
meentewerker,, Achter Klarenburg, en 
zijn le verkrijgen aldaar, ten Sladhuizr' 
(Afdeeling Financiën! en bij ile Boek
handelaren VAN TER VEEN & ZOON, 
tegen betaling van f ©.«•'» per exem
plaar afgehnnld en van /"0.SJ8 franco 
per pe l 

Morsten voor de sub. 5 genoemde 
materialen zijn te bezichtigen aan het 
Stadamagazijn, Achter Klnrenburg, op 
werkdagen van 9 tot 12 en van 2 tot 
4 uur. 

U T B K C B T , 9 December 1889. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

ï. BOOL. 

l i e t m a k e n v a n e e n e los-
en l a a d p l a a t s , l i e t wij-
/ . i y r i i v a n «Ie «eeladliig, 
l i e t u i t b r e i d e n e n \\ i j -
/.ijjeii v a n N | » o r e n e n « i s 
se is e n l ie t u i i v o e r e n 
v a n d i v e r s e « v e r k e n o p 
h e t s t a t i o n W O I . T M Ï A . 

B e g r o o t i i i K f 2 ! M I O . 

De besteding getchieilt volgens !; 39 
van het bestek. 

Het beitek ligt van den 12den Decem
ber 1899 ter lezing aan het Centraal
bureau in hetMort-elsi Park en aan het 
bureau van den Heer Secte-Ingenieur 
K. DEN T E X , ie Zwolle, en is op 
franco aanvraag (per briefJ uan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van ftt.'tO. 

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

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 2ïsten Dec»mber 1899 ten 
10 ure :«) voormiddag ( West Europeesche 
tijd). 

Utrecht, den 8sten December 1899 

Staal-, Plaat-, Band-, Hook en T-IJzer enz. 
Mtaleii Hulken in verschillende profielen 

en lengten. 
Vijlen en gegoten Fitanl uit de fabriek 

van (ielir. BÖRLER ft Co. te Weenen, alsmede 
CURISTUNIA STER Hoefnagels 

GËIIK. ÜËPKËZ, 
Stoomketelfabrikanten, 

T I I, B U « G . 

Vervanrdieen als SPECIALITEIT 
M T O O . n t t K T F . I , * van alle afmetiu-
gen en leverei ook ItKNKIt VOIKS, 
S C H O O B M T B B r l B S en andere 
P J . A A T I J Z K K W K K K K J T . 

STOOM TIM l\rtER-
HOUTWOL-FABRIEK 

DIJKF.RfBAN ê BDIJZERD, Breda 
SPECIALITEIT in verplaatsibara 
Houten woonhuixen, llirertie-
keeten, Ziekenbarakken en 
T uin lioeui'ls. 

Excelsiorplaten. 
G E B R . V A N D E R VI.ÏGH, 

S T H B D A M, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafond
platen volgens nieuw Systeem. 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht
dicht, geluidwerend. Verkrijgbaar in ver
schillende dikten. Steeds grooten voor
raad. Directe levering. Uitvoering op 't 
werk door onze eigene stellers. Voorge
schreven bij particuliere- en gemeente
werken. Op aanvraag gratis toezending 
van Brochure, Monsters en Prijs. 

Wereldtentoonstel l ing A m s t e r d a m 1895. Gonden Medaille. 

Oeluidwerendo tusHchenvloeren, ondcrvloe-
ren voor houteomontdaken, brandvrije 

separatieën cn plafonds. 

http://aanhafgei.de
http://coii.minr.ie
http://kl.de
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H. P. DER BOER. 
Wollenfoppenstraat 39 . 

H O T • EIII) A Hl. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS 
1 

Bekroond met den hoogsten Prijs en 
Gouden en Zilveren Medaille A M S T K B -
D A M 1894, en Gouden Medaille D O B 
D B K C H T 1896. 

Bouw t ook OVENS met uitrijden 
den bakvloer en Draaiovens. 

P . K O O I J . 
Mr. Steenhouwer en Marbrier, 

Z.-0. B É c n s i m l 203, 
D E N H A A C . 

Atelier voor alle in den minsten si' 
voorkomende H a r d s t e e n . Z a n d 
s t een , ï l a r n i e r w e r k n . <»rnt 
B e r k e n en McltovrHteenniantelr-. 

T e l e p l i o o i i T O O . 

W.J.WEISSENO, 
N i e n w e n d i j k 1 1 1 , A m s t e r d a m . 

fabriceer' GEIJKTE DUIMSTOKKEN. 
T w e e - en Vlit M e t e r l a t t e » , 

STALEN HEETERTTINGEN, 
BattoiiB, Jalonn, 

KOPEREN E N STALEN 

Peillijcen, Peillooden, PeiUtokken, 
M*Eif,S('/fAB.f:X ets*. 

M a g a z i j n v a n P a s s e r d o o z e n , 

TEEKENBEHOEFTES 
en Oulitcne inatrnmestten. 

t:t(l K U K K S , P K I N . T I A ' S c n » . 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
G E B K . WAM M A I . H K N . 

stoemttninieif . i ln i . K - D M H A A I i . 

HOUTCEMENT 
B D D E E K I X O E N worden tot 
b i l l i j k e p r i j z e n t t onder g a r a n t i e 
geleverd door 

W. J. VAN ELDEN Hz. 
Eiootl' en Zinhtcerker, 

S i n g e l 2 2 9 b|d Paleisstraat, 
A S I N T E R » \ n . 

Vertegenwoordiger der t*edert 1S6H ge-
vestigde firma «•.» t l . WCKMH.T A 

Co., te HUtSCHBBRG M SUnie. 
Materiaal ook afzonderlijk verkrijgbaar 

Asphalt fabriek WIJ HE. 
Voorheen M E I J J E S & BOSCH. 

t.eaaem H O D T C E H K N T D A K R K . M t S T 1 K D A K E N , 
A N P H A I . T O A K E N en A N P H A L T V L O E R E N . 

EesbHeeereni A N P H A L T I t A K P A P I K K . HOI T O K M K S T , 
INWLDKKPLATIIK, C A R R O L I N E U H , ens. 
Directe levering. Prima referentiën. Conenrreerende prijzen. Veeljarige garantie. 

BECKER & BÜODINBH. 
A _ n i l i e i i i . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E R P A S - H O E K M E E T . 
• N A N D E R ! 

I N S T R U M E N T E N , 
voor INGENIEURS, A R C K U T E C T O , 

LANDMETERS, T E E K E N AARS, eat. 

i . e ë iu ai l ieerde 

JPeiiHcliMlen. 
WEEGWERKTUIGEN. 

VAX KUN & Co., SPIEGEL-en VENSTERGLAS. 
BOTTERDAM. Glasver/.il vering 

Iwntuor en M iziin IStocmhweeker- _ . . ö 

• „ , , , , , ' » . „• voor de g r a n t n l e mesten. 
straat bi o./o. Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

m 
Gnoe Dau TDe bctleTJ 

bouiomrer IaAeT), werf' 
TDhdOVOeOllCV, eva,. 

T^u™.PMffl«vErWGBMR 
T 

Prijs per rol vun IO II. og» IflO eJI. fl 3.ÖO. 
Levering franco door hel geheele land. 

mtff JSOIS Ï»L.TJS U L T R A . 
Het beste aller Calqueerpapieren. — Vervangt bet linnen. 

GEBRS ELOMPÉ, Arnhom & Deventer. 
B e n i g a d r e i voor rle s.ielitdruk . Iletn.il en Ciilq.aerrpupieren. 

. « O W . I . K H G R A T I S .n F R A N C O . 

REDACTEUR : F . W . V AS' G E N D T JGr. Adrea voor Redactie en Administratie ! Bureau van De 0 / /«<vtfr ,2deSchuyu*iaaI 102, 's-orazeiihage. 

A b o n n e m e n t . p r i j s per jaar b.j v o o r u i t b e t a l i n g vuur h t t b i n n e n l a n d 
5.--; v o o i l.ei^ie / 0.50 ca voor d . over ige h i n d e n der Post-Unie , 

'net ï n l c g i i p van N e d e i l a n d - c h - I n d i e en T r a n s v a a l , / 7 50. A i l O n d e r -
l i j k e n o m m e r s hij voor t i t b e t a l i n g met plaat /0 .25 , z o n d e r plaat / 0 . 1 5 . 

Adverteniien vein 1 tot 6 regels • 1.00, bel bewijsnummer d a a r o n d e r 
begrepen; v or e i k e n legel meer o 15. liroote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. A n n o ces van ainbëstediiigeu «orden bij o p g a v e van 
d r i e plaat»i 1 gen, sleclits tweemaal gerekend. 

BASTIAAN Dl'. GRIChl IANSZOON. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootachap „Het Vaderland". 

Wanneer tie man, dien wij deze «eek ter aarde 
besteld hebben, deze regelen, aan zijne nagedachte
n i s gewijd, had kunnen lezen, dan zou hij, die wars 
was van al wat naar vertoon zweemde, het betreurd 
hebben dal zi| geschreven en openbaar gemaakt wa
ren. Hij behoorde niet tot diegenen, die hunne auto
biographic al sinds jaren in een laadje hebben klaar 
liggen, opdat, zoo de dood hen verrassen mocht, het 
nageslacht niet in twijfel kan komen over het gele-
ilen verlies Integendeel, zelfs de weinigen, mei wie 
hij op vertrouwelijke!! voet verkeerde, vernamen 
nooit iets van zijn vroeger leven. Was niet de heer 
A. N. Godefroy, zijn anders trouwe vriend, zoo wel
willend geweest mij eenige mededeelingen te doen, 
ik had niet veel omtrent De Greef hier kunnen neer
schrijven. 

Het was in Mei 1882, dat ik een briefje van den 
stads-architect ontving, met het verzoek hem op zijn 
bureau ten raadhuize te willen bezoeken. Ik was 
destijds als hoofdopzichter bij een particulier archi
tect werkzaam, en met een ietwat angstig gevoel 
ging ik naar het Prinsenhof, vreezende dat ik mij 
op de een of andere wijze aan een vergrijp tegen 
de bouwverordeningen had schuldig gemaakt, en daar
over onderhanden genomen zou worden. 

Men wees mij een kamer, waar ik wachten moest. 
Het stevig eikenhouten kantoor-ameublement scheen 
niet gebruikt te worden. Aan den wand hing een grooi 
schutterstuk ; boven de deur prijkte het geschilderd 
portret van baron Van Boetzelaar, die burgemeester 
van Amsterdam was geweest. Het meest werd echter 
mijn aandacht getrokken door allerlei zilverwerken, 
blijkbaar feestgeschenken, die, in gezelschap van een 

borstbeeld van Michelangelo en een statuet van Rem
brandt slechts ten deele ontpakt op een tafel stonden. 

Xa eenigen tijd trad de lieer De Greef binnen, en 
wel geheel anders, dan ik hem mij had voorgesteld. 
Het frissche gelaat, met zijn peinzende en toch vrien1 

delijke blauwe oogen, werd omlijst door een grijzenden 
baard, zooals Koning Willem II dien placht te dra
gen. De eenigszins gebogen gestalte verried alleen 
den man op jaren; de groote zorg, aan het toilet 
besteed, deed mij in den stads architecl iemand van 
smaak en opvoeding vermoeden. 

Het onderhoud eindigde daarmede, dat ik de mij 
aangeboden stedelijke betrekking aanvaardde, nadat 
inij toegestaan was pas den 111 November daaraan
volgende in dienst te tre len. Kn zoo werd mij een 
plaats naast De Greet aangewezen; acht jaar lang 
heb ik niet hem iederen dag aan dezelfde tafel ge
zeten. Aanvankelijk was hij zeer gereserveerd tegen
over mij, totdat het ijs gebroken werd. Doch niet 
vrouw Architectura. doch vrouw Musica heeft als 
i|sbreekster gediend. 

Het oude Parklokaal, waar zooveel goede muziek 
ten gehoore was gebracht, werd destijds afgebroken. 
0111 plaats te maken voor den te onzaliger ure onder
nomen Parkschouwburg. Het orkest gat toen uitvoe
ringen onder Wedemeijer in verschillende lokalen, 
om eindelijk in de zaal van tien Werkenden Stand 
Zondagochtend-concerten te geven, tlie uitsluitend 
aan klassieke muziek waren gewijd. De Greef was 
daar een trouw bezoeker, en op een stil galerijplaatsje 
zat hij te genieten. Toen hij ook mij daar eens had 
opgemerkt, begon hij een paar dagen daarna een 
gesprek over de uitvoering en de groote symphonic 
in C van Schubert, die daar gemaakt was. En toen 
bemerkte ik, welk een uitstekend musicus De Greef 
was. Later, toen het mij vergund werd hem in zijn 
woning, waar anders het profanum vulgus verre moest 
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blijven, af en toe te bezoeken, mocht ik van zijn 
klavierspel genieten. 

Meer en meer werd het mij duidelijk, welk een 
fijn beschaafd man De Greef was. Zijn belezenheid 
verbaasde mij; al wat er nieuws in de moderne talen 
i itkwam, schafte hij zich steeds aan, cn zoo bleef 
l,ij voortdurend van alles op de lioogte. Lezen en 
muziek waren zijn eenige uitspanningen, althans 111 
ilen tijd. dal ik het voorrecht vau zijn kennismaking 
had. Zijn leven was eenzaam ; alleen met Godefroy, 
oen trouwen vriend zijner jeugd, had hij geregeld 
\ erkcer. 

De Greef was een van die architecten, die, naar 
het voorschrift van Yitruvius, aan algemeene ont
wikkeling groote waarde hechten. Onder dc ouder.-
generatie vond men er meer dar. onder de jongere; 
0111 bij de nog levenden te blijven noem ik alleen 
Godefroy als voorbeeld van zulk een universeel man. 
Degelijke weienschap vormde bij dit- oudere archi
tecten het stevig fundament, waaraan de nieuwere, 
die altijd maar schermen met kitiisi, helaas te weinig 
v. aarde hechten. 

Dat De Greef een uitmuntend teekenaar was, be
wezen de kleine schetsboekjes, die hij altijd bij zich 
droeg, en waarin hij, met schrijfpen of potlood, op 
artistieke cn smakelijke wijze door een geestig „cro-
cjiiis" in een oogwenk zijn denkbeelden duidelijk wist 
le maken. Was zulk een boekje niet gauw genoeg 
bij ile hand, dan nam hij hel eerste- liet beste papier, 
(hit hij onder zijn bereik vond. Zoo zijn op omge
keerde kruisbanden, briefomslagen, schutbladen, ja 
zelfs winkelzakjes, deze geestige schetsen neergewor
pen. Vriendenhanden hebben soms deze „vliegende 
Diaden", waaraan De Greef geen de minste waarde 
hechtte, bijeengegaard. 

Wie zoo kon schetsen, moest een bekwaam teeke
naar geweest zijn. De portefeuilles der gemeente 
Amsterdam bevatten dan ook menig meesterlijk ge-
icckend blad van zijn hand, afkomstig uit de jaren 
1834 1856. 

En hel is niet te verwonderen, dat De Greef het 
zoover in de kunst heeft gebracht. Hij had haar als 
het ware met de paplepel reeds ingekregen. Want zijn 
vader, |an de Greef, was een architect van buiten
gewoon talent. Hoezeer hij dien vader vereerde, blijk; 
wel het best daaruit, dat hij zich nog als ecn-etl-
tachtig-jarig grijsaard mei trots „Janszoon" schreef. 

Jan de Greef was pensionnaire van den „lammen 
Koning" Lodcwijk Napoleon geweest. Hij had als 
zoodanig te Rome hij I'ercier en Fontaine gestudeerd, 
hij had de werken Ier klassieken en der Renaissane' 
door eigen aanschouwing lecren kennen. Toen het 
Genootschap „Architectura et Amicitia" 111 ISS5 zijn 
tentoonstelling hield, hebben daar de teekeningen van 
jan de Greef de algemcene bewondering gewekt. 
De lessen van den kunstschilder Schouman zijn hem 
van groot nut geweest. 

Het paleis in het Noordeinde te s-Gravenhage liet 
Koning Willem I door Jan de Greef verbouwen. 
Gedurende de verbouwing bewoonde de architect 
niet zijn gezin daar eenige vertrekken, en zoo heelt 
Basliaan de Greef den cjn Februari 1818 111 een 
koninklijk paleis hel levenslicht aanschouwd. Maar 
hij heeft zich daar nooit op beroemd, ja er zelfs nooit 
legen iemand een woord over gerept. 1'as na z.ijn 
overlijden kwam ik deze bijzonderheid van zijn vriend 
Godefroy te weten. 

Onder Ie werken van Jan de Groef behoort ook 
het tegenwoordig paleis Soestdijk, dat door de natie 
aan den toenmalige» kroonprins, den overwinnaar 
van Ouatrc Bras, was geschonken. 

Later nam het staos-fabriekambt vau Amsterdam 
den bekwamen bouwmeester in z.ijn dienst, om hein 

met den bouw van hel Gerechtshol en de inrichting 
van het Entrepotdok te belasten. Hier toonde De 
Greef zich een uitmuntend practicus. 

