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A D A M N I C O L A A S G O D E F R O V . 

Toen wij verleden week Bastiaan de Greef ten 
grave brachten en zijn oude vriend Godefroy gevoel-
volle woorden aan diens nagedachtenis wijdde, heb
ben wij niet vermoed, dat slechts weinige dagen 
daarna ook de redenaar van ons voorgoed scheiden 
zou. 

Nadat de droeve plechtigheid was afgeloopen keer
de Godefroy niet, als de overige deelnemers, naar het 
sterfhuis terug, doch noodigde hij mij uit, hem naar 
zijne woning te vergezellen, om mij van D e Greef 
het een en ander te vertellen. 

E n wij zaten langen tijd in die zijkamer op de 
Oude Turfmarkt, mij zoo goed bekend. Fijne sigaren 
kwamen voor den dag en Godefroy sprak met die 
levendigheid en die nooit falende herinneringsgave, 
welke tot zijne kenmerkende eigenschappen behoor
den. Meer en meer verdiepte hij zich in het verledene, 
en scheen ten laatste meer tot zichzelf, dan tot zijn 
toehoorder te spreken. Zi jn leven g'ng toen aan 
zijn geest voorbij, misschien wel, ofschoon hij dit 
niet gedacht zal hebben, voor de laatste maal. Bi j het 
scheiden drukten wij elkander de hand, om het nooit 
weer te doen. 

Mijne herinneringen aan Godefrov nemen een aan
vang met mijn schooltijd. H i j en mijn vader hadden 
gemeenschappelijke vrienden en kwamen daardoor 
dikwijls met elkander in aanraking. Ik weet nog, hoe 
ik Godefroy voor het eerst zag in gezelschap van den 
ouden Jan Wijsman, den oom en naamgenoot van een 
dergenen, die thans als uitvoerders van den laatsten 
wil des overledenen optreden. Godefroy was toen nog 
niet gri js; hij liep rechtop en in zijn'zwarte sluitjas 
deed hij aan een officier in politiek denken. 

Deze eerste ontmoeting zal in 1872 of [873 hebben 
plaats gevonden. Ik bezocht toen de Amsterdamsche 
Hoogere Burgerschool, die onder de vaderlijke leiding 
van D . van Lankeren Matthes stond. Ik moet eerlijk 
erkennen, dat destijds de wiskunde weinig aantrek
kelijks voor mij had. Mi j boeiden meer de letterkun
dige vakken, in het bijzonder de lessen, toen door 
Doorenbos, den geestelijken vader van de „genera t i ï 
van 188o", aan een zeer weinig dankbaar of oplettend 
gehoor, de „generat ie van 1870", gegeven. In mijn 
Burgerschooltijd toch gold alleen de wiskunde en wat 
daarmede in verband stond als de moeite waard ; de 
letteren moesten het loodje leggen. 

E r bestond destijds reeds een wiskundig genoot
schap te Amsterdam, dat, geloof ik, tot zinspreuk 
had „ E e n onvermoeide arbeid komt alles te boven" 
V a n dit genootschap was Godefroy een der ijverigste 
leden. Onze leeraren in de wiskunde hadden dan ook 
een grooten eerbied voor hem, omdat er geen vraag
stuk was zóó ingewikkeld, of hij wist er een oplossing 
voor te vinden. 

In dien tijd zond mijn vader mij naar den ontzag-
wekkenden wiskunstenaar, om hem de rechtlijnige 
teekeningen, die ik op den cursus van „Fel ix Meritis" 
gemaakt had, te laten zien. Niet zonder angst ging 
ik naar de Oude Turfmarkt, vreezende, dat mijne 
geringe mathematische kennis zou blijken. Doch Go
defroy, die toen, naar ik meen met een kantoorgebouw 
op den Singel, achter de Associatie-kas, bezig was, 
nam mij mede naar boven en liet mij al de teekenin
gen zien, die hij zelf voor dit bouwwerk gemaakt 
had. Ik begreep daar natuurlijk niets van, maar was 
al blij , dat de wiskunde van het tapijt was gebleven. 
Zoo heb ik dan van de eerste kennismaking met 
Godefroy nu juist geen bijzonder aangename herin
nering, ofschoon hij de welwillendheid in persoon 
was. Meer naar mijn smaak was het, toen mijn vader, 



die ook met Potgieter persoonlijk bekend was, mij-
met een opstel over een van diens verzen, dat de 
goedkeuring van Doorenbos had mogen wegdragen, 
naar dien dichter zond. De kleine, en toch zoo groote 
schrijver, met een roode Turksche muts op, was met 
minder vriendelijk dan Godefroy. Maar daar ik mi) 
in de letterkundige vakken sterker voelde dan in ~e 
wiskunde, was ik meer op mijn gemak. N o g bewaar 
ik, als kostbare relieken, de beide boeken, die Pot
gieter mij toen schonk. 

In het jaar 1875 deed ik mijn eind-examen en 
moest tot de keuze van een vak besluiten. Schilder 
had ik willen worden, doch dit was tegen den zin 
mijns vaders. H i j ging met mij naar Godefroy, en 
deze ried aan de bouwkunst te kiezen. De beste ma
nier om dit vak te lecren scheen hem het b e z o e k e ï 
van de daglessen, die \ Y . Springer toen gaf, en het 
volgen van den avondcursus aan de Rijks-academie 
voor Beeldende Kunsten. 

E n zoo heb ik een jaar lang overdag de orden var. 
Y i g n o l a en le houtverbindingen geteckend, om des 
avonds of in den vroegen morgen de geheimenissen 
van het klein-pleister te bespieden. 

Maar toen dat jaar 0111 was, werd mijn vader ge
troffen door den eersten aanval der ziekte, die hem 
ten grave zou slepen. H e t was uit met de lessen en 
ik werd naar een assurantiekantoor gezonden. A l s 
jengste bediende heb ik elf dagen de Amsterdam-
schc koopmansbeurs bezocht, met mijn patroons 
staande om een geheimzinnige zwarte „schoenenbak", 
die in het assurantievak een groote rol speelde. 

Den elfden dag werd het mij te machtig. Ter 
beurze deelde ik aan mijn verbaasde patroons mede, 
dat zij mij niet terug zouden zien, en ik stapte fier 
onder de Jonische zuilen door, om pas jaren later, 
in den dienst der Amsterdamsche Publieke Werken, 
Zocher's portiek weer te betreden. 

Door een gelukkig toeval, waarbij Godefroy een 
rol speelde, kwam ik weer in de bouwkunst terecht. 

Mijne liefhebberij voor de geschiedenis der archi
tectuur bracht mij daarop met Godefroy in nauwere 
aanraking. Ik had vernomen, welk een prachtige bi 
bliotheek hij verzameld had. E n zoodra ik iets weten 
wilde, g ing ik naar de Oude Turfmarkt, om daar 
Godefroy altijd tot inlichting bereid te vinden. 

Godefroy was een eigenaardig man. H i j sprak veel 
en gaarne, en eenmaal aan het woord, hield hij er 
niet van gestoord te worden. D e rijkdom zijner ge
dachten was verbazend, en steeds bracht hij, uit zijn 
boekverzameling, die werken voor den dag, die kon
den dienen om zijn zienswijze toe te lichten. W i e 
bij hem was, verveelde zich niet, als hij den gastheer 
maar nam, zooals hij nu eenmaal was. 

Want Godefroy had zijn voorkeur, of wi l men lie
ver, zijn stokpaardjes. A l s uitnemend wiskunstenaar 
trok vooral het geregelde, het systematische hem aan. 
V igno l a en- Alessi in de ióe eeuw, Dorsman in *te 
17e, Blondel in de 18e eeuw, Percier en Fontaine 
in de 19e eeuw waren zijn lievelingsmcesters. 

In „Giacomo Barozzi, gezegd D a Vignola", zooals 
hij dezen architect altijd met plechtigen eerbied noem
de, waardeerde hij niet slechts den schepper van de 
„regola", met hare modulen en parten, maar vooral 
den bouwmeester van het kasteel Caprarola, bij V i -
terbo, in 1559 voltooid. H i j werd nooit moede, der. 
vijfhoekigen plattegrond van dit bouwwerk te prijzen. 
B i j de ronde binnenplaats steeg zijn bewondering tot 
vereoring, en over de trap naast den hoofdingang 
geraakte hij in verrukking. N o g bij ons laatste ge
sprek bracht hij Caprarola te pas, en gaf hij aan 
de mij zoo bekende gevoelens lucht. 

O o k Galeazzo Alessi stond hoog in zijn achting, 

en wel voornamelijk om het Palazzo Marino, dat hij 
in 1558 te Milaan bouwde. Den 27n October 18SO 
heeft Godefroy het genootschap „ A r c h i t e c u r a et 
Amici t ia" , welks ccrelid hij was, op een bijdrage over 
dit gebouw vergast. 

Adriaan Dorsman, de bouwmeester van vele A m 
sterdamsche hoerenhuizen uit 't laatst der 17e eeuw, 
de ontwerper van de Ronde Luthersche kerk, de aan
legger van de vestingwerken van Naarden, behoorde 
eveneens tot degenen, waartoe Godefroy zich aange
trokken voelde. Was het, omdat hij de Nieuwe W a -
lenkerk ter plaatse van één der huizen van Dorsman 
gebouwd had ? Ik herinner mij altijd nog, hoe hij mij 
Dorsman's woonhuis, aan de Hcerengracht bij den 
Amstel , kenbaar aan de initialen van den bouwmees
ter en aan de zinnebeelden van zijn vak, onder het 
balkon uitgehouwen, wees en daarbij het aan lofspraak 
op dien I7e-ccuwer niet liet ontbreken. 

In Blondel waardeerde Godefroy den voortreffelij-
ken vakman ; de liefde voor Percier en Fontaine had 
hij ongetwijfeld door zijn omgang met den ouden 
heer De Greef, die hun leerling was, gekregen. 

Het zou niet meer dan natuurlijk geweest zijn, in
dien Godefroy's bouwwerken de blijken droegen van 
de bewondering voor de kunstenaars, die ik boven 
noemde. Toch is dit niet het geval. De reden daarvan 
is, naar-ik vermoed, deze geweest, dat de ige-ecuw-
sche architect, niet over groote middelen kunnende 
beschikken, er niet aan denken kon de werken dei-
Italianen of der Franschen na te volgen. 

Veeleer vindt men in Godefroy'. gebouwen de 
Munchener school van 1830—1850 terug, doch ont
daan van het al te opgesierde, dat sommige gebouwen 
aan de Isar kenmerkt. Het gebouw der Yachtclub te 
Rotterdam was zijn eerste zelfstandige schepping. 
Godefroy mocht gaarne over dit werk spreken, waar 
hij veel eer mede had ingelegd. N o g de laatste maal, 
dat wij samen waren, verhaalde hij van zijn weder
varen met Prins Hendrik der Nederlanden, die als 
oprichter der Yachtclub dikwijls naar de vorderingen 
van het werk kwam zien. 

Over het algemeen zijn de werken, die het Gode
froy gegeven was uit te voeren, niet van een monu
mentaal karakter geweest, ten minste als men van 
een monument eischt, dat daarbij in de eerste plaats 
aan wat de schoonheid verlangt wordt voldaan. He t 
Zeemanshuis, het pakhuis der Nederlandsche H a n 
delmaatschappij, de kantoren van ditzelfde lichaam, 
de school aan de Lindengracht, het Portugeesch Is
raëlitisch weeshuis aan de Jodenbrecstraat, 'tiet 
Kraamvrouwengesticht, het Stedelijk Ziekennuis, het 
Diaconie-weeshuis naast het Vondelpark, dit alles zijn 
gebouwen, waarbij vóór alles met de eischen der doel
treffendheid moest rekening worden gehouden. E n 
Godefroy heeft getoond tegen zijn zware taak te zijn 
opgewassen. Want de indceling van al deze ontwor
pen is uitnemend, de detaillcering en de uitvoering 
getuigen van buitengewone kennis en zorgvuldigheid. 
Slechts de Nieuwe VValenkerk gaf den bouwmeester 
gelegenheid, ook als gevelontwerper, te toonen wat 
hij vermocht. 

Godefroy is een der laatsten van dat architecten
geslacht, hetwelk, opgeleid in een tijd, toen de prac-
tijk als hoofdzaak gold, alles in zich vercenigde, wat 
van een bouwmeester mag worden verlangd. Gode
froy was zijn eigen tcekenaar, zijn eigen opzichter, 
ja hij zou zijn eigen aannemer geweest zijn, ware dat 
noodig gebleken. H i j was misschien meer een denker 
dan een kunstenaar, maar hij bleef altijd smaakvol. 
Zelfs de wijze, waarop hij en zijne tijdgenooten de 
wiskunde beoefenden, niet om daar ecnig practisch 
doel mede te bereiken, doch meer als edel spel, bv. 

het schaken, sloot smaak niet uit. Groote waarde 
werd gehecht aan wat men een „elegante" oplossing 
der gestelde problemen pleegt te noemen. 

A l s De Greef was Godefroy fijn beschaafd. D i e 
beschaving bleek niet slechts uit zijn voorkomen en 
manieren, die beschaving toonde hij door zijn groote 
veelzijdigheid. Ik heb het reeds vroeger gezegd, Go
defroy was een universeel man, zooals ik er onder 
•de thans levende bouwmeesters geen zou weten aan 
te wijzen. 

Over de onderscheidingen, hem te beurt gevallen, 
spreek ik niet. V a n zijn jeugd af aan was hij een 
voorstander van het vereenigingsleven en tot zijn 
dood toe verdeelde hij zijn belangstelling tusschen 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, het 
Wiskundig Genootschap en „Archi tectura et A m i 
citia". 

H i j schroomde nooit voor zijn meening uit te ko
men en was vooral verontwaardigd, wanneer iemand 
met andermans veeren pronkte. In 1878 bracht hij 
aan het licht, hoe het bekroonde fontein-ontwerp voor 
Soestdijk een zuivere copie van de Fontana delle 
Tartarughe te Rome was, in 1885 vestigde hij de 
aandacht op de al te treffende overeenkomst tusschen 
het bekroonde beurs-ontwerp en het Raadhuis te L a 
Rochelle. 

Met de „nieuwe kunst" van tegenwoordig had hij 
geen vrede. Toen ik hem de laatste maal sprak deed 
hij mij de vraag, of ik de Amsterdamsche beurs in 
aanbouw, die hij kort te voren bezocht had, mooi 
vond. Ik antwoordde dat de tijd, om een oordeel te 
vellen, nog niet gekomen was. E n toen hield hij ecu 
betoog over de waarde van verhoudingen in de bouw
kunst en haalde hij tal van gebouwen aan (waarbij 
Yignola en Alessi niet vergeten werden), om zijn 
mcening te verduidelijken. 

Godefroy stond reeds bij zijn leven zijn rijke bouw
kundige bibliotheek af aan den Staat der Nederlan
den. H i j had dit niet moeten doen, want het kostte 

• den verzamelaar veel, dus van zijn schatten te moeten 
scheiden, te meer daar het Ri jk , zooals het gewoonitjk 
in zulke gevallen gaat, zich weinig toeschietelijk toon
de en met heel wat vieren en vijven aankwam. 

Godefroy werd van dit alles zenuwachtig en zijn 
gezondheid leed er onder. Doch in den laatsten tijd 
was hij weer goeddeels de oude, en hield hij zich, naar 
hij mij mededeelde, vaak met zijn geliefkoosde weten
schap, de wiskunde, bezig. 

In Godefroy is een edel man, een bekwaam bouw
meester ten grave gedaald. E e n lichte ongesteldheid 
heeft mij, helaas, verhinderd hem mede de laatste 
eer te bewijzen. Met groote voldoening vernam ik 
-de woorden van waardeering, bij zijn graf gesproken, 
en daarbij kwam hij mij voor den geest, zooals hij 
kort te voeren, de zilveren kruin ontbloot, bij de baar 
van zijn vriend De Greef stond, om hulde aan diens 
nagedachtenis te brengen. 

W e l treffend, dat die vrienden elkaar zoo spoedig 
in den dood zijn gevolgd. Hunne heuchenis leeft in 
onze harten voort. 

A . W. WEISS.MAN. 

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

rooi 
JAN DE QUACK , Architect te 's-Gravenhage. 

D e woorden theorie en practijk zijn en worden zoo 
onophoudelijk gebezigd op elk gebied, dat het voor
zeker niet noodig zal zijn stil te staan bij hunne be-
tcckenis. 

Toch mogen we ons niet ontveinzen, dat juist op 

kunstgebied de s c h i j n b a r e tegenstelling in hunne 
betcekenis méér bestaat, dan oppervlakkig vaak 
wordt aangenomen. 

Is in 't algemeen de theorie de in woorden en stel
lingen gebrachte practijk en de practijk de door da
den, handelingen of werkstukken vertolkte theorie, in 
de kunst effaceeren zich zoo menigvuldig de grenzen 
en zijn veelal de nuances zóó zwak onderscheiden, dat 
de daad of de uitvoering slechts ecne andere uiting, 
een andere schrijfwijze voorstelt van de wetenschap 
pelijke stelling daaraan ten grondslag liggende. 

Allereerst dringt zich de vraag aan ons o p : „ W a t 
is er eerder geweest — Theorie of Practi jk?" en om 
dit aan de hand van de wereldgeschiedenis na te gaan, 
moeten we afdalen tot de eerste stadiën der mensch-
heid en terugkecren tot den oertoestand der oudste 
volkeren. 

Toen de eerste mensch zijn lichaam dekte met een 
dierhuid of bladerentak, zal deze handeling voorzeker 
geweest zijn een practische, daar men moeilijk kan 
veronderstellen, dat zij voorafgegaan werd door ecne 
wetenschappelijke redenccring, betoogende op specu
latieven grondslag, dat het aanbrengen dier bedek
king de dierlijke warmte voor het lichaam doet be
houden blijven en een isolcermiddel vormt tusschen 
eigen- en buitentemperatuur! 

Zoo zal het hol, de krocht of spelonk een zelfde 
functie hebben uitgeoefend en betrokken zijn geweest 
door dien oer-mensch om langs den weg van het i n 
stinct, der intuïtie, der ahnung, warmte en beveiliging 
te gaan venvachten en vinden, daar, waar zijn intel
lect hem dit voorzeker niet op bewijsvoerenden grond
slag zal hebben kenbaar gemaakt. 

Maar toch, de verwarming w a s er — de beveili
g ing b e s t o n d — en nü — onafhankelijk van het 
bewustzijn, van den graad van ontwikkeling dier 
krochtbewoners, existeerde toch de waarheid, dat er 
verwarmd en beveiligd werd ; en al kon de toenmalige 
mensch zich d e r e d e n w a a r o m niet verklaren — 
Ja — al kon hij zich nog niet opheffen tot de ge
dachte zelfs aan die verklaring. . . er w a s een theorie 
— er was een practijk! 

Al leen de mensch vormde niet de s c h a k e l tus
schen de beiden. De één bestond, de ander was er 
evenzeer, slechts was de eerste den mensch onbewust 
en zelfs de laatste, de practijk, was hem wel bewust 
als op zichzelf staande handeling, doch niet in het 
gewaad van complement en réciproque der theorie. 

D i t is juist het eigenaardige van het naast elkander 
gaan van theorie en practijk, dat men niet weet waar 
de een eindigt en de ander begint. Ze leveren het 
beeld van gevouwen handen, waarvan de vingers innig 
doorééngri jpen en het handenpaar tot één geheel ma
ken, zonder dat men zou kunnen zeggen, dat de l i n 
kerhand de rechter heeft uitgenoodigd of andersom. 
Neen — beide handen zijn met gelijke snelheid en 
onder volkomen gelijke toestanden tezaamgevouwen 
en zijn dus équivalent. Theorie en practijk zijn geli jk
waardig. 

Wat is er nu het eerst geweest — practijk of 
theorie?... Ik zou niet gaarne op die vraag een be
slissend antwoord willen geven en allerminst een ant
woord, dat voorrang inhield noch voor de één, noch 
voor de ander. Veeleer gevoel ik mij doordrongen 
van de overtuiging, dat beide onafscheidelijk zijn en 
steeds tegelijkertijd geboren, elkander completeeren 
en een bestaan hebben, zóódanig, dat waar de é é n 
sterft, de ander geen raison-d'etre meer heeft. 

He t zou tot zeer diepzinnige en abstracte bespie
gelingen voeren om, nog vóór den bovengecitecr-
den oermensch uit, het ontstaan van alles wat be -
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^taat, de schepping, den kosmos te toetsen aan het 
feit, of de theorie eerder geweest is dan practijk of 
omgekeerd . 

W i j kunnen ons geen flauw begrip vormen van 
liet ontstaan der stof en feitelijk berust alles op hypo
these - daarom is de mensch vóóï den mensch da'i 
ook steeds de dankbaarste materie om met meerden-
zekerheid te trachten die hypothesen zoo mogelijk te 
realisecren en daarom duide niemand het mij euvel, 
dat ook ik in mijne causerie een plechtanker zocht 
in de figuur van den oermensch. 

Hoewel ik in den aanvang deed uitkomen, dat de 
beteekenis der woorden theorie en practijk als ge
noegzaam bekend mochten worden verondersteld, zoo 
moeten we ons zelf thans bekennen, dat, beschouw:! 
uit het bovenaangegeven oogpunt, de relatieve betee
kenis dier woorden zich in een licht plaatst, verschil
lend van dat, wat de algemeene opvatting of liever 
het s p r a a k gebruik er over laat schijnen. 

Pierre Larousse zegt van T h é o r i e : (grieksch theó-
ria — van theorem = overwegen) „Par t ie speculative 
ti'une science, par opposition a pratique ; ensemble de 
connaissances dormant 1'explication complete d'un cer
tain ordre de faits". 

E n van practijk zegt h i j : (grieksch: praktikos •? 
in handeling stellen, in beweging zetten) „Exécut ion 
des régies et des principes d'un art ou d'une science, 
par opposition a théorie". 

In beide verklaringen doet deze geleerde dus uit
komen, juist d o o r de tegenstelling, het v e r b a n d 
der woorden. H i j kon geen definitie geven van het 
een, zonder het ander te noemen. • 

Hebben we theorie en practijk tot dusver in 't 
algemeen naast elkander beschouwd, met hoeveel te 
meer belangstelling kunnen we op het onderwerp 
ingaan, door de theorie en practijk thans over te 
brengen op kunstgebied... ook op het gebied der 
bouwkunst. 

't Spreekt vanzelf, al wat is, heeft zijn wetenschap
pelijke omschrijving en tevens zijn eigen bestaan, 
't Eerste zouden we kunnen noemen theorie — het 
tweede practijk. 

Is het een waarheid, dat op een spoorwegcongres 
den internationalen treinenloop wordt geregeld, 't :s 
natuurlijk ook een feit, dat de treinenloop z e l f de 
toepassing dier regeling dus, of zal beantwoorden aan 
de congresbepalingen, öf daarmede in strijd zal ko
men, door welke oorzaken dan ook. 

In het eerste geval was de theorie zuiver en kon 
niet de practijk samenwerken, in liet laatste faalde 
de theorie, wijl ze geen geboorte kon geven aan een 
gezonde practijk - zoo ook moet men vooral op 
kunstgebied voorzichtig zijn met het formulceren van 
theorieën, daar de practijk op dit terein het ons soms 
zoo geheel anders voorzet. 

Toont het bovenstaande niet duidelijk aan, dat de 
theoreticus een practisch man moet zijn, wi l hij m e t 
v r u c h t een theorie formuleeren en moet omgekeerd 
de practicus niet genoegzaam met de theorie van zijn 
onderwerp vertrouwd zijn om een goede toepassing 
of vertolking daarvan het aanzijn te kunnen geven? 

l . t i li i e r i n ligt juist het samengaan, het innig 
verband van beiden, en hierin schuilt geen tegenstel
ling, hierin schuilt geen afstooting, maar wel cene 
aantrekking en hierdoor wordt dus voorzeker onaf
wijsbaar bewezen, dat beide grat iën een harmonisch 
geheel vormen, schoon, als de schepping zelve! 

Maar wat de groote Franschman ons omtrent ons 
onderwerp voorprevclt, ook op eigen bodem ontbreekt 
liet niet aan gezonde definition. Wink le r Prins of een 

zijner geleerde medewerkers zegt onder meer van de 
practijk: 

„De practijk staat geenszins tegenover de theorie, 
want wat theoretisch j u i s t is, moet men practisch ten 
uitvoer kunnen brengen". E n van de theorie wordt 
gezegd: „Zij is de algemeene bespiegelende kennis 
cener wetenschap in haar stelselmatig verband. Z i j 
slaat dus tegenover de practijk alleen in zooverre, 
dat theoretici, die de wetenschap hebben leeren ken
nen, zonder deze practisch in beoefening te brengen, 
voorstellen kunnen doen, van welke zij de practische 
bezwaren niet gevoelen". 

D i t laatste is volkomen juist. Omgekeerd kan ook 
van practici pur-sang getuigd worden, dat zij niet n 
staat zijn hunne vaak empirische denkbeelden be
hoorlijk te omschrijven en in regel te brengen om 
een stelsel, een theorie daaruit te formulceren. 

Maar ook wat alle encyclopedieën daarover mogen 
beweren, hoe kort en bondig zij ook de definities 
trachten te geven, over onderwerpen, die jarenlange 
studie vereischen, wi l men er met vrucht in p é n é -
trceren ; liever is mij de plaats, waar onze groote Hof 
dijk zegt: „ H e t is een schoon streven van onzen tijd, 
om d e ° w e t e n s c h a p te popularizccren : haar uit de 
banden van het thans nutteloos geworden monopolie 
der geleerden te ontzwachtelen, en den volke „ge
nietbaar" te maken, en alzoo: Wissen und Leben in. 
innigere Beziehung zu setzen"." 

Voorzeker : Weten en leven — wat is het anders 
dan theorie en practijk. E n deze beide moeten in een 
meer innige betrekking, in een nauwer verband ge
bracht worden. 

U i t deze laatste combinatie „weten en leven" kan 
men natuurlijk als axioma vaststellen, dat men b e 
g i n t met te 1 e v e n en v e r v o 1 g t met het w e t e n, 
en brengt men nu overdrachtelijk het woord l e v e n 
over in andere werkingen, m. a. w. stelt men voor dat 
woord een andere handeling in de plaats, dan zou 
men wellicht aan de hand van deze formulatie tot het 
besluit komen, dat overal de handeling voorafgaat 
en daaruit de wetenschap ontstaat, of wi l men liever i 
dat e e r s t p r a c t i j k (de handeling) daar was, toen 
volgde de e m p i r i e (de ervaring) en daaruit ge
sponnen werd de theorie (de wetenschap) betrekkelijk 
het onderwerp. 

Neem bv. in stede van l e v e n e n v e t e n : t e e 
k e n e n en w e t e n. Zou men dan niet komen tot 
het volgende als verklaring? „Men begon met een 
of ander voorwerp na te bootsen in graphische voor
stelling, deed dit allereerst onvolkomen, gebrekkig ; 
— toen deed men het meermalen en oefende men zich 
en daaruit onstond de empirie (de ervaring), die toen 
men het onderwerp volkomen meester was, wederom 
geboorte gaf aan de beredeneerde beschrijving ervan, 
aan het in formule, in stellingen brengen ervan, nl . 
de t h e o r i e (de wetenschap). 

E n wat zeggen anderen? Ja, wellicht zal men deze 
redeiuvring trachten om te draaien en zeggen : „toen 
de eerste teekenaar voor 't eerst teekende, w i s t hij 
toch w a t hij teekende en ging dus het w e t e n aan 
't t e e k e n e n vooraf. E n daarop is mijn antwoord. 
hij wist volstrekt niet wat hij teekende, hij k e n d e 
den naam en het bestaan van het voorwerp en had > 
dus k e n n i s, maar de w e t e n s c h a p zou hij eerst 
opdoen na veel en lang oefenen en door met inspan
ning der hersenen zijn voorbeeld volkomen te bestu-
deeren. 

U i t al het vorige, en vooral uit de laatste beschou
wingen blijkt ten duidelijkste, dat, welke wetenschap
pen er ook tot stand zijn gekomen, zij alle van de 
w a a r n e m i n g van verschijnselen in de stoffelijke 

wereld zijn uitgegaan. Zoo is haar aller grondslag de 
w a a r n e m i n g , tevens het v o o r t z e t t e n en vast

h o u d e n der afzonderlijke waarnemingen, hetwelk den 
naam van e r v a r i n g of empirie draagt. 

Maar dat voortzetten en vasthouden is niet genoeg. 
De menschelijke geest kan zich daartoe niet bepalen. 
De k e n n i s der verschijnselen alleen is geen w e-
t e n s c h a p . O m het verband, om de betrekking van 
oorzaak en gevolg (de logika), om de groote regel
matigheden en wetten in de natuur, is het ons te doen. 
Daarom moeten wij de waarnemingen scheiden en 
verbinden, ze met elkaar in aanraking brengen, ze 
door ons verstand verwerken en er gevolgen uit 
trekken. 

Zoo eerst wordt uit de feiten, die de empirie ons 
deed kennen, een leer, een t h e o r i e , een w e t e n 
s c h a p gevormd. 

De werkzaamheid van den geest, waardoor die vor
ming plaats heeft, kan met den naam van „ d e n k e n", 
van r e d e n e e r i n g , van b e s p i e g e l i n g wor
den genoemd. 

Wanneer wij de woorden in d i e n zin nemen, dan 
is e r v a r i n g of empirie, die tot niets hooger kan 
leiden dan tot i n d u c t i e bij bloote optelling, even 
eenzijdig en onvolledig als het denken, de redenecring 
op zichzelf eenzijdig en onvolledig is. De e e r s t e 
is een grondslag zonder gebouw, de laatste een ge
bouw zonder grondslag. 

Ter huisvesting zijn beide even ongeschikt. Maar 
er bestaat toch d i t belangrijk verschil, dat de grond
slag een zelfstandig bestaan heeft en tevens de ge
legenheid schenkt om er het gebouw op te vestigen, 
terwijl het gebouw alleen zonder goede fundeering 
«een vastheid heeft, maar in elkaar stort. 

Ja, zonder allen grondslag is het ondenkbaar. E n 
zoo is er ook nooit een bespiegeling geweest, die 
werkelijk alléén bespiegeling w a s , volkomen los van 
alle empirie. Integendeel, waar de bespiegeling tot 
w a a r h e i d heeft gevoerd, daar heeft zij, zonder het 
te willen weten, zich van de e r v a r i n g bediend. 
E n zelfs waar zij niets dan dwaling heeft voortge
plant, daar is toch altijd haar grondslag, hoe los en 
wankelend die dan ook zij, in de empirie aan te 
wijzen. 

E m p i r i e (ervaring) zonder bespiegeling is dus 
te verkiezen boven bespiegeling (theorie) zonder em
pirie. Maar toch, de bloote empirie is onvoldoende. 
Het enkel v e r z a m e l e n van feiten noemde reeds 
Baco (13e eeuw) „kinderwerk", terwijl hij opmerkte, 
dat men aan empiristen (ervaringslui) in d i e n zin 
evenmin het lichaam als de zaken van recht of staat 
kan toevertrouwen. A l l e onderzoek, zal het ons be
vredigen, zal het ons tot handelen in staat stellen, 
moet een onderzoek naar oorzaken en gevolgen der 
verschijnselen zijn, ons een t h e o r i e geven. Het 
verstand moet evenzeer gewerkt hebben als de waar
neming. E l k e wetenschap, die haar naam verdient, is 
theoretisch, rationeel, speculatief (navorschend). Het 
is te betreuren, dat het spraakgebruik hier, gelijk op 
zoo menig punt, alle vastheid mist. Oneindig veel 
woordenstrijd is er nog altijd het gevolg van. D i e vol
maakt hetzelfde leeraarden, hebben elkaar bestreden 
en veroordeeld, en aan menigeen is als z ij n e leer toe
gedicht, wat hij met alle kracht van zich afwierp. 

Immers, die zich tegen de t h e o r i e verzetten, 
hebben nooit iets anders op het oog, dan die een
zijdige richting, die alleen door redenecring en be
spiegeling tot de waarheid wenscht te komen, met 
versmading van de ervaring, m. a. w. die in de weten
schap de methode der s p i n n e n volgt. 

V a n den anderen kant, die alle wetenschap als er

varingswetenschap verheffen en den weg der empirie 
voor den cenigen weg tot kennis aanzien, hebben 
daarom volstrekt geen ingenomenheid met die een
zijdige empiristen, die zich als navolgers der m i e r e n 
voordoen. 

Zi j willen slechts, dat men alleen uit de bron der 
ervaring kennis zal scheppen, maar v e r g e t e n het 
n i e t . dat de taak van het scheppen aan het ver
stand is opgedragen. 

O o k hun doel is de t h e o r i e , maar een theorie, 
die uit de natuur gesproten, niet haar opgedrongen is. 

Dat toch is het streven van den echten man der 
w e t c 11 s c h a p, het voorbeeld der bijen voor oogen 
te houden, die wel aan de bloemen de s t o f ontlee-
nen, maar die er door eigen werkzaamheid w a s en 
h o n i g uit maken. 

{S/ot volgt?) 

N I E U W E T l ' l N B O r W K U N S T . 

Onder dien titel vond ik in het laatste nummer 
van „ D e Opmerker" een stukje, dat mij natuurlijk 
moest interessecren. 

Ware het niet op 1 Januari IQOO dat ik het las, 
ik zou gedacht hebben, dat het I A p r i l was. 

N u de bouwkunst niet met een nieuwen stijl in 1900 
voor den dag kan Komen, moet er toch wat n i e u w s 
wezen, om te vermelden, dus dan maar een NIEUWE 
1 11 i n k u n s t, ontleend aan de tuintjes van Broek 

in Waterland en uitgevonden in Engeland. 
Zou dit ernst of kortswijl zijn? W i j hebben kort 

geleden pas een nieuwen stijl, een ultra natuurlijken 
stijl a l a V a n d e r L i n d e n v a n S n e 1 r e-
vv a a r d gehad, waarover Gcertruida Carelsen nooit 
uitgepraat is ; thans wier wat ander nieuws. 

De schrijver, die ons dit bericht brengt, is mijns 
inziens wel wat ten achter met zijn kennis van de 
literatuur over tuinkunst. H a d hij zich eerst wat op 
de hoogte gesteld, dan had hij kunnen gewaar wor
den, dat het gebruik maken van architectonische vor
men in den tuin, na. den val van de Rococo, die den 
Lenó t re - of Lodewijk X l V e - s t i j l opvolgde, bijna zoo 
oud is als de Engelsche of landschapstijl zelve. 

L u d w i g v o n S k e 11 en anderen gebruikten 
overblijfselen van oude geometrisch aangelegde par
ken, o. a. in 1804 Nymphenburg bij Munchen, 
S c h w e t z i n g e n bij Mannheim enz. 

Later werden deze motieven opnieuw g e m a a k t , 
0 a. door J o s e p h P a x t o n bij den aanleg van het 
Sydenham palace (185:;). 