Kort nadat Jan de Greef overleden was, kwam zijn 
zoon Bastiaan, den Km December [834, in dienst van 
Amsterdam. Juist vijfenzestig jaar later zou hij den 
laatsten adem uitblazen. 

Zijn teekenstudiën maakte hij deels bij z.ijn vader, 
die als stads-architect zijn woning aan den Timmer-
tuin had, deels op de Academie, die in de zalen boven 
de beurs op hel Rokin zetelde, en door den enden 
heer Tetar van Elven geleid werd. 

In de eerste jaren, dat de jonge De Greef aan 
hel stads-fabrickanibt verbonden was, viel de slooping 
van twee der beste gebouwen, door Hendrik dï 
Keyz.er gesticht, namelijk de Haarlemmerpoorten d? 
beurs. Had De Greef eenige jaren langer geleefd, 
clan had hij nog de afbraak van dc gebouwen, daar
voor toen in de plaats gekomen, kunnen aanschou
wen. Doch een gunstig lot heeft hem dit verdriet 
bespaard. 

De Willenispoorl, z o o gedoopt omdat door haar 
Koning Willem II zijn blijden intocht hield, toen hij 
111 1840 gekroond zou worden, is ontworpen door den 
toeninaligcn directeur van hel stads fahrickuinhl Ale-
vvijn. Maar de teekeningen zijn door De Greef ver
vaardigd en veilig mag worden aangenomen, dat ook 
hel ontwerpen grootcndcels zijn werk is geweest. 
Doch, en dil is karakteristiek voor hem, hij heeft 
zich daar nimmer over uitgelaten. Wel placht hij mij 
erop te wijzen, hoe de steenhouwers, die de zuilen 
gehakt hadden, zich 111 de entasis vergisten, zoodat, 
toen de fraaie Korinthische kapiteelen, vervaardigd 
door den beeldhouwer De Koningh, die ook aan de 
kapiteelen der Madeleine-kerk le Parijs had gewerkt, 
geplaatst waren, dc aanloop onder cle astragaal groo
ter moest worden, dan de klassieke regelen voor
schreven. 

Velen zullen mei mij cle aanstaande slooping van 
cle Willemspoort betreuren. Als een bouwwerk uit 
dien lijd onderscheidt zij zich gunstig. Toen verleden 
jaar het gebouw versierd was, werd hel algemeen 
geprezen. De raadsleden, die nu z o o lichtzinnig tot 
cle afbraak besloten, zullen bij liet nageslacht niet 
veel roem oogsten voer hun besluit. 

In den tijd, dal cle Willenispoorl werd gesticht, valt 
ook cle eerste „bours-(]uestie". Zij werd al even arbi-
Irair opgelost als de tweede, zij heeft tol mol minder 
twistgeschrijf aanleiding gegeven. 

Door welke invloeden Zocher, aan wien niemand 
aanvankelijk gedacht had, mei zijn ontwerp de zege 
behaalde, behoeft hier niet nader tc- worden uiteen
gezel. Misschien zal dc historicus van 19511 opmerken, 
ciat in 1806 de geschiedenis zich, als zoo dikwijls, 
herhaalde. 

Het ontwerp van Zocher is, van 1S41 tot 1S45, 
onder leiding vau Dc Greef uitgevoerd. Bij dit gebouw 
begon Godefroy, onder de hoede van z.ijn ouderen 
vriend, zijn architectonische loopbaan. Er bestaan 
nog legenden van de vroolijke feesten, die op het 
werk gevierd zijn, en waaraan De Greef, als levens
lustig jongeling, deelnam. Maar dat v roolijkheid ge
paard ging mei kennis, ijver en zorg, bewijst dit 
bouwwerk, dal, afgescheiden van z.ijn kunstwaarde, 
een meesterstuk van uilvoering mag worden genoemd. 

De bouw vond plaats in het vroegere bed van de 
pvier de Anistel, en de slappe bodem leverde groote 
moeilijkheden op, die echter ten slotte overwonnen 
werden. Reeds in 1848, dus drie jaar nadat de beurs 
door Koning Willem II plechtig geopend was, moest 
het: middenplein overdekt worden, daar de beursbe
zoekers niet langer verkozen aan weer en wind te 
worden blootgesteld. De heer Pierson was destijds 

directeur van het stads-fabrickanibt, cn onder zijn 
bewind heeft De Greef de overkapping tot stand ge
bracht, zonder dat de beurs buiten gebruik gesteld 
behoefde te worden. Het werk was nog niet gereed 
toen, in Maart van 1848, ook te Amsterdam oproe
rige bewegingen plaatsvonden. Er werden toen bij
zondere maatregelen genomen om te beletten, dat 
de onruststokers zich van de buitenstaande bouw
materialen als projectielen zouden bedienen. 

Onder de bouwwerken uit dezen tijd moet ook ge
noemd worden het ontvanggeliouvv vau de Wester
begraafplaats, (Lil in zijn sobere klassieke vormen, 
vooral vroeger, toen dc omgeving nog niet door 
fabrieken, een kanaal en speculatie-woningen ont
sierd was, een goed effect maakte 

Het stads-fabrickanibt, dat in z.ijn organisatie nog 
vrijwel die der Kie eeuw nabijkwam, zou echter den 
huigsten tijd hebben bestaan. In 185(1 werd de afdee
ling Publieke Werken, die wij thans nog kennen 
ingericht, nadat, sedert de invoering der gemeente
wet, de „commissaris" dooreen „wethouder" was ver
vangen. Het technisch beheer werd toen opgedragen 
aan een stads-architect, een stadsingenieur en een 
directeur, die echter niet boven, doch naast de twee 
andere titularissen stond. 

De Greef werd nu tot stadsarchitect aangesteld, 
terwijl Van der Sterr als stadsingenieur optrad en 
Verhev de directeurs-betrekking aanvaardde. 

Toen in 1873 echter de directeur overleden was, 
werd er weder gereorganiseerd, en kwamen architect 
en ingenieur onder den directeur te staan. 

Van 185(1 tot l8y0, toen De Greef wegens zijn ge
vorderden leeftijd een welverdiende rust ging genie
ten, heeft de gemeente Amsterdam bijzonder veel 
doen bouwen. Eene opsomming ook maar van de 
voornaamste stichtingen uit dien tijd zou reeds kolom 
men vullen. Terwijl in het eerst de middelen slechts 
met groote zuinigheid waren toegestaan, werden, 
vooral sinds 1880, de koorden der beurs wat minder 
strak gehouden. 

Met het toenemen der werkzaamheden werden ook 
de helpers talrijker. De Greef wis! die niet slechts 
te kiezen, maar ook te waardecren. Hij bepaalde zich 
er toe, met juist inzicht, overal de groote trekken 
aan te geven, het aan zijn helpers overlatende, de 
details uit te werken, zonder hen aan enge banden 
te leggen. 

Doch, ik mag het hier wel zeggen, niet alle mede
werkers waren bestand tegen de vrijheid, die hij hen 
liet. Terwijl De Greef, toen hij nog slechts hulp
kracht was (en welk een hulpkracht!) zich steeds 
bescheiden op den achtergrond hield, moest hij van 
sommige zijner medewerkers ganseh andere ervarin
gen opdoen. 

Geholpen door al te gewillige dagbladschrijvers, 
trachtten die ondergeschikten hunne verdiensten en 
bekwaamheden te doen uitschijnen ten koste van 
hem, die toch de stads-architect was, en zonder wien 
'ij niets vermochten. 

Gelukkig heeft hel echter wik niet ontbroken aan 
helpers, die een andere en betere opvatting hadden 
van hun taak, en werden De (ïreef's groote verdien
sten officieel gehuldigd, ofschoon hij deze hulde nim
mer gezocht, veel minder begeerd heeft. Toen in 
1874 de sedert afgebrande Stadsschouwburg her
bouwd was, werd De Greef door den Koning tol 
officier in de orde van de Eikenkroon benoemd. Ik 
heb hem echter dat onderscheidingsteeken nimmer 
zien dragen. Het verhaal ging, dat hij, na z.ijn ridder
orde ontvangen te hebben, zonder haar in burgemees
terskamer kwam, en daar toen een zacht verwijt moest 
hooren, dat hij zijn rosct niet droeg. Sinds zorgde 
hij er steeds voor, haar in zijn zak te hebben, om 

er in de wachtkamer zijn knoopsgat mede tc tooien, 
maar haar daar ook weer weg te bergen, zoodra hij 
bij de heeren geweest was. Het kan z.ijn, dat dit 
verhaal slechts een legende is, doch het past geheel 
in hel karakter van den overledene. 

En toch heb ik De Greef verheugd gezien, toen 
hij wederom geridderd was. Die tweede onderschei
ding viel hem te Ixmrt, toen hij, nadat het Rijks 
enlre'x'itdok aan de gemeente was overgegaan, de 
betrekking van directeur dier instelling van 185(1 af 
zonder honorarium had waargenomen. Het „Dok" 
waaraan de naam van zijn vader zoo nauw was ver
bonden, vond in hem een zorgvuldig beheerder. Zijn 
inedebestuurdcrcn, tot cle deftigste handelskringen 
behoorende, hebben zijn zorg steeds ten zeerste ge
waardeerd. En hel lint van den Nederlandschen 
Leeuw hebben wij allen op z.ijn borst gezien. Op 
hem was het ,.Virtus nobilital" 111 den volsten zin 
des woords toepasselijk. 

Talrijke gedenkdagen zijn er ln het leven van De 
Greef voorgekomen. Hij trachtte, doch natuurlijk te
vergeefs, ze geheim te houden, en het gelukte hem 
nog minder zich aan feest bel 0011 te onttrekken. Maar 
de kostbare geschenken, hem bij zulke gelegenheden 
vereerd, waardeerde hij minder dan de goede bedoe 
hngen van de gevers. Hij hechtte er zoo weinig waar
de aan, dat hij ze in zijn stadhuiskamer half ingepakt 
het. Dat was de verzameling, waarover ik mij zoo 
verbaasde, toen ik mijn eerste onderhoud met De 
Greef had. 

Den K m December 1884, toen de stadsarchitect 
zijn gouden feest als gemeente-ambtenaar vierde, 
wilde het personeel dien dag niet onopgemerkt voor-
hij doen gaan. Doch welk geschenk te kiezen? Men 
besloot hem een frisschen lauwerkrans, met dc stede
lijke kleuren versier 1, aan te bieden. En, o wonder, 
deze eenvoudige en zeker niet kostbare gave werd 
door hem met z.iehbaar welgevallen niet alleen aan
vaard, maar ook medegenomen. Nog jaren later, toen 
de krans al geheel verdord was, heb ik haar boven 
zijn geliefde pianino zien hangen. 

Mij voegt groote dankbaarheid jegens den over
ledene, omdat zijn ijverige bemoeiingen mij cle eer 
verschaft hebben zijn opvolger te zijn geworden. Ik 
was aanvankelijk niet voornemens te soUiciteeren, 
doch hij moedigde mij aan en deed wat in zijn ver
mogen was, om mijner benoeming bevorderlijk te 
zijn. Doch van dit laatste hield hij mij geheel onkun
dig. Pas na de steming in den Raad vernam ik van 
anderen, wat hij ten mijnen behoeve gedaan had. 

En toen de moeilijke dagen van Mei 181)4 voor 
mij aanbraken, en ik gedwongen werd mijn ontslag 
als gemeente-architect te nemen, toen heeft De Greef 
mij wederom bemoedigend toegesproken en opge
beurd. Wanneer hij toen iels had kunnen doen, om 
den slag van mij af tc wenden, hij zou het in 't werk 
hebben gesteld. Doch hij zag in, dal men geen archi
tect in gemeentedienst meer begeerde, cn dat het 
doel was de betrekking op te heffen, zooals ook kort 
daarna geschiedde. Onder deze omstandigheden zou
den zijn pogingen nutteloos zijn geweest. 

Heb ik groote reden, om De Greef erkentelijk te 
zijn, wie zal zeggen, hoeveel anderen hij op de een 
of andere wijze welgedaan heeft? Hij liet zich daar 
nooit over uit, en slechts van ter zijde vernam men 
soms bij toeval daar iets van. 

Gedurende dc acht jaar, dat ik naast hem op zijn 
bureau zat, heb ik wat „kleyne luyden" daar zien 
binnenkomen, om hem hun beklag te doen. Hij hield 
zich dan eerst, alsof hij zeer barsch was, maar het 
kostte hem moeite die rol lang vol te houden en 
het einde was steeds, dat hij in den zak tastte. 

Maar hoe vriendelijk van aard en hoe zacht van 
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karakter hij wezen mocht men moest hem niet tc 
na komen. Want De Greef kon toornen ; zijn booze 
stemming duurde evenwel nooit lang, en voor wrok 
of haat was in zijn nobel hart geen plaats. 

Zoo heb ik dan gepoogd een man te schetsen, die 
tot dc meest waardige beoefenaars der Nederlandsche 
bouwkunst behoord heeft. Ook nadat hij in rust zijn 
laatste levensjaren doorbracht, heb ik hem nog vaak 
bezocht, en ofschoon de kwalen van den ouden dag 
hem niet spaarden, vond ik hem steeds vol belang
stelling in wat rondom hem gebeurde. 

Nog zelfs toon hij sinds Juni aan het ziekbed was 
gekluisterd, dat zijn sterfbed zou worden, bleef zijn 
geest bidder, en sprak hij over velerlei. Doch toen 
ik den 1511 dezer mijn bezoek herhaalde, zag ik aan 
de trancti zijner huisgenooten. dat zijn toestand ern
stig was. Ik ben toen niet aan zijn bed gegaan ; de 
stervende liet mij echter nog groeten. Toen des nachts 
de klok drie sloeg, telde bij de slagen en kort daarna 
hield het edel hart op met kloppen. 

Bij helder winterweer gingen wij De Greef begra
ven, misschien met meer plechtigheid dan hij zelf 
verlangd zou hebben, Op het stille „Zorgvliet" heel! 
Godefrov woorden van herinnering gesproken, heelt 
J. G. van Niftrik den overledene namens de oud
collega'-, ccn weemoedig woord van vaarwel gewijd. 

Ken nobel man, een lijn-besnaard kunst beoefenaar 
was le laatste eer bewezen. Zijn nagedachtenis zal 
blijven voortleven in de harten van velen. 

A W. W E I S S M A N . 

ONZE A M B A C H T S S C H O L E N . 
Het kan wel zijn (zie no. 42 en 40) dat mijne ziens 

wijze geheel in strijd is met die van hen, die aan 
onze ambachtsscholen hun beste krachten wijden 
Het is zelfs best mogelijk, dat er verschil bestaat in 
opvatting, wat voor den kleinen man goed is en wal 
niet. Maar daarover gaat eigenlijk de questie niet. 
De kern van de zaak, door mij Ier sprake gebracht, 
is deze, of het oorbaar is in onze zich meer en meer 
democratisch vormende samcnlevindal ainbachls-
schoolbesturen werken als reactionaire lichamen, 
waardoor de algemeene welvaart wordl belemmerd, 
armoede gekweekt, de werking onzer wet op hel 
middelbaar onderwijs gedeeltelijk wordl verlamd. 

Mijnerzijds bestaal iiel streven, onze ambachts
scholen meer gunstige resultaten te doen geven, door 
ze, in verband mei de bij Rijkswet goed geregelde 
burgerscholen, te hervormen tot inrichtingen, die zich 
belasten met het technische gedeelte van het onder
wijs voor ambachtsnijveren, voor zoover dit niet door 
de burgerscholen kan worden bevredigd. 

Thans werken onze ambachtsscholen niet in die 
richting; er wordt zelfs van die zijde ernstig bezwaar 
gemankt mede le werken tol uitvoering der Rijks
wet, die geregeld is, om meer beschaving, meer ken
nis te brengen onder de kleine burgers, en liet is mijn 
streven duidelijk te maken, dal dc bestuurders onzer 
ambachtsscholen in de gelegenheid zijn, zonder iets 
van de technisch gunstige resultaten dier scholen op 
tc offeren, te kunnen medewerken tot het openen 
van burgerscholen 

Altijd als zij maar willen. 
De te openen burgerscholen zijn dagscholen voor 

de kinderen, die nog niet op een ambachtsschool be
hoeven te gaan, en avondscholen voor hen, die in 
minder gunstige omstandigheden verkeeren. 

Er bleek mij geen wettelijk bezwaar tc bestaan, 
om aan die scholen te verbinden burgeravondscholen 
voor voortgezet onderwijs, voor die ambachtsnijveren, 
wier behoefte door de burgerdagschool niet voldoen
de kan worden bevredigd. 

Te meer gevoel ik mij genoopt in het openbaai 
dc medewerking van de ambachtssi :hoolbestuurders 
op te vorderen, omdat, wenschen deze zich niet UI 
vooruitstrevende richting te bewegen, de tijd spoedig 
kan komen, waarin men zal meenen de subsidies beter 
te moeten besteden. Daardoor zouden inrichtingen, 
die thans, breed opgevat, goed kunnen werken, ter 
bevordering van welvaart voor den kleinen man, 
weder een kwijnend leven gaan leiden, thans, nu 
onze Regcering de Rijksbeurs voor die inrichtingen 
ruim geopend houdt. 

De heeren der ambachtsscholen, die met mij in 
zienswijze verschillen, zullen zeker wel willen toe
geven, dat hel handwerkmatig gedeelte van het on
derwijs aan onze ambachtsscholen kan worden inge
kort tot één, hoogstens twee jaren. De leeftijd onzer 
ambachtsschool-leerlingen mag worden gesteld op 
mecrendcels 1 5 a ld jaren ;er is alzoo overvloedig tijd 
om te zorgen voor burgerdagschoolonderwijs, dat is 
voor een bij de wet op het M. O. goed geregeld ont
wikkelend onderwijs van technischen aard. 

De hervormde ambachtsschool houdt dan over te 
zorgen voor handwerksonderwijs, schoolt zoover doen
lijk de leerlingen, zoo noodig aan eigen, zoo mogelijk 
aan particuliere werkplaatsen, niet of zonder leerling
stelsels. Zij zorge voor boek en plaatwerken eener 
technische bibliotheek, voor dagelijks toegankelijke 
leestafels der ambachtstijdschriften, voor museums 
van modellen, V I S T doorloopende en tijdelijke ten
toonstellingen, wedstrijden en ainbai htsexamens. De 
begrooting van ontvangsten en uitgaven wordt als 
thans gecontroleerd door den Rijksinspecteur 

[Iel kwart millioen gulden,'! welk tegenwoordig 
voor ons ambachtsonderwijs wordt uitgegeven, zal 
dan meer algemeen nuttiger worden besteed. 

Wil de heer v. II. omtrent een en ander in Duitsch
land nadere inlichtingen, reeds meermalen is aanbe
volen kennis tc maken niet eenige jaargangen van 
het „Zeitschrift für Gewerbliche Unterricht", als or
gaan „des Verbandes Deutscher Gewerbeschulman-
ner". en van de „Baverische Gewerbe Zeitung". Met 
deze tijdschriften is al een zeer goed overzicht te 
verkrijgen. Heeft men tevens gelegenheid er eens 
op uit te gaan, des te beter. 

Niet te ontkennen is hel. dat de mijnerzijds aan
bevolen nieuwe inrichting onzer ambachtsscholen 
hooge eischen stelt aan de directeuren, doch het komt. 
mij voor, dat die eischen mogen en moeten worden 
gesteld, waar flinke traktementen met de daarbij 
voork -iide ' i daarbij hehoorende emolumenten 
worden genoten. 

Een bond van aan zulke hooge eischen beantwoor
dende directeuren moot. wordt niet een kalmen, op-
pervlakkigen weg gevolgd en meer den ontwikkelen
den weg betreden, zeer heilzaam werken op de ver
heffing der Nederlandsche ambachtsnijverheid. 

Mocht dit antwoord nog niet geheel bevredigen, tot. 
'l geven van nadere inlichtingen ben ik gaarne bereid. 

liet komt mij voor, dit artikel tc moeten aanvullen 
naar aanleiding der meermalen gehoorde bewering, 
dat niet •ambachtsschoolbeambten, zij die buiten die 
schuldregeling staan, doch ook onderwijs geven aan 
aankomende ambachtsnijveren, niets In-grijpen van 
het ambachtsonderwijs. 

De vraag doet zich voor, of dat beweren voortkomt 
uit zelfverblinding, uit kortzichtigheid, of dat het 
moet worden beschouwd als een der tactische mid
delen om bestaande toestanden te handhaven, waarbij 
gcene vreemde inmenging word geduld. 

Het feit, dat nergens ter wereld ambachtsscholen 
als de onze bestaan, tenzij als mislukte loten, moet tot 
nadenken stemmen. 

De geschiedenis onzer scholen raadplegende, blijkt 
het, dat zij zich steeds in reactionairen zin hebben 
bewogen, nimmer samenwerkende, steeds openlijk ol 
bedekt bestrijdende den geest van ons middelbaar 
1 mderwijs. 

Thans, nu het ambachtsonderwijs en hel burger 
schoolonderwijs onder ééne leiding sta;.n, is er blijde 
verwachting, althans hoop, dat meer licht zal worden 
1 uitstoken. 

Het beweren, dat vakgenooten, die buiten de am
bachtsscholen staan en die daarom den geest dier 
school niet zouden kunnen begrijpen, zal zich wel 
niet gronden op het onderwijs, 't welk aldaar gegeven 
wordt in de Nederlandsche taal, noch op het onder
wijs in wiskunde, natuurkunde, niaterialenkennis, 
stoomwerktuigkunde; evenmin op 't onderwijs in de
coraties* hilderen, timmeren, meubelmaken, draaien ; 
noch op bank-, plaat- en vuurwerken der smeden. 

Het beweren moet al weder zijn grond hebben in 
het teekenen. 

In het handteekenen zit hel vrij zeker ook niet, 
zoodat het moet worden gezocht en gevonden in hel 
zooveel besprokene en aan ambachtsscholen en avond 
teckenscholen met zooveel vooringenomenheid be
oefende z o o g e n a a m d e vakteekenen. 

Dit zoogenaamde vakteekenen is blijkbaar het troe
telkind van vele ambachtsschool- en avondtccken-
schoolbesiuurdcrs, het heilige huisje, waarbuiten een 
niet-ingevvijde zich heeft te houden. Dat zoogenaamde 
vakteekenen dient daarom eens, in 'l algemeen be
lang, van nabi| tc worden bekeken. 

Opmerkenswaardig is het vooral, dat hel zooge
naamde vakteekenen zich bij voorkeur beweegt op 
het gebied van den timmerman. De machinetecken-
werkstukken der ambachtsscholen missen den 1100 
digen theoretisihen grondslag cn zijn dus geen vak-
teckeningen. 

Het meubcltcekenen aan ambachtsscholen zal o o k 
wel niet als vakteekenen worden beschouwd, zoodat 
het zoogenaamde vakteekenen van den timmerman 
overblijft 

Het harmonisch verband tusschen theorie en prac
tijk van den timmerman, waarmede ook nogal eens 
aan ambachtsscholen wordt geschermd, zal wel niet 
meer worden verdedigd, 1111 uit de op.-nbare behan
deling voldoende is gebleken, dat dit harmonisch 
verband al heel weinig te beteckenen heeft. 

Ook zal wel niet weder in het openbaar worden 
verdedigd, dat school, in dezen ambachtsschool, nood
wendig medebrengt, schoolsche of te wel onderwijs
kundige regeling en dat ccne zoodanige regeling kan 
worden toegepast o p hei lieren van een ambacht, 
waardoor dan de eigenaardigheid eener ambacht . 
school zou ontstaan. 

Het aan onze ambachtsscholen voorkomende z o o 
genaamde vakteekenen leert uien uil verschillende 
gegevens kennen. Het blijkt dan, dat aan hel ge
woon teekenen, 0111 teekenen te leeren, om aan de 
kinderen te leeren voorstellen op platte vlakken, over 
'i algemeen niet veel lijd wordt besteed. Grondig 
teekenonderwijs acht men onnoodig. 

Werkstukken, soortgelijke als die van Scholten's 
Projectieteekenen, zijn blijkbaar verboden waar. 

Het gewoon teekenen leeren moet er bij de leer
lingen in komen, door direct in gewone en in scheeve 
projectie, houtverbindingen, ijzerverbindingen en ge
reedschappen te teekenen; men projecteert bekap
pingen, kozijnen, ramen, deuren, allerlei trappen-
soorten, meubelen, machinedeelcn en machines. Bij 
dit teekenen wordt dan aan schoolkinderen van ge
middeld 15 jaren toelichting gegeven van het hoe en 
waarom der behandelde construction, welke toelich

tingen uit. den aard der zaak het eene oor in, het 
andere oor uitgaan. 

Men tracht blijkbaar teekenend te timmeren, te 
nietibelniaken, tc machinedrijven, altijd met kinde
ren. Men slaat, naar men meent, alzoo twee of meer 
vliegen in één klap, meenende de kinderen te leeren 
tcekenen, samenstellen en toepassen 

Dat noemt men, les gevende aan jongens van 14, 
[5 en 10 jaren, wier vermogen om zich een meet
kunstig lichaam voor te stellen nog ontwikkeld moet 
worden, vakteekenen, klaarmaken voor de practijk. 

Het geheim, als het een geheim mag worden ge
noemd, komt alzoo in dezen hierop neer, dat men 
met kinderen In eens tracht tc doen, wat elders na 
het doorloopen der volksschool over den jongensleef
tijd tol cn na het 19c jaar geleidelijk wordt verdeeld. 

Als ambachtsman, beu van al dal gedoe, zou men 
alweder onze ambachtsschoolregelingen uit den weg 
kunnen gaan, zoo niet de zoo gunstige leeftijd tot 
verstandelijke ontwikkeling, het 14e, 15e en 16e 
jaar, voor een overgroot gedeelte werd zoek gemaakt 
door weinig ontwikkelend, veelal machinaal tcekenen, 
terwijl aan dat tcekenen eene zoo buitengewone be-
teekenis wordt gegeven, dat niet alleen verstandelijke 
ontwikkeling wordt verwaarloosd, doch ook elders, 
waar men meer kennis bij den kleinen man goedge
zind is, vakteekenen zonder voorbereiding als bet 
uitneinendste onderwijs wil hebben beschouwd en in
gevoerd. 

Bij het zoogenaamde vakteekenen handelt men on
geveer op dezelfde wijze als zij, die door brieven 
en rekeningen te schrijven, taal willen doen onder
wijzen, of die door liet direct doen oplossen van 
rekenkunstige vraagstukken meenen onderwijs te ge
ven in rekenkunde. 

Men noemt dat dan practisch onderwijs geven, be
steedt de helft ol meer van den tijd aan tcekenen en 
(xcuseert zich voor verstandelijke ontwikkeling geen 
tijd te hebben. 

Voor hel aankwecken van meer kennis, waardoor 
van de leerlingen meer kan worden gemaakt dan ge
woon, weinig ontwikkeld werkvolk, is geen tijd be
schikbaar ; blijkbaar is meer beschaving, meer ken
nis voor den kleinen man aan vele onzer ambachts
scholen en avondtcekenscholen verboden waar. 

Di- vet 1 op hel middelbaar onderwijs, die zoo ge
zegend zou kunnen werken, wordt door vele bestuur
ders der scholen genegeerd. 

Het is nog niet geheel duidelijk geworden in hoe
verre het tcekenen, als leervak, dienst doet om het 
andere ouderwijs op zijde te schuiven. Dat het in die 
richting dienst doet, is reeds meermalen opgemerkt. 

Het komt mij voor, dat de tijd niet veraf kan zijn, 
nu allerwege op sociale misstanden wordt gewezen, 
allerwege door den kleinen man meer kennis wordt 
begeerd, dal de heer Zander en zijne medestanders, 
het ontwikkelende onderwijs der bij Rijkswet goed 
geregelde burgerscholen en den geest der wet op 
'1 M. O. zullen hebben te eerbiedigen, te waardeeren, 
tenzij de haast ondenkbare mogelijkheid bestaat, dat 
de tegenstanders van voortgezet onderwijs nog lan
ger de wel een spaak in 't wiel steken. 

Met inbegrip der wintercursussen is de leerstof 
voor aankomende ambachtsnijveren aan de burger
scholen verdeeld over den leeftijd der leerlingen van 
hun 12e tot en zelfs na hun 19e jaar. Een zelfs voor 
Duitschland ideale toestand. Waar eene wet, rege-
het onderwijs van 't 12c tot het 10e jaar, in Duitsch
land niet bestaat, ijvert men tot wettelijke regeling 
tc geraken. 

Eene vereeniging als onze „Vereeniging tot be
vordering van de vakopleiding van handwerkslieden 
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in Nederland", zou zich aldaar ;iiel onbetuigd laten, 
en met onze „Technische Vakvereeniging", die ook 
reeds eene 5c» leden telt, zeer zeker ook betere rege
ling in den geest onzer wet trachten te bevorderen. 

De Nederlandsche ambachtsnijveren en hunne 
vooruitstrevende geestverwanten behoeven thans 
slechts te zorgen, dat eene reeds sedert beproefde 
wettelijke regeling wordt ingevoerd en niet verder 
ondermijnd, nu te Groningen sedert tal van jaren 
blijkt, dat die wet, loyaal opgevat, zegenrijk werkt 
voor de leerlingen en beambten van burgerscholen. 

Ook te Groningen komt aan de burgerscholen vak-
teekenen voor op dc lijst der werkzaamheden, doch 
ook daar ervaart men, dat teekenen, zoo 't vaktcekenen 
genoemd mag worden, slechts niet vrucht kan worden 
gegeven aan jongens, die al eenigen tijd gelegenheid 
hebben gehad in dc ambachtswereld 0111 zich heen te 
zien, en dat het vaktcekenen dient voorafgegaan te 
worden door gewoon tcekenonderwijs, gevolgd door 
toegepast teekenen of ambachtsteekenen, gelijk de 
beer Bouwmeester het noemde. 

Om eenheid te brengen in het vaktcekenonderwijs 
voor aankomende bouwkundigen zijn de werken van 
Van Grieken, Berghuis, Plasschaert. Scholten en de 
autographicén der P. S. enz. van veel nut en geven 
reeds goede handleidingen bij anibachtsexamens. 

Kunnen de leerlingen eenig Duilsrli lezen en heb 
ben zij geleerd gew 1 teekenen en toegepast teeke
nen, dan is er voor hen gelegenheid zich op min 
kostbare wijze vakgeschriften aan te schaffen voor 
allerlei ambachten. Voor standaardwerken dienen de 
leestafels en bibliotheken der hervormde ambachts
scholen te zorgen. 

Het is misschien nog te weinig begrepen en nog 
te weinig bekend, dat de schoolregcling der burger
scholen zich in ons land heeft ontwikkeld als eene 
eenige schoolregcling voor hem, die meer wil worden 
dan gewoon werkman. Tc weinig wordt hel begrepen, 
dat de wet slechts op eene welwillende uitvoering 
wacht 0111 allerwege, waar meer dan IO .0O0 zielen sa
menwonen, burgerscholen te zien geopend 0111 meer 
kennis, daardoor meer welvaart te verspreiden, armoe
de te voorkomen. 

Laat ons hopen, dat de ambachtsschool- en avond 
teekenschool-bêstuurders die uitmuntende wettelijke 
schoolregcling spoedig naar eisch zullen steunen, tot 
eigen eer en voordeel. Niet alleen zal de schoolregc
ling der burgerscholen, wanneer het technisch ge
deelte aangevuld wordt door hervormde ambachts
scholen, zegenrijk zijn voor de leerlingen, ook al de 
beambten dier scholen, met vrouw en kinderen, zullen 
door die samenwerking gelegenheid verkrijgen tc 
worden opgenomen in pensioenfondsen. 

Daarover later meer. 
Groningen, Dcc. 1899. J. B. J A G E R . 

L E E R P L A N E E N E R B U R G E R A V O N D S C H O O L 
V O O R V O O R T G E Z E T ()XI)ER\VI)S. 

Wiskunde . 2 1 1 4 
Kennis van werktuigen .. 1 [ 1 3 
Natuurkunde 1 i 1 5 

1 1 1 3 
Technologie c 1 1 1 2 Technologie 

0 1 > 1 1 
<) 1 1 2 

Kunstgeschiedenis 1 1 i 3 

• 4 3 3 10 
1 1 1 3 

• 4 4 3 11 

15 15 15 45 

Het onderwijs der avondschool te geven van Oct. 
tot April de eerste vijf werkdagen van 0—9. 

Dc teekenuren desverkiczendc aanvullen met dc 
avonduren van y 10 of Zaterdagsavonds van 6 8. 

L E E R P L A N E E N E R 3 - K L A S S I G E B U R G E R D A G S C H O O L 

'4 Wiskunde 
Mechanica 
Natuurkunde 
Scheikunde 
Technologie 
Natuurlijke historie O 
Fransch o 
Duitsch O 
Nederlandsch 6 
Aardrijkskunde 2 
Geschiedenis -' 
I [andteekenen 5 
Lijn teekenen 4 
Staatsinrichting 0 
Gvnmastick 1 

4 4 
0 1 1 
1 I 2 
0 I I 

(I I I 

1 I 2 
4 4 '4 
5 5 1 0 

4 2 12 
2 2 0 

6 
4 3 '-' 
4 3 «1 
0 1 1 
1 ' 3 

2̂ 32 32 96 

Boekhouden bij wiskunde, schrijven bij 't Neder
landsch. 

Hel onderwijs der dagschool te geven 4 dagen 
van 8- 12, van 2--4 en van 5 7 of 6 8 meeren-
deels schriftelijk werk. 

Des Woensdags- en Zaterdagsnamic'dags van 2 — 5 
handwerken voor jongens. 

NIEUWE Z E D E N . 
Naar aanleiding van ons opstel onder bovenstaan-

den titel hebben twee bouwkundige bladen het noo
dig geacht oen vrijwel gelijkluidende beschouwing 
van iemand, die zich V. H. V. teekent. openbaar te 
maken. 