De Franschen zijn er over 't algemeen mede be
gonnen, en als de schrijver L d . A n d r é had nagelezen, 
dan had hij kunnen zien, hoe deze in 1871 aan den 
gemengden stijl een toekomst voorspelde. Deze ge
mengde stijl bestaat uit den gebruikelijken landschap-
Stijl met den g e o m e l r i s c h e n s t i j l in de o m-
g e v i n g d e r g e b 0 u vv e n. Deze geometrische 
stijl echter, niet toegepast a la L e Nó t re of Rococo, 
maar zoodanig, dat de geometrische lijnen alleen'ge
bruikt worden bij de indeeling van het grondvlak, 
waarbij men de boomen en heesters in hun vrije vor
men laat groeien. Zie bv. ook de talrijke Duitsche 
parken te Frankfort, Keulen, enz. 

Hetzelfde doet men in Engejand, waar de pleasure-
grounds hoofdzakelijk symmetrisch aangelegd worden, 
met overvloedig gebruik van terrassen, w a r m e n daar 
I t a l i a n s t y l e noemt. Ik zou den schrijver aan
raden eens te lezen het prachtige werk van Mrs. A m -
hu rst : „ T h e history of Engl ish gardening" of eens 
te bladeren in „ T h e Century book of Gardening" Q f 
indere Engelsche boeken en tijdschriften. Dan zal 
n.l tot een andere conclusie komen, nl. dat er van 



een n i e u w e n stijl geen sprake is. N u mogen „ T h e 
Architect" of „Studio" de bronnen zijn, waar de tegen
woordige architecten uit putten om onze Hollandsche 
aspirant huis-eigenaren een n i e u w e richting voor te 
leggen, het zijn niet de bronnen voor de tuinkunst. 
Wat daarin van tijd *ot t i jd komt zijn reproducties 
die niets gelijken op 't geen v o o r h e e n in Broek 
in Waterland te vinden was, dat trouwens niet veel 
zaaks was. Wat wij nu en dan in de „Architect" of 
„Studio" vinden zijn geen hernieuwde pogingen om 
de 18e-ccuwsche tuinen te doen herleven, maar meestal 
die der 15e en 16e eeuwen. U i t dien tijd (*) dagtec-
kenen ook de geschoren planten, waarop de Enge l -
schen zoo verzot zijn. V a n den geschoren Taxus 
Buxus, Den enz. zijn er op oude Engelsche plaatsen 
nog veel voorhanden, die uit vroegere tijden afkom
stig zijn. D e Engelschen hebben ze dus niet in Broek 
in Waterland leeren kennen, maar in hun eigen land. 
In ons land zijn deze oude zaken, behalve bij enkele 
Aalsmeersche kweekers, die ze voor de Engelsche 
markt kwecken, zeldzaamheden ; in Engeland niet. 

Doch genoeg; ik zou den schrijver aanraden de 
voorbeelden uit den tijd van L e Notre eens te ver
gelijken met de tegenwoordige Engelsche b l o e m 
t u i n e n , want deze zijn het alleen, die men in geo
metrische vormen ontwerpt, en dan zal hij zien, dat 
de gehcele vergelijking mank gaat. Regel is het 
zeker niet. 

De zoogenaamde n i e u w e richting in de tuin
kunst is reeds ettelijke jaren o u d en in zwang. 

L E O N A R D A . SPRINGER 

W i j bevelen den heer Springer aan de lezing van 
een artikel, dezen zomer in „Harpers Monthly" ver
schenen. In 't „Bouwkundig Weekblad" van 14 Oct. 
1899 wijdde de heer Lel iman Junior daaraan reeds 

een beschouwing. R e d . 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 
AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering van 27 December 1899. 
Na het behandelen der huishoudelijke zaken, waarbij o. a. uit 

de meekomen stokken ble«k, dat de at'deelinjr Amsterdam van 
den „Nederlandschen Aannemersbond" en de Vereeoiging „Hand 
werkers Vriendenkring" hun adhesie hadden betuigd aan het 
adres der afdeeling in zake het ambschtsonderwjjs, deed de heer 
B. H. W. Willebrandg eenige mededeeliogen over den werkkring 
van den bouwkundige in Nederl -Indië en de irrigatie op Java. 

Spreker gaf eerst een overzicht van het leven in Nederl.-Indië, 
den werkkring van den bouwkundige, de hulpmiddelen, de werk-
krachten, en toonde daarbij bet groote verschil aan tusschen het 
werken bier en in Nederl -Indië. Daarna behandelde spreker de 
irrigatiewerken, wier doel het tegenoiergestelde is van hetgeen 
de Waterstaat hier-te-lande beoogt, namelijk bet ophouden van 
het water en dit voor bevloeiing te benutten. Sprekers rede werd 
door een groot aantal photographieën van uitgevoerde irrigatiewerken 
verduidelijkt. Hierna werden eenige voorstellen voorde alge'i eene 
ledenvergadering behandeld. 

Met een bijzonder woord van dank aan den heer Willebrandi, 
sloot de Voorzitter de vergadering. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
T E LEIDEN. 

Vergadering van 28 December 1899. 
In deze bijeenkomst trad als spreker op de heer Jan de Quack 

van 's-Gravenhage, die de aanwezigen verraste met eene voor
dracht van twee novellen van zijne hand, getiteld „Polderjon
gens" en „Bureauspoedwerk". Deze voordracht was eene welko
me afwisseling met de lezingen van wetenschappelgken aard, die 
gewoonlijk op vergaderingen van bouwkundige vereenigingen ge
houden worden. Met groote aandacht werd spreker gevolgd en 
liet dankbaar gehoor bracht hem na afloop eene warme ovatie. 

De begrnoting voor 1900 werd goedgekeurd; de heeren H. J . 
Jesse en J. A Verhoog werden als bestuursleden gekozen in 
plaats van de beeren I. v. d. Kamp en L. v. d. Laan, d.e vol
gens rooster mnestm aftreden. Als voorzitter werd bij acclamatie 
herbenoemd de heer C. R van Ruwen. 

(*) Eigenlijk uit den tijd van Plinius de jongere. De man die de 
l>oomen schoor, heette Toperius, van daar het Engelsche woord voor 
dergelijke hoornen t o p i a r i a n works. 

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 vereenigingen Amstels Bou«kring, Aannemers-

sociëteit Amsterdam, en afdeeling Amsterdam van den Nederl. 
Aannemersbond hebben een a res gericht aan den Gemeenteraad, 
waarin zij mededeeling doen van verschillende asnmerkingen, 
waartoe de bespreking der bepalingen omtrent minimum loon en 
maximum arbeidsduur, zooals die thans in de bestekken der ge
meente voorkomen, heeft aanleiding gegeven. 

Adressanten, bij wie de opneming van bepalingen omtrent 
minimum loon en maximum arbeidsduur in de bestekken van 
gemeenteweiken vrij algemeen instemmhg vindt, verlangen dat 
voortaan in die bestekken worde bepaald, dat als minimum loon 
voor ieder vak zal gelden het loon, dat werkelijk als standaard-
loon in dat vak is erkend. 

Tot nog toe ouderscheiden de gemeentebestekken slechts am
bachtslieden, vakarbeiders en handlangers, waarvoor de minima 
respectievelijk vastgesteld werden op 23, 20 en 18 cents per uur. 
Met het feit, dat de loonen der ambachtslieden in verschillende 
vakken verschillen, wordt geen rekening gehouden. 

Ingeval de gemeente tot de verlangde wijziging over. ing, zou
den de bepalisgen ook uitgebreid kunnen worden tot de werk
lieden , die aan de werkplaats van den onderaannemer arbeid 
vei richten voor gemeentewerk. 

Adressanten erkennen niet de wenscheljjkbeid, dat de opzich
ter der gemeente bg iedere uitbetaling zou moeten tegenwoordig 
zjjn; een principieel bezwaar bestaat echter bij hen niet tegen 
die verplichting tot controle. Bepalingen moeten echter worden 
gemaakt waarbij het den opzichters der gemeente uitdrukkelijk 
verboden wordt zich te bemoeien met zaken, die buiten hunne 
controle liggen 

Verder achten adressanten niet ongewenscht, dat nader om
schreven wordt wat de gemeente versta t onder „werklieden in 
vasten dienst van den aannemer". 

Zjj merken voorts op, dat de maximale arbeidstijd van 11 uren 
voor enkele vakken, voor welke de hoeveelheid werk in som
mige tjjden van het jaar buitengewoon groot is, nog al bezwaar
lik is te handhaven. 

Eindelijk wordt aangedrongen op aanvulling der bepalingen in 
dien geest, dat indien door werklieden-organisaties partieele of 
a-gemeene werkstakingen woiden georganiseerd, met bet kenne 
lijk doel de looneo boven de door de gemeente erkende etandaard-
loonen te doen stijgen, alsdan die stakingen door de gemeente 
uitdrekkeljjk en zonder voorbehoud zullen worden beschouwd als 
te zjjn „force majeure", met al de gevolgen, welke daaraan moe
ten worden toegekend. 

— Door de directie over de wegen en vaarten tusBchen de zes 
Noordhollandsche steden, zal een ingenieur moeten benoemd wor
den; de tegenwoordige titularis, de neer Jbr, C. C. Th. Six, 
ingenieur en adjunct-intendant van het Koninklijk Paleis te Am-
gterdam, legt zuu ambt bij die directie neder. 

— bij de jaarlgksche verkiezing in de laatstgehouden verga
dering van stemgerechtigde leden der Maatschappij „Arti et 
Amicitiae' werd het aftredend bestuur herkozen; dit blijft der
halve voor 1900 samengesteld als volgt: Bart van Hove, voor
zitter; Geo Poggenbeek, tweede voorzitter; John F. Hulk, secre
taris; C. G. 'tHooft, penningmeester; G. H. Breitner, tweede-
secretaris. 

HAARLEM. Het Museum van Kunstnijverheid werd over het jaar 
1899 bezocht door 7878 personen. Bg den directeur, van het 
Museum, den heer E. von Saher, zijn aanvragen ingekomen nit 
verschillende plaatsen van ons land, om aldaar tentoonstellingen 
te houden van photographieën, betrekking hebbende op de Hindoe
monumenten, die op Java gelegen zijn, — wel een bewijs, dat 
de belangstelling in ons land voor deze merkwaardige kunst
uiting in de laatste tijden aanzienlijk is toegekomen. 

Daar de verzameling, die het Museum bezit, verre van kom
pleet is, worden zij, die photographieën op dit gebied in ban 
bezit hebben, uitgenoodigd deze voor genoemd doel ter bescbik-
kieg te stellen. Het is werkelijk een verbiedend teeken, dat de 
bflangntellibg in onze O I. bezittingen gaandeweg toeneemt en 
dat wij de hooge arthtieke waarde, die in de kunstuiting der 
Hindoo's ligt opgesloten, beginnen te waardeereo. Een ieder die 
daartoe in staat is, zal zeker willen medewerken, ten eiude de 
te honden tentoonstelling zoo uitgebreid en belangrijk mogelijk 
te maken, 

LEEI: WARDEN De opzichter der gemeentewerken J. Meijer heeft 
tegen 1 Maart a. s. eervol nntrlag gevraagd en verkregen. 

Hij gaat naar Haarlem om dear in gemeentedienst de nieuwe 
verltcbtingsiabri. k te helpen opbouwen. Hier was hg belast met 
het toezicht op het onderhoud der vele gemeentegebuuweu en 
kwam duardoor in aanraking met de meeste hoogere en lagere 
ambtenaren dezer gemeente. Als uit één mond betuigen deze 
allen hun spijt o<er zjju vertrek. In de vier jaren, die hij hier 
werkzaam was, had bij zoowel door zijn aangename wijze van 
optreden als door de accuratesse in de uitvoering zjjner werkzaam
heden aller harten gewonnen. Daar ook bij zijne superieuren en 
collega's een zelfde gevoelen omtrent Meijer bestaat, mag bij zich 
overtuigd houden in Leeuwarden vele viienden achter te laten. 

Hg zou dau ook zeker niet gegaan zijn, wanneer niet de bouw 
eener zoo omvangrgke verlicktiugfabriek, die ± drie jaren zal 
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vorderen, hem eenige hoop mocht geven om later bij bctgasvak 
over te gaan, waar men bet personeel zoo veel booger bezoldigt 
dan bij gemeentewerken. Zou dit niet te wijten zijn aan de voor
deden, die zoo'n inrichting voor de gemeente afwerpt, in tegen
stelling met de steeds stijgende uitgaven van de gemeentewerken, 
waarbg men nimmer inkomsten kan hebben? 

MIDDELBURG. De architecten J . Verheul uit Rotterdam, C. B. 
Posthumus Moves uit Amsterdam, en F. J. Nieuwenhujjs uit 
Utrecht, hebben na onderzoek verklaard, dat de Koorkerk alhier 
in gevaar verkeert voor gedeeltelijke instorting van het gewelf. 
De kosten van berstel worden op /12,000 geraamd. 

BRKDA. Bij de intrede van bet nieuwe jaar moebt de heer G< 
Lamers bet feit berdenken, dut hij 25 jaren als gemeente-architect 
Was werkzaam geweest Het ontbrak daarbij den jubilaris niet 
aan bewijzen van sympathie en op ondubbelzinnige wijze bleek 
dat zi ne verdiensten naar waarde werden geschat 

Burg. en Weth. begaven zich naar de woning van den architect 
en eerstgenoemde sprak den verdienstelijken ambtenaar in de 
meest waardeerende woorden toe, wijdde uit over het vele goede 
dat onder leiding van den beer Lamers en dank zij zijn ijver en 
energie was tot stand gekomen, en bood hem een kostbare statuette 
aan, voorstellende „Le Progrès". 

Eene deputatie van de brandweer overhandigde een tweetal 
schilderi en en werd opgevolgd door eene deputatie van de hoofd
ambtenaren der gemeente; laatstgenoemden boden een mahonie
houten buffet aan met eene lijst van dc namen der schenkers. 

Reeds in den vroegen morgen werd den jubilaris eene verras
sing bereid; bij zijn komst aan het bureau was bet gebouw door 
zijne ondergeschikten inwendig met groen, bloemen en vlaggen 
versierd eu was het geechenk, dat zij gezamenlijk hadden aange
kocht in een boek geplaatrt. De heer Lamers was getroffen over 
deze hulde die van de aangename verhouding op het bureau ge
tuigenis geeft. 

ENSCHEDE. In den avond van Woensdag 27 December te onge
veer half 'zes uren werd alhier een hevige knal, gepaard met 
dreuning v.n den grond, waargenomen, wat tal van menschen 
naar buiten deed loopen, om te zien, wat er gaande was. Het 
bleek dat in het nieuwe boofdriool een geweldige gasontploffing 
had plaats gehad ; de zware ijzeren dek -els van de rioolputten in 
de Kalanderstraat, Willemstiaat en Diezerstraat vlogen in stuk
ken, waarvan de brokken over de huizen werden geslingerd en 
in de tuinen of op de achtergebouwen terecht kwamen, terwijl 
de vlam 8 meter boog boven de rioolputten uitsloeg. Tengevolge 
van den schok zijn in gebouwen langs die straten ruim 200 glas
ruiten gesprongen; van een in de Willemstraat staauden wagen 
werd een rad verbrijzeld. 

Behalve dat een paar kinderen, die zich in huizen aan de Ka
landers-raat bevonden, lichte kwetsuren bekwamen door glas-
scherven, vielen, wonder genoeg, geen persoonlijke ongelukken 
voor. (Tabantia.) 

ZIKRIK/.KK. De voordracht voor gemeente-bouwmeester alhier 
bestaat nit de heeren: jbr. C. van Foreest, gemeente architect 
te Edam; L . Koole Wz , architect te Zierikzee; D. Boest van 
Reijn, architect te Dordrecht; M. B. N. Bolderman, n'tj inge
nieur van den rijkswaterstaat te Ambt-Ommen 

OTERLEEK. De Ned. llerv kerk scheurt en wordt gevaarlijk. 
Men is bevreesd dat dit monumentale gebouw in Noord-Holland, 
ten gevoh/o der verlaging van het polderwaterpeil, allengs ver
loren zal gaan. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den Waterstaat in Nederl.-Indië is: 
toegevoegd aan den chef der 4e waterstaats-afdeel ing voor 

de werken aan de Bran tas- Porrong- en Soerabaja-rivieren, de 
opzichter le kl. W. H. Guldenaar; aan den chef der irrigatie-
afdeeling Serang, met Demak uls standplaats, de opzichter lekl. 
J. A. Schietling. 

— Bg de exploitatie der staatsspoorwegen op Java is: 
overgeplaatst naar de Oosterlgnen, de le commies J . M. 

Waller Diemont. 
benoemd tot Sen commies do tijdelijke 3e commies F. W. S. 

.Schrieder. 
— Bg kon. besluit is benoemd tot officier in de orde van Oranje-

Nassau K. H. Scbadd, directeur der Amsterdamsche Omnibus-
maatecbappg te Amsterdam. 

— Bij kon. besluit is de heer A. C. Vermeulen aangesteld tot 
technisch ambtenaar 2e hl. bij het aan het departement van 
koloniën verhonden technisch bureau, en daarbij bevorderd tot 
tecbnirch ambtenaar 2e kl. de opzichters le kl. C. Bok en J . 
Wessels. 

— Bg beschikking van den Minister van Waterstaat zjjn be
noemd tot buitengewoon opzichter: A. J. Vos, bg bot onderhoud 
op den Amer, het benedendeel van de Donge, het riviervak 
Heleind-Dongemond en bet Heusdensch Kanaal, benevens de 
werken tot afsluiting van de Maas hij Andel en N. Nieuwdorp Wz., 
te Nederweert, hij de verbetering van de Maas onder Bergen, 
Boxmeer en Beugen. 

— Bg beschikking van den Minister van Binnen] Zaken is 
benoemd tot assistent voor de delftBtnfkundo en mijnbouwkunde 
aan de Polytechnische School te Delft Dr. J. F. van Bemmelen, 
leeraar aan* het gymnasium te 's-Gravenhage. 

— Bij beschikking van den Minister van Binnenl. Zaken zijn 
benoemd tot assistenten voor de scheikunde aan de Polytechnische 
School te Delft H. ter Meolen, technoloog te Delft, en S. J. 
Vermaes Jr., mijningenieur to Delft. 

— Benoemd tot directeur der gemeente-gasfabriek te Arnhem 
de heer W. Niermejjer, directeur der gemeente-gasfabriek en 
waterleiding te Zutfen. De heer J . de Bats, directeur to Schie
dam, verkreeg 9 stemmen. 

— De heer Laurens Johan Nijenhuis, hoofdopzichter bg° de ge
meentewerken te Rotterdam, herdacht den 1 Januari j.1. zijn 25-
jarige dienstvervulling. 

— De eere-medaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau , 
in zilver, is verleend aan J Hendrickx, meesterknecht in de 
zegellekfabriek der firma Wed. H. Bontemps te Venlo, en W. 
van den Brand, opzichter bij de tinna W. Lensink en Zoon. 
timmerlieden en aannemers, te Arnhem. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— G e m e e n t e - o p z i c h t e r te Wormetveer. Jaarwedde 

/130U Adres voor i0 Januari aan Burg. en Weth. 
— C i v i e l - of w e r k t u i g k u n d i g i n g e u i e u r , bij de 

Maatschappij tot expl. van Stadsspoorwegen, dienst van weg en 
werken Adres den chef der le af tl. C. G. B. I kamer no. 64. 

— O p z i c h t e r der g e m e e n t e w e r k e n te Leeuwarden. 
Jaarwedde f\00J. Adres den Burgem., voor 15 Januari. {Zie ad-
verf, in dit no.) 

— O p z i c h t e r li ij de g e m e e n t e w e r k e n te Breda, 
speciaal belast met het toezicht op het onderhoud der grintwegen, 
bestratingen, baggerwerken enz., benevens met bet opsi oren der 
overtredingen van de verordening der houwpolitie. Jaarwedde 
/bOU. Adres den burgemeester, vóór 15 Januari. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
{Dienstaanbiedingen in bcknnfitr» vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneefen tiveemaal per >aar twee achtereenvolgende malen, 
kost'1™ opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Aankomend teekenaar zag zich gaarne geplaatst. Adre • lett. 
A, advertentiebureau „het Wapen van Ede" te Ede. (Zie ad/ert. in 
dit no.) (1) 

— Opzichter, bekend met de burger- en waterbouwkunde, van 
getuigschriften, enz. voorzien, zoekt plaatsing. Adres let. W. 
Bureau dezes. (Zie adv. in het vorig no) (2l 

INFORMATIE-BUREAU TECHNISCHE VAKVEKEENIGING . 
MARNIXSTRAAT 360 , AMSTERDAM. 

2 Bouwk. teekenaars, leeft. resp. 26en 21 j . , ongeh., verl . 
sal. resp. / 50 en f60. 

7 Bouwk. opz.-teek., leeft. resp. 22, 23, 33, 21, 21, 23 cn 
24]., ongeh., verl . sal. resp. / 4 0 , / '75, a 80, f 100, 
/ '60, ƒ 6 0 , f'60 a 70 en / 80. 

1 Bouwk.-opz., leeft. 31 j . , geh., verl. sal. / 80. 
I Waterb.-opz , „ 24 „ ongeh., „ „ / 70. 
1 Opz.-landm., „ 37, , „ „ „ ƒ 1500 per jaar. 
2 Werkt-tedcenaars, resp. 21 en 22 j , ongeh., verl. sal. 

f 60 a 70. 

ADVERTENTIEN. 
H O U T E N 

Parketvloeren. 
G E B K . V A N M A I i S E B T , 

Btoomtisnmerrabrlek — DRW H A A G . 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Hu.vterkade, A1ISTEIIDAM, Filiaal: 36 Rofatn. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead 

! Specialiteit voor de Levering van tompleele Badinrichtingen — Ptivaat-fnrichtingen. — 
Shanks Closets zijn nog niet overtroffen — Porseleinen Badkuipen, IJzocn Badkuipen. — 
Closets, IVaschta els, Urinoits enz. — V E R W A R M I N G en V K S T I L A T I E . 

Belast zich m> t de nianUingen inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prjjzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 
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O p e n b a r e 

AANBESTEDING. 
Op DotiAertlaft « feta iSaen 

Januari ÉOOit, i<J dei morgens ten 
twaalf ure in 66'i der lokalen van het 
Zuid Hollandsch Koffiehuis door en 
voor rekentig van <>e Commanditaire 
B a n k w e e n » ! * * . . V A N E8 & Co " te 
's-GJiAVEXHAGE, in het openbaar 
worden 

a a n b e s t e e d : 

H e t a m o v e e r e n v a n l iet p e r -
r e e l N o . * . go l egen a a n 
d e L a n g e V U v e r b e r g te 
'N - W r >• v e n h «- g e e n h e f 
d a a r te*- p i * at se b o a w e n 
v a n e e n h u i s i n t<* r i c h 
t e n toi. K a n t o o r l o k a l e n 
P*«te - i n r i c U t l n g In UPVHIS 
w o n i n g v o o r d m B e h e e r 
d e r d e r B a n k , e n z . e e n 
e n a m i i- o v e r e e n k o m * 
sti lt de d a a r v a n d » o r d e n 
A r c h l t e k t W . B . V A K 
l i l K r l . A M l o n t w o r p e n 
t e e k e n I n n e n e n o p g e 
m a a k t bes tek . 

Teekeoingen en bestek zijn na 0 
Januari tegen beialmg van ƒ5.-— te 
verkiijifen, ten ktntore van den archi 
tect Bezuidenhout 25, alwaar tevens 
eiken werkdag v»n '.»—12 inlichtingen 
te bekomen zijn. 

Aanwijzirg z«l worden geneven in 
het perceel op Woensdag den 10 len 
Januari des morgei s ten elf ure. 

Bouwkundig Bureau 
J - W Ï I B & O o „ 

ï5«te JAARGANG N \ 2 Z A T E R D A G , 13 Januari 1900. 

Prinsestraat OO, 'g-Gtraveohage. 
TEifEPUOON I¥o. BB0. 

> • 

O n t w e r p e n m u i t v o e r e n v a n a l l e v o o i k o m e n d e w e r k e n o p 
b o u w k u n d i g g e M e d , he t c o m p l e e t i n s t a l l e e r en v a n w o o n h u i z e n , 
w i n k e l s , e n z , het l e v e r e n v a n H e « t e k - e n l ï e i a l l t e e -
k e i i i n ^ e n . a d m i m s t r e e r e n v a n h u i z e n en e i g e n d o m m e n , h é t 
k o o p e n e n ve rknopen , h u r e n en v e r h u r e n v a n h u i z e n e n h e t 
e x p l o i t e e r e n v a t b o u w t e r r e i n e n . ( W o n i n g g i d s . ) 

A A N B E S T E D I N G . 
Op MAAN&A V den Haten Januari 1BOO des namiddags tè 1 3 

uren zijn B U R G E i i K E S T E R en W E T H O U D E R S der Gemeente LEIDEN, 
voornemens op h . R adiuis aldaar, a a n te b e s t e d e n : 

AANBESTEDING. 
n ~ M o n ü e r d a g 1 » J a n u a r i 

dfg jamiddags S '/s uur zal 
Architecten-Ingenieurs A. W 
IAN en P. H . V A N N I F T B I K , 
de Naamlnoze Vennootschap 
IOM", in het Café, . BE EO ODE 
V", Vijgendam te Amsterdam, 
peibaar worden 

* a a n b e s t e e d : 

H e t a a n l e g g e n v a s W K f i i 
R A N K N m e t b l j b e b o o 
r e n d e w e r k e n In d e n 
M t i i d ü - e n G o d a h a l - p o l d e r 
te AtMlcrtttun. 

Bestek en teekening zijn te ver
krijgen a. /*<8.— per stel ten Kantore 
der M»atschapprj, Spuistraat 104 te 
Amsterdam, van 8 Januari 19W) af. 

Inlichtte gen worden gegeven door 
genoemde Architecten-Ingenieurs ten 
hunnen Kantore, Plantage Parklaan 4 
te Amsterdam. 

s f Ö Ö i v i T I M M E R -

HOÜTWOL-FABRIEK 
DIJKERKAN A 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 M -
H o n t e n w o o n h u i z e n , l » i r e e t l e -
k e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n er 
T u i n k o e n e l s . 

III 

m e o n t e g t b o n r r e n g e d u r e n d e 
1900 e n 1901. 

4e . B e t w i t t e n v a n p l a f o n d s 
r>n m u r e n rter G e m e e n i e - g e -
b o i i w e n i n V Pet c e l e n g e d u 
r e n d e 1 9 0 0 1 9 » 1 e n 1 9 * » » 

5e. H e t o n d e r h o n d e n v a n J a * 
l t ius i en , dioratijnei i . Tr l o e r k l e e -
d - « e n H o r r e n d e r G e m e e n t e -
gebonwen i n V l ' e r r e e l e n , g * » 
d u r e n d e 19oO e n 1 » 0 1 . 

Oe H e t l e v e r e n vata N t r a a t -
e n M e t n e l n i e e n , In > | V **er-
e e e l e n \ 

Perc. I. 239 000 stuks Waalstraat-
straatklinkers. 

„ II. 22 000 st Rijnstraatklinkers. 

1 60.000 stuks Viakke-grijze 
Straatklinkers. 

55.000 .tuks Blauwe lste 
soort Juffer- straatklinker!. 

T V t 20.000 stuks Ondorgrauw. 
» 1 T - 140.000 stuks Boerengrauw. 
Perc. III e« . IV- Rtinvorm. 

7e . H f * . Ie v e r e n v a n O u r t h e -
e n L a v a k e l e n , l a I I P e r c e e l e n . 

Perc. I. 1 5 l , 6 0 0 s t u k s O a r t h e - k e i ë n . 
„ II. 48,(100 stuks Lava-keien. 

8 » . H e t l e v e r e n e n p l a a t s e n 
v a n t i e n m . » o t p a l e n . 

Aanwijzi'g op Woensdag den 3den 
Januari 1900, ües *oormidd.gg te 10 
uren, aanvangende bij de brug Hee' 
rengracht tegenover de Katoenfabriek. 

O - . H«*t l e v e r e n v a n e e n 
i j z e r e n B a l l a s t p r a a m . 

De bestekken liggen ter inzag* en overname en zija per stnk verkrijgbatr 
gesteld a. | * 0 . 7 5 op het bureau van Gemeentewerken eiken we'kdag de 
besteding voorafgaande, van 's morgens '.) ur^n tot 's namiddags 4 uren. (Fran-
eo toezending per post 5 cents verhooging; postzegels worden niet in ont
vangst geii«men ) 
, Ipliohtingen worden dagelijks verstrekt tussohen 11 en 12 uren. 

Tor drnkkerij der Naamlooze Vennootschap „Hm Vaderland". 

Ie . H e t l e v e r e n v a n B o u w 
m a t e r i a l e n . S c b o o n m a a k g e -
r e e d s c h a p p e n , e n z . , i n X I V 
P e r c e e l e n . 

Perc. I. Vuren- en Grenenhout. 
„ II. Gecreosoteerde Perkoen-

palen. 
„ III. Eiker bout. 
„ IV. Ijzerwaren. 
„ V . Vulkachels (model schild

pad). 
„ VI . Stelei voor gereedschap

pen en sneeuwschoppen. 
„ VII. Plaat- en Staaf-ijzer. 
„ VIII. Gegoten-ijzeren ilijk-

bakken. 
„ I X . Kalk, Tras, enz. 
„ :x. Vorfwaren en Desin-

feciieiiiiddolen. 
X I . Bezems en Boender*. 

XII Eivormige cementriool-
buizen. 

„ XIII Tweewielige bak- en 
, andere wagens. 

„ X I V . , Sponzen, Dweilen, 
•" Zeemlappen, Borstels, 

- enz. 

Het beatek en de monsters liggen 
ter bezichtiging aan de Stadstimmer-
werf, op eiken werkdag de besteding 
voorafgaande, van 's morgens te 9 uren 
tot *• namiddags te 4 uren 

S e . H e t waNHk-.hrn d e r g U z e n 
e n z d e r C r e m e e n t e - g e b o u w e n 
i n V P e r c e e l e n , g e d u r e n d e 
19 OO é n 1901. 

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 s r u i t e n d e r t » e -

REDACTEUR: F. W. VAN GENDTJG*. Adie» vuor Redactie en Administratie : Kureau van De Opmerker, 2de Schuyutraat 102, 'r (Jravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar bi vooruitbetaling voor htt binnenland I Adverteniiên van 1 tot 6 regels' 100, het bewijsmm mer daaronder 
5 . - ; voor helgie /6.50 en voor di overige landen der Post-unie, begrepen; v or eiken regel meer 1 o 15. Groote letters worden berekend 
met inl egrip van Xederlandsch-Indië en Transvaal, I 7 50. Afzonder- naar plaatsruimte. Anno ces van aanbestedingen worden bij opgave van 
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaat / 0.25, zonder plaat ,'0.15. I drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

L O O N E N A R B E I D S D U U R . 

Den i n September 1893 zonden de heer en I. Gos-
schalk. H . P. Berlage Nz~, J . E . van der Pek, A . J . 
de Haan, J . F. Staal, \ Y . van den Broek en H . H . 
Wolr ing, als vertegenwoordigers van onderscheidene 
vereenigingen van bouwmeesters, aannemers en werk
lieden aan den Raad der gemeente Amsterdam een 
adres in, om middelen aan te geven, die zouden kun
nen dienen om de destijds in de hoofdstad hcerschen-
de werkloosheid te beperken. 

Z i j voerden in dit adres onder meer aan : „da t van 
de middelen, die spoedig tot het gewenschte doel zul
len kunnen voeren, het eerst in aanmerking komt liet 
verkorten van den arbeidsduur, evenwel met daar
mede evenredige loonsverhooging ; dat vele architec
ten zullen trachten maatregelen in dien geest ingang 
te doen vinden en vele aannemers zich bereid hebben 
verklaard van 1 November af tot in A p r i l 9 uur, en 
tot November 1 1 uur te doen werken, tegen een 
minimumloon voor een vakman van 25 cent per uur; 
dat echter bovengenoemde maatregelen alleen bij al
gemeene invoering en ook als de gemeente ze bij 
hare werken toepast, doel zal kunnen treffen ; dat 
behalve de invoering van den maximum-arbeidsdag 
ook bepaald moet worden, dat alle onderdeden van 
werken binnen de gemeente moeten worden vervaar
digd en dat men, om mede te mogen werken, minstens 
één jaar binnen de gemeente moet hebben gewoond". 

In ons nummer van 9 October 1893 brachten wij 
hulde aan de goede bedoelingen van de adressanten, 
doch wij wezen erop, dat, indien de gemeente de 
werklieden in het bouwvak op zulk een wijze zou 
gaan beschermen, zij op een hellend vlak zou komen. 

H e t adres scheen evenwel het gewenschte gevolg 
te zullen hebben, want de commissie, door den A m -
sterdamschen Raad in zijne vergadering van 12 Octo

ber 1892 benoemd, om bepalingen betreffende loon en 
arbeidsduur te ontwerpen, kwam in December 1893 
met voorstellen voor den dag, die in vele opzichten 
overeenstemden met wat de adressanten hadden ver
langd. 

Al leen was in deze voorstellen hel loon van een 
ambachtsman bepaald op 22 cent per uur, en de 
arbeidstijd gedurende liet geheele jaar vastgesteld op 
11 uur, terwijl men ook niet had durven voorstellen 
alles binnen de gemeente te doen vervaardigen. 

W i j wezen in ons nummer van 6 Januari 1894 erop, 
hoe onverstandig het zou zijn één minimumloon voor 
alle ambachtslieden aan te nemen. Want daardoor 
zouden, bij den toen geldenden loonstandaard, som
mige vaklieden zeer begunstigd worden en anderen 
achteruit gesteld. 

Bij het debat, over deze /.aak kort daarop in den 
Raad gevoerd, raadden de heeren V a n den Wal l Bake 
en Heineken aan, den bestaanden loonstandaard in 
de verschillende vakken als basis aan te nemen. Maar 
toen de heeren Gerritsen en Treub betoogt! hadden, 
dat de gemeente den loonstandaard moest verhoogen, 
verwierf een voorstel om het minimumloon voor iede-
ren ambachtsman op ƒ 0,23 te bepalen 19 stemmen, 
terwijl slechts 11 leden zich daartegen verklaarden. 

D e adressanten konden dus tevreden zijn ; wel 
was het minimum-loon wat lager gesteld dan zij w i l 
den, maar hun denkbeeld, om alle ambachten over 
één kam te scheren, had de zege behaald. 

Ieder mensch verandert om de zeven jaar, zoo 
wordt beweerd. E n nu hebben dan ook de vertegen
woordigers der aannemersvercenigingen, in wier naam 
het adres van 1893 onderteekend werd, nu 1900 is 
aangevangen, andermaal een adres aan den Amster-
damschen Gemeenteraad gericht; zij tappen daar uit 
een gansch ander vaatje dan het vroegere. 

Z i j zeggen daar toch : „ D e vereenigingen achten 
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het van het grootste belang, dat voortaan in de be
stekken van gemeentewerken worde bepaald, dat als 
minimum-loon voor ieder vak zal gelden het loon, 
dat werkelijk als standaardloon in dat vak is erkend. 
B i j de ontwikkeling welke het verecnigingsleven, zoo 
aan de zijde der patroons als die der werklieden ge
durende de laatste jaren heeft ondervonden, zal het 
der gemeente niet moeilijk vallen de hoegrootheid 
dier loonen te informecren, indien men zich daartoe 
om inlichtingen wendt tot die verecnigingen. Boven
dien zouden, op verzoek van het gemeentebestuur, 
die loonen periodiek kunnen worden vastgesteld of 
herzien door de Kamers van Arbeid ." 