Het staat ieder vrij, de voorkeur toe te kennen aan 
de nieuwe zeden, die met zich brengen, dat op de 
groote trom geslagen wordt, waar dit maar eenigs
zins mogelijk is. Wie, zooals wij, de oude zeden ver
kiezen en van alles, wat naar levenmaken zweemt, 
een afkeer hebben, behoeven daarom nog niet van 
„verdachtmaking" beschuldigd te worden. 

Dat de heer V. H. V. die beschuldiging wel heeft 
geuit, verzwakt zijn betoog zeer. Misschien is het 
daardoor zelfs van alle waarde ontbloot geworden 

T E C H N I S C H E V A K V E R E E N I G I N G , 
A F H E K I . I N I ; A J I S T K I I I I A M . 

Vergadering van 1 -ï December 1899. 
l i t di' ingekomen stukken bleek, d*t de afdeeling Ani8terda.ni 

van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst en de af
deeling Amsterdam en omstreken van den Bond van hoofden van 
scholen in Nederland adressen vau aihesie aau den Gemeente
raad zullen /enden aan de afdeeling in zake vakonderwijs Mede
gedeeld werd. dat den 9den December een afdeeling van de 
Teehniches Vakvercenigirg te Groningen was opgericht 

Hierna werd een jaloezie ventilator bezieh'igd, waarby de heer 
Robbert Kalf)' eenige toelichtingen gaf Deze ventilator bostaut 
uit een dakvennter. waar.an de opstanden voorzien zjjn van jaloe
zieën, en kan hfj alle dakeonatruetiën worden toegepast; door den 
oigenaardigen vorm der jaloezieën wordt het doordringen van vocht 
vrorkomen. 

De beer ,1. A breed voerde nu het woord over de door hem in 
den handel gebrachte zak-watorpas- en hoeknieetinstrumenten, 
die in grooten getale in de zaal aanwezig waren. Volgens het 
oordrel van velen zjjn deze toestellen voor waterpassingen en 
metingen op kleine schaal en daar, waar geen groote nauwkeurig
heid wordt gevorderd, zeer bruikbaar. De heer Willebrands nam 
op zich dc instrumenten te oodcrzoe»on en in oen volgendo ver
gadering rapport uit le brengen. Een vraag uit de bus omtrent 
het doorroesten van gegoten ijzeren afvoerpijpen gaf tot eenige 
discussie aanleiding. 

Het een woord van dank aan de sprekers sloot dc Voorzitter 
do drukbezochte vergadering. 
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Bjj nfwe/igbeid van den Voorzitter werd de vergadering gelei I 
door den Viee-voorzittcr, den heer Van Horen. Xa lezing der 
notulen werden de ingekomen 'tukken voorgelezen, waar 11 d r 
een prijsvraag van d« Indische Vereeniging 

Hierna werden vjjf leden aangenomen. Vervolger s las de M o 
secretaris bet aarverslag. waarna de verslagen van den penning
meester, blbllo beearis. alsmede dat vun de verificatie-commissie 
werdon voorgelezen. 

De verkiezing vun een voorzitter had als uitslag, dat de beer 
De Bazel mot algemeene stemmen als zoodanig werd herbe 
noenid. Evenzoo werd de lieer J . 1'. D. Lokbof als -eeretaris 
herkozen en de lieer Nijholï' als viee-voor/.itter aangewezen. De 
aanvulling van de redactie-commissie alsmede de behandeling der 
h-grooting werden uitgesteld tot de eerstvolgende vergadering. 
Hierna had de uitlnling plaats van ö aundeelen en evenzoo de 
uitreiking van prijzen der prjjsvrneen 1N99 —191)0. 

Besloten werd voorts adhaesie le betuigen nan een adrea Tan de 
Technische vukvereeniging inzake uitbreiding van liet aantal 
Ambachtsscholen Voorts werd mededeeling gedaan dat gedurende 
een week de 95 antwoorden van een prijsvraag van de Levens-
verzekeringsbank te Rotterdam'', in het GenootHcbnpslokaal zul
len tentoongesteld worden. 

B I N N E N L A N D S G H E B E R I C H T E N . 
'$-Gu.\vr;.\ii\).i. De BruRselsche correspondent van de .,Nieuwe 

Itotterdanische Courant" schrijft: 
„Het voorbeeld volgend van de stud Brussel, die indertijd hij 

: 1 • ii aanleg der binnen-bouletarda aanzienlijke premlei uitloofde 
voor de bent geslaagde gebouwen, heeft liet gemeentebestuur der 
voorstad St Gilles besloten eveneois zulk een wedstrijd uit te 
»chr(jvcn veor de mooiste en unnzienlyksie gebouwen, die in de 
nabijhei i van bel stadliu s zullen worden opgericht. 

„Daartoe zat een toten) bedrag vnn negen*en-dertig duizend 
frank worden hefteed, en wel 24 OM) l>. voor de fraai «te hoek
huizen (waarvan -tMIU fr. voor de architecten en 11).200 Ir tour 
de eigenaars); en In.OOU Ir. toor de andere huizen (8000 Ir voor 
de arehiteeten et' 1V100 fr voor de eigenaar*!. 

..AU. rn die huizen kunnen in aanmerk fog komen, welke vuur 
den len Januari l'.t H kant en klaar zullen htasn. 

„De met het toekennen der premies belaste jur\ zal door lut 
gemeentebestuur in December 1901 benoemd worden. 

G B O N I N C K N . Het resultaat van een onder de leden der Vereeni-
giDg: tot bevorderirg der BouwkunstalbVr uitgeschreven wedstrijd 
voor ontwerpen van straat en jleinversieringen, werd j l . Zaterdag, 
Zondag en .Maandag voor bet publiek tentoongesteld. Kr waren 
oen veertigtal ontwerpen, welke goed- en minder goed geslaagde 
vereierinaen te zien gaven. Wij vernamen dat do heoordeelhig %un 
deze teekeningen later op huishoudelijke wijze door do leden der I 
vereeniging onderling zal plaats hehhen De bescheidenheid ver
biedt ona daarom op die beoordeeling vooruit te luopen, zoodat 
wy ons moeten onthouden van ona gevoelen te zeggen over eenige 
projecten, die in het hyzonder de aandacht verdienen 

Intnischt-n gaf deze tentoonstelling een leerzame bydrage tot 
de tijdelijke versicringskunst. welke ongetwijfeld van invl. ed zal \ 
zgn op de wijze van straat- en pleinveraiering, wanneer daartoe 
in deze stad de gelegenheid zich zal voordoen. 

Vermelding verdient i,og dat deze téntooneteUirg werd gehou
den ten voordeele van de Hoeren in Transvaal en den Oranie-
\'rijst «ut. en dat /ij werd opgeluisterd door eenige zoer verdien
stelijk ontworpen en uitgevoerde meubelstukken uit dj gunstig 
bekende meubelfabriek „Nederland" alhier. Tevens werd tentoon
gesteld eene verzameling van uitstekende proeven voor kunstleder-
werk, vervaardigd door den heer Jos. Merckelbagh te l'treeht 

Opnieuw bewees deze inzender zijn meesterschap over dezen tak 
der industrie! Ie kunst. 

A R M I F V , Op de aanbeveling voor directeur der gemeente-gas-
fahrek alhier zijn geplaatst de heeren: J. d* Mats, directeur dor 
gasfabriek en drinkwaterleiding te tiohledem, Niermeyer, direc-
icur der gasfabriek te Zutfen. en Ocbaendorf, onder-directeur der 
gasfabriek te 's-Gravenhage. 

S5|i itiusi.K. Voor de vacante betrekking van eern conto bouw
meester, op eene jaarwedde van f I4(.i0, hebben zich 2(1 solli
citanten aangemeld. 

I' E ItS O N A I, I A. 
By de exploitatie der staatsspoorwegen op Java ie: 

hpnoe md tot m-deropzichter der werkplaatsen, de tijdely'ke 
onderopzlehter C. V. Coert. 

— Bij kon besluit is benoemd tot hurcclamhtcnaar ;'e kl. van 
den Rijkswaterstaat J . C Remlgias, te Vlisstngeo. 

— Tot hoofd-ingenieur van de Nederl. fabriek van werktuigen 
f*:i spoor weg materiaal te A nntterdam is benoemd de heer C. 
Kloos, thans ingenieur v. d. Kon. Maatschappij „Ue Pchelde". 

— In de Maandag gehouden vergadering van den Raad te 
Zwolle is goedgekeurd de benoeming van den heer J , (üenow,te 
Rotterdam, als onderwijzer in het batikwerken en het vakteekenen 
aan de PraetiHe.be Ambachtsschool op een Pilaris van /"c50. 

— Pe commissie voor de tentoonstelling te Parijs heeft don 
heer A. D K Verheek, werktuigkundig ingei ienr te 's (ïraven-
huge, benoemd om toezicht te houden op het leggen van de fan-
dee rings werken 

— Door den minister van waterstaat zijn benoemd tot buiten
gewoon opzichter: It. Helwit te Amsterdam, bij don bouw van 
een brug over .le Oude Maas te Spijkeiiisse, en \V, de Zeeuw Bz., 
lij het houwen va-» duikers en bet gereed maken van bouwter-

J rein voor het tc stichten centraalstation voor de bemaling der 
I 'oi gepolders. 

— Tot buitengewoon opzichter van den waterstaat bij de wer
ken mui du schutsluis te He levoetsluis is, met ingang van 1 
dezer, door den minister van waterstaat benoem 1 de lieer M. A. 
Treffers 

— Bij beschikking van den minister van binnenlandsche zaken 
is lipnoemd tot op/,ichtcr-teekenaar ten b h o c e van de b 3 waring* 
van en het toezicht op de gedenkteekenen van vadsrlandaelu ge
schiedenis en kunst W. V. h A. Scheepmans, thans te Amsterdam. 

Wegens dringende familie-aangelegenheden werd 8 maanden 
verlof naar Kuroi a buiten bezwaar van den lande, verleend aan 
den ingenieur 3e kl. bjj den waterstaat in Nederl -Indië K. van 
Reet. 

— De Raad te Middelburg benoemd*», tot onder-directeur der 
gasfabriek en duinwaterleiding, de heer H. T. van Hevningen, te 
l'treeht. 

— De Gemeenteraad van Amsterdam benoemde tot directeur 
der publieke werken den heer J . van Hasselt, directeur der ge
meentelijke waterleiding, en tot leeraar in het rechtlijnig teekenon 
bij het M. 0. den heer M. Baints, tijdelijk leeraar. 

— Te 's-Gravenhage overleed op 77-jarigen leeftijd de heer W.C. 
van (loor, oud-hoofdopzichter bij de gemeentewerken te Botterdam. 

VACANT!- BKTKKKKING EX. 
— V o l o n t a i r op een ingenieurs-bureau te 's-i Jravenhage. Adres 

lett. (• II, Bureau dezes. {Zit adv. in het vorig no) 
— T e e k e n a a r , goed op de hoogte met ornemeiitteekonon. 

Adres lett T lï 288, XLirws v. d. Paz. 

A D Y E R T E N T I E N . 

HOUTCEMENT 
B E D E K K I N G E N worden tot 
kUl fJ ke p r i j z e n en onder g a r a n t i e 
geleverd door 

W. J. VAN ELDEN Hz. 
ere* étZinhire-rfeer, 

b|d Paleisstraat 
A H S T E B D A H . 

Vertegenwoordiger der sedert wan ge-
vestigde firma CA1ÜI. M C H N I D T A 
Ce-, te HIKSCHKlUi ü m SUetie. 

•tteriaal ook aftonderlijk verkrijgbaar. 

Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Kantoor: 

Sanitary Engineer. 
M e m . San. Inst L O N D O N , 

i.-.o De Rn.vtprkade, A « s r i l t n AI I , 1'iliaal: :<« K o k i n . 
Hoofdagent voor Nederland, België on Koloniën vnn SHANKS & Co, te Barrhoad. 
Specialiteit voor de Levering van tom/>/eete Badinrichtingen. — I'riraat-Inrichtint;en.— 

Sbauks Closets zijn nog niet overtrott'on. — Porseleinen Badkuipen, JJzeien Badkuipen. — 
Uosels, Waschla'els, Urinoirs enz. — V I'. It IV A It H I \ 1. .-II V K \ T I 1, A T I K . 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer conenrreerende prijzen. 
Teekeningen eu prijsopgaven gratis Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

voorheen A . J . J O E K E S . 

Machinerieën, Hacbinekamerbehoeften t Stooaiappendages, 
Gasmotor-olie, Machine- en Cilinder oliën enz. 
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H. F. DEK BOER, 
Wollenfoppenstraat 37. 

K O T I K M » A M . 
Specialiteit in hei vervaar ligen vac j 

HEETE-LUCHT - B A K O V E N * 
Bekroonrl met den hoogsten Prijst cr, 

Gouden en Zeveren Medaill A M K T K R 
D A M 1894, en Gouden Medaille Don 
D B K C H T 1896. 

Bouwt ook O V E N S mei u i t r i j d e n 
d e n b a k v l o e r cn l l r a a i o v e n n . 

"AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H OU 

DERS ivo'Zaandam zullen op Z a t e r 
d a g «> J i i n u a r i ISMIO. d e » n»mirl-
d»es ten Vji u ' c , in bet GEMEEN
TEHUIS 

aanbesteden: 
l n . l i e t o n d e r h o n d «Ier 

S t r a a t - e » G r i n d w e g e n , 
K e r m - en O e v e r w e r k e n 
g e d u r e n d e liet | « a r 
I O O O . 

3 , H e t a a n l e u n e n v a n 
s i i - a l e n <>j> de t e r r e i n e n 
t a n d e n E e s l o o p l e n 
i n o I e n ..!><• O o i e i a a r " , 
t e r o p p e r v l a k t e t e n 
o n g e v e e r ViiHtit U . 

Bestekken sub 1 II ftt,7!i. en sub 
2 it ƒ 1 . 5 0 zijn verkrij^lnar ter Ge
meente- Secret ar ie. 

Inlichtingen geeft de Gemeente-
Architect 

Z A A K H A M , 21 December 1899 
Burgemeester ea Wethouders 

voornoemd. 
H . J . C. V A N TIENEN. 

Dc Secretaris, 
Z A A L B E R G 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Gemeeiiie AliXJIEM zu len 
Bonelerelag 4 ^nn nat i /timet, 
's *oorniiddrfg» 11'/» uur, in hei open
baar, ten Gemeenlehuize a a n b e 
s t e d e n : 

B E S T E K No. 18. 
H e t l e v e r e n v a n > 2 7 7 » Jl 

H O U T a a n b a l k e n , 
r i b b e n e n d e k p i a n -
k e n . v o o r d e S e h i p -
h r i i ü j j r e i i t e Arnhem e n 
te II e « r e r e « » j r . e n t I O 
JU' H O U T a a n v l o e r -
« l e i e n e n v l o e r r i b 
b e n vo<>r N e l i o l e n e n 
G e b o n n e n . 

Inlichtingen: alle werkdagen, toten 
met den :>n Januari a s, dei voor
middag, van 10—12 uur aan het bureau 
Gemeentewerken in de Kadi-straat; be
stek met gezegeld inscbrrjvingsbiljet a 
/ * 0 , K O tot dien dag verkrijgbaar aan 
het boreau Gemeentewerken ten Ge-
meentehuize. 

BECKER & BUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E R P A S - I I O K K M E E T -
B N A N D E R E 

I X N T R l ' M E X T E X , 
voor INGENIEURS, A B C M T K C T U , 
LANDMETERS, TEEKENAARfl , «as. 

i; e ë in u i l l e e r d e 

Peilschalen. 
WEEGWERKTU IGEN 

J A A K G A N G N * . 52. Z A T E R D A G , 3 0 December 1S90. 

VAN KMX & C o , SPIEGEL-en VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. Glanverzil veringl 

hantoor en M ••"•ziin liloeinliweeker- . . • 1 

.••.I „ voor de tp r tnn s f f m a t e n . straal t>4 tt.jtt Nseuwe Binnenweg. 
Alle soorten (Jeoriiamenteenl G L A S . enz. enz. 

Ctcomtirnmerfabriek 
t J M h „ Z W E D E N " M t h l d ftBjil D . L A U T E N B A C H & C 0 . , | : Ï B ! J 1 J l ! 
" m m UTRECHT. 

A R C I I I T R A V K X e n L U S T E N i n v o o r r a a d ; I ' B O r i L U I 
rentia v e r k r U r b a a r . 

zj ?*irr< >< >>IFAURI van £ 
% allo soorten l l A K I ' A X X K X en V I . O E K H A K K E X ' . JIA( H 1 V A A I , gwaoiwte £ 
~ l l l i z t ï l i - en ellen ( ' K l I K X T T K I i K I . S . ( ' K i l EXT* en l i I % . I V \ X l>- a 
* MTI-'.I'.X, KEI- iEX , WEL,- en I I E E I t l M ' T T E X van ( ' E M E X T H E T O X * cn g 

% TBsr (systesm M O N I K R ) , Riolen, Hietpianken enz. enz. f 
"> ' E A N D X L I N B O U W W A T B R I A L E N . E 

» A . OOSTHOEK & Z o O N . -Alfen ad Rijn. f 
o. Mterk eoncarreerende prijzen direct up aanvrttHg. ( 2 ) 3 

Corns. GIPS Cornszoon, Dordrecht. 
C R K d S O T i : E R E X l 
K I I R K E T T l I I tKX J op strensate k e u r . 
K Y A \ I S I , I ; H I ; X \ 
G E D E E L T E L I J K E C R E O S O T E E R I X G . 

1 1 0 1 T I I A M » K I . — i » u A i m u e e E R s . 

^LCABBOLWEXTM^r 

KEIMPEN.^T 

V e r z e k e r t IJ v a n het 

GROOTSTE BEDERFWEREND 
vermogen. 

O . M . B O K S cto O o - , 
Atn a I e rel et tn. 

KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
LEIDEN. 

Machin' -,8to imketel-ouConstructiefahriek. Kclioepsbouwwerl met Dwarshelling, lang KOM 
-Uoombouitn-, Bagger- en Spoorwegmateriaal. Ijzer- en Kopergieterjj. Zware en Lichte 8me> * 
verken. Ankers, IJzeren en Stalen Kettingen met certificaat van Lloyd's en Bnreaa Veritas 

Tor drukkerij der Nsamlooze Vennnotscbap „Het Vaderland" 
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H A x s V R L D L M A N D K V R I K S K . \ Z I J N T I J D . 

(Veivolg en slot van pag. yj^.) 

Het is de moeite waard, op te merken, met hoe 
yrix.de vrijheid tie ontwerper zicli van dc orden be
dient. Hij neemt slechts de hoofd verhoudingen van 
Serho over, en laat overigens zijn verbeelding den 
vrijen loop. Hij is er verre van af te verlangen, dal 
de Hollanders van zijn tijd zouden wonen in gebou
wen, die Romeinsche tempels nabijkwamen. Hij schikt 
zich „na des Landts wyse en ghebruyck", en, als geen 
„t sv witten oft blauwen steen" voor de gevels in hun 
geheel beschikbaar is, raadt hij ze aan „van ghebac-
ken caerlen carniux, steenen) met wit wen" daartus-
schen te maken, zooals dit, sinds de 1 se eeuw, reeds 
in deze streken gebruikelijk was. Hij past overal 
„cruysvensters" toe, zooals zij „hier te lande in alglie-
raeen usantie zyn, twee voeten half wijt, vyf voet 
onder cn dry voeten boven 't cruys liooch". Het toc--
pa>sen van „cornissen, lysten, basen, capiteelen, nis 
sen en boghen" raadt hij slechts aan, als eerst de 
\enkeling van deuren en vensters gemaakt is. 

Ook voor dc eischen, die het dagelijksch leven steil, 
heelt hij een open oog. Hij wijst erop, dat „ele ver-
standich Architect ende Moumeester ten besten na 
syn ghelegen grond cn plactse Trappen, Privaten 
Garderobben, Hangende ('ainers en Slaapkamers" 
moet aanbrengen 

De gevels worden volgens hem liet beste zoo ge
maakt: „tot dc borstweringe toe van harde steen, t 
sy wit oft blauw, tie Ivsten mei haer capitelen van 
w'itten steen. De spacie tussehen de Architraven ende 
vensters mach men sonder ghesneden eieraten vullen 
met bricken of careel, wil men, men mach er een 
witte tafel inlaten om yets in te schrijven." 

V o o r a l Hendrik de Keyser heeft dit recept getrouw 

an harden steen 
wel aen, en hadde 

opgevolgd! In zijne ontwerpen spelen deze „witte 
tafelen" en ook tie \ineger reetls genoemde nissen 
een groote rol. 

Ook aan de kerkelijke kunst wijdt De Vries een 
enkel woord, waar hij zegt : „Wy b< vinden <>p som
mige plaetsen in onse Nederlanden aen kereken ecni-
giie treflyck ghecierde Poortalen oft Frontis, tsy aen 
(le syden oft crtiyswerck oft onder de torens, alsoa 
ie ccnen .ghesien hebbe binnen Luyck, aen Sint 
|, 11 nl)-. kereke, een Abilye, Iselltle 
ghemaect en wel gheciert, stout m_\' 
goede ordjnaneie". 

De schrijver heefl hier het oog op den van 1558 
lot 15(10 door Lambert Lombard geboitwtlen noor
delijken gevel van den kruisbeuk tier Sl. Jacobskerk, 
wier Renaissantevormen inderdaad grooten lof ver-
tiienen, ofschoon hel verband tussehen tie (iotluseh" 
kerk en den lateren gevel zeer gering is. 

l)it werk heeft He Vries aanleiding gegeven 0111 
een paar soortgelijke kerkgevels te ontwerpen. Zij 
zijn wat overladen, maar men vindt er verscheidene 
motieven in, die later bij de Amsterdamsclie Zuitler . 
Wester- en Noorderkerken door Hendrik de Keyzer 
werden gebruikt. 

Talrijk zijn de gebouwen in Nederland, waaruit de 
invloed van den Leeuwarder meester spreekt. 

Ik noem in de eerste plaats hel raadhuis te Leiden, 
welks gevel geheel uit motieven, die in de „Architec
tura" voorkomen, werd gecomponeerd. Het was in 
15(17 voltooid en De Vries, die in 1604 te Leiden 
vertoefde, heeft liet dus nog kunnen zien. 

De geve] bestaat geheel uit gehouwen steen en 
heeft, in verhouding tot zijn hoogte, een zeer aanzien
lijke lengte. Slechts op drie plaatsen, in het midden 
en aan de beide vleugels van het gebouw, is een rijke 
versiering en een topgevel aangebracht. Het overige 
is eenvoudig, waardoor de indruk, dien de georneerde 
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gedeelten teweegbrengen, zeer verhoogd wordt. De 
'monumentale sloep, de hoofdingang met haar Joni
sche half/uilen, de vensters met pilasters en frontons, 
de herm-vormige pilasters der toppen, de klauwstuk-
ken, de obelisken, dit alles is geheel cn al \ redeman 
de Vries. 

Niet minder duidelijk geeft ons de gevel van tlo 
Waag te Alkmaar dc eigenaardigheden van de „Ar
chitectura" te /.cn. Hier is de „Tusel.ana , die de 
schrijver aanprees „om haar geordineerde grove Kus 
tinne", voor de benedenste verdieping gebczigt. ; (L' 
1 .ere verdiepingen, m Dorische, Jonische en Ko 
rinthische orde gehouden, vertoonen de sieraden en 
de behandeling, die ook le Leiden werden aange
troffen. Deze Waaggevel werd voltooid in 1582, dus 
vijf jaar nadat Vredeman de Vries zijn boek 111 hel 
licht gaf. 

Ook le Hoorn bleef een gebouw bewaard, dat van 
den invloed der „Architectura" getuigt. Het is de 
Ooslcrpoort, die 111 187(1 gerestaureerd werd. Men 
vindt hier de idealen, die Vredeman de \ nes om
trent versterkingsvverken koesterde, verwezenlijkt. De 
buitengevel dezer poort is geheel en al gevolgd naar 
de ordonnantie, die op blz. van de „Architectura 
wordt aangetroffen. Deze gevel is 1578 voltooid en 
zeker het eerste werk. waaruit des meesters invloed 
spreekt, liet bovendeel van de poort is uil de 17-
eeuw en is toen ongetwijfeld in de plaats gekomen 
van de bekroning, zooals die door Vredeman de 
Vries was geprojecteerd. 

Tot dusverre heeft nog niemand op de betcckenis 
vau Vredeman de Vries voor onze bouwkunst van ± 
1580 ± 1620 gewezen. Zelfs Galland in zijn „Ge 

schichte der Hollaiidischeii Baukunst und Bildnerei" 
bespreekt den Leeuwarder kunstenaar slechts ter
loops, eu heeft blijkbaar 111 hem niets dan den deco
rateur gezien. Ln toch is Vredeman de Vries de 
schakel,die de itie-eeuwsche kunst met de 170-ecuw 
sche verbindt. Geboren toen Karei V nog een jong 
man was, stierf hij na 1604, dus terwijl Maurits do 
Nederlanden als stadhouder regeerde. Lr is, sinds 
1577, hier te-lande geen gebouw geslicht, waaruit zijn 
manier niet spreekt 

Men vergelijke eens het raadhuis 111 Den Haag, 111 
1505 voltooid, niet dal te Leiden, vat; 1597, hetwelk 
ik vroeger reeds noemde. In Den Haag bespeurt men 
den invloed van Pieter ('oeck van Aelst. De gevel 
van 15(14 heeft een zuiver antieke Dorische kroonlijst, 
waarboven postamenten staan, die lijn gedetailleerde 
Ionische pilasters dragen, gedeeltelijk in gebakken 
steen gemetseld. De lijsten, die de verdiepingen van 
den toren scheiden, zijn ook antiek geprofileerd. De 
postamenten onder de Jonische pilasters en de 
klauwstukken naast den topgevel zijn betrekkelijk 
sober versierd. De gevel van 15(15 is wel rijker, doch 
ook streng naar de orden gevolgd. Ln wanneer nie.i 
nu deze strenge soberheid vergelijkt niet de ietwat 
robuste weelderigheid te Leiden, dan bemerkt men, 
hoe in dertig jaar de kunst zich had gewijzigd. De 
man, die deze wijziging lot stand had gebracht, was 
Vredeman de Vries. 

Van 15(15 1585 beleefden de Nederlanden een 
zeer onrustigen tijd, en de bouwkunst vond haast 
geen gelegenheid iets voort tc brengen. Hans Wede-
man de Vries, die in 1555 en 1557 z.ijn verzameling 
van cartouches, in 15(15 z.ijn ontwerpen voor vaa' 
werken 1-11 grafteckenen in hel licht gegeven had, 
bleef ook in den oorlogstijd niet werkeloos. In [572 
gaf hij zijn „tropheën uit, die hij weldra door de 
„fonteinen", „caryatiden" en „meubelen" deed volgen 
In 1577 eindelijk verscheen de .Architectura", en dit 

werk is van de grootste betcckenis voor onze latere 
kunst geweest 

Reeds noemde ik verscheidene gebouwen, waaruit 
de invloed van Vredeman de Vries spreekt, en ver
meldde ik ook met een enkel woord Hendrik de 
Keyser. Toen De Vries zijn werk openbaar maakte, 
was De Keyser juist tien jaar oud. Dc Bray schrijft, 
dat de vader vau Hendrick kisteniakcr, d. 1. meubel
maker was en dat ,,'t schvnt of door sulckx onse 
konsteiiaer toegangh tot de Bouvvkunste gekregen 
heeft". Omtrent zijn leermeesters vermeldt hij niets 
anders, dan dat de beeldhouwer Cornells Bloeniaerl, 
de vader van den schilder Abraham Bloeniaerl, daar
van dc voornaamste was. 

Wat Van Mandei- van dezen Cornelis Bloemaert 
verhaalt, doet ons zien, dal ook deze kunstenaar 111 
veelzijdigheid bij andere lOc-couwsclie meesters zoo
min als "bij Vredeman de Vries achterstond, immers 
hij noemt hem „een constigh Beeldt-Snyder, Architect 
cn Inghcnictn". Maar er is helaas van hetgeen Bloe
maert als kunstenaar gepresteerd heeft, mets bekend. 
Wel waagt Galland de gissing, dal Bloemaert de ma
ker van den beroemden predikstoel te 's-Hertogen-
bosch zou geweest zijn, doch daarvoor brengt hij 
geen enkel bewijs bij. 

Ook van De Keyser wordt ons vóór zijn Amster
damsche periode niets anders gemeld, dan dat hij 
werd „in 't Beeldhouwen zeer uvlncinende, ende 
gantsch vast in 't Bootseeren". De kunstenaar was 
dus in de eerste plaats beeldhouwer; ook toen de 
stad Amsterdam hein 111 1595 in dienst nam, werd 
hij benoemd tot stads-stcenhouwer en beeldsnijder. 
Maar ofschoon hij officieel nooit stads architect ge
noemd wordt, werd hem toch reeds aanstonds het ma
ken van oiitwer|>en voor bouwwerken opgedragen, en 
hij ging hiermede voort lol aan zijn dood in 1621. 

Waar heeft nu Dc Keyser z.ijn kennis van de bouw
kunst opgedaan? Dal hij Italië zou bezocht hebben, 
zooals door enkele schrijvers wordt gemeend, is door 
niets bewezen. Doch de overeenkomst, tusschen Vre
deman de Vries cn De Keyser is zóó groot, dat wij 
veilig mogen aannemen, dal de een zich vormde door 
het bost ut loeren der geschriften van den ander. Dat 
De Kevscr le Antwerpen vertoefd heeft, zou men wil
len opmaken uit hel feit, dat zijn viouw, Beyken van 
Wilder, uit die stad afkomstig was. 

Len tijdgenoot van De Keyser was de „fabriek" van 
Haarlem, Lieven de Key Hij kwam uit Vlaanderen, 
en werd in 1595 tot stads steenhouwer van Haarlem 
aangesteld. Ook hem werden architectonische werk
zaamheden opgedragen, ofschoon hem de titel van 
bouwmeester nergens is toegekend. 

Galland is van meening, dat Dc Key de ontwerper 
van den gevel van het raadhuis le Leiden, vroeger 
door mij reeds vernield, moet geweest z.ijn. Maar het 
eenige bewijs, dat hij daarvoor bijbicngt, is een aan
teekening in het Leidsel 1 archief, dat een der stads
boden naar Lieven de Key te Haarlem werd gezon
den. Mij komt dit bewijs ten eenenniale onvoldoende 
voor, te meer, omdat op de nog bewaarde ontwerp-
teekening van den gevel vier andere namen voor
komen, en die van De Key daarbij gemist wordt. 
Maar indien Galland gelijk heeft, dan moet ook De 
Key een ijverige studie van de „Architectura" gemaakt 
hebben. Want wij zagen reeds, hoe treffend de over
eenkomst van den Leidschen gevel met de ontwerpen 
van De Vries is. 

Het moet echter iedereen, die de werken van De 
Key te Haarlem, welke een zoo persoonlijk karakter 
dragen, kent, treffen, luie geheel verschillend die zijn 
van het Leidsche raadhuis. 

Wel vindt men ook te Haarlem aan do Vleeschlial, 

de Waag, den toren der Nieuwe Kerk de manier van 
Vredeman de Vries terug, doch hier is vooral dooi
de forsche profileering een geheel ander effect be
reikt dan tc Leiden. 

Vredeman de Vries heeft dc werken van De Key 
nog kunnen zien. Vooral bij de Vleeschlial zal hij 
gezegd hebben „'t staet my wel acn". Doch in 1585 
was lïij naar Wolfenbuttel vertrokken, waar hij tol 
[589 in dienst van den Hertog van Brunswijk stond. 
Hij versierde daar vertrekken niet geschilderde per
spectieven, waarvan echter niets is overgebleven. In 

vinden wij hem te Hamburg bezig met het be-
-clulderen eener kapel In de St. Petcrskerk. Ook le 
Dautzig en te Praag vertoefde hij. In deze laatste stad. 
woonde z.ijn zoon Paulus. die te Antwerpen in 1507 
geboren, als schilder en bouwmeester aan hel Bo-
Iiconische hof hoog in aanzien stond. 

In 1(101 was Paulus te Amsterdam, en in 1O04 
bezocht zijn vader Hans hem daar. De zeven-er.-
zeventigjarige wilde toen hooglceraar te Leiden wor
den. H I J grondde zijn aanspraak op deze onderschei
ding op zijn leerboek der perspectief, dat hij aan 
Prins Maurits, die een liefhebber der wiskunde was, 
had opgedragen. 

Hans ging zelfs over Leiden en Haarlem naar 
Den Haag, om bij den Prins zijn belangen te be
pleiten. Maurits gaf hem een aanbeveling, doch men 
benoemde De Vries toch niet. 

De tekst der uilgaaf van 1(104 dezer handleiding 
tot de perspectief is in het Fransch gesteld. In de 
voorrede brengt De Wies hulde aan Albreeht Diner, 
als hebbende de doorzicht kunde hel eerst op goeden 
grondslag beoefend. 

Vredeman de Wies begint niet de perspectief van 
vierkanten, in een waterpas vlak gelegen. Hij houd' 
hierbij uitsluitend rekening met de hoogte hoven den 
horizon, maar verwaarloost den afstand van den be
schouwer mt het tafereel. 

Nu volgen perspectieven van verschillende figuren, 
, i-rst regelmatige, dan onregelmatige, cirkels, plannen 
van bastions, en dergelijken. Dc sohri|vor gaat. dan 
over tot de perspectieven van den kubus en verschil
lende andere lichamen, een tafel, vc-tingwerken, trap
pen, enz. 

Daarna worden, in keurig gegraveerde koperplaten, 
de toepassingen der perspectief op dc schilderkunst 
duidelijk gemaakt. Dc daaropvolgende afbeeldingen 
zijn gewijd aan het beschrijven der schaduwen, en 
dan komt de zoogenaamde sclulderspcrspectief aan 
de beurt. 

Deze laatste wordt op uitvoerige wijze door tal van 
Voorbeelden toegelicht en hel is onder dc hierbij 
gegeven prenten, dat men de meest belangwekkende 
aantreft. 