D i t is een zeer verstandige opmerking. Het is maar 
jammer, dat de heeren haar niet reeds in 1893 ge
maakt hebben. Want nu eenmaal een uniform mini
mumloon is vastgesteld, zal men, uit politieke over
wegingen, daarop niet terug durven komen ;de adres
santen zijn daar blijkbaar ook niet gerust op. Z i j ver
volgen immers: „mocht echter de Raad zich blijven 
stellen op het naar de meening van de verecnigingen 
onjuiste standpunt, dat alle werklieden in loon gelijk 
moeten staan, onverschillig welk vak zij uitoefenen, 
en daardoor de bestaande onzuivere toestand worden 
bestendigd, dan wenschen de verecnigingen met allen 
aandrang uwen Raad te verzoeken, die bepalingen 
niet verder uit te breiden, dan tot de werkzaamheden, 
op het werk verricht. Wordt toch die bepaling ook 
uitgebreid tot de werkplaats, dan zal het gevolg moe
ten zijn, dat de eene werkman aan diezelfde werk
plaats een hooger loon geniet dan zijn mede-werk
man, niet omdat de eerste uitmunt door hooger be
kwaamheid, doch omdat hij in de 'gelukkige om
standigheid verkeert voor de gemeente arbeid te ver
richten, niettegenstaande misschien, indien 't gemeen
tewerk van ecnvoudigen aard is, het niet-gemeente-
werk een hoogere bekwaamheid vereischt. E e n derge
lijke regeling moet tot verwarring aanleiding geven." 

E r zou maar één middel zijn, om allen tevreden 
te stellen, en wel om het thans geldend minimum-loon 
van ƒ 0,23 per uur aan te houden voor het laagst-
bezoldigd vak in de standaard-lijst, en dit minimum 
voor de andere vakken evenredig te verhoogen. D i t 
zou der gemeente ongetwijfeld nogal wat kosten, 
maar wie aan sociale politiek doet, mag niet op geld 
zien. 

E n zelfs dan nog zou er iets op gevonden moeten 
worden, om te bereiken dat deze offïcieele loonstan-
daard ook bij werk, niet voor de gemeente verricht, 
algemeen zou gelden. Bl i jk t dit onmogelijk, dan blijft 
de „onzuivere toestand" niet alleen bestaan, maar 
wordt hij erger dan voorheen. 

In het jaar 1893 heeft men den Raad door het 
adres op een dwaalspoor gebracht, toen men sprak 
van het „minimum-loon voor een vakman". Daar had 
moeten gezegd worden „minimum-loon van een tim
merman", want feitelijk hebben de aannemers geen 
andere vaklieden in hun dienst. A l l e andere ambachts
lieden zijn werkzaam onder bazen of ploegbazen, en 
ontvangen dus slechts indirect van den eigenlijken 
aannemer hun loon. Misschien hebben de adressan
ten, wat te begrijpen valt, verondersteld, dat de 
raadsleden voldoende op de hoogte van den werke-
lijken toestand waren. Maar het zou beter geweest 
zijn, indien zij erop hadden gewezen, dat ecne rege
ling, zooals zij die wenschten, alleen voor de timmer
lieden tot eene betere positie zou leiden. 

E n dit is, het blijkt uit het tegenwoordig adres, ook 
inderdaad het geval geweest. Want de „algemeene 
invoering", waarvan in 1893 gesproken werd, is alleen 
wat de metselaars betreft, tot stand gekomen. D e 

metselaars zijn in staat geweest, zonder hulp van 
gemeentewege, uurloonen te bedingen die het mini 
mum belangrijk overschreden. De overige „vakl ieden" 
hebben misschien op gemeentewerken van het vast
gestelde minimum genoten, doch er is reden om te 
veronderstellen, dat dit niet altijd het geval is ge
weest. E n op werken, door particulieren aanbesteed, 
was dit natuurlijk geheel uitgesloten. 

He t doel, dat de adressanten in 1893 hadden, was 
de vermindering der werkloosheid. D i t doel is onge
twijfeld bereikt, want in de laatste jaren vernam men 
haast niets van de vroeger zoo telkens wederkcerende 
kwaal. 

Maar niemand zal durven beweren, dat de genezing 
veroorzaakt is door Let toekennen van een uurloon 
a ƒ 0,23 aan de Amsterdamsche timmerlieden. 

D e laatste tijd is voor de gehecle wereld een tijd
perk van welvaart geweest, en alleen daardoor is de 
werkloosheid verdreven. H a d de Amsterdamsche re
geling werkelijk het effect gehad, dat de adressanten 
van 1893 zich daarvan voorstelden, dan moet het er 
te Rotterdam bijvoorbeeld, waar tot dusverre van ge
meentewege geen bepalingen omtrent loon en arbeids
duur ingang konden vinden, treurig uitzien. E n wij 
weten allen, dat dit niet zoo is. 

De Amsterdamsche regeling heeft slechts één 
enkele klasse van werklieden merkelijk voordcel ge
bracht. Maar, de werkstaking der timmerlieden in 
den zomer van 1898 bewees het, met dit voordeel is 
men niet tevreden. Hoe men er nu in slagen zal, 
ook voor de andere vakken een evenredige loons-
verhooging in het leven te roepen, dient afgewacht 
te worden. 

Daarom zien wij het rapport der commissie, be
noemd ten einde den Amsterdamschen Raad in deze 
van advies te dienen, met groote belangstelling tege
moet, en zullen wij ' niet in gebreke blijven, het tot 
een onderwerp van bespreking te maken. 

E E N S T U D I E O V E R T H E O R I E E N P R A C T I J K 
I N D E B O U W K U N S T , 

T'COR 

J A N DE QUACK, architect te 's-Gravenhage. 

( Vavolg cn slot van pag. 5.) 
De theorie te verachten is de hoogmoedige lust, 

om te handelen en te spreken zonder te w e t e n wat 
men doet en w a t men zegt. D i e de wetenschap heb
ben vooruitgebracht en tegenover de ijdele theoristen 
staan, zijn n i e t zij, die g e e n theorie in het hoofd 
hadden, maar die een g o e d e theorie wisten te stel
len tegenover de s l e c h t e van hun tegenstanders. 

H u n theorie was van de feiten niet gescheiden, 
maar, door deze zelf gegeven, één met hen. H e t komt 
in de wetenschap, ook in de bouwkundige wetenschap, 
op een d e n k e n d e ervaring, of, w i l men liever, op 
een a a n d e e r v a r i n g g e t r o u w denken aan. 

Eerst in de eenheid van denken en ervaring zit het 
wezen der wetenschap. 

In den regel hebben zij, die tegen theorieën ijveren, 
het alleen tegen n i e u w e theor ieën voorzien. H u n 
eigen stellingen willen zs voor ervaring doen door
gaan, omdat d e p r a c t ij k ze tot hiertoe heeft ge
volgd, en men er dus langzaam, als aan iets wat niet 
anders zijn kan, aan gewend is. 

Alsof een oud stelsel van regels en begrippen nim
mer door een nieuw stelsel mocht worden vervangen! 
(Denken we slechts aan het houten bint en de steenen 
latei, wier plaats kan worden ingenomen door de 
ijzeren balk.) Bi j anderen geldt d e s t r i j d t e g e n 
d e t h e o r i e alleen de groote theorieën, die een 
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menigte van feiten verbinaen. V a n z u l k e ruime 
beschouwingen wenschen ze verschoond te blijven, 
maar aan het opgeven van hun e igtn kleine, vaak 
ongerijmde theor ieën denken zij niet. E n toch komt 
alles op den o o r s p r o n g , niets op den o m v a n g 
aan. 

Empir ie en practijk ecnerzijds en theorie ander
zijds behooren elkaar de hand te reiken. W i j waar-
deeren de feiten niet enkel om hun onvergankelijk
heid, maar ook omdat zij tot ontwikkel ing van ge
dachten ons de stof leveren. 

Omgekeerd waardceren wij de gedachten, wanneer 
zij op feiten gegrond zijn. E n zoo behoort de toe
komst aan het verstand, ofschoon dan ook het ver
stand, wel verre van de waarneming ooit overtollig 
te maken, een telkens fijner en vollediger waarneming 
zal vorderen. 

H e t zou een „onus Aetna gravius" een last, zwaar
der dan de Aetna zijn, om op alle gebied de practijk, 
de empirie en de theorie na te gaan en onderling 
te vergelijken. 

He t terrein heeft zulke oneindige afmetingen en, 
zooals we bij den aanvang dezer studie alreeds be
speurden, de grenzen zijn zóó onduidelijk, zóó vaag, 
dat juiste afbakening een onmogelijkheid zou blijken. 

Maar omgekeerd is de stof, hoe „veelbesproken" 
en afgezaagd men ze zou willen uitkrijten, zóó dank
baar en onmetelijk rijk, zóó loonend voor hem, die 
wat verder w i l gaan, dan de dagelijksche slender 
hem zou trachten mectetroonen, dat we thans ook, 
nu we eenmaal een groote belangstelling voor ons 
onderwerp voeden, noode ervan kunnen scheiden. 

W a t een wereld van feiten, van oorzaken en ge
volgen hebben we in deze korte tijdsspanne zien 
voorbijgaan en hoe noodig bleek het, hier en daar 
het spraakgebruik op de vingers te t ikken en een 
lauwer te leggen om de slapen van den grijzen god 
L o g o s ! 

Moet echter alles getoetst worden aan het 2 x 2 
— 4? Is er geen aesthetische zijde en houdt deze 
ook gecne rekening met neiging en smaak? met 
s e n t i m e n t ? 

E n hiermede zijn we in onze speculatieve studie 
aangeland op het gebied ook van het gemoedsleven, 
de geheimzinnige evenknie van het verstandsleven. 

Zou het te verdedigen zijn ook het hart (waarmede 
ik natuurlijk bedoel het temperament, de neiging 
van Jen mensch, te betrekken in de hier verwerkte 
stof van ons onderwerp? Naar m i j n e bescheiden 
meening laat ook het hart zich wel degelijk in met 
practijk en theorie en vooral met empirie. Algemeen 
bekende phrasen, zooals: „ W a a r het hart vol van 
is, loopt de mond van over" en dergelijken kunnen 
ons maar weinig aanleiding geven voor de bevestiging 
van die mecning — maar gaarne bazcer ik op het 
gevleugelde woord van Pascal : „Les grandes pen
sees viennent du coeur". (De verheven gedachten zijn 
aan het hart ontleend.) O o k h i e r . . . in het hart — 
in het g e m o e d s leven zelf van den mensch, is dus 
g e d a c h t , d. w. z. is „gewikt en gewogen" — 
d. w. z. zijn oorzaken en psvolgen waargenomen en 
is de aanleiding geboren tot denken, het formuleeren 
van gedachten, het basis-geven aan logica. 

O o k het leven z e l f omvat zoowel de physiek (de 
stof) als de werking der hersenen (noem het wetend 
denken of denkend weten) als de werking van het 
temperament, het gemoed (noem het gevoelend den
ken of denkend gevoelen). 

O o k betreffende deze belichting van de maagschap 
„Theor i e en practijk" heeft een der voortreffelijkste 
van Engelands denkers, John Stuart M i l l , geschre

ven : „ T o draw inferences is the great business of 
l i fe . . . and as we draw them wel l or i l l , so we dis
charge wel l or i l l the duties of our several callings. 
It is the only occupation in whicl i the mind never 
ceases to be engaged". (Het maken van gevolgtrek
kingen is de groote, de hoofdbezigheid van 's men-
schen l e v e n — en het wel of kwalijk vervullen 
onzer plichten hangt af van het juist of niet juist 
maken dezer gevolgtrekkingen. Hiermede heeft 
's menschen geest zich onafgebroken onledig te 
houden.) 

E n wie m e e r dan de bouwkundige is geroepen op 
allerlei terrein zijn geest te laten werken en gevolg
trekkingen te maken? 

Het programma van eischen voor een bouwwerk, 
welk ook, levert al dadelijk de stof voor gevolgtrek
kingen, door den bouwmeester te maken. „Ver langd 
worden s E e n s o u t e r r a i n , waarin keuken, kelder, 
bijkeuken en bergplaatsen, een b e 1-é t a g e, bevat
tende suite, serre, kabinet, vestibule en trappenhuis, 
é t a g e , bestaande in slaapkamers, logeerkamer, bou
doir, badkamer, en een z o l d e r v e r d i e p i n g , 
waarop bodenkamertjes, linnenkamer, bergplaatsen. 
Het overige comfort, zooals closets, kasten, lavabo's, 
eventueel een lift, naar eisch over alle é tages te ver
deden. Terreinbreedte bedraagt 7.Ó0 M . , terreindiepte 
bedraagt 34 M . Het terrein wordt langs de beide 
lange zijden begrensd door gebouwen t. w, links tot 
een diepte van 15 M . en rechts tot een diepte van 
18 M . 

Eerste gevolgtrekking:. Geen zijlicht. 
Tweede gevolgtrekking \ H u i s nie* dieper maken, 

met inbegrip van serre, dan ± 16 M , wi l men goede 
lichtverzorging verkrijgen. 

Derde gevolgtrekking: Langsche binnenmuur 
scheidende gang en suite wordt voor zoover de 
diepte van het portiek b u i t e n muur. 

Vierde gevolgtrekking: D e lift moet aan den ach
tergevel komen, achter het trappenhuis. . 

Vi j fde gevolgtrekking: Hiermede in verband ook 
de keuken aan den achtergevel in het souterrain te 
projecteeren — tevens uitmuntende maatregel tegen
over dienstpersoneel. 

E n zoo gevolgtrekt men door, en zoo komt (al 
gevolgtrekkend) het plan gereed. Is er een bedrag 
voor de bouwsom vastgesteld, dan geeft de begroo
ting soms reden tot het maken van gevolgtrekkingen 
b ij v o o r b a a t , w i l men niet de oorzaak zijn, dat 
de aannemer later... andere, minder aangename ge
volgtrekkingen maakt. 

D e uitvoering is voorts het résumé van alle voor
afgaande conclusies en moge ten laatste de princi
paal de gevolgtrekking kunnen maken, dat hij niet 
in „de A a p " gelogeerd is. 

D e aesthetische zijde, zeer innig met de practische 
en theoretische samenhangend, is niet minder goed 
te verzorgen en biedt een wereld van gevolgtrek
kingen aan, bij intuït ie door den ontwerper tijdens 
zijn ontwerpen gemaakt. D i t profiel zal daar goed
doen — dat weer meer hier. D i t moet haut-, dat 
bas-relief hebben. Zoo wordt er gewerkt en gedacht, 
getobd en geconcludeerd. E n na al die moeite, na 
al die inspanning en na al dat «evo lg t rekken komt 
soms een ander nog tot de conclusie, dat alles heel 
onpractisch en heel leelijk i s ! 

A r m e theoreticus-practicus-aesthetiker, hebt ge 
daarom gezwoegd en gesloofd? hebt ge daarom bij 
uw ontwerpen kinderlijk zitten neuriën van pure toe-
komstweelde ? 

Schiept ge daarom uw idealen en deedt ge daarom 
uw best a l l e s en a l l e s zijn eisch te geven? E n 
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bespeurt ge nu, dat ook uw hart, uw temperament 
gelijk gevoelt met wat uw verstand denkt, met wat 
uw smaak schept, met wat uw phantasie idealiseert? 
Arme practicus-theoreticus-aesthetiker — waarom 
dccdt ge 't niet beter? waarom hebt ge zooveel zelf
vertrouwen gehad, waarom hebt ge niet meer plagiaat 
gepleegd of adviezen loopen inwinnen bij grootere 
genieën, hoog boven uw armzalig verstandje, smaakje 
en hartje zich verheffend? 

Arme aesthetiker-theoreticus-practicus, maar waar
om u te beklagen ? Naast die enkelen, die uw werk 
misprijzen, staan er ook ettelijken, die het goedkeu
ren, lof toezwaaien, ja aanbidden! Gi j behoort in e l ' ; 
geval tot de rubriek van de b ij e n, want ge hebt w a s 
en h o n i g gemaakt, al wordt de qualiteit verschil
lend besproken. Gij hebt gewerkt. Ge hebt met 
verstand geredeneerd practijk en theorie dooreen-
gekneed en d a a r b ij ter school gegaan om uwe 
empirie, uwe ervaring nog te vermeerderen, (ie hebt 
gehoor gegeven aan wat uw smaak u voorzong; en 
uw geestesoog volgde in blijde verrukking de wen
dingen uwer phantasie. (ie hebt o n d a n k s uw 
phantasie de R e d e bemind- ja Haar — de moeder 
van alle wetenschap, maar uw hart, uw kunstenaars-
ziele trilde soms van weedom 

Want de Rede. <lc lichtende 
Duikende, richtende 

Ernstige fee, 
Hoe welsprekend ze ook zijn moge, sleept nimmer mee! 

/oekt hij haar geen bekorenden 
i iloeienden, horenden 

Smachtende!) lilik 
Verleidenden glimlach of roerenden snik! 

/e is koel; ze is faciisch! 
B e r e k e n e n d , zelfs practisch 

Theoretisch — dal spreekt! 
Maar voor iels plianlastiscli 
Is ze vaak zóó -areastiseli, 

Dat 't hart er bij breekt 

Deftig gegroet dus, t h e o r i e en p r a c t i j k — 
en gij, empirie, een h a r te l i j k e n handdruk! Gi j 
sluit alles i n ! Gij , E r v a r i n g , beheerschl weten
schap en kunst. A l werd ge geboren uit uwe moe 
der de practijk, en schoon de theorie ook een vader
schap zelfs op ii moge uitoefenen, gij wordt niet 
door hen geleid - integendeel, gij wijst uwen ouders 
meermalen den weg en houdt hen in het goede spoor 
— en wanneer de fantasie, hoe verleidelijk en schijn
schoon zij ook dikwijls zij, uw pad met haar blakend 
vuur belicht en haar z o e t aan uw zout paart, dan 
nog voor Haar „Een omhelzing!" E n mochten er soms 
ironie-menschen zijn, die bovengenoemde beeldspraak 
verachten en bespotten zij zijn indachtig aan 
het onderstaande : 

L'ironie, qui bave sur tout; 1'ironie, qui sert d'e= 
prit a tant d'imbcciles ; l'ironie avec ses airs déda i^ 
neux nest au fond que e.e 11 servitude et de la pen. 

L'opinion, la continue et la mode, le q a'en d 1 r :s 
t-o n des sots, voila ses maitres. Youlez-vous voir ut) 
esclave doublé d'un poltron, regardez un persifleur! 

D E W O N I N G W E T . 

Wi j hebben in een onzer vorige nummers reeds 
enkele opmerkingen over de pas ingediende „Woning
wet" gemaakt. W i j komen nu andermaal op het on
derwerp terug. 

Ook na de lezing van de vele zeer waardeerende 
artikelen, die aan liet wetsontwerp allerwege gewijd 
werden, zijn wij er niet van overtuigd, dat de ver
beteringen, die de wet, als zij mocht worden aange
nomen, zal brengen, aan de hooggespannen verwach
tingen zullen voldoen. 

De wetgever kan gemakkelijk genoeg decreteeren 

,.de volkshuisvesting is een voorwerp van de aanhou
dende zorg der gemeentebesturen". Maar zoolang ut 
geen dwangmiddelen kunnen worden aangewend, zul
len heel wat van die besturen het met die zorg /:OD 
nauw niet nemen. Reeds thans hebben de gemeente
besturen het in hun macht om, door l ie t maken van 
meer of minder uitvoerige bouwverordeningen, bin
nen zekere grenzen de woningtoestanden in hun 
rechtsgebied te verbeteren. W i j weten echter hoe 
betrekkelijk weinig gemeenten zich de weelde van 
een aan matige eischen beantwoordende verordening 
getroost hebben en de handhaving dier verordeningen 
laat zelfs in onze grootste gemeenten te wenschen 
over. 

Welke waarborg is er nu dat in den vervolge 
beterschap zal intreden? De bepaling van artikel 8, 
die aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid geett, 
om voor onwillige gemeentebesturen bouwverordenin
gen te maken, zal niet baten. Want er is geen de 
minste zekerheid, dat gezegde besturen de hun op
gedrongen verordening zullen handhaven. 

Hier in ligt het groote gebrek van het ontwerp. 
Wat er goeds in is, zal slechts ten bate komen van 
zulke gemeentebesturen, die voor het woningvraag
stuk van ijver blaken. Die zullen echter te tellen zijn. 

Reeds vroeger wezen wij er op, dat de bepalingen 
van het ontwerp in vele opzichten niet practisch zijn. 
De derde paragraaf bijvoorbeeld bepaalt, dat verhuur
ders van woningen, welke minder dan drie ter be
woning bestemde vertrekken bevatten en gelegen zijn 
in gemeenten, die blijkens de uitkomsten der laatst-

' gehouden volkstelling meer dan 20.000 zielen heb
ben, verplicht zijn bij het bestuur der gemeente, waar
in de woning is gelegen, binnen een door het ge
meentebestuur vast te stellen termijn aangifte moeten 
doen van het aantal vertrekken der woning en van 
het aantal der bewoners, met vermelding van naam # 

en beroep, terwijl die aangifte moet worden vernieuwd 
binnen den tijd van een maand, nadat de woning door 
een nieuwen bewoner is betrokken. Hier is dus ge
dacht aan de arbeiderswoningen in onze groote ste
den, die gemeenlijk bij de week verhuurd worden, 
en wier bevolking steeds vlottende is. Zelfs eens in 
de tien jaar, als de volkstelling gehouden wordt, kost 
het reeds groote moeite om te weten te komen, wie 
in die woningen aanwezig zijn. Zal nu, door middel 
der aangifte, die in vele gevallen wellicht iedere week 
gedaan zal moeten worden, het juiste ;.antal bewoners 
op ieder gegeven oogenblik bekend zijn? Niemand 
zal dit aannemen durven. Stellen wij echter eens, dat 
het gewenschte resultaat bereikt wordt, dan nog is 
de kans groot, dat het ijverig gemeentebestuur, be
merkende dat een woning in strijd met de verordening 
overbevolkt is, en maatregelen daartegen willende 
nemen, reeds weer andere personen vindt dan die 
zij in de woning op grond der aangifte verwachtte. 

Met de voorschriften, die k u n n e n gesteld wor
den omtrent de afscheiding van slaapplaatsen en de 
ruimte der vertrekken, in verband met het aantal be
woners, zal het dan ook wel geen vaart loopen, te 
minder, daar, in verband met de bepalingen van het 
ontwerp, alleen de commensaals kunnen getroffen wor
den. Het blijft daarbij de vraag, of de verhuurders 
der woningen wel altijd veel moeite zullen doen om 
te weten te komen, of hun huurders commensaals 
houden of niet. Het is van hen niet te verwachten, 
dat zij zulke commensaals, die 't hunne bijdragen om 
de inning der huurpenningen zekerder te doen zijn, 
op hun formulieren zullen plaatsen, om zoodoende te 
bewerken, dat hun huurders ze kwijtraken. 

De ontwerper van de wet heeft zich blijkbaar geen 
goede voorstelling van de bestaande toestanden ge-
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maakt. H i j heeft zich die gedacht overeenkomstig die 
in hoogere kringen. E n het zal in de practijk blijken, 
dat hij zich daarin vergiste en dat die vergissing de 
goede werking der wet onmogelijk maakt. 

Daarom zal men wel doen zijn verwachtingen niet 
te hoog te spannen. 

T E C H N I S C H O N D E R W I J S . 

Toen wij dezen zomer op de gebrekkige vorming 
onzer tegenwoordige technici wezen, gaven wij als 
onze meening te kennen, dat alleen atschaffing van 
't aanncemsystcem tot verbetering zou kunnen leiden. 

Met voldoening zagen wij dat, blijkens het ver
handelde in de vergadering van 20 December 11. der 
Arnhemsche afdeeling van de Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst, de heer Teilegen, ingenieur 
en directeur der gemeentewerken aldaar, zich aan 
onze zijde schaart. O o k hij is van oordeel, dat „het 
aannemingsstelsel de ingenieurs naar de bureaux 
terug heeft gedrongen, terwijl in vroegere eeuwen de 
ingenieurs, wat practische kennis betreft, veel hooger 
stonden dan thans". 

W i j kunnen ons begrijpen, dat de heer Tellegen 
zich geen illusies maakt omtrent de verbetering van 
dezen toestand. De theorie is bij alle technische op
leiding zoozeer schering en inslag geworden, dat het 
vrijwel onmogelijk zal blijken, haar uit haar position 
te verdrijven. 

To t dusverre waren de opzichters nog van het 
dwangjuk der theorie verschoond gebleven. Hunne 
waarde werd slechts getoetst aan hunne practische 
bekwaamheid. Maar ook hen dreigt het examen-
spook, dat onder de „le idende" (dikwijls „ l i jdende" 
aan totaal gemis van practijk) technici zulke ver
woestingen aanrichtte. 

Reeds moeten zij, die „dingen naar de betrekking 
van opzichter van den Rijks-Waterstaat aan een 
„vergeli jkend onderzoek" deelnemen ; reeds kunnen 
zij, die van een diploma in het algemeen wat ver
wachten, zich tot de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst wenden. 

Maar de bekwaamste cpzichters zoo bij als buiten 
den Waterstaat zijn zeker niet die, welke op deze 
examens het schitterendst figuur maakten. Daaren
boven moesten wij onlangs vernemen, dat, indien 
de examen-eischen in het algemeen niet zeer matig 
gesteld worden, alle candidaten ongunstige cijfers 
behalen. 

De heer Tellegen verlangt dan ook van de op
zichters andere bekwaamheden; door bij hen „de 
practijk te ontwikkelen en hoog te houden" meent 
hij, dat de bezwaren aan het gemis van practische 
kennis bij de chefs verbonden, „zijn te ondervangen". 
W i j zijn dit volkomen met hem eens. 

Menigeen zal hier aan de fabel van den blinde en 
den lamme denken ; de opzichter dient den ingenieur 
of architect op zijn rug te nemen. D i t behoort even
wel slechts een overgangstoestand te zijn. A l s een
maal de aannemer, die al het kwaad stichtte, weer 
verdwijnen zal, kan de lamme, die nu alleen zijn 
gezichtsvermogen oefent bij het licht der theorie, 
door de aanhoudende, al is het dan ook pijnlijke 
massage der practijk, zijn beenen weer gebruiken als 
de beste. E n de blinde, behandeld door de bekwame 
oogarts der theorie, zal kunnen zien waar hij zijn 
krachtige schreden zet. E r is dan geen onderscheid 
meer tusschen hen beiden ; zij zijn weer, als vroeger, 
elkanders medewerkers. 

Ee r het zoover is, zal er nog heel wat water door 
de Maas stroomen. Maar wij zijn er vast van over
tuigd, dat het er eens toe komen moet. 

D E K E R K T E O T E R 1 . E E K . 
In ons laatste nummer kwam een bericht voor om

trent de kerk te Oterlcek in Noord Holland. De ver
laging van het polderpeil, die in deze streken reeds 
zoo menig bouwwerk heeft doen verzakken, zoodat 
het afgebroken moest worden, dreigt ook hier nood
lottig te worden. 

A l moet het worden betreurd, dat deze kerk allengs 
verloren dreigt te gaan, het verlies v.eor de bouwkunst 
schijnt niet zoo groot. Want het gebouw, van gebak
ken steen opgetrokken, is hoogst eenvoudig. He t is 
van 1633 en aan de oostzijde door drie zijden van 
den achthoek gesloten. In het houten torentje, dat 
aan de westzijde uit hét dak rijst, hangt een klok, door 
Assuerus Koster in 1633 te Amsterdam gegoten. E e n 
predikstoel en doophek uit den tijd der stichting, en 
eenig i8c-eeuwsch koperwerk, ziedaar al wat er on
der het gemeubelte belangrijks voorkomt. 

D e „Noord-Hol landsche Oudheden" vermelden nog 
het volgende. 

„In de kerk bevindt zich een .schilderij op paneel, 
uit. de zestiende eeuw, doch zeer beschadigd en hier 
en daar door onbekwame hand overschilderd. Z i j stelt 
voor een koning, op een troon gezeten. O p den troon
hemel staat : „Dar ius Rex", op dé treden van den 
troon: „Vim vicit Veritas". L i n k s van den troon 
staan twee mannen in het rood, met tulbanden op, 
rechts twee dergelijke personen en een derde zon
der tu lband U i t een deur links komt een man in Oos-
tersch gewaad. Vóór den troon staan drie jongelieden 
in zwarte wambuizen en roode nauwe broeken ge
kleed, met degens op zij le. Ieder van hen houdt een 
opschriftbord. O p het eerste, van de linkerzijde, staat: 
„ F o r t e est vinum", op het tweede: „For t io r est " 
en op het derde: „Eort iss tas" De gapingen in 
de opschriften zijn afgebladderd. Oorspronkelijk luid
de 't opschrift ongetwijfeld: „For t e est vinum, fortior 
est vir, fortissima est Veritas". Naast den rechtschen 
jongeling staan twee jeugdige vrouwen, waarvan een 
met een huifje, de andere met een roode muts op. Zi j 
dragen zwarte tabbaarden met roode voering en een 
rood onderkleed met nauwe mouwen, alles in den 
smaak van ± 1550. O p den achtergrend ziet men an
tieke ruïnen en koepelgebouwcn en een blauwen, licht-
bewolkten hemel. Het tafereel verbeeldt wellicht Ze-
rubbabel, die, met de afgezanten der Joden, Darius 
komt vragen wat noodig is, voor den opbouw van den 
tempel te Jeruzalem (Ezra V , vs. (i-17 en V I , vs.1-12)." 

Het zou de moeite waard zijn te weten, of deze 
schilderij nog in de kerk aanwezig is, en of iets ge
daan werd, om haar voor verder verval te behoeden. 

De tegenwoordige kerk is wellicht een overblijfsel 
van die, welke reeds in de middeleeuwen bestond. D e 
benoeming van den pastoor geschiedde om beurten 
door den Paus en den abt vas Egmond. Toen in 1480 
beer Jan pastoor was, stelde Nicolaas van Adrichem, 
abt van Egmond, hem tevens als koster aan. Doch 
kort voor zijn dood, die in het volgend jaar te Veere, 

waar de abt, ter bruiloft genood, al te goede sier 
gemaakt had, plaats vond, gaf hij het pastoorschap 
zoowel als het kosterschap aan Adriaan van Foreest. 

O f deze Adriaan van Foreest daar werkelijk als 
zielverzorger werkzaam geweest is, blijkt niet. In de 
15e eeuw kon een pastoor zijn kerk door een ander 
geestelijke laten bedienen, ofschoon hij de inkomsten 
grootendeels bleef genieten. Zoo vinden wij. dat 
„Allert Dirksz.. wiens ampt was in 's-Gravenhage, in 
de Hof-kapelle. den bas te zingen" en die dus niet in 
W restfriesland aanwezig kon zijn, „by zyn afwezend-
heid vyf ponden 's jaars van zijne 'pastory genoot". 

Meerdere bijzonderheden van de kerk te Oterleek 
zijn ons niet bekend. 
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H E T G E S C H E N K G O D E F R O Y . 

In het laatste nummer van „De Opmerker", blz. 3, 
beweert de heer A . W . Weissman, dat, toen de archi
tect Godefroy zijn bibliotheek aan den Staat der 
Nederlanden afstond, „het Ri jk , zooals het gewoonlijk 
„in zulke gevallen gaat, zich weinig toeschietelijk 
„toonde, en met heel wat vieren en vijven aankwam" 

Deze bewering is a b s o l u u t v a 1 s c h. Het ge
schenk is onmiddellijk, en met een warme dankbe
tuiging, aanvaard, onder de daarbij gestelde voor
waarden en zonder ecnig bezwaar hoegenaamd. 

VICTOR DE STUERS. 
11 Jan. 1900. 

D e redactie was zoo vriendelijk mij bovenstaand 
stukje van den heer De Stuers te zenden. 

A l s bewijs van de bewering, dat wat ik schreef 
„ a b s o l u u t v a l s e h" is, acht ik het onvoldoende. 
Pas wanneer de heer D e Stuers ons de gehcele ge
schiedenis van dit geschenk zou willen mededeelen, 
zou blijken wie gelijk had, hij of ik. D ie geschiedenis 
kan niet geschreven worden door het raadplegen der 
officiecle stukken alleen ; men behoort dan ook aan 
de „dessous" van de zaak veel aandacht te schenken. 
A l s de heer D e Stuers, die van dit alles, naar ik ver
moed, wel op de hoogte zal zijn, beginnen wi l met zijn 
steentje bij te dragen, dan zal ik ook het mijne niet 
achterwege houden. 

Slechts dit wi l ik nu reeds zeggen, dat het mij altijd 
heeft gehinderd, dat den man, die liet Ri jk der Neder
landen met zulk een vorstelijk geschenk bedacht, nooit 
een ridderlint is toegekend, terwijl zoodanige onder
scheiding wel wordt verleend aan honderden, naar 
wier verdiensten tevergeefs wordt gezocht. 

A . W . WEISSMAN. 

P R I J S V R A G E N 

VEREENIGING „BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP" 
TE ROTTERDAM. 

D e vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te 
Rotterdam schreef een viertal prijsvragen uit, waar
van de programma zijn opgenomen in „De Opmerker 
van 1 Jul i 1899, bladz. 207. In het geheel kwamen 
negentien antwoorden in, als: 

9 voor den ingang van een hoerenhuis, 
9 voor een houten wachthuisje voor de tram en 
1 voor een drinkfontein met electrische klok, 

terwijl voor een poortje van een schoolgebouw geen 
enkel antwoord werd toegezonden. 

D e antwoorden op den ingang van een hecrenhuis 
droegen de volgende motto's: „M" in cirkel, „B en 
V " in cirkel, „P", „R.G", „driehoek", „twee driehoeken 
door elkaar", „Joubert", „Door wrijving hebt" en 
„Th i s way in ; die op een tramwachthuisje: „Tom-
ii iv" „Halte", „Oefening baart kunst", „A. W." , 
, Hans", „Cirkel", „Woudenberg" , „B en V " in cirkel 
en „ J o u b e r t " ; van de drinkfontein met electrische 
klok kwam slechts een antwoord in onder het motto 

PcXtirs 
D e jury, bestaande uit de heeren Eduard Cuypers, 

G . van A r k e l en K . de Bazel, architecten te Amster
dam, en Henr i Evers en C. N . van Goor, architecten 
te. Rotterdam, heeft de navolgende bekroningen toe
gewezen, a ls : 

Voor den ingang van een heerenhuis: eerste prijs 
zilveren medaille met getuigschrift, benevens / 30, 
aan het ontwerp motto M in cirkel, vervaardigd door 
den heer C. Ovaa te Rotterdam, gedeeltelijk 2e prijs, 
getuigschrift, benevens / 20, aan het ontwerp motto 

„Joubert", ontwerper de heer A l e x Serné, te A m 
sterdam, en derde prijs, getuigschrift, aan het ont
werp „Th i s way in", vervaardigd door den heer J . 
E . Rood, te Amsterdam. 