Niet alleen vindt men hier koepels, galerijen, enz 
van onderen gezien, maar ook stadsgezichten, zuilen
hallen, tuinen, terrassen en zalen. Zelfs de Gothisehe 
stijl is door Vredeman de Wies aangewend, doch 
niet begrepen. Toch ziet men, dat bv. Pieter Neefs 
veel aan De Wies tc danken moet hebben gehad. 

De methode, door den schrijver gevolgd, is die, 
waarnaar nog tegenwoordig haast overal de perspec
tief wordt onderwezen. Voor de practijk verdient zi' 
geen aanbeveling, omdat zij wel leer', in het talerccl 
te ontwerpen doch niet uit gegeven plattegronden en 
•ntworpen bv. een gebouw in perspectief te brengen. 

Bij Vredeman de Wies ging de strenge wetenschap 
te zamen mei een onuitputtelijke verbeeldingsgave. 
Hij wist de antieke orden le deeoiecren, zooals nog 
niemand vóór hein dit gedaan had. Aan topgevels 
geeft hij door velerlei bijwerk, als obelisken, festoe

nen en cartouches een hijzonder rijk karakter. Bi; 
de gevels zelf paste hij zuilen of pilasters, karyatiden. 
hermen, nissen en soortgelijke versieringen toe. Zalen, 
pronkvertrekken cn kleinere kamers ordonneerde ln; 
op de meest verschillende manieren. 

In zijn verzamelingen van cartouches uit 1555 weet: 
Vredeman de Vries het motief te varieeren op een 
wijze, die ons bewondering afdwingt Hij speelt als 
hol ware niet de lijnen, en brengt door draperieën, 
fantastische vogels, apen en maskers een gewenschte 
afwisseling aan. 

Misschien nog belangwekkender /1111 de grottesken, 
van 1505. Ik zeide reeds, dal deze versieringen dooi
de school van Rafaël in zwang waren gekomen. Maar 
Vredeman de Vries, ofschoon de Italiaansche voor
beelden als z.ijn uitgangspunt nemende, heeft ze zoo 
geheel en al 111 zijn eigen geest omgewerkt, dat hij 
volkomen oorspronkelijk werk leverde. Men begrijpt 
niet, hoe één man over zulk een rijkdom van gedach
ten kon beschikken. Mythologie, centauren, saters, 
liefdegoodjes, draken, olifanten, kameclen, slangen, 
v isschen, vogels, wapenrustingen, wapenschilden, zin
nebeelden, festoenen zien wij hier bont dooreenge-
inengd. 

\ erinelding verdient de verzameling van ontwer
pen voor grafteckenen, die ook in 15(15 het licht zag. 
Het is eigenaardig, hoezeer hier tie ontwerpei- bij 
voorkeur zijn motieven aan de bouwkunst ontleent. 
Di- tombe wendt hij gaarne aan, doch liefst in verband 
mei velerlei architectonisch bijwerk, als zuilen, lijsten 
en dergelijken Hendrik de Kevscr was zijn volgeling 
in deze, toen hij de graftombe te Delft schiep. 

De ontwerpen voor meubelen getuigen wel van 
groote vinding, doch zij zijn blijkbaar niet gemaakt 
niet het oog op eene onmiddellijke uitvoering. We 
(Ionian de Vries wilde slechts vormen geven, die bij 
verwezenlijking in hout noodzakelijk vereenvoudigd 
moesten worden. Zoo is het ook met do prenten, 
waarop goudsmidswerken zijn afgebeeld. De drijvers 
vonden daar een schat van motieven, doch geen be
paalde modellen ter navolging. 

De groote betcckenis van Vredeman de Wies voor 
de kunst in de tweede helft der He en hel begin der 
17e eeuw zal. naar ik hoop, u nu duidelijk gewor
den zijn. 

De meester is, bij zijn leven, wel gewaardeerd, wat 
kan blijken uit de vele drukken, die zijn prentwerken 
beleefden. Maar hij heeft toch geen aangename tijden 
doorgemaakt. Men et in hein bewonderen, dat hij 
111 een zoo onrustige periode als <\̂  eerste tijd van 
den tachtigjarigen oorlog nog lust vend om zich met 
kunst cn wetenschap bezig te houden. Dat hij in 1585 
naar Duitschland vertrok, en daar tot 1604 bleef, 
moet ongetwijfeld worden toegeschreven aan de min
der goede omstandigheden, waarin Pen de Zuidelijke 
Nederlanden verkeer den. 

In 1(104 ging hij dan ook naar Noord-Nederland, 
zooals wij zagen, om als grijsaard van zeven-en-zeven-
tig jaar nog naar een leerstoel te Leiden te dingen. 
Maar ondanks de aanbevelingen van Prins Maurits 
verkreeg hij geen hoogletraarsambt. Daarna vertrok 
In; weder naar Duitschland en stierf daar omstreeks 
1(107, zonder dat hekend is waar of wanneer. 

Leeuwarden mag op Vredeman de Wies. die de 
vader onzer Hollandsche Renaissance geweest is, met 
recht trotsch zijn. Dank zij de welwillendheid van 
den heer J. A. Frederiks, architect te Middelburg, is 
e- thans in zijn vaderstad ccn verzameling zijnet-
prenten bijeen, zooals elders tevergeefs gezocht wordt 
11; eindig met dien heer voor zijn vrijgevigheid har
telijk te bedanken. 

A. W . WEISSMAN. 
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N a s c h r i f t — Dc verzameling, bovenbedoeld, 
13 sedert door de zoigen van den „Frieschen Homv-
krmg" m de Beurs te Leeuwarden vcor liet algemeen 
tentoongesteld geweest, en de zevenhonderd prenten, 
die vrijwel iiet geheele „oeuvre" van Vredeman de 
Vries ie zuu gaven, werden ten zeerste bewonderd. 

Ook wenl door den „Frieschen Bouvvkring" een 
adres aan den Raad va.i Leeuwarden gezonden, om 
te verzoeken bij de eerstvolgende gelegenheid een 
straal naar Vredeman dc Vries te noemen. 

T E N T O O N S T E L L I N G PRIJSVRAAG 
L E V E N S V E R Z E K E R I N G ! ! . . N K 

„ROTTERDAM". 
De ontwerpen, op deze prijsvraag ingekomen, wei

den dezer dagen tentoongesteld in liet lokaal van het 
Genootschap „Architectura ct Amicitia" te Amster
dam. Een bezoeker dezer tentoonstelling deelt mis 
daaromtrent het volgende mede: 

De algemccne indruk, bij het binnenkomen der ten
toonstelling is, dat er met ernst gewerkt is op de 
prijsvraag, uitgeschreven duur de Levensverzekering-
bank „Rotterdam", doch om 't eens te zijn niet de 
jury, dat de inzending qualitatief volkomen ge
slaagd mag heeten, moet men waarschijnlijk zeer op
timistisch gestemd zijn. Vergelijkt men deze prijs
vraag b. v. niet die van de studenten-sociëteit te 
l'trecht. dan wint de laatstgenoemde het verre in be 
langrijkhcid, niettegenstaande het onderwerp vrijwa! 
lastiger was. 

Dit belet niet, dal er enkele vrij goede antwoorden 
ingekomen zijn, waaronder zeer zeker genoemd kun
nen worden motto ..Assurance" en mot'o „S", bekroond 
met prijs en ie premie. Motto ..Assurance" heeft dit 
voor op dc andere ontwerpen, dal de contour tegen 
de lucht zeer goed kan werken, 't geen vooral duide
lijk wordt door het perspeetievisch schetsje. Een 
uiterst zorgvuldige dclaillocring kan het bovengedeelte 
zelfs /eer goed doen slagen. Eenigszins ontnuchte
rend niet het (linke van de bovenpartij vergeleken, 
werkt de onlerpui, maar enkele wijzigingen in de 
hoofdlijnen kunnen zulks voldoende herstellen. 

Motto „S" wint liet ongetwijfeld in rustigheid, en 
zou, indien de ingang minder benepen was, een aan 
genainer effect maken. Het behoor! zeker als een der 
beste ontwerpen genoemd te worden. 

Misschien werkt 't geheel als reclamemiddel le 
weinig, maar als gebouw is hel behoorlijk ontworpen 
en uitgewerkt. 

Hoe echter dc jurv, die op den voorgrond stelt, 
indachtig hel karakter van het gebouw, de ontwerpen 
die zich door een voorname, forselie architectuur on
derscheiden, niet sober massale behandeling van het 
gevelvlak, enz., een derden prijs kon geven aan motto 
„Paul Kruger". dal is en blijft een raadsel voor iemand, 
die mei aandacht en goeden wil dil ontwerp beslu 
deert. Hoe weinig geeft de onderpui weer hetgeen 
bedoeld werd, nl. dat het parterre eventueel ook als 
kantoor der Bank gebruikt moest kunnen worden, cn 
dan dc vormen hiervan! Hoe treurig de oplossing van 
den kraagsteen van den erker, de oplossing van de 
winkelpui en die van de zware hoofdentree. 

Elke raamopening geeft andere bekroningen te 
zien : segment hogen, lateien, groote en kleine halfcir-
kels, enz., minder massaal en minder rustig, bijna niet 
denkbaar. Ook de vullingen van mozaïek, alsmede 
het glas in lood, zoozeer geprezen door de jurv, zal 
weinigen kunnen bekoren. 

Meter ziju zeker de twee ontwerpen met eervolle 
vérmeldingen, nl. motto „Drie sterren" en motto 
„George", waarvan vooral hel eerstgenoemde zeer 

goede partijen laat zien en een rustig geheel geeft. 
De ontwerpen der 'c categorie bevatten de vol

gende motto's. Motto „Boer" is werkelijk een zeer 
goed ontwerp; vooral het ondergedeelte getuigt van 
een uiterst kunstvaardige hand. Jammer dat 'l boven
gedeelte met de tegelversiering in dc ongelijke penan
ten rammelt, anders zou dil ontwerp boven alle andere 
ontwerpen staan. 

Hoewel niet op één lijn met motto „Boer", is het 
ontwerp „Société" ook vrijgoed geslaagd en geeft 
een rustig geheel. Hoe echter wederom de motto's 
„Marie". en „Baksteen" onder de gesorteerde beste 
ontwerpen gebracht zijn, is een raadsel. Motto „Bak-
steen" vertoont een allesbehalve bekoorlijken gev;l 
i'n motto „Marie" geeft een quasi modernen gevel te 
zien niet akelig grillige en verwrongen bogen, enz., 
geheel in strijd met het massale principe van de jurv. 

Voorts kan men 't eens wezen niet de jury, dat de 
motto's „ R " en „ I . . V. IJ." onder de gesortcerden 
behooren. Het eerste is beschaafd, vooral wat het par
terre aangaat, maar spreek! overigens niet genoeg, 
terwijl „1. V. M." juist te veel spreekt door te fijne 
vormen, maar overigens als detailwerk onder de zeer 
goede ontwerpen behoort. Ook is no. (>, „Driehoek 
in cirkel", niet slecht, terwijl daarentegen „Memento 
Mori" niet in deze rubriek thuis behoort. 

Voorts verdient onder de beide eerste categorieën 
nog genoemd te worden „Polis", dat beter is dan dc 
andere daarin voorkomende ontwerpen. 

Aldus treft men onder 34 antwoorden slechts + 
S a ii ontwerpen, welke werkelijk voldoende zijn, 
zoodal qualitatief de prijsvraag nu juist niet schitte
rend is, bij de cpiantilalieve belangriikheid. 

N I H WE T I T N B O l WKl'NST. 
Toen in Engeland de Oneen Ann stijl in den 

smaak kwam, en men de blikken weer richtte naar 
hel begin der iSe eeuw, onderging de tuinbouwkunst 
langzamerhand eene algeheele verandering. 

Het waren de Engelschen, die in die eeuw het 
eerst een tuinbouw knust schiepen, het waren alweder 
de Engelschen, die op het laatst der 19e eeuw tot 
de manier van ongeveer 17011 het eerst terugkeerden. 

De geometrisch aangelegde tuinen werden reeds 
door Addison in zijn „Spectator" veroordeeld ; 
Pope maakte zich in zijn „Guardian" vroolijk over 
de hoornen, die in den vorm van een niensch of een 
dier gesnoeid werden. Toen Pope zijn buitengoed te 
Twickenham liet aanleggen, volgde hij de „natuur
lijke'' methode, en werd zoo de schepper van den 
zoogenaaniden „Engelschen" aanleg, die nog op het 
oogenblik door het meerendeel onzer tuinarchitecten 
wordt toegepast. 

Maar in Engeland herleeft 1111 weer de tuinaanleg 
van vroeger. Men vindt, dat, wie buiten gaat wonen, 
hetzij tijdelijk of voorgoed, dil niet doet om in de 
natuur op te gaan, maar 0111 ook daar van de kunst 
le genieten. De tuinen moeten daarom met de huizen 
één geheel uitmaken, zoodat weer „villa's", zooals de 
Romeinen die hadden, ontstaan. 

Derhalve verlangt men, dat de tuinen een beslist 
architectonisch karakter zullen hebben. Reeds de ont
werpers van huizen in Oneen Ann-stijl schepten er 
behagen in, aan de daarbij behoorende tuinen ccn 
18e-eeuwscli karakter te geven, door de jierken vier
kant te maken en geschoten hagen, berceaux cn 
rondgeknipte boomkruinen als stoffagc te gebruiken. 
De tuintjes van Broek-in-Waterland golden als ideaal, 
en de stijfheid, vroeger zoo verafschuwd, kwam weer 
in cere. 

Men was van oordcel, dat natuur en architectuur 
vijandig tegenover elkander staan. Daarom meende 

men, dat ook de architect zorgen moest voor dc ge
schikte omgeving van hel huis. 

'Thans gaan dc Engelschen verder. Zij keeren ge
heel tol de 1 He eeuw lenig, en willen van den „land
schapsstijl" niets meer weten. Geen opgaand hout 
wordt meer 111 de tuinen geduld, geen onregelmatig 
beid mag iu den aanleg meer voorkomen. Om de bij 
voorkeur rechtlijnige perken worden stamrozen. Inch-
sia.'s cn alle bloemgewassen, die maar op stam le 
kweeken zijn, op geregelde afstanden geplaatst, al 
gewisseld door planten in kuipen, die zorgvuldig in 
ronden vorm gesnoeid worden. De perken zijn niets 
dan grasvlakten ; waar bloembedden gewenscht wor
den, maakt men ze als in den lijd van Le Nötre. 

Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze mode binnen 
nenkort ook naar ons vaderland zal overwaaien. De 
ti'inaanleggers kunnen zich daar alvast op voorbe
reiden. 

P R O E V E N VAN B E K W A A M H E I D IN 
H E T AMBACHT. 

Naar wij vernemen, zijn de preparatieven voor hel 
afnemen van p r o e v e n van b e k w a a m h e i d 
aan hen, die den graad van „Meester" of van „Gezel" 
wenschen tc behalen in het T i 111111 e r e 11, M e u bel 
maken. S m e d e n cn 11 11 i s se li 1 I d e r e 11, welke 
de „Vereeniging lol veredeling van het Ambacht" 111 
't leven heeft geroepen, zoover gevorderd, dat die 
proeven kunnen worden afgenomen einde Februari 
en begin Maart a. s. te l'trecht, alwaar zich voor dat 
doel reeds een gewestelijke commissie en een com 
missie van deskundigen voor het afnemen dier proe
ven hebben gevormd. 

Zij, die deze proeven wenschen al' le leggen, moe 
ten zich daarvoor aanmelden vi'xir 5 Januari a. s. aan 
het Alg. Secretariaat, Z. O. Binnensingel 32 le 's-Gra
venhage. Zoodra het aantal eandidaten voor elk der 
genoemde vakken is bepaald, volgt nadere bekend 
making van tijd en plaats der proeven, alsmede van 
de namen der betrokken commissieleden. 

Het hoofdbestuur van voormelde Vereeniging wordt 
vertegenwoordigd door den heer |. F. W. Conrad, 
oud-hoofdinspecteur van 's Rijks Waterstaat cn lid 
van de 'Tweede Kamer der Sla ten-Generaal, als algem. 
voorzitter, en door den heer H. L. Boersma, directeur 
der ambachtsschool te 's-Gravenhage, als algemeen 
secretaris, bij wien nadere inlichtingen te verkrijge.i 
zijn. 

1)1'. XIEI'WEZIJDS K A P E L . 
Het „Handelsblad" van J4 dezer bevat het volgend 

schrijven van den Nederl Oudheidkundigen Bond : 
Naar aanleiding van 'l plan der Commissie tot het 

bestuur over de kerkgebouwen, goederen, fondsen en 
inkomsten der Nederduitxh Hervormde Gemeente 
te Amsterdam, om de N. Z. Kapel te sloopen, voor 
nemen dat vermoedelijk tot een proces met de bur
gerlijke gemeente zal leiden, acht de „Nederlandsche 
Oudheidkundige Bond" zicli geroepen in ruimeren 
kring de aandacht op dit monument te vestigen en 
te trachten het denkbeeld algemeen ingang te doen 
vinden, dat vernieling van dit kerkgelxiuw een daad 
van vandalisme zou zijn, die onvergeeflijk mag heeten 
en allerminst gepleegd mag worden op het einde der 
19e eeuw in de hoofdstad des rijks, in een tijd, waarin 
gelukkig dc aandacht meer dan vroeger op het be
houd onzer oude monumenten gevestigd is. 