Voor een tramwachthuisje: eerste prijs, zilveren 
medaille met getuigschrift, benevens ƒ 25, aan het 
ontwerp motto „Halte", vervaardigd door den heer 
J . F . Buchel, te Rotterdam; tweede prijs, bronzen 
medaille met getuigschrift benevens ƒ 15, aan het 
ontwerp motto „Cirkel", van den heer Jan Heyinck, 
te Rotterdam. 

Voor een drinkfonteintje met klok -. eerste prijs 
bronzen medaille met getuigschrift, benevens ƒ 25, 
aan het ontwerp motto „Paars", vervaardigd door de 
heeren D e Roos en Overeynder, te Rotterdam. 

ALKMAARSCHE HUISHOUD- EN INDUSTRIESCHOOL. 
De opening van het nieuwe gebouw der Hoighoud- en Industrie

school te A'kmaar op den lOden Januari jl., is zeker wel het 
beste bewijs dat ook in deze stad, die nog geen 20.000 inwoners 
telt, goede nota was genomen van de conclusie die in verband 
met de „opleiding van vrouwelijke werklieden" genomen werd 
op het nationaal congres voor vakonderwijs in April 1895. Daarin 
lnidde het toch: „d« opleiding van vrouwelijke werklieden is in 
„Nederland onbevredigend en verdient de meeste belangstelling 
„en steun van Regeering, gemeente en particuliere instellingen". 

Welnu, aan dien steun beeft het in Alkmaar niet ontbroken; 
vooral door de vorstelijke gift van den beer Janssen nit Amster
dam werd bet bestuur der Huishoud- en Industriescbool slbier 
in staat gesteld thans een geheel aan de eischeu beantwoordend 
gebouw voor het hierin te geven onderwijs aan de vrouwelijke 
jeugd te kunnen openen. 

In Februari 1896 in een daarvoor ingericht woonhuis op één 
der schilderachtige grachten begonnen met 87 leerlingen, wordt 
de nieuwe school thans geopend met 3.~>0. wasrran 150 ingeschreven 
zijn voor den volledigen cursus, 45 voor afzonderlijke cursussen 
en 155 voor den avondcursus. 

Het gebouw ligt in één der nog niet bebouwde wijken der stad 
en maakt door zjjn platte afdekking met hontcement een eigen-
aardigen indruk. Men begrijpt direct dat men hier met een zui
veren utiliteitsbouw te doen In etc en van dat standpunt beschouwd 
kan bet geheel goed geslaagd heeten, vooral als men het interieur 
ook bezichtigd beeft. Het is „hoog, luchtig, ruim, t.iet weelderig, 
maar doelmatig, licht en helder" zooals de directrice, mevrouw 

Van Reenen—Völter, het zoo juist in hare openingsspeech uit
drukte. 

Op den beganen grond treft men de volgende lokalen aan: be
stuurskamer, kamer voor onderwijzeressen, pas- en wachtkamers, 
strijk- en mangelkamer, twee keukens en een zaal voor boek
houden, fröbelen, slöjd, opvoedkunde, verbandleer, voedingsleer, 
kappen, lessen in de beleefdheid, Hollandsche taal, rekenen en 
onderwijs in vreemde talen voor haar, voor wier vak dit een 
vereischte ie. Op de le verdieping: de ateliers der a. s costnum-
naaisters, vakteekenzaal, en nog een zaal dio voor een cursus 
aan meer volwassenen wordt gebruikt. Op de 2e verdieping: de 
zalen waar onderwijs wordt gegeven in bandnaaien, mazen, stop
pen, ve stellen, knippen en macbinenaaien. Alle lokalen en gangen 
zijn wit afgepleisterd en het houtwerk is in lichtgrijzen toon ge
verfd. Een trap van Amerik. grenenhout, blank bewerkt, geeft 
toegang tot de verschillende verdiepingen. 

Ter feestelijke opening wsren tal van autoriteiten geïnviteerd. 
In de eerste plaats werden opgemerkt Z. Exc. de Min van 
Binnenl. Zaken, de Commissaris der Koningin, de referendaris van 
de afdeeling1 onderwijs bij het Departement van Binnenlandeche 
Zaken, de inspecteur van het ambachteondeiwijs, de afgevaardigde 
ter Tweede Kamer in dit gewest, Dr. Janssen uit Amsterdam en 
vel» anderen. 

Éen der zalen was tijdelijk voor receptiezaal ingericht en daar
toe eenvoudig met wat groen versierd. Langs de wanden was 
een groot getal leerlingen geschaard, die in hun lange witte huis
houdscholen een zeer aardig décor vormden. Door een koor van 
een dertigtal meisjes werd een welkomstlied gezorger, waarna 
de presidente, mevreuw Van Reenen, alle aanwezigen hartelijk 
welkom heette, en den dank van bet bestuur overbracht aan 
allen die direct of indirect hadden medegewerkt tot het ver
krijgen van datgene wat noodig was voor de stichting van dit 
gebouw. Aan het verzoek, om voortdurenden steun van de hooge 
colleges en particulieren, werd gevoegd de verzekering, dat met 
vol vertrouwen en nieuwen moed de arbeid zou worden voortgezet. 

De naam van de hooggeachte vrouw, die aldus gesproken had, ia 
zoo innig verbonden met die der Alkmaarsche huishoud- en 
industrieschool, dat de laatste zeker niet tot stand zou zjjn ge
komen indien het initiatief daartoe niet zou zjjn genomen door 
haar, die op dat oogenblik haar ideaal zag bereikt. Dit werd ook 
duidelijk uitgedrukt door den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
die na de openingsrede het woord nam en zeide dat de belang
stelling voor deze school, door zjjn wensen, voor 2 jaren daaraan 
gebracht, was overgegaan in ingenomenheid. Hij had Liet ge. 
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aarzeld deze inrichting een modelschool te noemen, daarmede 
niets anders bedoelende dan dat met beperkte middelen bijiahct 
onmogelijke was bereikt. Do leuze blijve immer: hooger op, vooruit! 

Ook in hooge regeeriogskringen had het aan waardeerende 
-woorden niet ontbroken, maar evenmin aan daden, want het bad 
H. M. de Koningin behaagd de vrouw, on"er wiens energieke 
leiding het geheel tot stand kwam, te benoemen tot ridder in de 
orde van Oranje-ffassau. Door applaus gaven de aanwezigen hunne 
hartelijke ingenomenheid met deze benoeming te kennen, want 
zij is in den vuisten zin des woords welverdiend. 

Daarna werd nog bet woord gevoerd door den heer De Son-
navile als wethouder der gemeente, die naar aanleiding van de 
spreuk „door den tijd wordt de spruit een boom" eenige gedach
ten ontwikkelde. 

Dat een bloemengroet op zoo'n oogenblik niet mag ontbreken 
was juist door de leerlingen gezien, die bij monde van een hun
ner de geliefde, hooggeachte di-eet rice hunnen dank brachten. 
Nadat een welgekozen lied tot slot gezongen was, werd de ge
legenheid gegeven de school te bezichtigen. 

In een der benedenzalen was op smaakvolle wfize een ten
toonstelling gearrangeerd, die een klein maar duidelijk beeld gaf 
van het onderwijs. Uit het tentoongestelde merkt men dat er 
verschillende krachten aan de school verbonden zjjn, die het on
derwijs in goede richting stuwen. 

Waar op het terrein der vrooweljjke handwerken nog zoo me
nigmaal op den conventioneelen weg wordt voortgesokkeld, doet 
het goed ook bier te zien, dat een betere opvatting daarvoor 
plaats maakt Plant en bloem, eerst in natura geteekend, wordt 
daarna in gestyleerden vorm toegepast op aardewerk, borduur
werk enz. De artistieke leiding van dit gedeelte van het onder
wijs is opgedragen aan den heer Kaleiuink, wien een woord van 
welverdiende hulde hulde bij dezen niet mag worden onthouden, 
want aan zijn stuwkracht is zeker voor een groot gedeelte het 
succes te danken van het onderwijs aan deze school, waar het 
aankomt op goeden smaak en zelfs de geringste onderdeelen, 
zooals de randen op de gordijnen, getuigen daarvan. Dat op goeden 
smaak, maar in geheel anderen vorm ook gelet werd in de keu
kens, bewees wel de wijze waarop het onderwijs daar gegeven 
werd. Ook de andere zalen, waar de leerlingen druk aan den 
arbeid waren, maakten een prettigen indruk. Een vrouwelijke 
verslaggever zou hiervan meer kunnen mededeelen, maar wat ik 
zoo nu en dan van de dames-genoodigden opving, was niet anders 
don groote voldoening. 

En biermede was voor Alkmaar een dag van groote beteekenis 
voorbij, waar het weer een monument rijker is geworden en ook 
op bet gebied der opleiding van de vrouwelijke jeugd getoond 
heeft baren eerenaam van Victrix te hebben gehandhaafd. 

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

'S-GRAVKNIIACE. Er zal een begin worden gemaakt met de af
braak van een gedeelte der uitbouwsels aan de Ridderzaal tegen
over het Kantongerecht. 

De lokalen in gebruik bij het parket van het Gerechtshof zul
len echter behouden blijven tot na dat college in het nieuwe 
rechtsgebouw in het Korte Voorhout zal gehuisvest zjjn. 

AMSTERDAM. Door de directie der publieke werken zjjn plannen 
ontworpen tot bebouwing van de gronden gelegen in het oosten 
der stad tusschen den Zeeburgerdjjk en den Watergraafsmeer-
polder. Men koestert de verwachting, dat zich daar allengs een 
zeer volkrjjk stadskwartier zal vormen, maar deze buurt zou dan 
geen andere verbinding met de oude stsd hebben dan den 
overweg op den Zeeburgerdjjk, waar deze door den Oosterspoor
weg van de H. S. M. wordt gekruist. Juist op dit punt is een 
zeer druk spoorverkeer dat, nu het nieuwe entrepot is geopend, 
nog sterk zal toenemen. 

De moeilijkheid is echter overwonnen; de overweg zal ver
vangen worden door een tunnel onder den spoorweg, voor voet
gangers en rijtuigen. Io verband met andere spoor»egwerken. 
noodig voor de aanslniting van het nieuwe entrepot, wordt de 
tunnel alvast gebouwd. Hulpsporen zijn reeds gelegd, zoodat 
de tunnel in twee helften, elk afzonderink kan worden aange
bracht. 8 

— De heeren C. H. Peters, D. E. C. Knuttel, rijks-bouwmeesters, 
en Nieuwenhuis, directeur van publieke werken te Utrecht, door 
Burg. en Weth. nitgenoodigd een onderzoek in te stellen omtrent 
da vraag of het bouwtoezicht destijds de plannen voor den bouw 
fl i n S e s t o r t e hoizen in de Pieter Nieuwlandstraat had moeten 

afkeuren, hebben bon rapport ingediend. 
In dit rapport wordt geen bo-list afkeurend oordeel over het 

bouwtoezicht ten aanzien dezer quaestie uitgesproken, maar meoige 
aanmerking gemaakt op de werking der bouwverordening. (A7. A*. 6") 

ZUTFEN. De Gemeenteraad verleende in zjjn op Maandag ge
houden vergadering eervol ontslag aan den heer W. Niermener 
ala directeur der gasfabriek en waterleiding, wegens diens be-
y g M f tot directeur der gasfabriek te Arnhem. Een der leden 
stelde voor het traktement van den nienw te benoemen titularis 
te bepalen op f1800, doch met meerderheid van stemmen werd 
oesioten de bestaande jaarwedde, zijnde /2000 voor de gasfa
briek en /460 voor de waterleiding, te handhaven. 

— Dinsdagavond a. s. zal alhier een algemeene vergadering 
gehouden worden van de Geldersche Vereeniging voor Kunst
nijverheid, waarin de bekende kunstdrijver in leder, de heer JOB. 
Merckelbagh uit Utrecht, zal spreken over lederversiering, toe
licht door de uitvoering der verschillende bewerkingen met de 
daartoe beho-,rende hulpmiddelen. 

Er zal tevens een tentoonstelling zijn van 40 heliogravures, ge
nomen naar de schilderijen der Rembrandt-tentoonstellidg, tjjdens 
het Kroningsfeest te Amsterdam gehouden. De daarbij hehoorende 
portefeuille is ontworpen door den 'heer Lion Cachet. 

Ook den volgenden dag zullen de lederwerken van den heer 
Merckelbagh en de platen naar Rembrandt tentoongesteld blijven. 

EINDHOVEN. De gemeenteraad heeft besloten tot het aanleggen 
eener drinkwaterleiding en die voor rekening der gemeente te 
exploiteereo. Met algemeene stemmen is de heer Schotel benoemd 
tot ingenieur voor den aanleg der waterleiding. 

LociiKM. Het gerestaureerde raadhuis is in gebruik genomen; 
de kosten ad /13,000 zijn gevonden uit een leening en uit een 
zeer milde bijdrage van de. spaarbank. Do gemeente werd verrast 
met een geschenk van het Lochemsche VerfraaÜDgs-gezelschap, 
een schoorsteenstuk, geteekend door den heer W. C. Staring te 
Zutfen, waarop o. a. voorkomen een gezicht op den gerestau-
reerden oostgevel van het raadhuis en een kijkje op Lochein in 
vogelvlucht. 

DEI.KT. Prof. Ilenket moet, volgens de D. Ct., het voornemen 
hebben om tegen den volgenden cursus eervol ontslag te verzoeken 
als boogleeraar aan de Polytechnische School. 

Ai VH.O. Op de voordracht voor gemeente-architect en directeur 
van den reinigingsdienst zijn geplaatst de heeren: L . A. v. Rssen, 
te 's-Gra venhage, W. A, de Jong,, te Dordrecht, en Jbr. C. van 
Foreest, te Edam. 

— Blijkerg achterstaande annonce wordt in de maand April 
aanst. te Utrecht bet examen gebonden voor aspirant-opzichter 
bij den Dienst van Weg en Werken. Voor inlichtingen en pro
gramma wende men zich tot den Chef der le A I'd van genoem
den Dienst. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den waterstaat in Ned.-Indië is: 
o v e r g e p l a a t s t naar de directie, de adspirant-ingenieur J . 

A. Roukens; naar den gewesteljjken dienst in de residentie Pre-
anger-Regentscbappen, in het belang der verbetering van het 
wegennet aldaar, de ingenieur Be kl. M. A. van Oort endeadsp.-
ing. A. M. Valkenburg; 

e e r v o l o n t s l a g e n , wegens ziekte, de opz. le kl. G. Rapp; 
v e r l o f v e r l e e n d voor één jaar, wegens hingdurigen dienst, 

aan den opzichter 2e kl. E J . S. Micola van Fiirstenrecht; 
benoemd tot ingenieur Se k l , de ambtenaar op wachtgeld 

M. A. van Oort. 
— Bij den aanleg der Staatsspoorwegen in Ned.-Indië is: 
g e p l a a t s t op de lijn Kalisat—Banjoewangi, de opzichter 2e 

kl. H. L Leydie Melville; 
g e s t e l d ter beschikking van den chef van den aanleg der 

lijn Batavia—Tangerang—Bantam, voor de opname van een spoor
weg naar Laboeao, de tijdelijke opzichter 2e kl. E . R. Senó. 

— Te Hillegersberg is in den ouderdom van ruim 83 jaar over
leden de heer J. van Dorp, die meer dan 57 jaar op verdienstelijke 
wijze de betrekking van opziener over de drooggemaakte polders 
van Bleiswijk. en een gedeelte van Hillegersberg bekleedde. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— O p z i c h t e r der g e m e e n t e w e r k e n te Leeuwarden. 

Jaarwedde /'100J. Adres den Burgem., voor 15 Januari. (Zie ad
vert, in het voiig no.) 

— T e e k e n a a r , vertrouwd met detaillecren, voor 3 maan. 
den, op het bnreau van een architect. Adres 1 tt. M., boekh. G 
Jurling te Kampen. (Zie advert, in dit no) 

— D i r e c t e u r der g e m e e n t e w e r k e n te Groningen. 
Jaarwedde / 4500. Adres Burg. en Weth. vóór 1 Februari. 

— C o m m a n d a n t der B r a n d w e e r te Groningen. Jaar
wedde /"1200. Adres vóór 1 Februari aan Burg. en Weth. 

— W e r k t u i g k u n d i g i n g e n i e u r , met practijk betr. 
complete machine en ketel-installaties. Adres lett. Z. L. Schel-
tema en Holkema's Boekhandel te Amsterdam. 

— Onder-opzichter der instrumentmakers bij de 
constructiewerkplaatsen te Delft Aanvangstractement f 1000. Ver-
eischten: grondige bekendheid met bet machinaal draaien, freezen 
en slijpen en met het fijne bankwerk. Adres den kapit.-hoofdopz. 
der constructiewerkplaatsen te Delft. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
'Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneerden tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Aankomend teekenaar zag zich gaarne geplaatst. Adres lett. 
A, advertentiebureau „het Wapen van Ede" te Ede. (Zie advert, in 
dit no.) ^) 
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Op het Bureau van een Architect 
wordt zoospoedig mogelijk j j t>v raagd 

een T E E K E N A A R , 
vertrouwd met detailteeren. voor 
den tijd van ongeveer drie maanden. 
Gegadigden adresseeren r.ieh, met op
gaaf van ver angd Salaris, onder letter 
M , aan deu Bo.kb. G . J U h L I N G , te 
Kampen. 

INAaatschrppjj tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. 
In de maand April aanat. zal te 

Utrecht • xnroen worden jr>honden voor 
A S P I R A I V T O F Z I C H T K B bij 
den D i e i l N l v a n W«*K «'11 W e r 
k e n , lnliclitu gen en h- t programma 
ziju op aant ragen te verkrijgen bij 
den Chef der le Afdeelirg van ge
noemden Dierst. 

TtdMböëïT 
Wollenfoppenstraat 33, 

R O T T E R D A M . 

Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LOCHT-BAKOVENS, 
Bekroond met den hoogsten Prijs en-

Gouden en Zi'veren Medaill* AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille Don 
DBECHT 1896. 

Bouwt ook O V E N S met u t 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 . 

Marineren 
Schoorsteenmantels 

E N 

Grafmonumenten, 
M A G A Z I J N E N : 

Amsterdam Bloemgracht 77, 
Rotterdam, Delftschestraat 61, 

Beleefd aanbevelend: 

G. 8 J. COOL, 
F a b r i k a n t e n . 

W. J. WEISSENO, 
H l 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 M e t e r l a t t e i » , 

S T A L E N HBETKETTIN6BN, 
B a i x . o n a , J a i o n a , 

K O P E R E N E N S T A L E N 

Peillijoen, Peillooden, Peilstokken, 
M*EM tj S VMM A Mj EN e—m. 

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

TEEKENBEHOEFTEN 
mm Ovliache Mnitnttnentmf 
E Q U E R R K S , P R I S M A . ' » e n z . 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Roy terkade, A M S T E R D A M , Filiaal: 30 Kokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van eompleete Badinrichtingen —Ptivaat-Inrichlingen.— 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen — Porseleinen Badkuipen, IJztten Badkuipen.— 
Closets, Waschta 'els, Urinoirs enz. — V E R W A R M I N G «»n 1 ' K Ï T U A T I E . 

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

BECKER &6UD0INGH. 
Ü L r t i h e n a . 

K O N I N K L I J K E FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - I I O K K M K B T -
•N ANDERS 

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

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

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , aaa. 

G e ë m a i l l e e r d e 

F * e i l s c h a l e n . 

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

V A N RIJN & C o , SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. 

I Kontoor en Mzoazijn Dloemkweekcr 
straat 64 b./d. Nieuwe Binnenweg. 
Alle soorten Geornamenteerd GLAS. enz. enz. 

G l a s v e r z i l v e r i n g 
voor de amotnte Êêtateu. 

Bouwkundig Bureau 
l 'rin H O M traaf 9 0 . Ns-Gravenhage. 

r £ A £ P I T O O ; V l¥o. »»». 

O n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e v o o r k o m e n d e w e r k e n op 
b o u w k u n d i g g e b i e d , he t complee t i n s t a l l ee ren v a n w o o n h u i z e n , 
w i n k e l s e n z , he t l e v e r e n v a n H e » l e k - e n I t e f a i l t e e -
k e n i n j t r e n , a d m i n i s t r e e r e n v a n h u i z e n e n e i g e n d o m m e n , he t 
k o o p e n e n v e r k o o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n h u i z e n e n het 
e x p l o i t e e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n . (Woninggids.) 

Excelsiorplaten. 
GEBR. VAN DER VIJGH, 

A M S T I D B I D A A £ , 
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 steller*. Voorge-
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H E T M U I D E R S L O T . 

U i t Muiden wordt aan tie „Gooi- en Eenilander" 
geschreven -. 

„Aan het slot is men thans bezig niet het afbre
ken der vestibule, welke als ingang diende en toegang 
verleende tot de ridderzaal. Met het verdwijnen van 
dezen aanbouw gaat een gewichtige historische her
innering aan den tijd van Hooft's verblijf op het slot 
verloren. Het verbouwen of vergrooten van deze ves
tibule toch wordt uitvoerig beschreven in de brieven 
van den dichter, waarin hij zich herhaaldelijk beklaagt 
over de werklieden, die slecht werk leveren of te lang
zaam opschieten." 

Wanneer dit bericht waarheid bevat, dan zou het 
Ri jk der Nederlanden zich moedwillig vergrepen heb
ben aan het ccnige gedeelte van dit gebouw, dat nog 
aan den Drossaart herinnerde. Zeker, dit portaal was 
uit de 17e eeuw, maar het was althans echt. He t zal 
nu ongetwijfeld, als het vervangen wordt, den be
schouwer voortaan moeten doen gelooven, dat het uit 
Graaf Floris ' tijd dagtcckent, zoo goed als de nieu
we toren met de niet minder nieuwe „oubliettes". Zoo 
schendt de Staat der Nederlanden de gebouwen, die 
hij in zijn hoede nam om ze te bewaren. 

Pieter Corneliszoon Hooft was den 4den Juni 1609 
tot Drost van Muiden, baljuw van Gooiland en 
Hoofdofficier van Weesp en Weesperkarspel benoemd. 
H i j placht in die hoedanigheid des zomers op het 
Muiderslot te wonen, om des winters te Amsterdam, 
op de Keizersgracht bij de Hecrenstraat te verblij
ven. 

Het slot behoorde aan „de Graeflyckheidt" en stond 
als zoodanig onder het beheer van „d'eerste en an
dere Raden en Meesteren van de Rekening in H o l -

landt". D i t collegie deed echter niet veel aan het ge
bouw. O p 2J en 28 December 1O12 had de storm 
„niet de schaliën (leien) alleen, maer geheele stucken 
loots van den daecke ongelooflijcken verre gewor
pen". Die schade was hersteld, doch toen, den 30 Jul i 
1Ó13, Hooft de rekening daarvan aan de heeren deed 
toekomen, voegde hij een brief daarbij. H i j betoog
de dat „H .Ed . Mogh haer min souden hebben te ver
wonderen over de grootheit der costen, die, gelijck 
het gaet met douwde huisen, jaerlijcx verswaeren". 
Hooft beklaagde zich dat hij „hoewel bij sijne com
missie in alle d'emolunienten sijner voorsaten gestelt 
sijnde, van alle de princelijcke meublen, als tapijten, 
beddingen, stoelen, lijnwaet, tafelservice en anders 
totten huise behoort hebbende' haast niets meer aan
wezig vond. Daarom hoopte hij dat de heeren hem 
„de costen van wat exacter reparatie souden indulge -
ren, opdat het huis in sulcke gestalte blijve als op 
't minste ter eeren bestaen mach en niet op het 
meeste." 

In Augustus van 1O14 kwamen de Raden zelf eens 
kijken. Hooft maakte van de gelegenheid gebruik 
om te verzoeken, „voor reken in ge van de Graeflijck-
heit te mogen besteden 350 guldens" om op „den 
aerden wal van de fortresse een bequaeme mantelin-
ge van abelen, ypen en notenboomen" te planten. 
H i j beloofde, met dit geld toe te zullen komen, „niet-
tegenstaende dat, door 't beplanten van de Beemsler, 
het hout in prijse seer is gerescn". 

De boomen werden geplant, doch van de abelen 
schreef Hooft den 15 December 1616 dat er „geen 
tien en bleven wassen". H i j wilde ze daarom ver
vangen door „ypen van breedt bladt, dewelcke ter sel-
ver plaetse schijnen beteren tier te hebben". 

In 1618 vereischte het slot tamelijk aanzienlijke 
herstellingen. D e rekening werd daardoor hooger dan 



anders en Hooft lichtte dit als volgt toe. „De rin-
gelniuir, wesende zeer vervallen en ingevvaetert (sulx 
des portiers logijs, daer onder responderende, over
mits het doorlecken, niet te bewonen en was), heeft 
de handt moeten hebben." 

Den heeren had het in id- ' ï „gelieft Hooft t'injun-
geren' , dat, als er voor de herstellingen meer dan 
„vijftigh Ponden van x l grooten" per jaar noodig bleek, 
hij oni een „expresse ordonnantie" had te verzoeken. 
H i j deed dit den i Mei van oat jaar „om reverente-
lijck te vertoonen, hoe nootlijck twee nieuwe kruis-
kosijns ende een kloosterkosijn met de vensters, mits-
gaeders eenige juckingen oft schoeijingen van hout 
in de graften dienden vernieuwt te worden". O p het 
dak hielden „de oude planken oft latten qualijek 
naeghel", terwijl ook „die ringelmuir, binnen en bui
ten muir, op eenige plaetsen de hand van den met-
selacr eischten." 

In IÖ29 begint de briefwisseling van Hooft met 
zijn zwager Joost Baek, koopman „bij 't oude man
nenhuis, op de Singel, int hujs getekent No. 3 tot 
Amsteldam". Deze Baek handelde in suiker, een arti
kel, dat in 1O29 zeer duur was, zoodat Hooft dan ook 
hoopt, dat de buit, door Piet H e i n behaald, het wat 
goedkooper mag doen worden. O m de „heeren van 
de Rekeninge" gunstig te stemmen, zond hij aan ieder 
een suikerbrood, en liet hij niet na. in het begelei
den 1 schrijven er nog eens op te wijzen, hoeveel er 
aan het slot te doen viel, om het in bewoonbaren staat 
te houden. 

Hooft schijnt toen reeds liet bouwen van liet por
taal, dat nu afgebroken wordt, in .den zin gehad te 
hebben. Doch het duurde tot 5 Augustus 1630 eer 
hij „uyt mijn Toorentjen" tot Baek het verzoek richt
te „Claes de Metselaer", dat is Claes Adriaenszoon 
van Delft, die te Amsterdam het pesthuis gebouwd 
had, bij hem te zenden, „om 't werek nader t'overleg-
gen ende te besteden". 

D e metselaar kwam, en den I I Augustus schreef 
Hooft : „lek heb niet hem van verscheide bedenkin
gen, op het werk vallende, gehande.i, ende entlijck 
beslonten in wat wijze 't zelve dient voltrokken ; doch 
met hem ben niet slotsgewijze overkoonien, alzoo 't 
houtwerk hier door den gewoonlijkcn timmerman liefst 
gemaekt had, die nu van mij daer op gehoort is, zulx 
wij 't genoeghzaem eens zijn." 

Hooft gebruikte zijn zwager als factotum; hij liet 
hem zijn vertaling van Tacitus in het net schrijven, 
maar wij zullen zien, dat hij hem ook voor allerlei 
andere bezigheden in beslag nam. De suikerkoopnian 
moest met „Claes den Metselaer" de zaak verder in 
orde maken, „lek sonde U E " schrijft Hooft, „met 
eenen zijn brief ken van de beraeminge der kosten 
int geheel ; den vollen eisch van 't welke, beloopende 
gl. 650, als men hem toestonde; ende voor 't tim
mermans werk, 't welk hij begroot op 60 oft 70 gl. 
ten liooghsten, tzanil de loode goote, gewaerdeert bij 
hem op 36 gl. aftooghe gl. [06; zoo zoude zijne be-
raeminghe blijven, op 't uiterste genoomen, gl. vijf 
hondert vierenveertig; voor de welke hij 't aenne-
11101 wil te leveren, nakomende mijn hier nevens ge-
voeghde bestek, ben te vrede dat U E . dat uit mijnen 
naeme inwillighe, ende hem 't bestek doe onderteke
nen, 't Welk ick daernae uitschrijven zal, ende hem 
de getekende wedergac onder mijn handt toesenden". 

W i j zien hier dus, op welke wijze in het begin der 
17e eeuw een werk werd aanbesteed. E r is geen 
verschil met de tegenwoordige manier. Maar Hooft, 
waarschijnlijk bevreesd, dat de „heeren van de Graef-
lijekheit" de kosten nog wat hoog .inden zouden, ver
volgt : „Edoch gelieve U E . te dringen zoo veel doen

lijk is, om het onder de voorsz. gl. 544 te brengen, 
ende mij binnen twee oft drie daeghen bescheidt te 
doen hebben. Mooght hem ook aenzeggen, dat, in 
dien hij tot redelijken prijze aenneemt, ick wel van 
mceninge zoude zijn, de vloer van blaeuwe stecnen 
te maken, die ick anders met estrikken roodt ende 
graeuw onverglaest zoude leggen." 

Het vervolg van dezen brief doet ons aan den 
tegenwoordigen oorlog in Zuid-Afr ika denken. M a n 
tua werd toen belegerd, zooals Ladysmith thans, en 
er ging een gerucht, dat de stad genomen en twin
tigduizend dooden daarbij gevallen zouden zijn. Hooft 
vond dit een fraaie stof voor „de penne van V o n -
delen, om de wreetheit des vijands ten hatelijksten 
ende eisselijksten uit te meten." 

Met de aanbesteding vlotte het ondertusschen niet 
best. Claes Adriaenszoon eischte meer geld, onder 
voorgeven, dat de Drost meer verlangd had, dan aan
vankelijk was overeengekomen. 

Hooft schreef daarover aan zijn zwager den 15 
Augustus [630. 

„ l ' E aengenaeme van den 13 ende 14 en heb 
ick heden ontfangen, waer op tot antwoort voeghe, 
belangende Mr. Claes den Metselaer, dat ick het 
werk niet beswaert en heb, uitgezeidt met een blaeu
we stecnen knoop boven aen de trap te stellen, ge
lijk onder getekent was. Want dat ick van de vloer 
gesproken heb, soude buiten (extra) betaelt worden. 
W e l is waer, dat ick begeert heb de heinmuir bui
tenmuur) van de trap (die hij getekent had als de 
bovenste form hier op den kant) gemaekt te hebben 
gelijk d'onderste form. Maer en kan niet denken, 
dat hij dit voor bezwaernis rekent." 

Hooft wilde hem 20 gulden meer geven, en zou 
dan goed vinden „dat de muir maer t }< steen dik 
zij tot op de hooghte van acht voeten, de rest één 
steen". 

E n „zoo Mr. Claes hier niet toe verstaen en kan" 
vervolgt de Drost „zoud' het mij, die der Graeflijk-
heit, als rijker dan ick sijnde, niet gaeren iet geven 
zoude, te hooghe loopen ende noodighen, naer eenen 
anderen metselaer te sien, alhoewel met verdriet, om 
der oude kennisse ende genegenheit wille. 1st dat 
U E . der eenen heeft oft weet, daer redelijk mede te 
handelen is, soude mij gunst geschieden, dat U E . 
deszelven gront alsdan eens peilde, ende mij liet we
ten, waervoor hij 't werek soude willen aennemen. 
Doch als 't noch op een pondt Vlaemsch of twee 
aenquam, zoud' het liefst met Mr. Claes voleinden." 

D e metselaar schijnt eieren voor zijn geld geko
zen te hebben. Immers Hooft schreef den t8 Augus
tus aan zijn zwager: „Gisteravont braght mij l ' E . 
schrijven do boodschap van 't voltrekken der hande
lingen met Claes van Delft, die U E . eenen arbeidt 
gekost heeft, daer men schier een half bestandt tus
sen ons ende den Spanjaert meê maecken zoude, als 
wij hem in zijne graegheit te gemoete quaemen. In
dien U E . nu noch de verdraghschriften (overeenkom
sten) volghends mijn schetz, met behoorlijke veran-
deringh gelieft in te stellen (op te maken) ende ge
tekent over te zenden, met wcete, wanneer men int 
werk te treden hebbe, zoo word ick op nieuw U E . 
schuldigh eenen dank van meerder geduirigheit: als 
't zoomer ooft, dat bij dezen derwaerts gaat". Dus 
werd zwager Baek met een mandje pruimen, door 
Hoofts „huisvrouwe" eigenhandig geplukt, bedacht en 
hij uitgenoodigd, „de weêrgaen in volle varsheid te 
komen proeven". 

Maar Baek had de overeenkomsten niet zóó ge
maakt als Hooft wenschte. U i t de bemerkingen van 
den Drost zou men willen opmaken, dat de koopman 
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nu juist geen hoogvlieger was. Hooft kleedde zijn 
bedenkingen in zeer beleefden vorm. H i j schreef het 
aan de drukte die de Maandag voor den handelaar 
medebracht toe, dat deze had „overgeslaeghen de som 
me van vijfhondert 't zeventigh gl., gelijk U E . schrij 
ven van den 1711 is meldende, dat over(ecn)gekomen 
was, 't welk is 't geen daer 't meest op aen komt". 

E r was ook een fout in de hoogte van de muren 
geslopen. „Daer benevens isser gestelt van de muiren 
op te trekken tot 9 voet, boven de booghen i)2 steen 
dik, ende voort tot de hooghte van 8 voet één steen 
dik. 't We lk groot misverstandt maeken k o n : ge
merkt de voorsz. boghen niet hooger zullen stijghen 
als 8 voeten ; zulx uit U E . rekeninghc volghen zou
de dat de hecle muir maer hoogh en zoude zijn 25 
voeten : daer dezelve moet haelen met de kantenden 
daerin begrepen de hooghte van 29 voeten." 

E n ook was onder het contract gezet: „onderte
kent Claes Adriaenszoon, 't welk ongerijmt is, ende 
daer uit moet blijven, hebbende Claes met zijn eighen 
handt te tekenen." 

Dan heeft Hooft het over den verbannen Kon ing 
van Bohemen, Frederik van de Palts, en vervolgt 
zonder eenigen overgang: „Lae t mij teffens weten, 
wanneer Claes de Metselaer sal konnen in 't werk 
treden; want daer zal wat gehait (geheid) moeten 
zijn, ende de timmerman, die dat, mitsgaders 't hout
werk, aengenomen heeft, zich daernae richten". 

H oezeer Hooft ook wenscht, dat het werk zoo min 
mogelijk zal kosten, hij wi l toch niet, dat Meester 
Claes er in zal loopen, wat voor het karakter van 
den Drossaart pleit. „He t zoude moghen zijn, dat, 
noopende 't ophaelcn van den muir, ick ende Claes 
eikanderen over de dikte niet volkomenlijk verstaen. 
waerdoor hij swaerigheit moght maeken mijn geschrift 
hier bij gaende te tekenen. Maer in zulken gevalle 
kan U E . hem met bescheidenheit te gemoete koo-
men, ende stellen 't nae zijnen zin, alzoo 't mij ge-
noegh is, als die maer zijn behoorlijke stevigheit 
heeft, ende in alles 29 voeten hoogh gemaekt wort : 
waer nae het houtwerk reeds aengeleidt is." 

Den 23 Augustus 1630 schrijft Hooft aan Baek, 
dien hij altijd met: „Monsieur et frère" aanspreekt: 
„Nu heeft het verdragh met Claes den Metselaer zijn 
volle beslagh. Oft hij 't afdak maekt, loopende van 
't Huis af nae den nieuwen muir, oft oock anders, 
komt hem op één uyt, ende blijft, op beide die wij
zen, verhooien voor 't oogh van de (binnen) plaets, 
gelijk U E . bij de teckening op de kant hier vernoe
men kan. Ende ick vind bequamer tol de vvaterloo-
zing, ook om de goote schoon te maeken, dat men 
achter de kanteelen heenen konne gaen." 

„De Timmerman had Claes gaeren gesproken, eer 
hij aan 't luiyen viel, omdat de muir op pylaeren staen 
zal, ende oorbaer is te weeten onderscheidenlijk, waer 
ieder voet heeft te neemen, tzamt hoeverre int vier
kant onder elk gehait dient. Want alzoo men hier 
ter plaetse niet diep, nocht anders als met de handt 
behoeft te hayen, zoo zal de timmerman daer, met 
alle zijn volk aenvallende, wel een eindt af maeken, 
e<r Claes d'oude muir afgebroken, ende zijne (bouw) 
stoffen gelandt zal konnen hebben." 

Hooft wilde ook den leidekker eens bij zich heb
ben, en verzocht Baek, hem te ontbieden. De pos-
terij liet toen wel wat te wenschen over. De schip
pers, die daarmede belast waren, overhandigden al
leen de brieven aan de aanzienlijken, zoodra zij aan
kwamen. Maar als Hooft aan loodgieters „ende an
dere luyden" van minderen stand schreef „bleven de 
brieven daeghen onbestelt, doordien de sloffe schip
pers quaelijk lezen ende de huizen vinden konnen, 

ook dikwils dronken zijn, ende de moeite vant zoeken 
uytstellen." 

De broeder van Claes „bood aen blaeuwe vloer-
steenen tweederleij, d'eene wat lichter, d'andcr wat 
duisterder van verwe, ende derhalven bequaem om 
te schakeren, te leveren 't hondert voor 24 of 25 gl ." 
Maar Hooft meende, dat hij overvraagde en „zoude 
tevreden zijn, datter Claes zoo vcele mede braght als 
tot de galerije, lang 30, breedt 12 voeten binnens 
werks, van doene zijn ; mits dat hij douwde, daer 
jegenwoordelijk leggende, weder aenname tot 2 st. 
't s tuk; gelijk hij verklaerde te willen doen, of zoo 
veel hooger als Baek 't brengen konde.' 

Zoo had dan nu het werk een aanvang kunnen ne
men. Doch er kwam een kink in den kabel. H u i -
gens, die secretaris van Prins Frederik Hendrik was, 
schreef aan Hooft, dat Zijne Hoogheid, van Amers
foort komende, in het begin van September het huis 
te Muiden zou bezoeken. Aanstonds werden toebe
reidselen tot de ontvangst gemaakt, en Mr. Claes 
moest wachten, tot het bezoek gebracht zou zijn. D i rk 
Sweelinck werd besteld, om het clavecimbel bij den 
maaltijd te bespelen, de bosschieter Laurens werd 
ontboden om saluutschoten te lossen, muskaatwijn, 
Frontignac, waarvan het okshoofd ƒ 200 kostte, werd 
aangeschaft (omdat de Prins niet van Rijnwijn hield), 
voor fijne visch en „zeldzame fruiten in suiker" werd 
gezorgd, maar Frederik Hendrik „vondt goedt 
tot Naerden te eeten, en te Weesp te slaopen". 

De wijn werd in allerijl naar Naarden gebracht 
„maer daar zijne Vorstelijke Doorluchtigheyt en ook 
de andere Heeren beter met bier gedient waren, wert 
luttel gedronken". Sweelinck was, door een misver
stand, wat laat gekomen, en kon niet meer naar Weesp 
gaan, omdat er geen rijtuig was. H i j logeerde op het 
hooge Huis te Muiden, waar Tesselschade en Fran-
cisca Duarte „haere keelen vaerdigh" te vergeefs in 
de „zael niet festoenen van fruit en loveren ghesiert" 
den Prins hadden verbeid. 

Het werk schoot ook later niet op. Den 30 Sep
tember 1O30 waren de stecnen en de kalk, die uit 
Utrecht komen moesten, nog niet aangekomen, en 
daarom zeide Hooft, „dat hij te vrcede was alles tot 
Maert op te zouten". Maar op 4 October werd er 
toch gewerkt, immers de Drossaart verdeelde zijn tijd 
tusschen „het in de kaert sien van het arbeitsvolk" 
en het vertalen van Tacitus. Den 7 October „meen
de Claes aen 't metselen te vallen." 

Hooft was den 3 November 1630 weer naar A m 
sterdam teruggekeerd, en het werk gestaakt. Den 27 
A p r i l 1631 schreef de Drost aan zijn zwager: „wij 
zijn, met scheuren en breken, entlijk eens door 't 
metselwerk van den trap en galerije geraekt; alhoe
wel zoo niet, oft duchte daer zal noch vet aen te her
stellen vallen, dat mij tegenstaat." 

E r was toen ook een geschil gerezen met „mees
ter Pieter den steenhouwer", die de vloerstecnen, wel
ke buiten het bestek gebleven waren, had geleverd. 
Waarschijnlijk is deze meester Pieter de Keijser, de 
zoon van Hendr ik de stadssteenhouwer geweest. Hooft 
had stecnen van een voet in het vierkant willen heb
ben ; hij kreeg er echter van negen duim in het vier
kant. D e steenhouwer beweerde, dat „de voetstce-
nen, al hebben ze dien naem, maer 10 duimen en bl i j 
ven, als ze gehouwen zi jn . ' Maar de steenhouwer die 
voor het geheel eerst 74 gl. 8 st." verlangd had, g ing 
nu voor de „negenduiinen" 20 gl . 't honderd rekenen, 
waar Hooft geen genoegen mede nam. H i j schreef 
aan Baek : „Indien 't nu zoo is, dat U E . de onbehou-
we stecnen van elf duimen bedongen heeft, en dezel
ve door 't houwen op tien duimen besnoeit worden, 
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zoo zal men moeten rekenen, hoe veel tienduimde 
steenen in een vloer van 30 voeten lang, 12 breedt, 
gaen zouden, en ick hem moeten betalen, 't g-'cn dat 
beloopt. Anders magh ick met de 74 gl . 8 st. bestaen. 
Ick bidde U E . zoo veel te doen en hier af klaerheit 
met hem te maken, en met eenen te vragen, waervoor 
hij douwde opgenomen steenen zal aennccmen. Want 
het is mij vergeten, maer staet mij voor van 2 st. voor 
de kleine, 3 voor de groote. Indien hij vermaent van 
de hart- en blaeuwe steen aen de kanteelen en den 
trap verwrocht, gelieve daer op te voeghen, dat Claes 
die betalen moet, volgens 't schrift der bestedinge" 

M e n ziet, dat Hooft, al verkeerde hij als dichter 
vaak in hooger sferen, toch een uitstekend man van 
zaken genoemd mocht worden, die zich de kaas niet 
van het brood liet eten. 

„Is 't ,iok, dat U E . Claes spreekt, gelieve hem te 
zeggen, dat hij eens hier dient te komen, om zelf 
te oordcelen, oft het werk zijnen eisch heeft, eer ic 
hem af betael, want in mijnen zin heeft het dien 
niet. Oock moet het eerstdaeghs z i jn : want ick be 
geer de rekening te sluiten, als hebbende mijne pen 
ningen lang genoeg gemist; en hoog tijd zijnde on 
de nieuwe rekening van dezen jaere te beginnen." 

Den 5 Mei 1031 schreef Hoof t : „Claes de Metse 
laer is gister hier geweest ende van mijn verstandt 
(het met mij eens) datter aen 't werk yets te hervor 
men is. Maer 't kan in weinigh uiren beschikt worden 
ende zal morghen geschieden, zoo hij zijn woord 
houdt." 

Maar den 1 1 Mei heet het: „Claes de Metselaer 
maekt et niet af. H i j blijft in gebreke van over te 
komen, niet tegenstaende zijn woordt, ende twee 
brieven sedert geschreven. De derde gaet echter heden 
af, met dreighement, van eenen andren aen 't werk 
te zetten, zoo hij binnen overmorghen geen vlijt en 
bewijst. K o n U É . hem eens emstigh aenmaenen, 
waer geschaepen dienst te doen. Want de rekeninge 
der timmeraedje is hoogh tijdt opgenomen ende te 
Hove gezonden." 

E r was den 15 Mei nog niemand gekomen. Hooft 
werd ongeduldig. „Ick heb al de week op Claesen be-
keering gewacht. H i j blijft even kettersch en maekt 
mij half vertwijfelt. Ick bid U E . doe Claes her-
waerts komen, al soude men hem dreighen, dat ick 
d'andre rekeningen zal moeten overzenden, ende hij 
daer nae zijn geit voort aen de Camer van rekeninghe 
in den Haeghe verzoeken, 'k Weet geen scherper 
tromslagh om hem voorts te presten." 

D i t schijnt gewerkt te heboen want de Drossaart 
schreef den 18 Mei : „ H e d e n heeft Claes het werk 
voltoit ende ick last gezonden aen Carel van der 
Wijen (een kassier) om hem te betalen op quilantie". 
N u bleef nog alleen de zaak met meester Pieter den 
steenhouwer te regelen, dacht Hooft. Echter had hij 
met Claes nog niet afgedaan. Want toen den 27 M e i 
„de quitantie van den steenkooper entlyk" gekomen 
was, meldden zich ook „Claes met zijn wijf" aan, om 
te verzoeken, hetgeen Hooft hen boven de aanneem-
som „bij monde toegezeit had". Doch de Drossaert 
dreigde het contract „te Hove" te zullen zenden. Het 
gevolg zou wezen „dat gemaghtighden zouden ko
men, 0111 't werk te bezichtigen ende hem een goede 
somme korten, voor drie oft vier snoode trecden aan 
den trap, en om dat hij minder getal van kanteelen 
gemaekt, dienvolghends niet zoo veel hartsteens om 
te dekken gelevert heeft, als de tcekening uytwijst. 
Daer 't werk ook mede ontsierd is, mits de spleten 
tusschen de kanteelen te wijdt zijn." 

Twee dagen later schreeft Hoof t : „Claes van Delft 
deunt' er meé. Het zoude, dus doende, tot den jong-

sten dag wel duiren. Ick zal in beter ernst met hem 
handelen. Gelieft hem dezen avont te tekenen, zeer 
wel. Morghen zal 't te laet zijn. Want ick alsdan zon
der cenigh uitstel alle de rekeningen op den Haeghe 
gae bestellen." 

„Ben ook in zulken gevalle van mecninge hem te 
korten de hartstecn, min tot de Kanteelen gelevert, 
als de tekening uitwijst: insgelijks het mangel van 
de steenen treeden, mitsgaeders dat hij de vloer 't 
zijnen koste, als quaelijken geleidt, zal opneemen ende 
lcgghen zoo 't bij redelijke Metselmcesters zal geoor-
deelt worden te behooren". 

Den 30 Mei „was 't entlijk gelukt met meester 
Claes". Hooft zond zijn stukken op naar den Haag, 
met een officieel schrijven daarbij, om den heeren 
alles duidelijk te maken. „Ick had mij vastelijk in -
gebeelt, dat de kosten de limitatie der E d . M o . H H . 
van de Rek1', niet en zouden hebben geëxcedcer t . 
Maer in verscheide manieren ist mij uit mijn gissin-
ge gegaen. Want vooreerst zoo wert bevonden, dat 
de bouwvaliigheit van 't oude werk haeren oorspronk 
nam uit foute van fondament, ende doordien de boo-
ghen simpelijk, zonder geheidt te zijn, op d'aerde 
gegrondt waeren. Waer over de nieuwe muir op de
zelve niet en konde gevest, maer nootlijk uit den 
grondt opgehaalt ende met heywerk verzien moest 
worden. Dewij l men dan deze kosten in gcender ma-
niere verbij moght, zoo scheen 't ongeraeden de struif 
(gelijk men zeit) om één eij te bederven, ende jam
mer dat men 't gansche werk niet wat wijder begre
pen had, eensdeels om welstaens wille, eensdeels om 
't groot, en genoegzaam nootlijk gerijf." 

U i t hetgeen Hooft hier mededeelt, bli jkt genoeg
zaam, dat zich ter plaatse van zijn „vestibule" een 
galerij bevond, vermoedelijk niet ongelijk aan die, 
welke thans nog in het kasteel Assumburg bij Heems
kerk wordt aangetroffen. 

„Nu kan de galerije tot een forme van voorzael 
dienen, ende de zaele, zoo voor de besoigncn als de 
maeltijdt, vrij blijven. Maer alzoo de vloer van 't 
nieuwe werk nu merkelijk grooter viel, ende douwde 
steenen van ongelijke grootte, ook veelal gebroken 
waeren, ende dies noch te min konden toelangen, ist 
nodigh geweest een nieuwe vloer te leggen. Dat had 
ck gedacht met estrikken te bestellen; maer wert 

mij afgeraeden, om de brosheit, op een plaets die 
den meesten aenstoot lijdt, als zijnde aen den ingang 
^eleghen. O o k zoude het quaelijck gepast hebben, bij 
eenen trap van blaeuwen steen. 

Derhalven hebze doen vloeren met blaeuwe en 
jraeuwe steenen, ten minsten koste des moghelijk 
geweest is. D e kozijns ook van de ouwde glazen ende 
deure werden int roeren bevonden vergaen, ende on-
bequaem om weeder gebruikt te worden. Derhalven, 
dewijl men in deze kosten moest treden, heb ick beter 
gedacht de nieuwe nae den eisch van 't werk te doen 
maeken, als 't zelve, om een gering bespaeren, te 
schenden. De glaezen daer op, dienden uit ecner handt 
te volghen, te meer dewijl d'oude niet en dochten 
(deugden). D i t alles, mitsgaders het ijzerwerk om 't 
gebouw wel te verz.orghen, heeft hem mij doen ont
schieten in de kosten als voorzeidt is." 

Hooft zond tegelijkertijd particuliere brieven aan 
den „Rekenmees te r" Basius en den „Audi teur van de 
Rekeninge" van Mierop. H i j schreef aan den laatste: 
„ K e n n e n d e de scherpheit van 't mesnage hunner E d . 
Mo. ben beducht voor eenighe difficulteit, ende v in-
de daerom geraeden, dat U E . mijne voorsz. missive 
ende declaratie, monterende ter somme van 1100 ende 
etlijke guldens, meesten deels bij mij overlange ver
schoten, niet als wel tempes t ivé in en levere". D e 

auditeur moest de gelegenheid waarnemen, als de hee
ren van Harencarspel < : Riccen „present zouden zijn, 
want deze waren den Drossaart genegen. „ U E . dcx-
teriteit ende goede ijver zullen verre best weeten te 
roemen, hoe 't stuk te beleiden zij, dat ick niet weder 
in zoo ongenaedighe handen en valle, als de gecne 
die mijn laeste rekeninghe, indignc adeo, gehckelt 
hebben, daer verscheide posten, uit mijn borze be-
taelt ende voorheenen altijds goedt gedaen, zeer on-
bil l i jkcn geroyeert zijn." 

De heeren deden hun zaken met beleid. Want den 
17 Juni 1631 ontving Hooft reeds „de bewijzinge (het 
mandaat) van de H H . van cie rekeninghe over de 
vertimmering laest geschiedt, ter somme van gl. 11 11." 
H i j verzocht zwager Baek, het bedrag bij den Rent
meester Colterman te Haarlem te doen innen. 

* 
Zoo hebben wij dan, uit de brieven van Hooft, 

de geheele geschiedenis van deze „vestibule" kunnen 
samenstellen, en den lezer een denkbeeld er van kun
nen geven, welke de beslommeringen van een i~c-
eeuwschen bouwpatroon waren. 

Het bouwwerk, toen gesticht, had wat kunstwaar
de aangaat, geen waarde. Maar als de ccnige herin
nering aan Hooft's verblijf had het, ook al zagen 
wij het misschien niet meer geheel in zijn oorspron-
kelijken toestand, zorgvuldig bewaard moeien olij
ven. 

Mocht het zijn afgebroken, dan zou weer eens be
wezen zijn, hoe de zucht, om onze oude monumenten 
vooral „stijlvol te restaureeren" die gedenkleekenen 
vaak schade toebrengt, die het nageslacht als onher
stelbaar zal betreuren. 

S A M E N S T E L L I N G . 

Men weet, hoe groote 'vaarde Yiollet- le-Duc aan 
de samenstelling (met een bastaardwoord door Ne
derlanders meest „constructie" genoemd) in de bouw
kunst toekent. Het zal, in dezen tijd van bespiege
ling, menigeen belang inboezemen, te vernemen, wat 
John Ruskin over de rol, die de samenstelling speelt, 
zegt. Daarom laten wij dit hier volgen. 

* 
Sterkte en schoonheid bewonderen wij in een bouw

werk niet zoozeer om haar zelve, als wel daarom, dat 
zij getuigenis afleggen van de kunde en de verbeel
ding, die den bouwer eigen waren. 

E r bestaat verschil tusschen het zien van mensche-
lijke en van goddelijke bouwkunst. BIJ de gebouwen 
der menschen verlangen wij dat de aanschouwing ons 
een blik zal doen slaan in de ziel van hen, die ze 
tot stand brachten. Bi j de voortbrengselen der na
tuur stellen wij ons tevreden met wat de dingen zelf 
ons zeggen. 

Ik wensch vooral nadruk erop te leggen, dat de 
bouwkundige samenstelling ons slechts kan beha
gen in zooverre als zij ons spreekt van een bewon
derenswaardig menschelijk verstand. Het is niet de 
sterkte, het is niet de afmeting, nog minder de af
werking, die ons eerbied inboezemt, want wij weten, 
dat rotsen sterker, bergen grooter, natuurvoortbreng
selen veel fijner afgewerkt zijn dan alles, wat de 
mensch kan bouwen. Wat wij bewonderen, wat wij 
prijzen is de bekwaamheid en de vastberadenheid, 
waarmede de moeilijkheden, die de natuur den mensch 
in den weg heeft gelegd, zijn overwonnen. 

Waar het versiering geldt is het minder de beval
l igheid van wat voortgebracht werd, dan wel de vin
ding, die ons bekoort W a t de werkman tot stand 
brengt, is noodzakelijk onvolmaakt; doch het zal tot 

ons spreken, wanneer hij er, in oprechtheid, zijn lief
de aan heeft gegeven. 

E n ofschoon er geen kunst is, waarin ons beha
gen in wat voortgebracht is in zulk een nauw ver
band staat tot de gemoedsstemming van den voort
brenger als in de bouwkunst, weten wij haast nooit 
iets van de bouwmeesters af. Toch is het genot, dat 
ons de beschouwing der bouwwerken schenkt, niet 
anders dan bewondering van den geest dezer onbe
kende kunstenaars. 

Wanneer zegt men, dat een gebouw goed is samen
gesteld? O m aan dezen eisch te. voldoen, is het niet 
genoeg, dat het aan zijn bestemming beantwoordt, 

wat bij de meeste hedendaagsche bouwwerken veel 
te wenschen overlaat - , maar moet het dit op de 
eenvoudigste en niet al te kostbare wijze doen. 

W i j verlangen van een vuurtoren, bij voorbeeld, 
dat hij vast zal staan en een licht kan dragen ; kan 
hij dit niet, dan is hij zeker slecht gebouwd. Maar hij 
mag nog niet als goed samengesteld beschouwd wor
den, indien hij 'wel aan deze beide vereischten vol
doet. Want de mogelijkheid bestaat, dat er honder
den kubieke nieters meer steen aan gebruikt zijn, dan 
noodig was, en dat dus de kosten onbehoorlijk hoog 
zijn opgevoerd. 

O m nu over den toren een oordeel te kunnen vel
len moeten wij weten, aan welke krachten bij weer
stand heeft te bieden, welke de beste wijze is, om 
de steenen te verbinden, zóó dat de krachten daarin 
geen verandering kunnen brengen. E n als wij zien, 
dat de bouwmeester met dit alles rekening heeft ge
houden, dan bewonderen wij de kracht van zijn geest. 

W i j zien dus, dat Ruskin aan de zichtbaarheid der 
samenstelling geen waarde hecht. Wanneer de vuur
toren, die hij ons boven als voorbeeld geeft, gepleis
terd ware, zou hij niet als slechter gebouwd mogen 
gelden, dan wanneer zijn voegen in het gezicht wa
ren gelaten. 

Het is voor den beschouwer, ook zelfs al is hij . 
deskundige, eerst na een langdurige studie mogelijk, 
in ieder geval te beoordeelen, of een bouwwerk aan 
zijn bestemming beantwoordt en of het dit op de 
meest eenvoudige en minst kostbare wijze doet 

O f de constructie zichtbaar of onzichtbaar is, doet 
hierbij niets af. Want een onzichtbare constructie kan 
dikwijls blijken, meer aan de gestelde eischen te be
antwoorden, dan eene, die geen andere verdienste 
heeft, dan dat zij zich met een zekere aanmatiging 
aan den beschouwer komt opdringen. 

U I T P A R IJ S. 
In de „Revue Blanche" vonden wij het volgend 

oordeel van Felicien Fagus over de laatste tentoon
stelling, door de Ecole des Beaux-Arts te Parijs ge
houden. 

D e afdeeling „Bouwkunst" gaf ditmaal de antwoor
den op al hare prijsvragen te zien, als om ons uit 
te noodigen over haar geheele onderwijs en wat daar
door bereikt wordt, een oordeel te vellen. 

He t eerste jaar had als onderwerp opgekregen „een 
gevel voor een XVIe-eeuwsch hecrenhuis met een 
tribune daarvoor". W i j stonden verbaasd over de be
lezenheid en de handigheid der deelnemers. Z i j weten 
alles van de tapijten, de kleeding, de „archi tecquerie" 

der X V I« eeuw. 
He t derde jaar moest zijn krachten aan „de koor

nis van een basiliek uit den oud-christelijken t i jd" 
beproeven. Ook deze teekenaars weten alles, wat 
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maar in boeken te vinden is Maar hun werk spreekt 
niet van godsdienst. Evenals bij Saint-Pierre de 
Montrouge, Saint-Vincent-de-Paul, de kerk van het 
Sacré Coeur en de andere nieuwe Parijsche bedehuizen 
vindt men slechts wetenschap, maar geen schoonhe-d. 

Het tweede jaar was met „een fabriek tot voort
brenging van electriciteit" bedacht. H ie r konden 
slechts gebakken steen, met hooge schoorsteenen wor
den aangewend. Enke le waaghalzen hadden zelfs 
ijzerconstructies geteekend. Hadden de deelnemers 
maar de „orden" kunnen toepassen | Maar dat g ing 
niet en zij waren verloren. 

D e Prix-de-Rome van verleden jaar had zijn mon
nikenwerk gezonden, een plan tot herstelling van de 
Acropolis te Anxur , bij Terracina. W e l k een trek
pennen, welk een bibliotheek. W i e zou na deze ba
silieken, deze XYIe-eeuwsche huizen, deze uit het 
stof herrezen acropolissen nog willen twijfelen, of wij 
zullen in de toekomst verheven arbeiderswoningen en 
ideale kleine burger-villa's krijgen — als wij ze niet 
reeds hebben ! Het kan niet missen. 

E n nu de grand prix. He t onderwerp daarvoor was 
„ E e n staatsbank", alsof de Banque de France her
bouwd moest worden. De mededingers gaven er blijk 
van, dat zij de voorschriften der hoogleeraren zich wel 
herinnerden, en dat zij zich hun studietijd ten nutte 
gemaakt hebben. 

A l l e stijlen, alle motieven kennen zij op hun duim
pje en zij weten ze door elkander te mengen, dat het 
een aard heeft. Slechts van een hedendaagschen stijl 
weten zij niets. Ja toch, er was één ontwerper, die, 
door met de eischen van het werkelijk leven reke
ning te houden en de bestaande bankgebouwen te 
bestudeeren, iets minder gewoons had geleverd, dan 
zijn mededingers. Maar de heeren beoordeelaars, ont
sticht over zulk gemis aan eerbied voor de heilige 
overleveringen der school, hebben dit ontwerp de aller
laatste plaats gegeven. 

W E E R E E N O N G E V A L . 
Andermaal zijn laacst leden Donderdag, even na vier 

uur, drie huizen ingestort die te Amsterdam aan de 
St. Willebrordusstraat in aanbouw waren. Het on
geval is ditmaal minder goed afgeloopen dan dat, 
hetwelk in September des vorigen jaars in de Pie
ter Nieuwlandstraat plaats vond, want er is een doo-
de te betreuren, terwijl talrijke personen min of meer 
ernstig gewond werden. 

Evenals de 
raadsleden op 

•orige maal werden weer „heel wat 
iet terrein opgemerkt". De vroegere 

belangstelling heeft geleid tot het verzoeken van een 
rapport aan drie deskundigen buiten de stad, welk 
rapport juist is ingediend. A l s men mag gelooven, 
wat de dagbladen omtrent dit rapport mededeelden, 
dan had de bekende Jan van Le iden het gerust 
kunnen opstellen. 

Volgens de commissie toch zou het vorig ongeval 
niet aan het bouwtoezicht, maar aan dc bouwverorde
ning te wijten zijn geweest. Alsof de beste verorde
ning Wat kan uitwerken, indien er geen behoorlijk 
personeel is, om er de hand aan te houden! 

B i j goed toezicht had een ongeval als dat van 
Donderdag niet kunnen voorkomen. Want niemand 
zal gelooven, dat, zooals de dagbladen nu schrijven, 
een huis instort zonder dat een bekwaam deskundi
ge dit reeds van te voren ziet aankomen. W i j her
halen, wat wij if) September 1899 schreven: „ H e t 
is te hopen, dat de oogen thans opengaan en dat 
de Raad tot het besef komt, dat de gelden aan het 
aanstellen van meer bouwopzichters te besteden, goed 
gebruikt zijn." 

B I J D E P L A T E N 
H e l gebouw der Melkinr icht ing en Roomboter

fabriek AJedewold", aan den Kraneweg te Groningen, 
werd verleden jaar ontworpen en uitgevoerd door 
den architect J . P. Hazeu aldaar. 

De voorgevel is opgetrokken van provinciale Gro
ninger baksteen in verschillende tinten ; draagstecnen 
en rollagen zijn van geglazuurde en geprofileerde 
baksteen, terwijl voor de noodige afwisseling met 
hard- en zandsteen, in verband met de bestemming, 
is zorggedragen. 

De friesvullingen zijn van tegels met toepasselijke 
inscription, uit de bekende fabriek van den heer J . 
van Hulst te Harlingen. 

VEREENIGING „BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP" T E 
ROTTERDAM. 

Vergadering van 10 Januari 1900. 

In deze vergadering trad als spreker op de heer Henri Evers, 
die tot onderwerp zijner voordracht had gekozen: „Over Egyp
tische bouwwerken". Aanvangende met een geographisch over
zicht van Egypte, behandelde spreker daarna de gunstige ligging 
van het Nijldal. dat ten westen en ten oosten door bergketens 
tegen de woestijn beschut en jaarlijks door de rivieren op vaste 
tijden overstroomd en vruchtbaar gemaakt wordt. De nederzetting 
van een volksstam, waarschijnlijk nit Azië, was hiervan het g<-
volg. Bevorderlijk aan de hooge'lucht der Egyptische architectuur 
was de bodem door zijn uitstekende bouwmaterialen: als zand
steen, kalksteen, graniet, enz. De Egyptische architectuur was de 
steenarebitectuur, welke in den architraaf bouw tot uiting kwam. 
Karakteristieke baksteen- of houtnrchitectuur beeft de Egvptische 
kunst niet gebad Do slechte kwaliteit der materialen was er de 
oorzaak van. 

Do vcreering der dooien was bet gevolg, dat de rotsgraven bg 
de Egyptenaren een eerste plaats bekleedden; zij hebben een 
historische beteekenis, kenmerken de eerste pogingen van den 
steenbouw, en hebben in biiinm beschilderingen de kennis van 
het Egyptische woonhuis aan bet licht gebracht Hij voorkeur 
werden de g'aven op h< ogere gedeelten in den bergketen uitge
houwen en is van deze si ort het graf van Beni Hassan een der 
voornaamste. Do groote pyramiden waren de begraafplaatsen der 
Plmrao's. 

Het type der Egyptische kunst is de tempel, ontstaan niet 
als volksuiting, maar door den wil van den Koning, een despoot 
met een onbeperkte macht en als een god vereert. Vandaar de 
groote afwisseling in aanleg en grootte, beide door den wil van 
hun stichter bepaald. Hij was slechts voor den Vorst en priesters 
toegankelijk, tcrwfil het volk bij feesten vóór den tempel of in 
het voorhof van het gebouw aanwezig moet t zijn. 

Zijn kern is de Cel la , die voor bet afgodsbeeld besteed is. 
Zij is door ringmuren omsloten, en voorafgegaan door verschillende 
steeds g rooter wordend" zuilenhallen, welke aan een binnenplaats, 
door colonnaden omgeven, grenzen. De poortgebouwen sluitende 
voorzijden af en vormen den ingang. Het karakter van bet monument 
is geheimzinnigheid, afzondering en duurzaamheid door den mas
siever, soboren omtrek der massa's. Alleen hiërogliephen en even 
in den steen ingegrifte en gekleurde zinr ebeeldige verei. ringer, 
verkondigen de roemrijke daden des stichters en verlevendigen 
de groote vlakken van wanden en pijlers. 

Do horizontale lijnen zijn overheerechend in de compositie. Do 
hoofdvorm is gedrukt en het geheel maakt een hoogst ernstigen. 
door zijn afmetingen overweldigende bijna somberen indruk. Met 
bijzondere voorliefde is de zuil behandeld. Groot is de verschei
denheid der kapileelvormen. Als hoofdtype erkent men do L otos, 
Papyrus , Palm en Co niposiet zuil. Het ornament is als 
streng gestyleerde navolging der natuur toegepast, doch in later 
periode is de natuurvorm in kunstvorm herschapen. Hun karakter 
is louter decoratief, nlthuns die van den bloei- en vervaltijd. Als 
kroonlijst is enkel do Egyptische hollijst in allo onderdeelen t o e 
gepast. 

Hierna volgde een vertooning van lichtbeelden van het behan
delde, waarbij spreker nog eeiigen tijd Stilstond b(j het Egyptische 
woonhuis. Het grondvlak hiervan bestol d uit een binnenplaats als 
kern, langs drie of vier zijdei soms omgeven door dienstvertrekken, 
verder een verdieping voor slaapvertrekken, waarboven een terras 
al of niet overdekt. 

Ook de nagelaten voorwerpen, als kettingen, breches. enz. wijzen 
op een geoefenden smaak en vaardge hai d. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 
AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering van 10 Januari 1900. 

In deze vergadering, de eerste in dit jaar, werd door secretaris 
penningmeester en bibliothecaris het jaarverslag over 1899 uit
gebracht. Hieraan o tleenen wij het volgende: De afdeeling kon 
zich in een voortdurenden vooruitgang verheugen, het aantal 
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leden en aspirant-leden klom van 13'! tot 1G2, dat der donateurs 
van 82 tot 34; bet batig saldo bedroeg- / 85,84; bet aantal deel
nemers aan den leeskring was 42. 

Hierna werd de begrooting voor 19(0, sluitende meteen bedrag 
van ƒ 1308,89 aan ontvangsten en uitgaven, goedgekeurd en werd 
een commissie benoemd tot bet nazien van de rekening en ver
antwoording van den penningmeester, bestaande uit de heeren 
Baron, Olie en Pieters. 

Vu had een bestuursverkiezing plan's, waarbij herkozen werden 
de leden Kircbman en Moolenasr Reeder, terwijl gekozen werden 
de beeren Bruins en Van Spijl, in de plaats van de leden Des 
Kouvrie en Masereeuw, die zich niet herkiesbaar hadden gesteld. 
Alle vier verklaarden de benoeming aan te nemen en de Voor
zitter dankte de aftredende leden voor hetgeen zij gedurende 4J, 
resp. 3 jaar, voor "e at'deeliag hadden gedaan. 

Na rondviaag, waarhij een verbetering van den leeskring werd 
besproken, sloot de Voorzitter de vergadering. 

ARCHITECTÜRA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
1102c Ve>gadeiing van 17 'Januati 1900. 

Na opening der vergadering en lezing der notulen werden de 
heeren J . W. H Berden en J. W. Nagelvoort »lsgewone leden aan
genomen. Met zeer waardeerende woorden werd daarna door den 
Voorzitter ter gedachtenis over den kortelings overleden heer 
Godefroy gesproken. 

Voorts deelde do Voorzitter medo dat de heer Georg Reuter 
den prijs* bohaalde in de prijsvraag voor een kalender-omslag. Op 
een der volgende vergnderiogon zal de Jury nader haar gemoti
veerd rapport toelichten. 

De beur ,1. L. M. Lauweriks hield hierna zijn aangekondigde 
voordracht over „Eene toepassiug der beginselen van Vittuvius". 
Deze beginselen worden teruggebracht tot de volgende schikkingen: 

1°. Schikking naar de grootte; 
2°. „ , „ hoedanigheid; 
3". „ „ , schoonheid; 
4" „ „ den welstand; 
5". „ „ de eiseben van den hou «heer; 

Spreker beschouwt ptmt 3 en 1 als de voornaamste en wil 
hierover slechts spreken. Deze schikkingen moeten, wanneer ze 
een schoon resultaat willen hebben, op geometrische grondslagen 
berusten. 

Uit wordt door spreker met verschillende schetsen duidelijk 
gemaakt; hij wees erop hoe deze eerste beginselen}tegenwoordig 
geheel genegeerd worden, waardoor de leelijke en rammelende 
gebouwen ontstaan. 

Spreker wekt vooral de jongeren ten slotte op voor alles de 
volle aandacht aan deze beginselen te wijden en op dezen grond
slag op te houwen. Aan het slot der rede werd, behalve door den 
Voorzitter, ook door den heer Joseph Gaypari hulde gebracht aan 
den heer Lauweriks voor zijn belangwekkende bijdragen. Door 
den beer Lokhof en eenige andere beeren werd gewezen op de 
praktische bezwaren, die tegen de theoretischejbeschouwiugeu van 
den heer Lauweriks bestaan. Hierna werden als redactieleden ge
kozen de heeren Hylckema Vlieg en Lauweriks. Ten slotto werd 
de hogrooting voor het jaar 190O puntsgewijze behuudeld en goed
gekeurd. 

Na oenige huishoudelijke bezigheden werd hierna de vergadering 
gesloten. 

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

'S-GRAVKNIIAI;E. In de Donderdag onder leiding van den heer 
C, Bisschop, gehouden buitengewone ledenvergadering van de 
Akademie van Beeldende Kunsten is voor do vacature, ontstaan 
door het overlijden van den heer A. 1'. Godon, gekozen mr. W. 
J . Snouck-Hurgronje, en als tiende lid in het bestuur, de heer 
A . 1c Comte, uit Delft. 