Het is vooral hier noodig de belangstelling van het 
publiek op te wekken, omdat de belangstelling in dit 
oude gebouw bij velen tot dusverre gering is ; en dit 
is verklaarbaar. 

De aanblik toch, dien het thans vertoont, is verre-

van verkwikkelijk ; grootcndeels achter allerlei huizen 
en huisjes verscholen, de gevels met cement bepleis
terd, bijna zonder eeeig ornement, door hooge, 
plompe sehoorstcencn, die boven het koor uitsteken, 
ontsierd, kan de N. Z. Ka|iel thans moeilijk op het 
groote publiek den indruk maken een kunstwerk tc; 
zijn; nog onoogelijkcr is de aanblik geworden, nu 
eenige topgevels onlangs gedeeltelijk werden afge
broken, toen men ten onrechte meende en voorgaf, 

hel gebouw op instorten stond, ren vrees, die nu 
wel geweken is Het is dus alleszins begrijpelijk, dat 
velen zich niet tot het gebouw aangetrokken gevoe
len en liet niet der moeite waard achten voor zijn 
behoud in de bres te springen. Zij daarentegen, die 
van oude gebouwen studie gemaakt hebben, geven 
zich gemakkelijk rekenschap van hetgeen het gebouw 
inderdaad is, en van hel aanzien dat het zou ver
krijgen, als het werd bevrijd van latere toevoegsels 
en behoorlijk gerestaureerd, iels waartoe alle gege
vens aanwezig zijn. Wat de architect en de oudheid
kundige mei één oogopslag begrijpen, kan men uit 
een in het „Hbd." te vinden teckening zien, welke den 
achtergevel van het Rokin gerestaureerd vertoont. De 
teekening is gemaakt met behulp der gegevens, die 
men zonder een bepaalde opmeting verzameld heeft 
uit schetsleekeningen naar den bestaanden toestand 
naar pholographicën, welke men tijdens den afbraak 
van een nevenstaand winkelhuis genomen heeft van 
hel vrijgekomen metselwerk, en naar afgietsels van 
het toen blootgekonien beeldwerk. Zij toont voldoende 
aan, hoezeer de Kapel, ontdaan van hare leelijke aan
bouwsels, tot sieraad zal sl rekken van dc omgeving, 
niet weinig zal bijdragen 0111 het aanzien van het 
Rokin te verfraaien en Amsterdam iu het bezit zal 
stellen van een architectonisch bouwwerk van den 
eersten rang. 

I 'it die teekening blijkt afdoende, dat de N. Z. 
Kapel eenmaal een juweel van bouwkunst geweest 
is. 'lil weer kan worden en dat het ccn daad van on
verantwoordelijke barbaarschheid zou zijn zulk een 
monument te vernietigen, een daad welke Nederland 
in dc oogen van geheel de beschaafde wereld jammer
lijk zou vernederen. 

De Bond hoopt dat dc besprekingen, welke thans 
volgens de nieuwsbladen tussehen de rechtskundige 
adviseurs der burgerlijke en kerkelijke gemeenten 
gehouden worden, zullen leiden tot een overleg, waar
van de instandhouding van dit monument het gevolg 
zal zijn en dat de kerkelijke gemeente, gesteund door 
subsidièn van Rijk, provincie, burgerlijke gemeente 
en van particulieren, die voor dat doel reeds f fiooo 
bijeengebracht hebben. 111 slaal zal worden gesteld de 
restauratie onder goede leiding te ondernemen. 

VEREENIGING . D E FRIE8CHE ROITWKRÏNG". 
Vergadering van 20 Detemtet 1899. 

De Voorzitter opent de verf adoring, die door PO" groot aantal 
leden en belangstellenden, ook uit de provincie is bezocht. Na 
afdoening van de gewone werkzaamheden, als liet lezen der notulen 
en het doen van iiicdcdeclingcn, worden drie lellen met algemeene 
stemmen aangenomen. 

Als spreker trad voor dezen avond op de lieer .1. A, van der 
Kloes, leeraar aan de PolvteoWsrhe School to Helft, met een 
voordrarht over: .De haUteen''nhrikugc voorbeen en thans". Bak-
sleenfabrikage, zegt spreker, is e e n der alleroudste takken v a n 
industrie liaksteensclierven uit vcr-chillonde perioden der geschie
denis toonen aan welke vorderingen op rlit gebied in vroegere 
eeuwen gemaakt zijn; echter ligt l-ot 1 iet in de bedoeling een 
leeld Ie geven van wat op dit gebied in lang vervingen eeuwen 
is verrient mnar 0111 na te gaan wnt de ouderen onder ons in 
eigen leeftijd hebben kunnen waarnemen, en de baksteenfabrikage 
van voor ongeveer dertig jaren te vergelijken met die van thans. 

Spreker toonde een monster van een reuzenmop, e i wees er 
op del Heze meestal slee.bt doorbrand zijn: de gave toestand van 
In-t voorhanden exemplaar is toe te schrijven aan opgesloten te 
zpn binnen zwaar muurwerk. Gaar bakken van reuzenmoppen ver-
cischt een vergevorderde techniek; er zjjn thans reuzenmoppen 
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te verkrijgen bjj de hoeren V»n der Loo en Cinov tft HertkeiiH 
tot klinkerhnrdheid en ^elgkkleurijf. Oude reu/.en mop pen, ook wel 
oude Vriezen, in Zeeland oude Zeeuwen genoom 1, zijn zeer onge
lijk van kleur, en geven l'i.i nvond een eigenaardig •chllderacbtig 
aanzien. 

Enkele nrehiterten eUcbon than* ook meer ongelijkbeid van 
kleur. Zoo worden de muruu van bet nieuwe Itdursgebouw te 
Amsterdam in ongelijkkleurige steen opgetrokken. Dc ouderwetsehe, 
aan allen bekende Nederlnndnche Hteen-industric levert veel ver
scheidenheid van kleur op. maar alle groepen bevatten werkelijk 
schoon en goed materiaal; het ontstaan van deze kleuren heeft 
verschillende oorzaken die allen door den spreker worden ver
klaard aan de hand van verschillende monsters, zoowel van iiinteriiial 
in België als in ons land voorha tden. ook met het oog op de 
fabrikngc van pannen ua huizen 

Het begin van de ontwikkeling van de baksteen-industrie in ons 
land dagteekent van ruim '25 jaren Zoo is men b gouuen de 
profielstcenen te bakken, die vroeger door den metselaar werden 
gebeitold in den wintertijd. De protielsteenen van den tegen «oordigen 
tijd voldoen aan de strengste eischen. getuige verschillende iu de 
zaal voorhanden monsters. 

Verwijzende naar ecu groot aantal du dclyk uitgevoerde teeke
ningen, geelt spreker aan de grooto vernetering ia de ovens cn 
iu de werktuigen van den later ea tjjd, en de wflio waarop allerlei 
steensoorten, pannen, tegels, enz. worlen vervaardigd In metsel
en siereteen wordt bier het hoogste bereikt, straatklinkers band
haven hun ouden roem. De concurreotie met het buitcnlau i be
paalt zich alleen tot dc onooglijke BclgHebe steen, waaronder 
veel goed, maar ook veel allerslechtst in iteriaal is Van dakpannen 
heelt men een ruime keuze van vormen; huizen doen niet meer 
onder voor die uit bet buitenland, In prij-i noon in kwaliteit, cn 
het is te betreuren dat i i zooveel bestekken nog Engeleehe buizen 
worden voorgeschreven 

Toen dc eerste gladde onbezande steenen in den handel kwamen, 
ging er een storm op onder de architecten en bouwers, zieli uiten le 
in tal van kranten-artikelen Velen meenden, dut geen in Neder
land uitgeroerd metselwerk schoon kan zjjn zonder oezandeneteen 
Ook werd en wordt nu nog, op grond «au ervarin/, beweerd, dut 
aau onbt-zandc steeium dc mortel niet EOO goed hecht, doch dit 
heelt niet bet minste ln zwaar. 

Ten slotte komst spreker krachtig op tegen dc bewering dat 
de oorzaak van 't afschilferen vau metselsteen meet gezocht wor
den in de kwaliteit van de stcenen, eu dat bet afvallen van tegel-
bekleedingen steeds is te wyien aa-i den onervaren tegelzetter. 
Veeleer li-^t de schuld aan diegene welke de menging der specie 
voorschrijft; cr wordt iu dezen te weinii; tras en te veel kalk 
gebruikt. Te dien opzichte beveelt spreker de lezing nan van zijn 
onlangs uitgegeven werkje: „Handleiding voor den metselaar", 
en eindigde biermede zyn onderwerp. 

Omtrent het geeproeene out-pon zich een zee- geanimeerde 
discussie, betreffende het beweerde van de steenovens d«s heeren 
Van der Loo, CM der oorzakei vau afschilfering van steen en af
vallen van tegels Allen werden door d n spreker beantwoord met 
verwijzing naai tal van Kijks- en particuliere gebouwen en voor
beelden uit de practgk. Hierop sloot de Voorzitter de vergadering 
met dttiikzeggi-g aan den spreker, voor zyn belatigryke eu leer
zame voordracht en aai di leden von, de trouwe opkomst 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDEBCHG DER BOUWKUNST. 
Ai*ni:i;i.iN)i U T R E C H T . 

Vergadering op Dinsdag 19 December 18*11 
Sa opening door den voorzitter en lnhaudeling van een ge huis

houdelijke zaken, werd kennis gegeven van eeu schrijven van den 
lieer Van Wyk over het exposeeren van de teeken'ugon, Ingeko
men op dc door hem uitgesclireveii prijsvraag voor eene gevel-
oplossing. Daar mcu de bezichtiging ervan zeer op prys stelde, 
werd besloten bet uanbo 1 te aanvaarden en de tentoonstelling deu 
26 Januari l'.iOO te doen plaats hebben. 

Nu deed dc penningmeester verslag vai zya Ofer 1899 gebou 
den beheer, terwjjl de commisiie voor liet onderzoek der rekeningen 
er hare goedkeuring aan hechtte. 

Verder werd de begrootiug over 190) behandeld en goedge
keurd. 

De beer J . T Rok. die volgens rooster als bestuurslid af m >est 
treden, werd herkozen; ook werden herbenoemd tot voorzitter, 
secretaris en penningmeester, resp de heeren I. H. .1. v. Lunteren. 
A. J . Vreeswijk en J . T. Kok. 

Daarna had eene bespreking plau's van de door het bestuur 
gestelde vragdii. Besloten werd vraag 2 en + ter beantwoording 
in banden te stellen van de heeren resp. Weidner, v. Leeuwen ca 
Ivrap en Jansen Grolman en Kok. 

Door den heer Alb Nyland werd eene tentoonstelling gaiouden 
van eeuige monsters prisma-glas. Dit gUs is zeer geschikt om 
als reflector tc dienen, en de voorzitter dankte den heer Nijlaud 
voor deze tentoonstelling cu de ophelderingen, die hij er bijvoegde. 

Hierna sloot do voorzitter dc vergadering, 

18119. 
AFDEELING ARNHEM. 

Vergadering van 20 Decembe 
De Voorzitter herdenkt bij de openiug van de vergadering het 

verlies dat de Afdeeling heeft geleden door het overlijden vau 

don heer Korevaar, bibliothecaris. De overlelene was een w a r m 
lid en een goed vriend, en allen zullen zyn ve lies he'reuren. 

Verder dealt de Voorzitter mede, dat van de we luwe van wylen 
het lid Boerbooms vele op Arnhem be;rekking hebbende oudheden 
cn het meercndeel zijner ontwerpen, bier te A nhem uitgevoerd, 
aangekocht zijn door bet Oudheidkundig Museum. 

Als pry^vraig word hat ontwerp vin oen monumentale drink-
fontein u tg.1 schreven. Een ainboi om de bekroonde ontwerpen 
voor het Rotterdamsehe Verzek>ringgebouw op een der eerstvol
gende vergaderingen t-> e.vpoieeren, werd dankhatr aanvatrd. 

D i a r n a werden ds door de Maatschappy gestelde vragen mede
gedeeld en nan dc leden verzocht om zich met de beantwoording 
te heiasten Da r^kciint* en verantwoording over 1899 en de be
grooting voor 1800 werden nagezien en aangenomen. Tot lid van 
bet bestuur werd gekozen dc heer Oollaer, die zich de benoeming 
liet welgevallen. 

Thans kwam aan de orde de bespreking van de vraatf: „Is bet 
no (dig scholen voor opleiding van opzichters te stichten':'" De 
Voorzitter, iu het kort behandelende wat daarover door wijlen 
Prol'. Huet en door den beer Hartman was geschreven, kwam tot 
de conclusie, dnt wellicht de aangewezen weg was, om aan de 
amhachisscholen een voortgezette cursus voor die opleidiog te 
verbinden. 

Het l i l Schaap meende, dat aan de opleiding thans ontbrak'jet 
meer theoretische onderwijs, dat het meerendeel der opzichters 
te weinig theorie bad geleerd en maakte uit do eischei, than* 
gesteld voor waterstaat, genie e. a.. een kort programma. Hieruit 
ontspon zien eeu discussie. Sommigen waren vau oordeel, dat het 
met de practische vorming dan niet goed zou gaun, en dat de 
opzichters geen be'ioefte hnideu aan te veel theorie. 

Het lid Tellcge i vond een centrale school voor de opleiding 
vnn opzichters financieel oumogelyk. Men kan op dit punt on
land niet. vergolyken met Duitschland. MIJ maende ook dat bet 
heter was nin de ambachtsscholen ecu cursus te verbinden. Iu 
het jair s i i werd op de begrooting voor I8U' de eerste bQdrage 
gepU ts voor di subsidiën aan a nluchtsscholen, e i tot hedei. 
is die subsidie voor alle scholen nog geen tweetou; zeker weinig 
in verhouding tot bet staatsbudget Op vele plaatsen moeten die 
scholen nog komen- Voor b t̂ platteland zo*i spreker echter het 
leer iu^enstelsel aanraden Het z >u d inrom niit practisch zijn. 
tha s weder met nieuwe stichtingen aan te komen i>ij de Regee
ring Dit zijn spreker's practise be r»ez*aren. Bovendien meent 
spreker dat men de bes'e opzichters zal krygen dojr verdere op-
leiding op de ambachtsscholen. 

De ingenieurs krygen aan de academieën veel te weinig practijk. 
Vójr honderd jaar stonien de ingenieur*, wat practische kennis 
betrof, veel hooger dan thans Meu denke slechts aa i Leeghwater. 
Het aanuemingstelsel heeft de ingenieurs naar de bureaux terug
gedrongen, en de bezwaren daaraan varbondeo, zijn te onder
vangen door bj de opzichters de practyk te ontwikkelen en hoog 
te honden In de eerst* plaats zou spreker als eisch willen stellen, 
een groote mate vun pruciische kennis op het gebied va i bouw
materialen. De oua ingeiiiiamheden die op werken soms voorkomen, 
zijn menigmaal toe te schrijven aan onoordeelkundige keuringen ; 
verder eeu goede k muis van de verschillende ambachten eo voor 
eigen beheer kennis van verdeeliug van arbeid, ge»cbikthoid om 
met volk om te gaan en controle uit to oefenen, zi daar eischen 
die op een goed georganiseerde amhichtsschool iu verband met 
de pracijk kunnen geloerd worden. Wanneer eerst de leerling de 
amtiachtsscbool bezocht, daarua drie ol' vier ja ien practisch ging 
werken niet avondopleiüng, dan gelooft spreker dat het resultaat 
bevredigend zal zijn. 

Hij, oie dan niet op de amhichtsschool was ge wee t. zou dan 
door een examen moeten toouen de verdere opleiding te kunnen 
volgju. Omtrent dc practische bekwaamheden zou uien zich in 
de werkplaats kunnen vergewissen, daar examens in de praefcjjk 
moeilijk gehouden kunnen worden. 

l i I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-GmvENHMiE. Bg koninklijk heBluit van 27 December 1899 

No. 118 is eene commissio ingesteld tot het houden van een Ter-
gclfjkend onderzoek van caudidaten, dingende naar bet getuig
schrift van voldoend afgelegd e.\aineu van opzichter van den 
Rijkswaterstaat, I» jHtaaude uit de leden: W. F Leemans, inspee-
teur vuj den Rijkswaterstaat alhier, tevens voorzitter; H. K. de 
Bruvn, hool'iingcnieur van den Rijkswaterstaat alhier; X A M. 
van den Tüoorn, ingenieur van den Rijkswaterstaat te Dordrecht; 
A. I Kempees. ingenieur van den Rykswaterstaat te tiorincbom ; 
D. I. 1 K tuttel. Rijkshou«meester in het 2d di-trict alhier; K-
Iv van ilysi'it-e, hoofd eener openbare school alhier; .1. F. Wgten-
horst, ingenieur van den Rijkswaterstaat te Hoorn, tevens secretaris 

— ln een vergadering van _Arti et loduatriae" herdacht de 
voo zittor, de heer Joh .Mutters .Ir., de groote verdiensten vaa 
het overleden cerelid, den li er A. I' Godou. 