— De heeren Gebr van Malsen, zullen in de zaal van den 
„Kunstkring" een gedeelte van het ameublement voor het Hoog
gerechtshof te i'retoria tentoonstellen. 

Dat ameublement is door de Regeerirg van de/.-A. Republiek 
tengevolge van openbare ami besteding bij hen besteld, maar kan 
om den oorlogstoestand niet worden verzonden en moest voor-
loopig worden opgeborgen. 

Het beeldhouwwerk is van den heer Bourgonjou, het overige 
snijwerk van den heer Van der Winkel, het koperwerk van den 
heer Akkcrsdjjk, de stoelen van den hoer Haring, het glas van 
de firma Zaline & Zoon en het stoffeerwerk van den heer A min 
bel, allen te 's-Gravenbage. De tentoonstelling wordt van 19 tot 
24 Januari gehouden. 

AMSTERDAM. Zaterdagnamiddag heeft de heer J . van Hasselt bij 
het nederleggen van zijn functie als directeur der gemeentelijke 
waterleidingen, op hartelijke wijze afscheid genomen van de ambte
naren en werklieden bij dezen dienst alhier werkzaam. 

Des voormiddags heeft het gezamenlijk personeel, dat in een 
der lokalen bijeen was gekomen, den vertrekkenden directeur een 
warme hulde gebracht, bij monde van den heer J. M. K. Pennink, 
die de gevoelens van het personeel, dat den heer Van Hasselt 
niet groot leedwezen ziet vertrekken, vertolkte, en hem namens 
alle ambtenaren en werklieden der gemeentelgke waterleidingen 
de teekening van een nog iu bewerking zijnd souvenir aanbood 

Den I5n dezer beeft de beer Van Hasselt zijn nieuwe functie 
als directeur der publieke werken aanvaird. 

— De beer C. L. M. Lambiechtsen van Ritthem, tot 15 dezer 
directeur van publieke werken alhier, heeft in den ochtend van 
dien dag van het personeel der afdeeling afscheid genomen zonder 
eenig officieel vertoon. 

— Volgens loopende geruchten beoft de heer J. L. Cluyseuaar, 
directeur generaal der Staatsspoorwegen, als zoodanig ontslag aan
gevraagd, en zal de beer Cluyseuaar in dn plaats treden van den 
heer G. C. Damn, voorzitter Van den r»ad van beheer der Ncderl.-
Indische Spoorwegmaatschappij. 

De aanvrage van dun heer Daum om ontslag als voorzitter van 
genoemden Raad, zal eerst behandeld worden in de algemeene 
aandeelhouders-vergadering dier maatschappij in Juni e. k. to hou
den, zoodat ook niet vroeger tot benoeming y»n een opvolger door 
dezelfde vergadering kan worden overgegaan. Intusschen heeft de 
tegenwoordige directeur-generaal der Staatsspoorwegmaatschappij, 
de heer Cluysenaer, zich bereid verklaard eene cventueele be
noeming tot president aan te nemen. 

BREI'A De Raad verleende den gemeente-architect, den hoer G. 
Earners, lig gelegenheid van zfjoo 25-jarige ambtsvervulling, oene 
jaarlijkse be toelage van / 200. 

'&-G RA VEX ZAK DE. Woensdag 17 dezer, was hot 50 jaren geleden, 
dat de heer D. Vreugdenhil Pzn., op 3 Januari 1850 tot opzich
ter over de Zeeweriug van Delfland benoemd, als zoodanig in 
dienst trad. 

In tegenwoordigheid van den burgemeester van VGravenzande 
en vele ambtenaren van Delfland, werd de jubilaris door den 
dijkgraaf op hartelijke wijze toegesproken, en gewezen op zgu 
groote plichtsbetrachting, zijne onwrikbnre trouw en zjjn godu-
rende een halve oeuw aan het Hoogheemraadschap betoonde toe
wijding. Namens het Hoogheemraadschap bood de dijkgraaf hem 
een geschenk in goud aan. De dijkgraaf deelde verder den jubilaris 
mede, dat het H. M. de Koningin bad behaagd, de verdiensten 
vun den trouwen ambtenaar van Delfland te huldigen door do 
toekenning van de gouden eeremedaille van de Orde van Oranje-
Na ssuu. 

Ook zijn onniiddellijko chef, de ingenieur van Delfland, bood 
hem, als een bewijs van persoonlijke sympathie, ten geschenk 
in gi ud aan. 

Van het technische personeel vnn Delfland ontving de jubila
ris een lnuwerkrai's Hierbij was gevoegd.een album, vcrmoldende 
de namen dor deelnemers. Van het onder hem werkend perso
neel aan do Zeewering, ontving de jubilaris een wandelstok met 
gouden knop ten geschenke. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Te eken aar, vertrouwd met detailleeren, voor 3 maan

den, op het bureau van oen architect. Adres lett. M., boekh. G. 
Jurling to Kampen. [Zie advert, in het vorig no.) 

— D i r e c t e u r dor g e m e e n t e w e r k e n te (irouingen. 
Jaarwedde / 4500. Adres Burg. en Weth. vóór 1 Februari. 

— C o m m a n d a n t der B r a n d w e e r to Groningen. Jaar
wedde / 1200. Adres vóór 1 Februari aan Burg. en Weth. 

Opz i c h t e r - t e e k e n a a r , in staat eenvoudige gebouwen 
te detailleeren en toezicht te houden. Diensttijd 9 maanden. Salaris 
naar bekwaamheid. Adres den houfdopz. (i. J. Uaadman te Wes
tervoort. 

— Dji kso p z i c h ter bij het zeewerend waterschap „Wonse-
radeelB Zuiderzeedijken". Jaarwedde 1 7C0 en vrije woning. Adres 
op zegel vóór üü i'ebr aan do vergadering van volmachten, p. a. 
den dijkgraaf It. H. Zijsliiig te Tjerkwerd. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
'Dienstaanbiedingen in beknopte* vorm worden ten gerieve van 

heet en geabonneei•aen tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventnetl inkomende brieven.) 

— Een gediplomeerd waterbouwkundig opzichter, in het bezit 
van teekenakteu enz., zoekt tegen 1 April eene betrokking. 
Adres no. 72 Bureau dezes. (1) 

INFORMATIE-BUREAU TECHNISCHE VAKVEREENJGING , 
MARNIXSTRAAT 363 AMSTERDAM 

1 Bouwk. teek., leeft. 26 j . , ongeh., verl. sal. / 50. 
1 „ opz., „ 31 j . , gek , „ „ / ' 80 . 
4 „ opz.-teek., leeft. resp. 23, 21, 23 en 24 j . , 

ongeh., verl. sal. resp. / 75 a 80, / 60, 
/' 60 a 70 en / 80. 

I Waterbouwk.-opz., leeft. 24 j . , ongeh., verl. sal. / 70. 
1 Werktuigk.-teek., „ 22 ,, „ ,, „ — 
1 Machinist „ 45 „ geh. f 16 

a / 20 per week. 
I Opz.-landmeter, „ 37 „ ongeh., verl. salaris 

/' 1500 per jaar. 



2 4 

P E R S O N A L I A . 

— Bij don Waterstaat in Ned.-Indië ia: 
b e l a s t met de waarneming der betrekking van opzichter le 

kl. en geplaatst in de residentie Djokjakarta, de ambtenaar op 
nonactiviteit C. Doesburg. 

t o e g e v o e g d aan den chef der irrigatie-afdeeling Serang, 
met Demak als standplaats, de opzichter le kl. II Koot. 

o v e r g e p l a a t s van de residentie Soerabaja naar de residen
tie Palembang, de opziener le kl. J . A. Suhiotling; aan den 
chef der Be waterstaatsafdeelinir, met Djember tot standplaats, 
de adspirant-ingenieur O. van Bommel. 

— Bij de exploitatie der staatsspoorwegen op Java is : 
benoemd tot opzichter 3e klasse eu geplaatst op de Ooster-

lijnen, de ambtenaar op nonactiviteit J. Huges. 

— Bjj kon. besluit is, met ingang van 1 Februari 1900, aan M* 
Maller, wegens lichaamsgebreken, eervol ontslag verleend aU 
adjunct-opzichter van den Rijkswaterstaat. 

— Bij kon. besluit is verleend de gouden eeremedaille, ver
bonden aan de orde van Oranje-Nassau, aan D. Vreugdenbil IV, 
te a-Gravenzande, opzichter van hot hoogheemraadschap van 
Delfland. 

— Bij don Rijkswaterstaat zijn tot buitengewoon opzichter be
noemd : M. van Wijngaarden, te IJmuiden, b(j den aanleg van 
een haven te Numansdorp; H W. Koumans, te Delft, bjj bet 
bouwen van een telegraaf- en telefoonkantoor met woning in den 
Zaandammerpolder bewesten de Hemhrug; J. A. C. F. Gonlag, 
te Beverwijk, bij bet vernieuwen van de Scbulpbrug onder Water
graafsmeer. 

— De heer (i. A. Scholten. architect en leeraar aan de H. 
B-S. en Burgeravondschool, te Tiel, is gekozen tot voorzitter der 
„Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding van handwerks
lieden in Nederland." 

— De opzichter Se kl. bjj de exploitatie der Staatsspoorwegen 
op Java H. J . Kent pees is, oi> verzoek, wegens volbrachten dienst
tijd eervol ontslagen. 

— De heer N. J. Lcijer, gemeentebouwmeester te Den Helder, 
herdacht -5 dezer den dag, waarop hij 25 jaar geleden in dienst 
dezer gemeente trad. 

— Te Zisriksee is in de Dinsdag gehouden raadvergadering 
benoemd tot directeur der gemeentewerken de heer L. Koole Wz., 
aldaar. 

— De heer J. M. K. Pennink is benoem! tot directeur der 
waterleiding van Amsterdam. Hij was tot dusver ing-onderdirecteur. 

ADYERTENTIEN. 

Maatschrppfj tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. 
In de nisand April aanst. zal te 

Utrecht 'X»men worden jr-hnndpn voor 
A S P I K A V r O P Z I C H T E B bij 
den l l i c n s l v a n W e g e n W e r 
k e n , I niicbtii gen en hei programma 
zijo op Hanvragen te verkrijgen bij 
den Chef der le Afdeeling van ge
noemden Dierst. 

H. P. DER BOER. 
Wollenfoppenstraat JW. 

R O T I j j J j p A M , 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LllCHT-BAKOViN • 
f 

Bekroond met den koogsten Prijs en 
Gouden en Züveren Medaill* AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille DOE 
DBECHT 1896. 

Bouwt ook O V E N S 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 . 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, s ^ y E ^ . 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Rnyterkade, A M S T E R D A M , Filiaal: 36 Roktn. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS <fc Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleete Badinrichtingen —Ptivait-Inrichtingen.— 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, tVaschla'els, Urinoirs enz. — V E B W A t H l K U en V R X T I I A T I E . 

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

VAN RIJN & Co, 
ROTTERDAM. 

Kantoor en Mroazijn Btocmhwceket 
straat G4 b./rf. Nieuwe Binnenweg. 
Alle soorten Geornamenteerd GLAS. enz. enz. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
G r l a s v e r z i l v e r i u g 

voor de ff i ' o o i H t e tituteêt. 

Bouwkundig Bureau 

H. & J. SUYVER 

Prinaeatraat 9 0 , 'a-Gravenhage. 
T E l. F. t' H O O \ \o. »»o. 

F A B R I K A N T E N V A D 

gei 
ét Intern. TenteourteQing te Am*U~ 

dam 1888 bekroond met 
E DIPLOMA'hoogste «derseheidtsz-

Uandache T a l * E«epai .r4 
Btekaratraat 

A l U S T K R U A Ü f l . 

GEBR. VAN DER VLIET 
Uzerhandelaars te Amsterdam. 

Staal-, Plaat-, Band-, Hoek en T-Uzer enz. 
Stalen Balken in verschillende profielen 

en lengten. 
Villen en gegoten Htaal uit de fabriek 

van Gebr. BÖIII.KR & Co. te Woenen, alsmede 
CHRISTIANA STER Hoefnagels. 

O n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e v o o r k o m e n d e w e r k e n o p 
b o u w k u n d i g g e b i e d , he t c o m p l e e t i n s t a l l e e r en v a n w o o n h u i z e n , 
w i n k e l s en z , he t l e v e r e n v a n H e « l e k - e n l l e i a i l t e e -
k e n i n g e n , a d m i n i s t r e e r e n v a n h u i z e n en e i g e n d o m m e n , he t 
k o o p e n e n v e r k o o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n h u i z e n e n he t 
«xpl<«i tee ren v a n b o u w t e r r e i n e n . (Woning t/ids.) 

BECKERS BUÜDINGH. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

VAlf 
W A T E R P A S - H O E K S L E E T -

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

voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T 1 1 , 

L A N D M E T E R S , TEEKENAJLRS, en*. 

G e ë m a i l l e e r d e 

l ^ e i l s c h u l e n . 

W E E G W E R K T U I G E N . 
Ter drukkorij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 
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begrepen; v or eiken regel meer o 15. Groote IdUrs worden berekend 
naar plaatsruimte. Anno ces van aanbestedingen Worden bij opgave Van 
drie plaat si 1 gen, slechts tweemaal gerekend. 

B I J D E P L A A T . 
Het ontwerp van den woonhuisgevel, op. de plaat 

voorgesteld, is een antwoord op de prijsvraag, in i8y4 
uitgeschreven door de Vereenigi i ig tot bevordering 
der Bouwkunst te Groningen ; hei werd ingezonden 
onder het motto „Baksteen", door de heeren J . P. 
Hazen en II. |. Ko lk aldaar en verwierf het hoog
ste aantal punten. He t juryrapport vermeldde ómtieut 
dit antwoord liet volgende: Di t ontwerp geeft meer 
dan het vorige tien indruk van een baksteengevel , 
de constructie laat te wenschen over. De strekken over 
de kozijnen en de ovennetseling van het driehcht-
kozijn verdienen geen aanbeveling, de totale indruk 
i? goed , het teekenwerk is goed uitgevoerd''. 

J O H N R U S K I N . 
De beroemde schrijver, die. 20 dezer te Coniston 

overleed, heeft zich vooral naam gemaakt onder zijn 
b.ndgenoolen. Geboren te Londen den 8n Februari 
18IQ, studeerde hij te Oxford, oin zich daarna aan 
de schilderkunst te wijden. Z i jn faam is echter niet 
-door zijn penseel, maar door zijn pen verkregen. 

Het eerst begon hij over schilderkunst te schrijven. 
In 1843 verscheen het eerste deel van zijn „Modern 
Painters", doch het duurde tot 1863 eer het vierde 
en laatste deel van dit werk het licht zag. 

Ruskin plaatste zich in dit boek op een eigenaardig 
standpunt, door de schilderijen uitsluitend te beoor-
deelen naar hetgeen zij voorstelden, en geen rekening 
te houden met de meerdere of mindere technische 
voortreffelijkheid. 

Dezen maatstaf aanleggend, kwam hij tot 't besluit, 
dat de Italiaansche kunst van de veertiende en vijf 
tiende eeuw het meest aan zijn ideaal beantwoordde. 
H i j vond weldra geestverwanten, die, daar zij de ma
nier der meesters vóór Rafaël in hunne schilderwerken I r.1 werden de „Modern Painters" aanvankelijk weinig 

poogden te volgen, als de Pre-Raphaelieten werden 
aangeduid. 

D e „Modern Painters" werd door Ruskin begonnen, 
om aan zijn bewondering voor den Engelschcnschilder 
Turner lucht te geven. Die schilder is op het vaste
land weinig bekend, en slechts zeer enkele niet-Engel-
schen zullen er een oordeel over kunnen vellen, of die 
bewondering verdiend is of niet. Turner was land
schapschilder en zeeschilder tevens. Di t geeft Rtiskin 
aanleiding om zijn.meening te zeggen over de eischen, 
waaraan een landschap of een zeegezicht voldoen moe
ten. O o k hier stelt hij, vreemd genoeg, de inhoud 
boven de wijze van uitvoering. Zi jn eisch, dat een 
landschap of een zeegezicht in de eerste plaats een 
gedachte moet uitdrukken, kl inkt ons vreemd. H i j 
haspel! kunst en zédelcer op een zonderlinge wijze 
door elkander, en springt telkens van den hak op den 
tak. 

Zoowel in zijn wi j/.e van schrijven als in zijn kunst
opvatting is Ruskin zich van den aanvang af gelijk 
gebleven. D e volgende dcelen van „Modern Painters" 
geven hem gelegenheid zijn stellingen nader uiteen 
te zetten en toe te lichten. A l l e nabootsing der natuur, 
ook al vond zij met nog zooveel talent plaats, acht 
hij uit den booze. D e kunst mag niet zinnelijk zijn, 
niet aan het aardsche blijven hangen. 

E n aan deze stellingen vasthoudend, vond hij dat 
de kunst der Italianen van vóór de 16e eeuw het 
hoogste stond. Deze meening uitte hij in een tijd, toea 
Rafaël, Michelangelo, Lionardo en Tiziano als de 
grootste meesters, die Italië had opgeleverd, golden. 
H i j stelde voor hen in de plaats Cimabue, Giotto, F r a 
Angelico, de vroege Venetianen, Francia, Botticelli en 
hun tijdgenooten. 

Dat hij ten slotte grooten invloed heeft uitgeoefend, 
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gewaardeerd, bleek niet slechts uit de Pre-Raphaël ie t i -
sche School, die zich in Engeland vormde, maar ook 
daaruit, dat de mode zich van de „primitieven", zoo-
als men de vroege Italiaansche meesters in den regel 
noemt, heeft meester gemaakt. 

W i j zullen echter het bij deze aanduidingen laten. 
Onze lezers stellen ongetwijfeld meer belang in wat 
Ruskin over bouwkunst geschreven heeft. 

Zi jn eerste werk van dien aard verscheen in 1849 
en is getiteld 1 „ T h e Seven Lamps of Achitecture" 
Ruskin was van Schotsche afkomst en had aanvan
kelijk het steil geloof, dat vele Schotten onderscheidt. 
Den Bijbel kende hij uitstekend, en dit verklaart hoe 
hij niet slechts vaak bijbelsche beeldspraak gebruikt, 
maar zijn schrijfwijze ook dikwijls iets Oud-Testamen-
tisch heeft. H i j herinnert in dit opzicht aan Carlyle, 
die ook een Schot was. 

In de Openbaring van Johannes zegt de apostel, 
in het eerste hoofdstuk, naar de Statenvertaling: 
„ende mij omgekcert hebbende, sag ik seven goude 
kandelaren". Hieraan heeft Ruskin ongetwijfeld ge 
dacht, toen hij den titel „De Zeven Lichten der Bouw
kunst" koos. Deze zev n lichten noemt h i j : D e Offer
vaardigheid, de Waarheid, de Macht, de Schoonheid, 
het Leven, de Gedachtenis en de Gehoorzaamheid. 

U i t deze opsomming wordt duidelijk, dat Ruskin 
ook in de bouwkunst vóór alles gedachte eischte. D e 
„Offervaardigheid" is bij hem de bereidheid, die de 
bouwkunst moet toonen, om haar werk aan den dienst 
van God te wijden. D e „Waarheid" heeft bij Ruskin 
een andere betcekenis dan bij Viollet-le-Duc. Terwij l 
de Fransche schrijver slechts dan waarheid erkent, 
als alle constructie zichtbaar is gebleven, heeft de E n -
gelschman een ruimere opvatting, en acht hij het 
beklceden van het eene materiaal met het andere geen 
leugen. 

Onder „Macht" verstaat Ruskin het beheerschen 
van de stof, zóó dat zij uiting kan geven aan de ge
dachte. D e „Schoonheid" vindt hij slechts in de na
tuur, het „Leven" is de kracht, die den kunstenaar 
aandrijft, de „Gedachtenis" beduidt den eerbied aan de 
kunstwerken van het verleden verschuldigd, „Gehoor
zaamheid" wordt verlangd aan de wetten der natuur. 

W i j hopen later gelegenheid te zullen vinden, op 
dit uiterst belangrijke boek, dat wel soms tot tegen
spraak uitlokt, maar dat steeds boeit, uitvoeriger terug 
te komen. Het is op het vasteland weinig bekend, hoe
wel het in Engeland al sinds lang als een standaard
werk geldt. 

In 1851 verscheen Ruskin's meest beroemde boek 
„ T h e Stones of Venice", waarvoor de schrijver jaren
lang de bouwstoffen ter plaatse verzamelde. Oorspron
kelijk zou het slechts een verhandeling over den Go-
thischen stijl van het Zuiden worden, doch het werd 
een wijsgecrig-dichterlijke beschouwing over kunst in 
het algemeen, niet bestemd voor mannen van het vak, 
doch voor het beschaafde publiek, en door Ruskin 
zelf rijk verlucht. 

W i j hebben het vorige jaar eene zeer uitgebreide 
beschouwing over dit boek in onze kolommen opge
nomen en kunnen dus nu met enkele aanduidingen 
volstaan. He t doel van den schrijver was, door alle 
beschaafden gelezen te worden, doch hij moest, toen 
in 1874 de derde druk verscheen, erkennen, dat zijn 
verwachtingen niet verwezenlijkt waren Zelfs de ar
chitecten hadden het boek geheel en al misverstaan. 

Menschen als Rusk in kunnen nooit populair in den 
eigenlijken zin des woords worden. He t begrijpen en 
waardeeren hunner werken zal wel altijd het voor
recht eener kleine minderheid blijven. 

D e keuze van den ti t t . „ D e Stecnen van Vene t i ë " 
wijst op Ruskin's voorkeur voor het zinnebeeldige. 
Ook de titels der drie boeken „de grondslagen", „de 
zee-verdiepingen" en „het verval" moeten zinnebeeldig 
worden opgevat 

He t werk vertoont alle eigenaardigheden van den 
schrijver. D e stijl verheft zich vooral in de beschrij
vende en de betoogende gedeelten tot een groote 
hoogte. Maar op andere plaatsen is Ruskin soms ver
vélend, om niet te zeggen langdradig. O o k een andere 
eigenaardigheid van den schrijver, zijn gebrek aan 
systeem, treft ons. D e overvloed der denkbeelden is 
zoo groot, dat Rusk in onophoudelijk op zijpaden af
dwaalt ; de lezer volgt den schrijver daar vaak met 
genoegen, doch wordt zoodoende van den eigenlijken 
hoofdweg afgeleid. 

N a een inleiding, die in haar breede zinnen aan het 
Oude Testament doet denken, volgt een kort over
zicht van de bouwkunst in Europa, vol oorspronke
lijke gedachten en opmerkingen. De Renaissance 
wordt door Ruskin veroordeeld, omdat zij naar zijn 
mecning de bouwkunst bedorven heeft. Het betoog, 
dat hij houdt, om deze sterling te bewijzen, is zeker 
niet van overdrijving vrij te pleiten. 

Vervolgens worden de eischen nagegaan, waaraan 
de bouwkunst heeft te voldoen. De gedeelten, die dit 
onderwerp behandelen, behooren tot de belangrijkste 
van het werk. Ruskin neemt een ander standpunt in 
dan Viollet- le-Duc, ofschoon hij in bewondering voor 
den Franschman niet onderdoet. Maar terwijl Viol let-
le-Duc zich houdt aan de oppervlakte der dingen en 
uitsluitend zijn verstand laat werken, dringt Ruskin 
dieper door. 

De beschrijving van Vene t i ë en de San Marcokerk 
is meesterlijk. Ruskin wijst er op, dat de meest in 
het oog vallende eigenaardigheid der kerk is, het niet 
zichtbaar laten der constructie, omdat de gebakken 
steen waaruit zij eigenlijk bestaat, overal met kost
baarder materiaal werd bekleed. Dat zulk een beklee-
ding bedrog zou zijn, bestrijdt hij ten zeerste. D e 
reden, waarom de Venetianen het gebouw dus be
kleedden, zocht hij in hun gevoel voor kleur. H i j 
tracht de wetten op te sporen, waaraan zulk een be
kleeding voldoen moet. 

Ruskin is zeer uitvoerig over kerkelijke kunst in 
het algemeen, als inleiding tot de bespreking der 
mozaïeken, die in de versiering van de Venetiaansche 
hoofdkerk zulk een groote rol spelen. H i j ontkent, 
dat er in vroegere tijden een bijzondere kerkelijke 
kunst was; zij smolt met de wereldlijke samen. De 
mozaïeken in de San Marco zijn niet gemaakt om de 
kerk op te smukken, maar tot leering der geloovigen. 
De kerk is de verluchte reuzenbijbel van een groot 
volk in zijn opkomst. 

Zeer eigenaardig is het gedeelte, aan de Gothiek 
gewijd. Ruskin begint met te zeggen, welke hij de 
karaktertrekken der Gothiek acht. H i j verschilt hier 
geheel en al van Viollet-le-Duc, die alles tot de bouw
kundige samenstelling terugbrengt, want hij somt ze 
als volgt op.- wildheid of ruwheid; afkeer van een
tonigheid ; liefde voor de natuur; zin voor het belach-
lijke ; onbuigzaamheid ; mildheid. 

H i j prijst het wilde, eenigszins ruwe karakter der 
Gothische kunst, omdat dit een gevolg is van de vrij
heid, die iederen werkman gelaten werd. 

„Bij de Grieken, de Assyr iërs en de Egyptenaren 
vindt men de slaafsche versiering, doch zij is niet 
altijd van denzelfden aard. D e Grieksche bouwmees
ter had meer kennis dan de Assyrische of de E g y p 
tische. H i j verlangde, dat het werk, door zijn onder-
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geschikten verricht, zoo volmaakt mogelijk zou zijn, 
een eisch, die ook door diegenen, die hem opdrachten 
gaven, werd gesteld. Daarom stelde hij de ornementen 
samen uit eenvoudige meetkundige vormen, die met de 
uiterste nauwkeurigheid konden worden uitgevoerd, 
ook door werklieden, die niet zeer ontwikkeld waren." 

„De Assyriërs en Egyptenaren gaven minder om 
zulk een volkomen uitvoering. Zi j werkten naar be
paalde kanons, en verlaagden daardoor de techniek 
tot een pe.1, dat bij strenge tucht voor ieder werkman 
kon worden bereikt." 

„De Gothiek nu is daarom bewonderenswaardig, 
omdat zij den arbeid oer eenvoudigen van geest aan
vaardde, zooals hij was, en dat zij toch uit deze on
volmaakte onderdeden, zonder een poging te doen 
óm die onvolmaaktheid te verbergen, een statig en 
onaantastbaar geheel wist te vormen." 

In dezen gedachtengang voortgaande vervolgt 
Rusk in i 

„Wij behooren bij alle werklieden naar het den
kende deel, dat zij in zich hebben, te zoeken. A l 
moeten wij ook veel tekortkomingen of dwalingen op 
den koop toe nemen, dit mag ons niet afschrikken. 
Want het beste, wat in deze werklieden is, kan niet 
te voorschijn komen, dan met veel dwalingen ver
mengd." 

„Begri jp dit vooral s gij kunt een mensch leeren 
rechte en kromme lijnen te teekenen en uit te hak
ken, gij kunt hem de meest ingewikkelde vormen laten 
nabootsen met verbazende snelheid en nauwkeurig
heid, zoodat gij het werk volmaakt in zijn soort vindt. 
Maar vraag den man nu eens over de vormen na te 
denken, vraag hem of hij er geen betere zou weten. 
Aanstonds wordt zijn werk dan onzeker, en de kans 
is groot, dat hij iets geheel verkeerds zal te voor
schijn brengen, nu hij als een denkend wezen en niet 
als werktuig moet arbeiden." 

„De mensch is er niet toe bestemd een werktuig te 
zijn. H i j moet beginnen met te denken, te trachten 
iets te doen dat waard is verricht te worden. De ver
laging vaïl den werkman tot werktuig drijft de scha
ren overal naar den ijdelen, dwazen en vernielenden 
Strijd vooreen vrijheid, van welke zij geen juist besef 
hebben. Zi j komen in opstand tegen den rijkdom, 
tegen de hoogere standen, niet door honger of door 
schrijnende smart van vernederden hoogmoed opge
zweept. W e l hebben deze prikkels in alle eeuwen hun 
macht getoond, doch de grondslagen onzer maat
schappij zijn door andere oorzaken geschokt." 

„ D e menschen klagen er niet over, dat zij te weinig 
te eten krijgen, doch hun hindert, dat hun werk hen 
geen genoegen geeft. Daarom zoeken zij naar ver
maak, en zij weten dat dit "slechts door rijkdom te 
verkrijgen is." 

„ H e n grieft niet de minachting, waarmede zij door 
de aanzienlijken behandeld worden ; wat hen hindert 
is dat zij zichzelf moeten verachten, omdat zij voelen, 
dat het werk, waartoe zij veroordeeld zijn, hen tot 
minder dan menschen verlaagt." 

„Wij hebben de groote uitvinding der beschaving, 
die men de verdccling van den arbeid noemt, in de 
laatste jaren dikwijls bestudeerd, haar zelfs volmaak
ter trachten te doen ; maar wij geven haar toch nog 

• altijd een verkeerden naam. Want in waarheid is het 
niet de arbeid, die verdeeld wordt, maar de mensch-
hekl, die gebroken wordt in kleine stukjes. Het kleine 
beetje verstand, dat den mensch gelaten wordt, is te 
gering om een speld of een spijker te maken; het 
moet zich uitputten om een speld van een punt, een 
spijker van een kop te voorzien." 

„De kreet, die opstijgt uit al onze fabriekssteden, die 
het geluid der hoogovens zelfs overstemt, wordt slechts 
gehoord, omdat in die steden alles gemaakt wordt, 
behalve menschen. W i j bleeken katoen, wij harden 
staal, wij raffineeren suiker, wij bakken aardewerk — : 

maar een levende ziel blij te maken, haar krachtiger 
en edeler te doen worden, hierom bekommeren wij 
ons niet, als wij de winsten beramen, die te behalen 
vallen." 

Deze aanhalingen geven het standpunt aan, waarop 
Ruskin zich reeds in 1851 plaatste. H i j meende, dat 
het vervaardigen van alles, wat niet volstrekt nood
zakelijk is, en bij het maken waarvan de mensche-
lijke geest niet behoeft te werken, nooit moest wor
den aangemoedigd; dat nauwkeurige afwerking alleen 
voor een bepaald doel mocht worden verlangd, doch 
niet om zichzelve; dat alle nabootsen uit den booze 
was, voor zoover het niet diende om de herinnering 
te bewaren aan grootsche werken. 

W a t Ruskin hier haast een halve eeuw geleden 
leerde, wordt thans door enkelen begrepen en opge
volgd. H ie r liggen de zaden, waaruit de nieuwe kunst 
en de nieuwe samenleving thans bezig zijn te ont
kiemen, om, naar wij hopen, later tot krachtige hoo
rnen op te wassen. 

Het was omstreeks 1800, dat. Ruskin de hand aan 
de ploeg sloeg, om te trachten de volgens hem zoo 
zieke maatschappij te hervormen. H i j meende, dat 
handenarbeid, door den geest bestuurd, voor den 
mensch het gelukkigst was. • 

Zijn vader liet hem in 1859 een reusachtig fortuin 
na, en dit besloot Ruskin aan te wenden tot verwezen
l i jk ing zijner idealen. He t zou ons te ver voeren, in
dien wij ons hier tot in bijzonderheden met Ruskin's 
maatschappelijk werk, dat hem zooveel teleurstelling 
bezorgde, ofschoon het met zulke goede bedoelingen 
ondernomen werd, bezi? hielden. . 

Ruskin veroordeelde de inrichting onzer tegenwoor
dige maatschappij. Hoe hij zich de verbetering dacht, 
vinden wij in de „Fors Clavigera", een boek, dat een 
verzameling bevat van maandelijksche brieven, die 
Ruskin zich voorstelde aan een werkman te schrijven. 
H i j komt in deze brieven vooral op tegen de zucht 
naar rijkdom, en toont aan, dat de ware levensvreugde 
niet voor goud te koop is, doch integendeel vliedt, 
zoodra de Mammon zich vertoont. Ruskin predikt in 
de „ F o r s " de vereenvoudiging van het leven, waarvan 
thans OOK hier te lande door enkelen de toepassing 
beproefd wordt. De ware vrijheid, zegt de schrijver, 
is de kunst om zichzelf te beheerschen. 

Ruskin predikt ook samenwerking, thans meer al
gemeen, maar minder mooi, co-operatie genoemd. A l s 
gevolg van die prediking stichtte hij het gilde van 
St. Joris, een landkolonie van zooveel menschen, als 
het land voeden kon. De stad Birmingham schonk 
het land, Ruskin gaf een aanzienlijk bedrag in geld. 
O p het terrein mocht geen enkel modern werktuig ko
men, ook alle hedendaagsche beweegkrachten waren 
verbannen. 

Zooals wij reeds zeiden, het gilde heeft zijn stichter 
slechts teleurstelling gebaard. Sint Joris had den draak 
gedood, zoo ook zou, naar Ruskin's verwachting, het 
gilde de verrotte hedendaagsche samenleving doen 
sterven. Maar Sint Joris behoort tot het rijk der sagen, 
en het gilde had een vijand te bekampen, met wiens 
kracht niet te spotten viel. 

In een weekblad als het onze kan Ruskin slechts 
herdacht worden om wat hij voor de bouwkunst en 
de gebruikskunst gedaan heeft Zi jn beschouwingen 
omtrent bouwkunst hebben vooral in Noord-Amer ika 
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geschikten verricht, zoo volmaakt mogelijk zou zijn, 
een eisch, die ook door diegenen, die hem opdrachten 
gaven, werd gesteld. Daarom stelde hij de ornementen 
samen uit eenvoudige meetkundige vormen, die met de 
uiterste nauwkeurigheid konden worden uitgevoerd, 
ook door werklieden, die niet zeer ontwikkeld waren." 

„De Assyriërs en Egyptenaren gaven minder om 
zulk een volkomen uitvoering. Zi j werkten naar be
paalde kanons, en verlaagden daardoor de techniek 
tot een pe.1, dat bij strenge tucht voor ieder werkman 
kon worden bereikt." 

„De Gothiek nu is daarom bewonderenswaardig, 
omdat zij den arbeid der cenvoudigen van geest aan
vaardde, zooals hij was, en dat zij toch uit deze on
volmaakte onderdeden, zonder een poging te doen 
óm die onvolmaaktheid te verbergen, een statig en 
onaantastbaar geheel wist te vormen." 

In dezen gedachtengang voortgaande vervolgt 
R u s k i n i 

„Wij behooren bij alle werklieden naar het den
kende deel, dat zij i n zich hebben, te zoeken. A l 
moeten wij ook veel tekortkomingen of dwalingen op 
den koop toe nemen, dit mag ons niet afschrikken. 
Want het beste, wat in deze werklieden is, kan niet 
te voorschijn komen, dan met veel dwalingen ver
mengd." 

„Begri jp dit vooral i gij kunt een mensch leeren 
rechte en kromme lijnen te teekenen en uit te hak
ken, gij kunt hem de meest ingewikkelde vormen laten 
nabootsen met verbazende snelheid en nauwkeurig
heid, zoodat gij het werk volmaakt in zijn soort vindt. 
Maar vraag den man nu eens over de vormen na te 
denken, vraag hem of hij er geen betere zou weten. 
Aanstonds wordt zijn werk dan onzeker, en de kans 
is groot, dat hij iets geheel verkeerds zal te voor
schuil brengen, nu hij als een denkend wezen en niet 
als werktuig moet arbeiden." 

„De mensch is er niet toe bestemd een werktuig te 
zijn. H i j moet beginnen met te denken, te trachten 
iets te doen dat waard is verricht te worden. De ver
laging van den werkman tot werktuig drijft de scha
ren overal naar den ijdelen, dwazen en vernielenden 
stri]d vooreen vrijheid, van welke zij geen juist besef 
hebben. Zi j komen in opstand tegen den rijkdom, 
tegen de hoogere standen, niet door honger of door 
schrijnende smart van vernederden hoogmoed opge
zweept. W e l hebben deze prikkels in alle eeuwen hun 
macht getoond, docii de grondslagen onzer maat
schappij zijn door andere oorzaken geschokt." 

„De menschen klagen er niet over, dat zij te weinig-
te eten krijgen, doch hun hindert, dat hun werk hen 
geen genoegen geeft. Daarom zoeken zij naar ver
maak, en zij weten dat dit "slechts door rijkdom te 
verkrijgen is." 

„Hen grieft niet de minachting, waarmede zij door 
de aanzienlijken behandeld worden ; wat hen hindert 
is dat zij zichzelf moeten verachten, omdat zij voelen, 
dat het werk, waartoe zij veroordeeld zijn, hen tot 
minder dan menschen verlaagt." 

„Wij hebben de groote uitvinding der beschaving, 
die men de verdceling van den arbeid noemt, in de 
laatste jaren dikwijls bestudeerd, haar zelfs volmaak
ter trachten te doen ; maar wij geven haar toch nog 
altijd een verkeerden naam. Want in waarheid is het 
niet de arbeid, die verdeeld wordt, maar de mensch-
hekl, die gebroken wordt in kleine stukjes. Het kleine 
beetje verstand, dat den mensch gelaten wordt, is te 
gering om een speld of een spijker te maken ; het 
moet zich uitputten om een speld van een punt, een 
spijker van een kop te voorzien." 

„De kreet, die opstijgt uit al onze fabriekssteden, die 
het geluid der hoogovens zelfs overstemt, wordt slechts 
gehoord, omdat in die steden alles gemaakt wordt, 
behalve menschen. W i j bleeken katoen, wij harden 
staal, wij raffineeren suiker, wij bakken aardewerk — 
maar een levende ziel blij te maken, haar krachtiger 
en edeler te doen worden, hierom bekommeren wij 
ons niet, als wij de winsten beramen, die te behalen 
vallen." 

Deze aanhalingen geven het standpunt aan, waarop 
Ruskin zich reeds in 1851 plaatste. H i j meende, dat 
het vervaardigen van alles, wat niet volstrekt nood
zakelijk is, en bij het maken waarvan de mensche-
lijke geest niet behoeft te werken, nooit moest wor
den aangemoedigd; dat nauwkeurige afwerking alleen 
voor een bepaald doel mocht worden verlangd, doch 
niet om zichzelve; dat alle nabootsen uit den booze 
was, voor zoover het niet diende om de herinnering 
te bewaren aan grootsche werken. 

Wat Ruskin hier haast een halve eeuw geleden 
leerde, wordt thans door enkelen begrepen en opge
volgd. Hie r liggen de zaden, waaruit de nieuwe kunst 
en de nieuwe samenleving thans bezig zijn te ont
kiemen, om, naar wij hopen, later tot krachtige hoo
rnen op te wassen. 

He t was omstreeks i860, da t .Ruskin de hand aan 
de ploeg sloeg, om te trachten de volgens hem zoo 
zieke maatschappij te hervormen. H i j meende, dat 
handenarbeid, door den geest bestuurd, voor den 
mensch het gelukkigst was. 

Zi jn vader liet hem in 1859 Cen reusachtig fortuin 
na, en dit besloot Ruskin aan te wenden tot verwezen
l i jking zijner idealen. Het zou ons te ver voeren, in
dien wij ons hier tot in bijzonderheden met Ruskin's 
maatschappelijk werk, dat hem zooveel teleurstelling 
bezorgde, ofschoon het niet zulke goede bedoelingen 
ondernomen werd, bezip- hielden. ,, 

Ruskin veroordeelde de inrichting onzer tegenwoor
dige maatschappij. Hoe hij zich de verbetering dacht, 
vinden wij in de „Fors Clavigera", een boek, dat een 
verzameling bevat van maandelijksche brieven, die 
Ruskin zich voorstelde aan een werkman te schrijven. 
H i j komt in deze brieven vooral op tegen de zucht 
naar rijkdom, en toont aan, dat de ware levensvreugde 
niet voor goud te koop is, doch integendeel vliedt, 
zoodra de Mammon zich vertoont. Ruskin predikt in 
de „ F o r s " de vereenvoudiging van het leven, waarvan 
thans OOK hier te lande door enkelen de toepassing 
beproefd wordt. De ware vrijheid, zegt de schrijver, 
i.-, de kunst 0111 zichzelf te beheerschen. 

Ruskin predikt ook samenwerking, thans meer al
gemeen, maar minder mooi, co-operatie genoemd. A l s 
gevolg van die prediking stichtte hij het gilde van 
St. Joris, een landkolonie van zooveel menschen, als 
het land voeden kon. De stad Birmingham schonk 
het land, Ruskin gaf een aanzienlijk bedrag in geld. 
O p het terrein mocht geen enkel modern werktuig ko
men, ook alle hedendaagsche beweegkrachten waren 
verbannen. 

Zooals wij reeds zeiden, het gilde heeft zijn stichter 
slechts teleurstelling gebaard. Sint Joris had den draak 
gedood, zoo ook zou, naar Ruskin's verwachting, het 
gilde de verrotte hedendaagsche samenleving doen 
sterven. Maar Sint Joris behoort tot het rijk der sagen, 
en het gilde had een vijand te bekampen, met wiens 
kracht niet te spotten viel. 

In een weekblad als het onze kan Ruskin slechts 
herdacht worden om wat hij voor de bouwkunst en 
de gebruikskunst gedaan heeft Zi jn beschouwingen 
omtrent bouwkunst hebben vooral in Noord-Amerika 
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invloed gehad. De geheele nieuwere Engelsche ge
bruikskunst, die de moeder is van die op het vaste
land, is door Ruskin in het leven geroepen. 

M e n moge over die „nieuwe kunst" oordeelen zoo
als men verkiest, ook zelfs wie haar maar weinig ge
negen is, zal moeten erkennen, dat zij ons wakker 
geschud heeft uit de trage behoudszucht van vroeger. 
Dat dit nieuwe leven gewekt is, dankt de wereld aan 
Ruskin. H i j is de zaaier geweest, die uitging om te 
zaaien, en als zoodanig heeft hij aanspraak op onze 
erkentelijkheid. 

D E O P E R A T I E K A M E R S I N H E T G E M E E N 
T E L I J K Z I E K E N H U I S T E R O T T E R D A M . 
W i e herinnert zich niet de verhalen over de gast

huizen uit het einde der vorige en het begin dezer 
eeuw, en in het bijzonder de ijzingwekkende schilde
ring van eene operatie in tegenwoordigheid van tien
tallen pa t i ën ten? W i e is niet geroerd geworden bij 
de mededeeling, dat in een gewone ziekenzaal van 
die dagen, waarin 30 en meer houten bedsteden, elk 
voor v i e r personen stonden, waarin licht en lucht 
over die bedsteden heen naar binnen moest dringen, 
en een paar aan de einden geplaatste open schouwen 
als luchtafvoer dienden, dat in zulk een zaal met 
lijders aan allerlei ziekten en kwalen, met een stof-
figen steenen vloer en een houten zoldering, met 
slecht gelegen en even slecht ingerichte privaten, dat 
in zulk een zaal nog operat iën werden verricht? 

Het was in 1828, dat te Rotterdam in dien toe
stand eenige verbetering werd gebracht door, in aan
sluiting met het toenmalig Gasthuis aan de Hoog
straat, op een terrein, dat eertijds tot kerkhof diende, 
eenige vertrekken voor heelkundige behandeling te 
stichten, maar eerst moest een z i e k e n h u i s ver
rijzen, eer er van eene bepaalde operatiekamer sprake 
kon zijn. 

E n dat Z i e k e n h u i s , het kwam. W e l is waar 
eerst vele jaren later, maar toen het dan ook den 
ie» November 1850 geopend kon worden, werd de 
hooggespannen verwachting niet beschaamd, want uit 
alles gevoelde men, dat het licht der wetenschap on
belemmerd zijne werking had verricht. W e l k een con
trast vormde dat Ziekenhuis met de oude gasthuizen! 
Daar een tijdelijk verblijf voor schooiers, rondloopend 
geboeft en rauwe gasten, hier een herstellingsoord voor 
lijdende medemenschen. voor zieken ; daar de entrees 
van een klooster, hier die van een vroolijk „te huis"; 
daar de trappen van een pakhuis, hier die van een 
indrukwekkend gebouw ; daar half duister en doodsch-
heid, hier licht en leven ; daar misnoegen en ruwheid, 
hier tevredenheid en rust; daar gevangeniszalen voor 
over de h o n d e r d verpleegden, hier aangename, uit
zicht gevende vertrekken voor t i e n p a t i ë n t e n ; daar 
alle ziekten bijeen, hier alle gescheiden ; daar vieze 
houten bedsteden en zolderingen, nier bijzonder net 
geschilderde ijzeren kribben en heldere plafonds; 
daar verbrijzelde en uitgesleten steenen vloeren, hier 
gladde, als gepolijste parkets ; daar een volslagen ge
brek aan waschkamers, hier voor elke zaal één ; daar 
een of geen badkamer, hier op elke afdecling één en 
bovendien douches van allerlei aard. 

Droeg vroeger ieder zijn eigen, vaak vuile en ge
scheurde kleeding — nu ontving elke pat iënt een 
zindelijk warm bad, een helder linnen hemd en ver
dere kleedingstukken, alle tot in de geringste details 
met nauwkeurige studie ingericht, om lichtheid, ge
mak en warmte met een eenvoudig, betamelijk voor
komen te vereenigen. 

Het huishoudelijk bedrijf vond hier eene plaats in 
den beganen grond, de heelkundige pat iënten op de 

eerste verdieping, de geneeskundige op de tweede 
verdieping, de besmettelijke op de derde verdieping 
en de herstellende pat iënten op afzonderlijke zalen, 
aan de achterzijde. 

In de keuken en keukentjes, zoomede in de tis-
sanerie, werd met stoom gekookt en stoom verhitte, 
het water der baden en van de wasscherij. 

Water om spijzen te bereiden, de drankjes klaar 
te maken, de flesschen en potten, ja zelfs de privaten 
te spoelen en alles te reinigen wat te reinigen was, 
men vond het — trots het ontbreken van een water
leiding — reeds overal en in overvloed en zóó helder, 
dat het ieders verbazing opwekte. 

E e n door stoom bewogen lift ontbrak evenmin als 
hecte lucht-calorifères en inrichtingen tot geregelden 
af- en aanvoer van lucht. K o r t o m de inrichting was 
7.00 volmaakt mogelijk en ofschoon veel van het op
genoemde ons thans eenvoudig en heel gewoon toe
schijnt, v ij f t i g jaar geleden stond ieder verbaasd 
over het n i e u w e wat men zag. U i t alle landen 
stroomden mannen van naam hierheen en gaven on
verholen hunne bewondering te kennen. In alle tijd
schriften en vakbladen werd dit Ziekenhuis op één 
lijn gesteld met de beste van Europa. 

E n toch was de o p e r a t i e k a m e r , een van de 
m e r k w a a r d i g h e d e n van dit zoo met reden 
hooggeroemde Ziekenhuis (*) slechts een g e w o o n 
vertrek dat tevens dienen moest tot het geven van 
klinische lessen. De vloer ervan was van ge
wone vuren delen, de muren en plafonds waren een
voudig gewit, de meubelen, uitgezonderd de ope
ratietafel, van de meest gewone soort. Het merk
waardige bestond dan ook alleen in de aange
name ruimte, de hoogte van verdieping, de rijkelijke 
verlichting, de beschikking over een ruime hoeveel
heid gefiltreerd water en vn. in de operatietafel, welke 
men op en neer bewegen, voor- en achterover en-
links- en rechtshellend stellen, alsmede in- en uitschui
ven of gedeeltelijk horizontaal en schuin plaatsen 
kon. 

In deze kamer nu werden geregeld alle operat iën 
verricht, zonder dat ooit van eene werkelijke behoefte 
aan verbetering is gebleken, en wellicht zou zij nog 
meerdere jaren zoo bestaan hebben, indien er niet, 
bij gelegenheid van de uitbreiding en verbouwing 
van het Ziekenhuis in zijn geheel (1885—'QO), de voor
keur aan gegeven was om de ree-!? zeer gelukkige 
uitkomsten dier kunstbewerkingen nog maar zooveel 
mogelijk bevorderlijk te zijn. Vandaar dat er werd 
besloten om tegelijk met de in het nieuwe gedeelte 
daar te stellen kamer voor buikeperat iën , ook de 
oude operatiekamer geheel naar den eisch van dien 
tijd in te richten. 

Dat bij die gelegenheid de questie van „infectie 
en hoe die te voorkomen" terdege werd bekeken, 
blijkt uit de hoogst belangrijke voordracht, welke 
de toenmalige heelmeester, dr. J . van der Hoeven, op 
uitnoodiging van het hoofdbestuur, gehouden heeft 
in de vergadering der „Ned. Maatschappij tot bevor
dering der Geneeskunst" te Rotterdam op 12 Ju l i 
1892. D e inzichten, daarbij tevens over de inrichting 

van operatiekamers ontwikkeld, lijken ons heden nog 
zoo belangrijk en juist, dat wij aan die voordracht 
het navolgende meenen te moeten ontleenen •. 

Lister, aldus de heer v. d. Hoeven, heeft in 1867 
cien stoot gegeven, die leidde tot een wondbehandeling 

*) Dat dit gesticht indertijd qua constructie zooveel opspraak heeft 
verwekt, moet niet zoozeer aan het ontwerp als wel aan de uitvoering 
worden toegeschreven, daar toch gebleken is, dat vele heipalen naast 
de fundamenten staan. 

op wetenschappelijke gronden rustencie, t n die ons 
eindelijk aan de kennis nabijgebracht heeft, h o e 
wonden voor verontreiniging te vrijwaren; h o e 
wond-complicatiën te voorkomen. 

Lister ging van het beginsel uit, dat de stofdeeltjes 
der lucht, waarin zich rotting- en gistcellen bevonden, 
de oorzaak waren van het bederf en de rotting der 
wondafscheiding, en dat door die rotting de vvond-
ziekten werden veroorzaakt. 

In den aanvang was het beginsel, naar hetwelk 
Lister zijn werken inrichtte, berustend op het afweren 
van de besmetting met zich dragende lucht, en op 
het ontsmetten van alles wat met besmette lucht in 
aanraking geweest was, hetzij wonden van den lijder 
of handen, instrumenten of verbandmiddelen van den 
heelmeester. 

O o k op het ontsmetten - an de lucht tijdens kunst
bewerkingen of verband wisseling wilde Lister wer
ken en trachtte dit met zijn carbolspray te doen. 

In zeker opzicht maar dit doet niets af aan de 
verdiensten van Lis ter — is in onze zienswijze ver
andering gekomen. W i j beschouwen niet meer alle 
sporen en gistcellen in de lucht als infectie-oorzaken. 

Nadat Davaine bij miltvuur een micro-organisme 
als ziekte-oorzaak nad doen kennen en er de eigen
schappen van had nagegaan ; nadat ook voor andere 
besmettelijke ziekten bepaalde, maar telkens andere 
micro-organismen als oorzaak waren aangetoond, 
leerde men, dank zij de onderzoekingen der bacterio
logen, vooral van die der Duitsche school, die scha
delijke wezens welke de wonden besmetten nader 
kennen, en zoo is langzamerhand de oorspronkelijke 
(antiseptische) wondbehandelingsinethode van Lister, 
eene aseptische geworden en zijn vele van diens 
vroegere voorschriften weggevallen, als onnut, of zelfs 
als schadelijk. 

W i e gebruikt nog protectief of spray, wie heeft 
niet leeren inzien, dat de meeste der antiseptische mid
delen, in de aanwending van welke men nog voor 
korten tijd alle heil zocht, zeker gevaarlijker zijn 
voor de levende cel van het menschelijk organisme 
dan voor het micro-organisme, dat zij dooden moes
ten, j a dat die middelen de gezonde wondvlakten in 
een geschikten bodem voor de ontwikkeling van be-
smettingskiemen kunnen veranderen, door ze tot af
scheiding te prikkelen. 

Wis t Lister in het slecht ingerichte Ziekenhuis te 
Glasgow uitstekende uitkomsten te verkrijgen, n o g 
betere waren te bereiken. Daartoe moest men trach
ten de besmettingskiemen zoo mogelijk overal te ver
nietigen, en haar, daar dit niet altijd bereikbaar is, 
zoo mogelijk nergens eenen geschikten voedingsbo
dem aan te bieden. Want alle onderzoekingen leeren, 
dat buiten alle verhouding contact-infectie meer te 
vreezen is dan die, welke overgebracht zou kunnen 
worden door stofdeeltjes in de lucht. 

Reine omgeving, reine handen, instrumenten, ver
bandmiddelen, reine wonden, alles vrij van besmet
ting, — maar ook tevens alles zóó ingericht, dat be
smettingskiemen nergens den bodem vinden, waar zij 
zich kunnen vermenigvuldigen. 

Dat te bereiken moet het doel zijn. en hoe nader 
men aan dat doel komt, des te zekerder zal men niet 
alleen hospitaal-gangraen, septicaemie en pyaemie, 
maar ook zelfs het eenvoudig etteren der wonden 
voorkomen. Re in verbonden, niet besmet, dan geneest 
een doelmatig aangelegde wonde geheel als een on-
derhuidsche. E n dan kan de pat iënt geen gevaren 
meer opleveren voor zijne mede-pat iënten en kunnen 
deze, eveneens behandeld, voor hem geen bron van 
besmetting worden. 

Is het dan moeilijk vertrekken te ontsmetten, bij 
den aanleg van een operatiekamer moet men op die 
moeilijkheid vooral bedacht zijn en alles zóó inrichten, 
dat aan reiniging geen al te groote bezwaren in den 
weg staan. 

De wanden moeten er glud en tegen de aanwending 
v an zeep bestand zijn. Hoeken moeten zooveel moge
lijk vermeden en onnoodige versieringen geweerd 
worden. Komen er pathogene kiemen in het vertrek, 
nergens moeten die een geschikten voedingsbodem 
vinden om zich te ontwikkelen of zich te vermenig
vuldigen. K a n men bij den bouw alle organische stof
fen, hout bv., in het vertrek niet geheel buiten sluiten, 
hoe minder het aangewend wordt, des te beter; in 
ieder geval moet het met een émailverf of met por-
seleinlak bedekt en gladgemaakt zijn, want is de 
oppervlakte niet spiegelglad en als het ware gepolijst, 
dan zal zich stof in de oneffenheden ophoopen en 
aldaar een voedingsbodem vormen. 

Groote glasplaten zijn zeker het doelmatigste be
kleedsel voor de wanden eener operatiekamer. O o k 
verglaasde tegels voldoen goed, evenzeer als marmer-
bekleeding en gepolijst Engelsch cement. Ook tras-
beklceding der muren is voldoende, mits een bedek
k ing met porseleinlak of émailverf de oppervlakte 
glad en gepolijst doet zijn. 

Bij glasplaten en tegels bestaat altijd de moeilijk
heid, die doelmatig aaneen te voegen, maar enkele 
microscopische naden leveren zeker minder gevaar 
op dan duizenden en millioenen microscopische on
effenheden. E n evenals wij in het dagelijksch leven 
geen beschimmeld glaswerk of porselein aantreffen, 
evenmin is een wand, met glasplaten of verglaasde" 
tegels bedekt, een geschikte bodem voor de ontwik
keling en vermenigvuldiging van microben. 

De vloer van het vertrek behoort glad en water
dicht en van afvoeropeningen voorzien te zijn. Ge
polijst mozaïkmarmer en ijzerharde, verglaasde tegels 
zijn tot het doel geschikt; asphalt- en gewone steen-
bekleedingen voldoen minder, daar zij spoedig ruw 
en oneffen worden. 

Is men met den bouw van het vertrek - dat ik 
mij het liefst eirond zou denken - gereed, dan komt 
de vraag, hoe het van meubelen te voorzien. Daarbij 
moet weder als beginsel gelden, dat alles, wat niet 
onvermijdelijk noodig is. achterwege moet blijven. 

Ik spreek hier niet van gordijnen of dergelijke 
verfraaiingen, die wel niemand zal willen aanbrengen, 
maar van dien voorraad van zaken, die somtijds in een 
operatiekamer gebracht zijn, omdat het in zeldzaam 
voorkomende gevallen gemakkelijk zou wezen ze er 
aan te treffen. 

Noodig zijn een operatietafel, een waschtafel. eene 
inrichting tot desinfectie van instrumenten en ver
bandmiddelen, een tafel voor gereedliggende instru
menten en een andere tafel, waarop noodige instru
menten en verbandmiddelen, in goed gesloten glazen 
flesschen of in metalen doozen bewaard en voor ver
ontreiniging beschut, voor het gebruik gereedgehou-
den kunnen worden ; verder inrichting voor verwar
ming en voor verlichting en een toevoer van zuiver 
water. 

Liefst niets meer. 
Hoe de lucht te reinigen ? Tynda l l heeft o. a. eene 

wijze van luchtzuivering aangegeven, welke tot veel
vuldige toepassing kan leiden. 

Besmeert men een iiollen cylinder inwendig met 
glycerine of eene andere kleverige vloeistof, sluit men 
de beide openingen met glas, schudt men gedurende 
eenigen tijd den zoo gevormden koker, dan is een 
doorvallende lichtstraal ongekleurd en de lucht vri j 
van stofdeeltjes. Die toch zijn aan de kleverige wan-



den vastgehecht en zweven niet mee vrij rond. 
Even als een kleverige stof, Perubalsem bv., de 

schadelijke stoffen in den cmtrek eener wond als :n 
een vernis kan doen vastkleven en onschadelijk ma
ken, evenzoo kunnen wij door liet natmaken van de 
lucht, van de wanden en van den vloer van ons ver
trek het stof tijdelijk uit de lucht verwijderen, liet 
aan wanden en vloeren vasthechten en onschadelijk 
maken. Want van nat vui l dampt alleen water uit, en 
waterdampen voeren geen vaste lichamen mede, geen 
sporen van microben, die toch alleen in drogen toe
stand door luchtstroomen worden medegevoerd. 

Wanneer wij dus door stroomenden waterdamp, 
nadat wij onze operatietafel, meubels en instrumen
ten met uitgespreide lakens bedekt hebben, de at-
mospheer in ons vertrek zuiveren ; wanneer wij met 
het nedervallende vocht de stofdeeltjes er uit ver
wijderen ; wamieer wij door 't natmaken van wanden 
en vloer het nedervallend stof tijdelijk onschadelijk 
maken door het vast te hechten, ook in de micros
copische naden tusschen de glasplaten en tegels —-
dan zullen wij ons, na de wegneming der bedekkende 
lakens, met reine meubelen en reine instrumenten in 
een reine omgeving bevinden. 

H i e r komt dus, maar met geheel ander doel dan 
vroeger aangewend, de spray weder in werking -
niet om onwerkzame, sterk verdunde oplossingen van 
antiseptica te verspreiden, maar als mechanisch lucht
zuiveringsmiddel, regen nabootsende en tevens als 
middel om stof, dat, niettegenstaande ons pogen, nog 
in hoeken aanwezig mocht zijn, tijdelijk vast te kleven 
en onschadelijk te maken." 

Passende in dien gedachtengang en uit overweging 
dat „in een goed ingericht Ziekenhuis zoo inogeli)K 
meerdere operatiekamers moeten gevonden werden s 
nl. een, waarin men reeds geïnfecteerde pa t iën ten 
brengen kan en een tweede — het heilige der heili
gen in welke alleen pa t iën ten komen die van in
fectie alles te vrcezen hebben, maar die zeiven in dat 
opzicht geen gevaar voor anderen opleveren" — werd 
ei besloten om de beschreven operatiekamer te ver
beteren met eene wand- en plafondbepleiscermg 1.1 
cementmertei, een terrazzo-marmeren vloer en met 
deuren en 1 m e n welke, evenals het pleisterwerk en 
den vloer zoo vlak, glad en hard mogelijk zijn ; 
bovendien moesten de verschillende vlakken met 
groote holle hoeken bij elkaar aansluiten en alles •-
de vloer natuurlijk uitgezonderd - in émailvcrf be
schilderd worden. 

Het ameublement bestond in ± 0.3 M . breede wit -
marmerglazen draagplaatjes langs dc wanden; een 
dito tafeltje op nikkelen voetstel, een met émail-
verf beschilderde smalle, holle ijzeren operatietafel, 
een paar licht verrolbare tafeltjes met twee en drie 
hoog glazenbakjes voor oplossing van sublimaat of 
dergelijke, eene ruime waschgelegenheid met tuime
lende kommen, een dito spoelbak en eenige gasarmen 
— waaronder een vierlichts - ter verlichting. 

A l s wasch- en spoelwater in het algemeen diende 
nu het water van de drinkwaterleiding, dat echter ter 
behandeling van de wonden nogmaals gefiltreerd 
werd. Bovendien werd er stoom gebracht, om door 
vermenging over water van e l k e temperatuur te kun
nen beschikken en de ruimte te kunnen verwarmen. 

Behield de kamer dus haar doodgewoon karakter, 
ook overigens mogen de eischen, door den directeur 
en den heelmeester van het Ziekenhuis gesteld — 
ofschoon reeds wijzende op een drang naar den 
hoogsten graad van reinheid - niet anders dan be
scheiden, en toch — de ondervinding toonde het aan 
— hoogst doeltreffend genoemd worden. 

E e n klein vertrek, met een paar deuren van deze 
kamer gescheiden, werd nog ingericht tot chlorofor-
mcerkamer, tevens bewaarplaats van instrumenten en 
verbandmiddelen, maar eene uitbreiding met noorde
lijk bovenlicht, zooals de medische directie het 
wenschte, kon, als niet absoluut noodig, wel tot een 
gunstiger oogenblik worden uitgesteld. 

{Stot volgt) 
H E T M U I D E R S L O T . 

E é n onzer medewerkers heeft zich naar het Muider-
slot begeven en gezien, dat de uitbouw, van welks ge
schiedenis Hooft in zijn brieven ons zulk een duide
lijk beeld gaf, inderdaad gesloopt is. O p het oogen
blik, dat hij de binnenplaats bezocht, waren de „boo-
ghen", waar Hooft melding van maakt, nog aanwezig, 
maar het scheen, dat zij ook afgebroken zouden 
worden. 

Sedert bevatte de „Amste rdamsche Courant" het 
volgende: 

„Het bleek, dat werkelijk bet bedoelde portaal met toestemming 
van den Minister wordt weggebroken, doch dat hier nu juist geen 
gewichtige historische herinnering door verloren gaat. Waar is het, 
dat Hooft het portaal heeft laten bouwen en als zoodanig kan de 
herinnering historisch zijn. Maar om gewichtig te kunnen genoemd 
worden, moest het portaal toch ten minste kunstwaarde liezitten en 
deze wordt er door bevoegde beoordeelaars geheel aan ontzegd. 

..1 Iet portaal kwam in dc plaats van een kb ine gaanderij, hetgeen 
nog blijkt uit de aanwezigheid van een put, die zich vroege- inbaar 
geheel <>p de binnenplaats bevond en die nu op de binnenplaats nog 
slechts voor een deel zichtbaar is, daar de andere helft len gevolge 
van de meerdere breedte van 1 et portaal, waarvoor de gaanderij 
pleats maakte, onder bet portaal is verborgen. 

„Ware Hooft een deskundige geweest, hij zou dit portaal in dezen 
vorm er niet hebben laten bouwen, daar het volstrekt niet past bij 
de architectuur van het slot, en bovendien, door de constructie van 
het dak , groot nadeel beeft gedaan aan de omringende deelen. Het 
dak bestaat namelijk uit twee schuinalloopende deelen, welke beide 
met de muren aan weerskanten een diepe goot vormen. Deze goot 
nu i> jaren lang een soort reservoir voor bet hemelwater en andere 
neerslag geweest (sic) waarvan het gevolg was, dat dc omringende 
muren door het vocht belangrijke schade hadden geleden. Onder an
deren is de bijna een meter dikke muur van de ridderzaal zóó door 
het vocht verteerd, dat men er met een scherp voorwerp in steken 
kan." 

Wij zouden gaarne weten, hoe de „.Amsterdamsche 
Courant" aan deze wijsheid gekomen is. Het zou ons 
niet verwonderen, als zij haar lantaarntje op het Haag-
sche Binnenhof, vlak naast het Mauritslmis, was gaan 
ontsteken. 

Dat het portaal is weggebroken, kan niet worden 
ontkend. Is het nu een troost, dat Mr . Goeman Bor-
gesius zijn toestemming tot de slooping heeft gege
ven ? Deze goede man heeft het ongetwijfeld inet 
gewichtiger bestuurszaken zóó volhandtg, dat hij aan 
iets als de voorgenomen slooping van een stukje 
Muiderslot niet veel aandacht kan schenken. He t stuk, 
dat dc afbraak sanctionneert, zal vermoedelijk, met 
tientallen van anderen, in der haast door den Min is 
ter onderteekend zijn. 

H a d Zijne Excellentie geweten, waar het om ging, 
hij was misschien niet zoo grif in het tcekenen ge
weest. Doch hij wist dit niet, en het schijnt, dat ook 
de heer D e Stuers niet geweten heeft, hoe belangrijk 
dal portaal was, niet om zijn kunstwaarde, doch als 
onvervalsclit gedenkstuk uit den ti jd van Hooft. D e 
brieven van Hooft behooren waarschijnlijk niet tot 
zijn dagelijksche lectuur. 

N u moet de afbraak goedgepraat worden. Het kan 
1111 eenmaal niet worden ontkend, dat Hooft het por
taal heeft laten bouwen, en dat het als zoodanig ge
schiedkundige waarde had. Maar met wat casuïstiek, 
waarin de heer D e Stuers' steeds een meester bleek, 
komt men een heel eind. D e geschiedkundige waarde 
kan niet worden geloochend, maar wel de g e w i c h 
t i g e geschiedkundige waarde. Want gewichtige ge

schiedkundige waarde is onbestaanbaar zonder kunst
waarde. Is nu kunstwaarde aanwezig geweest ? Neen, 
want bevoegde beoordeelaars hebben haar ontkend. 

Doch de logica is er ook nog. Waarom is gewich
tige geschiedkundige waarde onbestaanbaar zonder 
kunstwaarde? D e geschiedenis vraagt niet naar het 
meer of minder kunstvolle der oorkonden. Z i j ver
langt slechts e c h t h e i d . He t gekrabbeld kattebelle
tje, dat echt is, verkiest zij boven het kunstvol hand
schrift, dat een hedendaagsch falsaris haar in de han
den poogt te stoppen. 

Dat het portaal kwam in de plaats eener galerij, 
behoeft niet met veel vertoon van oudheidkundig ver
nuft uit het aanwezig zijn van een put te worden af
geleid. Hooft schrijft uitdrukkelijk, dat daar een 
„galerye" was, en dat hij „'t nieuwe werk" grooter 
deed aanleggen. 

Kostelijk is de tirade : „Ware Hooft een deskundige 
geweest, hij zou dit portaal in dezen vorm er niet 
hebben laten bouwen, daar het volstrekt niet past bij 
de architectuur van het slot". 

Zulke „deskundigen" kende de 17e eeuw noch de 
18e eeuw; zelfs de 19e eeuw zag ze pas in haar 
tweede helft als paddestoelen uit den grond komen. 
E r bl i jkt nu tevens, waarom Hooft's bouwwerk moest 
val len: het paste niet bij de architectuur van het Slot. 
He t is wel zonderling, dat Vondel noch Huigens, Tes-
selschade noch Barleus, die toch zoo vaak door dit 
portaal het huis zijn binnengegaan, den Drossaart ooit 
op zijn gebrekkige stijlkennis hebben gewezen. V i o l 
let-le-Duc is twee eeuwen te laat gekomen. H a d ten
minste de heer Cuypers maar in 1630 geleefd, maar 
helaas, ook hij was er toen nog niet. 

Doch Hooft had toch bij Jacob van Campen kun
nen aankloppen. H i j heeft dit niet gedaan, omdat hij, 
wel kennende de „mesnage" van de heeren der Graaf
lijkheid, alles eenvoudig en goedkoop wenschte, zoo
als uit zijn brieven wel duidelijk is. Indien echter de 
heer V a n Randenbroek te hulp geroepen was, zou 
ook hij zich niet om „de architectuur van het slot" 
bekommerd hebben. Men wist toen nog van geen 
historische stijlen. 

W i j zijn knapper. W e l heeft Hooft de oude galerij 
gesloopt, en bleef er geen enkele afbeelding van be
waard, maar wij weten toch opperbest hoe zij geweest 
is, of had moeten zijn. Waarvoor hebben wij anders 
een afdeeling Kunsten en Wetenschappen, als die ons 
niet kan zeggen, hoe zulk een galerij er heeft uit
gezien ? 

W i j willen hopen, dat het gedeelte van het couran
tenbericht dat over de constructieve zijde van het 
geval handelt, niet op officieele gegevens berust. Want 
die „goot als reservoir voor het hemelwater en andere 
neerslag" is al te gek. Waar dient een goot anders 
voor, dan om hemelwater en andere neerslag op te 
vangen en af te voeren? Laten wij weder hopen, dat 
't „scherpe voorwerp", waarmede men door den „bijna 
een meter d ikke muur, die door het vocht verteerd is", 
kan steken, de pen van den verslaggever is geweest. 

Ondertusschen is de eenige herinnering aan Hooft's 
verblijf op het slot gesloopt, en dat om green enkele 
andere reden dan deze, dat de heer D e Stuers meende, 
dat zij bij de „archi tectuur" van het slot, die pas 
sinds 1880 n i e u w gemaakt werd, niet paste. 

H e t nageslacht zal over zulk roekeloos bedrijf zijn 
vierschaar spannen. 

D E A M S T E R D A M S C H E O N G E V A L L E N . 

Omtrent het rapport der commissie van deskundi
gen, uitgebracht naar aanleiding van het ongeval in 

de Pieter Nieuwlandstraat, bevatte „De Ingenieur" 
belangwekkende bijzonderheden. 

Wanneer de rapporteurs de rol van Jan van Leiden 
hebben moeten spelen, dan zou dit, volgens genoemd 
blad, daaraan leggen, dat de wethouder, belast met 
de Publieke Werken, hen daartoe gedwongen heeft 

Di t is een zeer ernstig bericht. Bevat het waarheid, 
dan blijkt er u i t dat het geheele onderzoek een come-
die is geweest. He t is te hopen, dat de raadsleden 
zich niet met een kluitje in het riet zullen laten zen
den, maar dat zij verlangen zullen te weten, of de 
wethouder werkelijk op het onderzoek zijn invloed 
heeft laten gelden. E n mocht „ D e Ingenieur" gelijk 
hebben, dan behoort de Raad althans recht te doen 
zonder aanzien des persoons. 