Op voorstel van bet bestuur werd besloten, fbO beschikbaar te 
stellen voor de commissie, die zich bezig boudt met de • i t s e o d t n g 
van beltwame llaagscliB werklieden naar de Parysche tentoon* 
stelling mogelijk te maken. 

Aan bet eiudo der vergadering stelde het bestuurslid, do beer 
Bou-gonjon, den voorzitter een door hem vervaardigden, fraai ge-
heeldhouwdon presidentsbam^r ter hand,ten gebruike bg de leiding 
der vergaderingen en als herinnering aan het 15-jarig bestaan. 

41/ 

Na afloop der vergadering bleven de leden gezellig bijeen. Namens 
de inzender» ter jongste tentoonstelling van „Arti" werd door den 
heer N. van Vliet nnn den secretarie, den heer Fred. .1 Uehnlante, 
die zich veel moeite daarvoor had gegeven, een geschenk aange
boden 

— AHeveritg 12 van De Natttut uitgave van .1 G Broe.e, tc 
Dracht) bevat: M*jten-planten. door Dr II. J . ('alkoen. — • *o 
l'est, door Dr. R. O. Kjjkcns • Nog een» «Rayons crépusruUire» , 
door l'hr. A. C. Nell. - Hooiland. Ken geognostiscbe studie, door 
C. •!. Koning. — Schadelijke insekten. (kakkerlakkenl. d or Dr. 
J. E Rombouts. — De ontwikkeling der oorlogsvloot in de \ er-
eenigde Rt.ten van Noord-Amerika. dour H. V - Resultaten der 
jongste onderzoekingstochten ter zee, door A D. Hegedoorn 
Boekaankondiging. — Sterrenkundige opgeven en mededeelingen, 
door Ant. l'annekoek. — Correspondentie. 

I* E R S1) N A L I A. 
Bij den waterstaat in N'ecl.-lndië is: 

b e p a a l d dat de ingenieur 2e kl. A. Vroeeom de Heen, wordt 
heiast met het doen der voorbereidende werkzasmheden in het 
belang der watervoorziening van de hooldplnats Socrabnja; 
. t o e g e v o e g d uan den chef der -to waterstaatsslileeling in 
het belang der voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van 
de vtntervoorziening i"cr hool'dplnats Soerabnja, de aspirant-inge
nieur \V. J . Steup en de ambtenaar ter beschikking, dienstdoende 
als aspirant-ingenieur, C'. A. K. van Leeuwen. 

— Bij de staatsspoorwegen op -lava is gedetacheerd bg de ex
ploitatie der westerlijnen, de tjplelijke onder-opzichter 2e kl. van 
den aanlegdienst l i . I. O. van Hamen. 

- Bg kon. besluit is. met ingang vnn 1 Januari 1900, bfj den 
Rgkswaterstaut bevorderd lot opzichter 2e kl. W. van l.angeveld, 
thans :te kl., en tot opzichter 8e kl. J. Kooreman, thans -le k l , 
eu is, met ingang vnu 1 februari 1900, benoemd tot opzichter 
van den Rijkswaterstaat 4e kl. C P. J. Bloemkolk. 

— Bg kon. besluit is, met inmeng van 1 Januari 1900,benoemd 
tot waterbouwkundige by de ouder bet Departement van Binnen 
lundsche Zaken resBorteerende domeinen, dc hoofdopziener der 
domeioen in Noord-llrubant. A. Nugteren. te Breda 

-— Bg kon. besluit is benoemd tot bureel-ambtenaar de kl . 
van den Rgkswaterstaat H. A. E. Revnders. le Utrecht. 

— Bg beschikking van den Minister van Waterstaat is benoemd : 
de civiel ingenieur A K. J . .Schill, te 's-liravenbage. tot tijdelijk 
adjunct-ingenieur bij den bouw van een bruir over dc Oude Maas 
te SpijkeniBse: de civiel-ingenieur 1'. P. Fietermaat, te Delft, tot 
tijdelijk adjunct-ingenieur bjj de verbetering van het kannul ren 

lient nanr Ter Neuzen; tot buitengowoon opzichter N. A. Sizoo, 
te 'B llertogenbosch. bij den l:ouw der brug over de Oude Maas. 

— Hij beschikking van den Minister van Binnenlnndsche Zaken . 
is benoemd tot buitenoewoon opzichter hg den bouw van een 
gebouw voor toegepaste natuurkunde te Delft, NV. Gr. F. Stein-
metz. te Zaandam. 

- De adjunet-secreturb', toegevoegd aan de staatscommissie 
tot voorbereiding van maatregelen tegen verontreiniging der open
bare wateren en van tijdelijke mnntregelen tegen den veront
reinigden toestand van de grachten te Dell't en te 's-<iravenhago, 
js de heer Biiseker. ingenieur. 

— De heer J Mak. opzichter aan dc gasfabriek to Schiedam, 
heelt den rang gekregen van adjunct-directeur. 

VAC A NT I: BETREKKIN*!! E N. 
— W a t e r b o u w k u n d i g nmbtenanr bij het waterschap 

Baarland Zccl.l. Jaarwedde f800. Vereischton: volledige kennis 
van peilingen, oever- cn dijksverdediging Adres op zegel, met 
opgeef van leaftjjd, betrekking onz , v'<'r lft Jan. aan den dijk
graaf A . Bruggeman te Baarland. 

D I E X S T A A N B I E D 1 H U E N . 
(JJit nstaa libit dingen in beknoplen vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneerden tweemaal per jaar twee achlct eenvolgenae mëJt n, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brie-ven.) 

Opzichter, bekend met de burger- en waterbouwkunde, van 
getnigeehrtften, enz voorzien, zoekt plaatsing. Adres lett. W. 
Bureau dezes. (Zie aav. in dit 110 I t l ' 

I N F O R M A T I E - B U K E \ U TECHNISCH!•: V A K . 1 KEI-MI;I.MG 
M A K N I X S I KAAT 360 A M . S T F K D A M . 

2 Bouwk, teekenaars, leeft. resp. itien 2 1 j.. ongeh., verl. 
sal. resp. / 50 en / 60. 

7 Bouwk. opz-teek , leeft. resp. 22, 23, 33, 21, 21, 23 en 
24 j., ongeh., verl. sal. resp. / 40, / 75, ;'t 80, / loo, 
/T10, / 60, / 60 a 70 en / 80. 

t Bouwk.-opz., leeft. 31 j . , geh., verl. sal. /' 80. 
: Waterb.-opz , „ 24 „ ongeh. ,, „ / 70. 
[ Opz.-landm., ., 37 f 1 500 per jaar. 
2 Werkt.-tetkenaars, resp. 21 en 22 j , ongeh., verl. sal. 

/ 60 a 70. 

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

Heeren Architecten 
Een OPZICHTKB, brkenri en ver

trouwd niet nle burger- en waterbouw
kunde, vnorzien van geinigs, hr den en 
aanbeveling, Hoor ointlati ighedrn on
afhankelijk fan zijn wil, zonder be
trekking, komt tol u met 't verzeek, 
om geplaatst te worden. 

Adre.: Bureau Tau he Opmerker te 
'•-Oravenhage, letter W. 

BOUWMATERIALEN. 
In een kl. stad (lijn C. S.) TB KOOI', 

eene 50 j a a r best. Z A A K . Vaste 
clientèle, Takkennie onnoodig;. Koopaom 
met Huis, 2 Pakhuizen Voorraad en 
Bedrijfskapitaal f l l . O O O . Desnoodi 
flinke Hypotheek. BrieTen letter W, 
Boekh. MADO K Co., DilrecW. 

GEBR. VAN DER VLIET 
IJierhandelaars te Amsterdam. 

Th VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: •.">(> lie Rnyterkade, AMSTtlKliAM, Filiaal: •'«! Kokiii. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Vo, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van tomflette Badinrichtingen — /'ticaal-Inrichtingen.— 

Shank» Closets zgn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, JJzeren Badkuipen.— 
I Closets, II 'aschlatels, Irinoirs enz. — \ t'. K W . t R V l M . en V K X T I L A T I S . 

Belast zich met de plaatsingen inrichting in gelu cl Nederland. Zeer concurreerende prijzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

VAN RIJN & Co., SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
Glasverzilvering | 

v o o r de a roett ut en tetaten. 

ROTTERDAM. 
I Kentaur en M-utt-ijn lilucttikwi'eker 
I straal Ü4 b.jtl. Xienwe llinttcnwey. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

Staal-, Plaat-, Band-, Hoek en T-IJzer enz. 
• t a l e n B a l k e n in verschillende profielen 

en lengten. 
Vttlen ea gegoten S taa l uit de fabriek 

»an Gebr. BÜHLER & Co. te Weenen, alsmede 
CIRISTIANIa STER Hoefnagels. 

W. J.WEISSENO 
Nleowendijk 111, AuiMtenlnm. 

Fabriceer', GEIJKTE DUIMSTOKKEN, 
Twee- en V i j f Meterlatleu. 

STALEN MBETKHTTIN6EN, 
Balcena, Jalono, 

KOPEREN E N S T A L E N 

Peillijnen, Peillooden, Peilstokken, 
PEMWJHVHA l,M21V «te*, 

i ••(azijn ran Paaserdooiea, 
TEEKENBEHOEFTEN 

m— OtelimcHe M*ftneinente*. 
EO .1 F K K E M . P B I S M A ' S e n z . 

H0UTCEMENT 
B E D E K K I N G E N worden tot 
MUUke prijzen en onder garantie 
geleTerd door 

W. J. VAN ELDEN Hz. 
Vooet- en 'Sitthteerker, 

S i n g e l 2 2 9 b|d P a l e i s s t r u t , 
A M S T E B U A ! r l . 

Vertegenwoordiger der eedert IBeS ge
vestigde firma C A I 3 L M C H M I U T * 

Ca., te H1RSCI1BERG in Sitezie. 
lateriaal ook afionderlijk verkrijgbaar 
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H P . DEK BOER, 
Wollenfoppenstraat 39. 

• t o r i i :m»AU. 
Specialiteit in bet vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKQVEMS 
i 

Bekroond met den hoog/ten Prijs en 
Gouden en Zitvmen Medaille A M S T E R 
D A M 1894, en Gunden Medaille. D O R 
D R E C H T 1896. 

Bonwt ook OVENS met u i t r i jden 
den b a k v l o e r en D r a a i o v e n * . 

A &.NBESTEDING. 
Op MAANMtAti eten Xnten Januari IHOO dea namiddag* te 12 

uren zijn BURGEMEESTER en WETHOUDER* der Gemeente LEIDEN, 
voornemens op hei Rtadhu s aldaar, a a n te b e s t e d e n : 

gedurende 

AMBESTEDIM. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DER3 van Zimmlmii zullen op Z a t e r 
d a g O J a n u a r i 1900, des namid
dag! ten l ' / i ure, in het GEMEEN
TEHUIS 

aanbesteden: 
l o . l i e t o n d e r h o n d d e r 

NI runt - en G r i n d w e g e n . 
B e r m - e u O e v e r w e r k e n 
g e d u r e n d e l i e t ju a r 
i»oo. 

'i>. l i e t a a n l e g g e n v a n 
Nt raten o p d e t e r r e i n e n 
v a n d e n g e • l o o p t e n 
m o l e n ..l>e O o i e v a a r " , 
t e r o p p e r v l a k t e v a n 
o n g e v e e r IVMMIO J l ' . 

Bestekken sub 1 ik f9,79», en sub 
2 i'i ƒ 1 , 5 0 zijn verkrijgbaar ter Ge
meente-Secretarie 

Inlichtingen geeft de Gemeente-
Architect 

Z A A N D A M , 21 December 1899 
Burgemeester en Wethouders 

voornoemd, 
H J C V A N TIENEN. 

De Secretaris, 
Z A A L B E R G 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS 'Ier Gemeente MlSHEM zullen 
Bonelrrelaa -* Januari 1900, 
's voormiddags 11'/» uur, in het open
baar, ten Gemeentehuize a a n b e 
s t e d e n : 

B E S T E K No. 18. 
l i e t l e v e r e n v a n I 27'/ . J l 

H O U T a a n b a l k e n , 
r i b b e n e n d o k p l a n -
k e n . v o o r d e N o h i p -
b r u g g e n te Arnhem e n 
t e II enterroort. e n I I O 
J l ' H O U T a a n v l o e r 
d e l e n e n v l o e r r i b 
b e i i v o o r N e h o l e n e n 
( • e b o u i v e n . 

Inlichtingen: alle werkdagen, tot en 
niet den :in Janusri a. s , «lei voor
middag! van 10—12 uur aan het bureau 
Gemeentewerken in de Kadestraat; be
stek met gezegeld inschrijvingsbiljet it 
ƒ 0,50 tot dien dag verkrijgbaar aan 
bet bureau Gemeentewerken ten Ge
meentehuize. 

l e . He t l everen v a n B o u w 
m a t e r i a l e n , N c h o o n n i n a k g r -
reedachnppen, e n z , i n X I V 
Percee len . 

Perc. I. Vuren- en Grenenhout. 
„ II. GecreosoteerdePerkoen-

palen 
„ III Eikenbout. 
„ IV. Ijzerwaren. 
„ V Vulkachels (model schild

pad). 
„ VI. Stelen voor gereedschap

pen en sneeuwschoppen. 
„ VII. Plaat- en Staaf-ijzer 
„ VIII Gegoten - ijzeren slijk-

bakken. 
„ IX. Kalk, Tras, enz. 
„ X. Verfwaren en 'Desin-

fectiemiddelen. 
., XI. Bezems en Boenden 
„ XII Eivormige cementriool-

buizen. 
„ XIII Tweewielige bak- en 

ardere wagena 
„ XIV. Sponzen, Dweilen, 

Zeemlappen, Borstels, 
enz. 

Het bestek en de monsters liggen 
ter bezichtiging aan de Stadstimmer-
werf, op eiken werkdag de besteding 
voorafgaande, van 's morgens te 9 uren 
(Ot 's namiddags te 4 uren 

Se. H e t wiiM.ehen der g l « z e . n 
enz der Gemeente-gebouwen 
In V P e r e e e l e n , g e d u r e n d e 
IOOO en I 9 u l . 

3e. H e t v e r n i e u w e n v a n ge 
b r o k e n g l a x r u l t e n der «»e 

De bestekken liggen ter intsg-i en overname en zijn per stuk verkrijgbaar 
gesteld a ƒ 0 . 7 5 op het bureau van Gemeentewerken eiken we'kdBg de 
besteding voorafgaande, van 's morgens '.' uren tot 's namiddags 4 uren (Fran
co toezending per post 5 cents verhooging; postzegels worden niet in ont
vangst genomen.) 

Inlichtingen worden dagelijks verstrekt tusschen 11 en 12 uren. 

m e e i i i e gebouwen 
1900 en 1901. 

4e. H e t wi t ten v a n p la fo nd* 
en muren «ter ( i i i i i e e i n e . s e 
buut ten In V Percee len gedu
rende 19UO 1901 en I9<>» 

5e. H e t o n d e r h o u d e n < a n . l . -
l o u a i ë n , G o r d i j n e n . U o e r k l e e -
d » n en H o r r e n der Ge meen te -
it< l i i i imei i n V P e r ree len , g • 
d u r e n d e 1900 en 1901. 

(le H e t leveren v a n N i r a » « -
» n H e t a e l a i e e n , In H P e r 
eeelen 

l'ero. I. 239.000 stuks Waalstraat-
ttraatklinkers. 

., II. 22 000st Rijnstraatklinkers. 

1 60.000 stuks Vlakke-grijze 
S'raatklinker». 

55.000 «tuks Blauwe l»te 
toortJtillVr straatklinker. 

. „ i 20 000 stuks Ondergrauw. 
" I 40.000 «tulisHoerengrauw. 
Perc. I l l en IV Rijnvorm. 
7e. H^t leveren vnn O u r t h e -

en L a v a k e i e n . I<> II P e r c e e l . n . 

Perc. I 151.600 stuksOurihe-keiën. 
,, II. 481)00 stuks Lava-keien. 

8 » . H e t leveren en p l a t t e e n 
v a n t i en n t o o t p a l r n . 

Aanwijzing op Woensdag den 3 len 
Januari 1900, ües vuormiddsgs te II) 
uren, aanvangende bij de brug Hee
rengracht tegenover de Katoenfabriek. 

9 ' . H e t l e v e r e n v a n een 
i j z e r e n B a l l a M t p r a a m . 

BECKER & BUOOINGH. 
^Vr i i lu ' in . 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A N - H O E K H E E T -
RN A N D E R R 

I W N T B I J M E X T E W , 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T M , 

LANDMETERS, T E E K E N A A M , «na. 

G e ë m a i l l e e r d e 

JPeil s c l i H l en. 
WEEGWERKTUIGEN. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland", 

http://iiiiieeine.se
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