Inmiddels vernamen wij van een deskundige buiten 
Amsterdam, die omstreeks nieuwjaar de bouwerij aan 
de Willebrordusstraat beschouwde, dat hij toen reeds 
de instorting zag aankomen, wegens de geringe af
metingen der gebruikte ijzeren balken en de onvol
doende bevestiging daarvan. 

Het bouwtoezicht zal dit toch ook wel gezien heb
ben. T i j d i g optreden zijnerzijds had dit treurig onge
luk kunnen voorkomen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-ORAVEKHAGE. De heeren J . W . R. Oerlaeh. voorzitter van 

den raad van commissarissen der Nederlandsche Tramweg-maat
schappij, W. .) H teuring, arts. C. W. F. C. van Lith de Jeude, 
candidaat notaris, H . Wesstra Jr.. architect, allen alhier woon
achtig, hebben zich tot de ingezetenen gewend met een circu
laire over gezonde en goedkoope woningen, tevens matige doch 
veilige geldbelegging. 

Zij beoogen in de over het algemeen nog slechte huisvesting 
de* arbeidende klasse verbetering te brengen. 

Het doel is op d isrvoor geschikte terreinen woningen te bou
wen, die aan hygiënische eischen voldoen en bestaande uit een 
voorkamer, slaapkamer, keuken, bergplaats of zolder en tuintje, 
De onderteekenaren der circulaire wenschen met de uitvoering 
van bun plan een begin te maken, door in eene der meest be
volkte wijken van Scheveningen. io den kring van visschers en 
arbeiders, in de nabijheid van de in aanbouw zijnde haven, eene 
reeks van znlke huizen te bouwen, om later io den Haag en 
andere steden van ons land, waar schaarsebte heerscht aan der
gelijke woningen, het plan voort te zetten. 

Het Scheveningen wenschen zij te beginnen, in de eerste plaats, 
omdat juist daar de grootste behoefte bestaat aan zulke wonin
gen , en ook omdat des zomers zoo velen uit alle deelen van ons 
land die badplaats bezoeken en dan door eigen aanschouwing 
zich van het nuttige van de zaak kunnen overtuigen. 

Het is de bedoeling eene maatschappij op te richten met een 
kapitaal van 1600,000, verdeeld in 4 gelijke seriën, waarvan 2 
seriën, dus /300,00\ noodig zijn voor den aanbouw van de 200 
woningen te Scheveningen ; met welken bouw geen aanvang zal 
worden gemaakt alvorens ten minste de eerste serie volteekend is. 

Volgens berekening zoude bij een zeer matigen huurprijs der 
woningen van / 1.40 per week, een totaal bedrag aan buur wor
den verkregen, dat na aftrek van alle jaarljjkscbe kosten van 
exploitatie, eene zuivere winst van ongeveer :tj pCt. in uitzicht 
stelt. 

De bovenbedoelde terreinen, te Scheveningen door de heeren 
in voorkoop genomen, heslaan eene oppervlakte van ongeveer l i 
bektare, waarop ongeveer 200 woningen zouden kunnen verrij
zen De kosten van aankoop van dit terrein, met den aanleg 
van straten, rioleering enz., en den bouw der 200 woningen zul
len ongeveer /800,000 bedragen. Eene becijfering van dejaailjjk-
scho lasten en huuropbrengst wijst eene zuivere winst aan van 
f'0,250 per jaar, of ongeveer 3.', pCt. voor een kapitaal van 
f 300,000. 

De onderteekenaren meenen dat tegen het geringe rentever
lies, dat hier wordt geleden, ruimschoots opweegt het bewust
zijn, daardoor mee te werken aan een der dringendste en meest 
ingrijpende belangen van ons volksleven : de algemeene volksge
zondheid. 

— Het voorstel om de vierjaarljjksche tentoonstelling van kunst
werken van levende meesters alhier niet meer te doen plaats 
hebben, is met 24 tegen ö stemmen door den Gemeenteraad aan
genomen. 

AMSTERDAM B . en W . stellen voor tot directeur der gemeen
telijke waterleidingen te benoemen den heer I. M. K. I'ennink, 
thans ingenieur-onderdirecteur bg dien tak van dienst, op «en 
jaarwedde van / 7000, met verhooging om de twee jaar met 
/ 500 tot het maximum van t 8000 z»l zjjn bereikt. 
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Z A T E R D A G , 3 Februari 1900. 

LntVWARl IN- Het Provinciaal Blad no. 10 bevat een bealuit 
van Oed. Staten van Friesland, om bet laatste lid van art. 15 
der instructie voor de opzichters van den provincialen waterstaat 
te doen vervangen door het volgorde: 

„Zij verrichten, noch direct, noch indirect, werkzaamheden of 
diensten ten behoeve van anderen dan de provincie, tenzg krach
tens opdracht van het provinciaal bestuur." 

ZUTI'EN. Voor de betrekking van directeur der gemeentelijke 
gasfabriek en waterleiding hebben zich een 20 tal sollicitanten 
aangemeld. Op de aanbeveling zijn geplaatst de heeren O. Daams, 
te Stnd-Almelo, H. A. Albrecht, te Enschedé en H. Kempkers, 
alhier. 

ZAANHAM. De herstelling van de Hervormde Kerk aan da West
zijde — de zoogenaamde ,.Buik-kerk" — is bijna gereed. De 
schutting is verdwenen, waardoor het keurig afgewerkte gebouw 
als van oude te midden van het ruime plein langs alle zijden 
zichtbaar wordt. Binnen eenige weken hoopt men met het stellen 
van het nieuwe orgel gereed te zijn en het gebouw weder in 
gebruik te neineu. 

— Aflevering 1 van De Na tutu (uitgave van J. G. Broese te 
Utrecht bevat: 

De Samoa- rf Schip pers-ei landen . door A. D. Hagedoorn. — 
De Prieel vogel s- of Speelvogels, door Dr. J. I! Rom bonts. — 
Nieuwere onderzoekingen met waterstof in vasten en vloeibaren 
staat, door Dr. I. Bleekrode. — Gelede dieren als oorzaken van 
ziekten, door Dr. A. .1. C'. Snijders. — De reuzenglobe van Eli-
Bee Reelus, door H. — De verpleging der gewonden in den oor
log, door Dr. R. G. Kijkers. — Sterrenkundige opgaven en nu-
dcdcelingen Opgaven, die voor bet geheele jaar gelden, door 
Ant Paunekoek. — Boekaankondiging. — Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— In Nederl -Indië is: 
eervol ontslagen uit zijne betrekking, de tijdelijke hoofd

opzichter bij de werken en opnemingeu aan de rivier do Solo, 
C van Wijngaarden; 

toegevoegd unn den chef 5e waterstaatsBfdeeling. in het 
behing vun den waterafvoer in do aldeelipg Loemadjang (resid. 
Probolinggo) de ingenieur 2e kl. J . J . A van Dreveldt; 

benoemd tot u genieur i)o kl. bjj het mijnwezen in Nederl.-
Indië P. van Tiel, daartoe gesteld ter beschikking van den Oouv.-
Generanl van Nederl -lndië. 

— Bij min. beschikking i*, met ingang van 1 Februari 1Ü00, 
aan L'. A. du Croo, civiel-ingenieur te Delft, op zijn verzoek, 
eervol ontslag verleend als assistent voor de waterbouwkunde 
aan de Polytechnische School tc Delft. 

— De heer (i. B H. F. Alph^rts. chef van hot technisch bureau 
van het departement v«u koloniën te VGravcnhage, is benoemd 
tot ridder der Pruisische Kroonorde 3e kl. 

— Bij gouvernementebeschikking, dd. 4 Januari 1900. is be
noemd tot opzichter bjj het departement van openbare werken 
in Wast-Indië W. van den Beidt. 

— Benoemd is tot directeur van de ambachtsschool te Win
schoten de beer H. B. Van Laatum, onder-directeur van de am
bachtsschool te Utrecht. 

— Tot leeraar in het rechtlijnig- en vakteskenen aan de am
bachtsschool en avond-vakteekenschool te Haarlem is benoemd 
de heer H, W. Brouwer, bouwkundig opzichter-teekenaar te 
Leiden. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Een opzichter , ervaren in bouw- en waterbouwkunde, 

bjj voorkeur reeds bij spoorwegaanleg werkzaam geweest zijnde, 
en een bekwaam teekenaar, bjj de Noordooster-locaalspoor-
wegmaatschap pij. Adres de directie te Zwolle. (Zie aav. in dit no ) 

— B o u w k u n d i g t e e k e n a a r , bekend met het maken van 
plannen op werktuigkundig gebied. Adres lett. H D, Boekh. J . 
Waltman Jr., Delft. (Zie adv. in dit no.) 

— O p z i c h t e r le k l a s s e bjj de g e m e c n t e r e i n i -
r i n g te Rotterdam. Jaarwedde / !)C0 a /1200. Adres vóór 11 
Februari aan de commissie voor de gemeentereiniging. Kipstraat 4t>. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneerden tioeemaal per ;aar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich mei de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een gediplomeerd bouw- en waterbouwkundig opzichter, in 
het bozit van teekenakten, enz., zoekt tegen 1 April eene be
trekking. Adres no. 72 Bureau dezes. (2) 

INFORMATIE-BUREAU TECHNISCHE VARVRKBSNIGINS 
MARNIXSTRAAT 363 , AMSTERDAM 

I Bouwk. teekenaar, leeft. 26 j . , ongeil., verl. sal. / ;o-
3 „ opz.-teekenaar, leeft. resp. I I , 23 cn 24 j . , 

ongeh., verl. sal. resp. / 60, / '60 a 70 en / o. 
: Waterbouwk.-opz , leeft. 24 j., ongeh.. verl sal. f/O. 

1 Werk tu igk - t ckenaa r , leeftijd 22 jaar. 
I Machinist, leeft. 45 j . , geh , verl. sal. / ' i 6 ; i 20per week 
1 Opz.-landm., leeft. 37 j . , ongeh., verl. sal, f 1 500 p. j a a r 

CORRESPONDENTIE. 
— Wegens plaatsgebrek kunnen de verslagen der vergaderingen 

van de Maatschappij tot bavordering der Bouwkunst, afdeelingen 
Amsterdam en 's-tiravenhage, eernt in het volgend nommer op
genomen worden. 

ADYERTENTIEN. 
Bij de N o o r d o O M t e r l o e a a l -

K p o o r w e g - f f a u t K e l i a p p i j be
staat gelegenh -id tot plaatsing van : 

« o . een OPZICHTER, 
ervaren in houw- en wakibouirkawlc, 
bjj voorkeur reeds bij Spoorwegaanleg 
werkzaam geweest zijnde; 

*o. eeDbekwaamTeekecaar. 
Aanbiedingen schriftelijk, onder op

gaaf van leeftijd, tegenwoordige en 
vroegere betrekking, referentiën, enz., 
franco aan de D I R E C T I E van ge
noemde Maatschappij, Jiadhuiswal 11. 
tc Z w o l l e . 

UiYlAH U T om direct in dienst 
te treden: 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 150 De Rujterkade, A M S T E R D A M , Filiaal: SC Rokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleet e Badinrichtingen —J'rivaat-Jnrichtingen.— 

Porseleinen Badkuipen, JJ.eten Badkuipen. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen!— 
Closets, IVaschla'els, l rinoirs enz. — V K R W A R M 1 • fi en V JE • T I IJ A T I E 
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerendo prijzen 

leekeuiugen en prijsopgaven gratis. Wedcrverkoo -• pers genieten het gebruikelijke rabat. 

VAN RIJN & Co., 
BOTTERDAM. 

Kontoor en Mc-oo.zijn Bloemkweeker 
straat ï>± b.ld.'Nieuwe Binnenweg. y 0 0 T d e ff»'*>otate tnaten. 
Alle soorten Geornamenteerd 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
G r l a s v e r z i l v e r i n g 

enz. enz. 

een 11 
bekend met het maken van p l a n n e n 
o p w e r k t n i g k i u u l ï g g e b i e d . 

Brieven onder letters H D, a/d. 
Boekhandelaar J . W A L T M A N JR., te 
DELFT. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, 

In de maan 1 April aanst. zal te 
Utrecht *x*men worde» gehouden voor 
A s r i l t A X T - O P Z U H l I K bij 
den D i e n w t v a n W e g e n W e r 
k e n . Inlichtingen en het programma 
zijn op aanvragen te verkrijgen bij 
den Cbef der le Afdeeling van ge
noemden Dienst. 

S T O O M T I M M E R -
HOÜTWOL-FABRIEK 

DIJKERMAN é BÜIJZERD, Breda. 
S P E C I A L I T E I T in v e r p l a a t s b a r e 
H o u t e n w o o n h u i z e n , D i r e c t i e -
k e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n en 
T o i n k o e D e N . 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland".' 
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H E T M U I D E R S L O T , 

In de afdeelingen der Eerste Kamer is door som
mige leden betreffende de restauratie van dit kasteel 
op afkeurende wijze gsproken. D e Minister van B i n -
nenlandsche Zaken kan die critiek niet beamen. D e 
voorstelling, als zoude de restauratie de herinneringen 
aan Hooft en den gezelligen Muiderkring, waarvan 
men vóór die restauratie een aangenamen indruk ont
ving, weggenomen hebben, is minder juist. T e n eerste 
was er, vóór de restauratie begon, zoo goed als niets 
uit Hool t ' s tijd aanwezig; vervolgens kan het geheel 
verwaarloosde, ingewaterde en vervuilde kasteel be
zwaarlijk een aangenamen indruk gemaakt hebben, 
en eindelijk is juist, in verband met die restauratie, de 
Groote of Ridderzaal in den stijl van Hooft's tijd rijk 
betimmerd en gestoffeerd, als een hulde aan den groo-
ten schrijver en aan zijn kring. 

Dat het kasteel daar thans staat als een middel-
eeuwsch slot is ongetwijfeld waar, en strekt den archi
tecten, die met de restauratie werden belast, veeleer 
tot lof, want dit kasteel is van de stichting af een 
middelecuwsch slot geweest. Dat het echter thans daar 
staat als een middeleeuwsche kapel, mag tegengespro
ken worden, zegt de Minister. 

H i e r is dus de Minis ter zelf over het Muiderslot 
aan het woord, zij het dan misschien ook alleen als 
spreektrompet van den referendaris voor Kunsten en 
Wetenschappen. 

In deze omstandigheden is het begrijpelijk, dat 
Zijne Excellentie de critiek op de restauratie van het 
Muiderslot „niet kan beamen". E i g e n werk afbreken 
doen slechts uiterst weinigen. 

Met veel aplomb verkondigt de Minister, dat de 
voorstelling „als zoude de restauratie de herinneringen 
aan Hooft en den gezelligen Muiderkr ing weggeno
men hebben, minder juist is, om dat er, vóór de restau

ratie begon, zoo goed als niets uit Hooft's tijd aan
wezig was". Deze verzekering zou wel achterwege ge
bleven zijn, had Zijne Excellentie geweten, dat een 
gedeelte van het gebouw, niet alleen ontwijfelbaar uit 
Hooft's tijd afkomstig was, maar ook, door de bijzon
derheden, welke de dichter daarover in zijn brieven 
mededeelde, als geschiedkundige herinnering van be
lang was. 

Zi j , die het kasteel bv. in 1875 gezien hebben, zul
len er verbaasd over zijn, dat de Minister meent dat 
het toen „geheel verwaarloosd, ingewaterd en vervuild 
was". Deze voorstelling is al zeer overdreven. H e t 
beste bewijs daartegen is de beschrijving van het slot, 
die het Kon ink l i j k Oudheidkundig Genootschap om
streeks dien tijd in het licht gaf. 

Dat, bij de restauratie, „de Groote of Ridderzaal 
in den stijl van Hooft's tijd rijk betimmerd en ge
stoffeerd" werd, was bekend. Weinigen zullen echter 
bevroed hebben, dat deze in I7e-ccuwsch maskerade
pak optredende timmeraadje en stoffaadje, door 19e-
ccuwsche handen gemaakt, als „een hulde aan den 
grooten schrijver en aan zijn kring" zijn bedoeld. 

H e t is waar, Hooft, de maker van een tooneclstuk, 
waarin aan Gerard van Velsen de mooie rol werd toe
bedeeld, zal niet veel met Graaf Flor is V hebben 
opgehad. Daaraan zal het ongetwijfeld moeten worden 
toegeschreven, dat de Drossaart niet, als een hulde 
aan „der kcerlen God", de groote zaal in 13e-eeuw-
schen trant heeft doen betimmeren en stoffeeren. O f 
zou hij zoo iets al te dwaas hebben gevonden, en der
gelijke onzinnige huldeblijken aan ige-ccuwsche 
staatsambtenaren hebben overgelaten? 

D e leden der Eerste Kamer hebben het den Min i s 
ter gemakkelijk gemaakt, toen zij beweerden, dat het 
slot „ thans daar staat als een middeleeuwsche kapel". 
M e n behoeft al niet veel F ranselt te kennen, om deze 
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,mis, mannetjes, het bewering te beantwoorden met: 
is geen kapel, het is een slot". 

Maar de kamerleden, vermoedelijk niet bijzonder 
architectonisch ontwikkeld, hebben toch, in hun arge
loosheid, de plank nog niet geheel en al misgeslagen. 
Zi j zagen het slot steeds meer „middeleeuwsch" wor
den, en dit was het, wat hen onthutste. Z i j vonden 
het een zonderlinge kreeftengang, dat, terwijl wij toch 
steeds verder en verder van de middeleeuwen ons ver
wijderen, het slot die periode meer en meer schijnt 
te naderen. 

Z i j wisten wel, dat het gebouw „van de stichting 
ai een middeleeuwsch slot geweest" was, maar zij 
meenden zich toch ook te herinneren, dat het in de 
16e, 17e en 18e eeuw bestaan had, en dat die eeuwen 
haar sporen hadden achtergelaten. E n nu is het de 
wegwissching van al deze sporen, die hen trof en 
ergerde. Z i j zagen in het vervangen dezer herinnerin
gen door ioe-eeuwsch-middeleeuwsche daden van 
wandalisme, uitingen van de eigenaardige geestesrich
ting, waartoe de referendaris en de architecten, dien 
hij zijn lof toezwaait, behooren. In dezen gedachten 
gang is de benaming „kapel" verklaarbaar. 

„Also sprach Zarathustra"... pardon, „dat het ech
ter daar staat als een middeleeuwsche kapel mag 
tegengesproken worden", zegt de Minister. E n er zich 
over verheugende, dat deze tegenspraak veroorloofd 
is, laat hij den referendaris en de „lofwaardige" archi • 
tecten hun verval schingrswerk kalm vervolgen. 

V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D HIJ B O U W E N . 
D e herhaalde instortingen van Amsterdamsche 

huizen hebben reeds heel wat beschouwingen van des
kundigen of niet-deskundigen ten gevolge gehad. 

Sommige dezer beschouwingen zijn wel goed be
doeld, doch snijden niet veel hout. Het weekblad 
„Archi tectura" heeft zich verdienstelijk gemaakt door 
de vraag, wie eigenlijk bij bouwen de verantwoorde
lijke persoon is, ter sprake te brengen. 

Het blad is van oordeel „da t bij de tegenwoordig 
tieerschende wetten en verordeningen niemand als de 
verantwoordelijke persoon kan worden aangesproken 
en desnoods vervolgd en gestraft". Het grondt deze 
meening op artikel 1(145 v a n ' i e t Burgerlijk Wetboek, 
dat lu id t : „Indien een gebouw, voor eenen bepaalden 
prijs aangenomen 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". 

Alvorens dit artikel en de gevolgen, die het kan 
hebben, te bespreken, merken wij op dat hier slechts 
de verantwoordelijkheid naar het burgerlijk recht, en 
niet die in strafrechtelijken zin bedoeld is. Wanneer 
bij ongelukken, als die te Amsterdam voorvielen, geen 
dooden of gekwetsten kwamen, dan zijn er voor de 
tusschenkomst van den strafrechter geen termen. Doch 
zijn er slachtoffers te betreuren, dan is een strafver
volging wel niet onvermijdelijk, maar toch waar
schijnlijk. 

Veel , zoo niet alles, hangt af van de conclusie, waar 
toe de deskundigen, die de rechters moeten voorlich
ten, komen. Zoo stortte den }n A p r i l 1896 een gewelf 
van de in aanbouw zijnde Jezu ïe tenkerk te Nijmegen 
in, welk ongeval aan twee werklieden het leven kostte 
Doch de deskundigen konden de juiste oorzaak van 
de instorting niet aangeven. W e l achtten zij de ge
bezigde materialen niet onberispelijk, wel hadden zij 
bedenking tegen de gevolgde constructie, tegen de 
wijze, waarop de formeelen verwijderd waren, wel 

laakten zij het gebrekkig toezicht, dat was uitgeoe
fend, maar zij konden de verschillende verantwoor
delijkheden niet voldoende vaststellen. D e officier 
van justitie te Arnhem kon, met dit rapport in han
den, wel niet anders doen dan een vervolging achter
wege laten, omdat niet bleek, welke persoon vervolgd 
moest worden. 

In den regel zullen dergelijke rapporten zoo gesteld 
zijn, en het zou ons niet verbazen, indien de Amster
damsche deskundigen zich onthielden een bepaalde 
persoon als den verantwoordelijken man aan te w i j 
zen. Men stelle zich eens voor, hoe moeilijk het is, 
om, als men op het terrein van de ramp komt, in de 
verwarde overblijfselen, dikwijls nog niet meer in hun 
oorspronkelijken toestand,- omdat de beproefde red
d ing der slachtoffers noodzakelijk met verandering ge
paard moet gaan, - - de zekere bewijzen te vinden voor 
de schuld van bepaalde personen. Het verhooren der
genen, die op het oogenblik van de ramp aanwezig 
waren, geeft weinig licht. Men hoort de meest uiteen -
loopende verhalen, terwijl de begrijpelijke schrik, door 
de aanwezigen ondervonden, hen vaak parten speelt. 

D e gevallen, dat het tot een vervolging en een ver-
oordceling komt, zijn dan ook betrekkelijk zeldzaam. 

W i j komen na deze uitweiding op het artikel 1045 
van het Burgerlijk Wetboek terug. Het weekblad 
„Archi tectura" dwaalt, wanneer het meent, dat op 
grond daarvan een .strafvervolging" kan worden in
gesteld. De bepaling heeft geen ander doel, dan de 
wettelijke verhouding tusschen hem die bouwt en hem 
die bouwen laat te regelen. In het geval der instorting 
in de Willebrordusstraat zijn deze beide personen in 
één vereenigd. De schade, die geleden werd, kan dus 
op niemand verhaald worden. Anders zou dit zijn, 
wanneer de ingestorte huizen eigendom waren van een 
ander dan den bouwer. 

Het denkbeeld, dat „voor eiken bouw, dat is voor 
elk bouwwerk, groot of klein, op- of herbouw", een 
„verantwoordel i jk persoon" behoort aanwezig te zijn" 
heeft ongetwijfeld veel aanlokkelijks. 

De moeilijkheid ligt echter in het bepalen wie deze 
persoon zal zijn. D i t is veel minder „eenvoudig" dan 
liet weekblad „Archi tec tura" zich voorstelt. 

Want in de eerste plaats moet men het er over 
eens zijn, welke verantwoordelijkheid wordt verlangd. 
H e t weekblad „Archi tectura" schijnt de strafrechte
li jke verantwoordelijkheid te bedoelen, en dus veran
dering, althans verduidelijking der artikelen in het 
Wetboek van Strafrecht te wenschen. Toch gelooven 
wij, dat, hoe ook die artikelen gesteld mogen worden, 
de rechter steeds zal moeten onderzoeken, wie de 
schuld heeft van het ongeval. 

Gesteld bijvoorbeeld, een bouwwerk zou in den ver
volge alleen mogen worden uitgevoerd onder leiding 
van een door een staatscommissie met gunstigen uit
slag geëxaminee rd architect. Geschiedde nu op zulk 
een werk een ongeval, dan zou het toch niet aangaan 
den architect daarvoor aansprakelijk te stellen, zonder 
dat eerst werd onderzocht, of hij inderdaad de schul
dige was. 

Daar evenwel het weekblad „Architectura" burger
li jk recht, strafrecht en administratief recht dooreen-
haspelend, ook van „aanvragen om vergunning aan 
Burgemeester en Wethouders" spreekt, is de veron
derstelling niet gewaagd, dat men de wetgevende be
voegdheid der gemeentebesturen heeft bedoeld, voor 
zexiver zij op bouwen en sloopen betrekking heeft. 

Die bevoegdheid steunt op de Gemeentewet; mocht 
de Woningwet tot stand komen, dan zal zij eenigs-
zms, doch niet veel, worden uitgebreid. Den gemeente

besturen, wat het strafrecht aangaat, de beschikking 
over meer te geven dan dc betrekkelijk kleine geld
boeten, bij wanbetaling door gevangenisstraf te ver
vangen, ligt niet in de bedoeling, en kan ook niet 
in de bedoeling liggen. E e n gemeentebestuur is er 
niet voor berekend, om als wetgever op te treden. He t 
groote bezwaar tegen de Woningwet is, dat deze de 
wetgevende bemoeiingen der gemeentebesturen wi l 
uitbreiden, zonder ook maar de geringste leiding te 
geven. Velen vragen zich af wat daarvan, vooral in 
kleinere gemeenten, terecht zal komen. 

D e Woningwet zal evenwel ten gevolge hebben, 
dat de „vergunning" tot bouwen, die nu in enkele ge
meenten vereischt wordt (ofschoon naar veler meening 
in strijd met de wettelijke bepalingen, die thans gel
den), in de toekomst overal, ten minste voor wonin
gen, zal kunnen worden gevorderd. 

Is die wet aangenomen, dan kunnen, zooals het 
weekblad „Archi tectura" wi l , dc Gemeenteraden (niet 
Burgemeester en Wethouders) „vaststellen dat geen 
vergunning zal worden gegeven tot bouwen, tenzij bij 
de aanvrage tevens worde vermeld, wie de verant
woordelijke bouwmeester zijn zal". 

He t is ons echter niet duidelijk, wat door zooda
nige bepaling zal gewonnen worden. W i j willen aan
nemen, dat het mogelijk zal zijn aan Burgemeester 
en Wethouders de bevoegdheid te geven, als verant
woordelijke bouwmeesters dezulken te weren, die naar 
hun oordeel geen voldoende vakkennis bezitten. Hoe 
nu echter zekerheid te verkrijgen dat de verantwoor
delijk gestelde persoon zich wezenlijk met het werk 
bemoeit? E n gesteld, elie zekerheid wordt verkregen, 
wat te doen als er een ongeluk gebeurt ? 

Men kan, bijvoorbeeld, een artikel maken: „ H e t 
is aan hem, die als verantwoordelijk persoon bij den 
bouw van een „perceel" (Amsterdamsche terminologie) 
optreedt, verboden daar ongelukken te doen plaats
vinden, op straffe eener boete van ƒ 25, of ten hoog
ste zes dagen hechtenis". O f echter zoodanige bepa
l ing de goedkeuring van de Gedeputeerde Staten zou 
verkrijgen, moet sterk worden betwijfeld. Nemen wij 
evenwel eens aan, dat dit gebeurt, en dat het artikel 
ook niet door de Koning in wordt vernietigd. Welke 
kantonrechter zal nu, alleen op grond dat het ongeluk 
geconstateerd is, zonder, verder onderzoek naar schuld, 
den „verantwoordeli jken persoon" tot de hechtenis of 
tot de boete van ƒ 2j veroordeelcn ? E n al ware er 
een te vinden, dan zou die straf toch zeker niet de 
gevolgen hebben, die het weekblad „Archi tectura" 
daarvan verwacht. 

Toch is het begrijpelijk, dat het groote publiek, nu 
het telkens ongelukken ziel gebeuren, meent dat iets 
gedaan behoort te worden, om herhalingen daarvan 
te voorkomen. N o g verklaarbaarder is, dat er velen 
zijn die gelooven, dat de fout bij het bouwtoezicht 
schuilt. 

D i t bouwtoezicht is door de Gemeentewet wel niet 
aan de gemeentebesturen opgedragen, maar hun toch 
overgelaten. In de wijze, waarop zij het uitoefenen 
willen, zijn zij geheel vrij, mits zij slechts zorgen met 
geen andere zaken zich te bemoeien dan die de open
bare veiligheid, gezondheid en zedelijkheid raken. 
AVillen zij een verordening op het bouwen en sloopen 
maken, het staat hun v r i j ; achten zij het niet noodig, 
zij worden er, ten minste zoolang er geen Woningwet 
is, geenszins toe gedwongen er een uit te vaardigen. 
Ook omtrent de wijze, waarop zij willen zorgen dat 
aan de verordening, zoo die er is, de hand wordt ge
houden, zijn geen regelen gegeven. Maar als straf op 

overtreding mogen zij slechts de bovengenoemde ge
ringe hechtenis of boete bepalen. Is dit een zeer on
schuldig dwangmiddel, toch heeft de wet ook nog een 
der meest krasse, welke Nederland kent, namelijk het 
van overheidswege afbreken van het in strijd met de 
verordening gebouwde, tot hun beschikking gesteld. 
Schakeeringen daartusschen bestaan niet. 

N u behoeft het geen betoog, dat de gemeentebe-' 
sturen slt?chts hoogst zelden tot zulk ren krassen maat
regel zullen overgaan. Want al kunnen zij „den ster
ken arm" gebruiken, Nederlanel is Rusland niet, en 
men wil zicht ongaarne aan latere processen wagen. 
Daarom wordt soms het wapen der „onbewoonbaar -

erklaring" aangegrepen, om op onwilligen pressie 
uit te oefenen. 

In deze omstandigheden mag de taak der bouw-
jolitie, die alleen in enkele onzer grootste gemeenten 
als afzonderlijk korps bestaat, uiterst moeilijk worden 
genoemd. 

Daar het maken der verordeningen den Gemeente
raad toekomt, is het mogelijk dat daar allerlei be
palingen in worden opgenomen, die weinig doeltref
fend zijn, en die de bouwpolitie zeker niet wenscht. 

Is de verordening eenmaal afgekondigd, dan komt 
het op hare toepassing aan. Die toepassing geschiedt 

le verschillende gemeenten op zeer verschillende in a 
wijzen. 

E r zijn gemeenten, waar men zich op een zeer 
„wettisch" standpunt stelt, waar de ambtenaren voor 
het bouwtoezicht in hoofdzaak muggenziftende bu
reaumannen moeten zijn, omdat, hunne superieuren 
dit zoo wenschen. Hie r wordt met het schrijven van 
rapporten, het passen en meten op ingezonden teeke-
ningen, in het kort mét bureauwerk, een goed dcvl 
van den beschikbaren tijd versleten. Voor het wezen
li jk bouwtoezicht is dit natuurlijk allesbehalve bevor
derlijk. 

H e t is eigenaardig, dat in zulke gemeenten het 
bouwtoezicht optreedt met oen stuursche autoriteit, 
als had de Gemeentewet het een gansch ander gezag 
geschonken dan wat aan ele bedreiging met een kleine 
hechtenis of geldboete vrijwel al zijn kracht ontleent. 

In andere gemeenten gaat men op oen geheel ver
schillende wijze te werk. Men beseft daar, dat meer 
vliegen gevangen worden niet honig dan met azijn, 
al is die dan ook met zooveel water vermengd, dat zij 
haar scherpte wat heeft moeten verliezen. E n men 
houdt ook in het oog, dat de zoogenaamde „eigen-
bouwers" degenen zijn, die hel meest behoefte aan 
toezicht hebben. Daarom schrikt men die „eigenbou
wers" niet af door barsch optreden, door dreigen met 
straffen, die weinig om tiet li jf hebben. M e n staat ze 
van het oogenblik af, dat ze hun plannen indienen, 
tot dat, waarop hun huizen goedgekeurd worden, met 
raad en daad terzijde, beseffend, dat er veel meer door 
onwetendheid en onnadenkendheid dan door moedwil 
tegen de verordeningen wordt gezondigd. 

A l s voorbeeld van eene gemeente, waar het laatste 
systeem wordt toegepast, mag Rotterdam gelden. D e 
even bekwame als ijverige hoofdinspecteur, die daar 
met 't bouwtoezicht belast is, heeft 't peil der „eigen
bouwers" in de Maasstad door zijn tactvol optreden 
veel weten te verhoogen. Hi j begrijpt, dat niet .Ie 
architecten, maar de onontwikkelde bouwondernemers 
het meest behoefte aan zijn toezicht hebben. Zi jn 
humaan optreden maakte, dat de raad, door hem ge
geven werd opgevolgd, en zoo wist hij, ofschoon onder 
dezelfde ongunstige omstandigheden werkende als 
zijn collega's in andere steden, resultaten te bereiken, 
waarop hij met trots en voldoening mag terugzien. 

Zoo is dan weer eens bewezen, dat het niet op de 
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verordeningen, doch op hen die ze hebben toe te 
passen in de eerste plaats aankomt. 

W i j zijn er van overtuigd, dat wanneer de Amster
damsche bouwpolitie het voorbeeld barer Rotterdam-
sche zuster had gevolgd, een ongeval als dat in de 
Willebrordusstraat niet zou zijn voorgekomen. Want 
het blijkt, dat de „eigenbouwer", die daar aan het 
werk was, van goeden wille mocht worden geacht, 
zoodat hij niet doof gebleven zou zijn voor gemoede
lijke waarschuwingen. O o k in de Pieter-Nieuwland-
straat zijn de huizen ingeiakt door de onbedreven
heid, niet door de kwaadwilligheid van den bouwer. 

E n juist het besef, dat zij geen vuist kan maken, 
omdat zij geen hand heeft, moest de bouwpolitie onzer 
groote steden er toe brengen, langs den weg der zacht
heid te bereiken, wat op andere manier onbereikbaar 
blijven moet. 

Waar het ter goeder naam bekend staande archi
tecten geldt, kan zij gerust een oogje dicht doen ; daar 
zijn geen ongelukken te vreczen. Doch de „eigen
bouwerij" moet voortdurend het voorwerp barer nauw-
lettendste zorg zijn. E e n goed woord zal hier allicht 
een goede plaats vinden. 

O f gelooft iemand dat, wanneer de ambtenaren 
van het Amsterdamsche bouwtoezicht den ondernemer 
in de Willebrordusstraat in tijds op het gevaarlijke 
van zijn werk gewezen hadden, deze toch zou zijn 
voortgegaan? Maar het is best mogelijk, dat, toen 
zulk een waarschuwing had moeten worden gegeven, 
de ambtenaren aan hun stadhuis-lessenaars gekluisterd 
waren, speurende of op ingezonden tcekeningen een 
lijst te hoog, een sprong te ver, een dakvenster te 
in het oogloopend was, of dat de fatale hoek van 
30 graden voor bovenbouw niet bereikt werd. 

Het ontbreekt tegenwoordig niet aan menschen 
van het vak, die de ongelukken, welke plaats gehad 
hebben, toeschrijven aan de Amsterdamsche politie
verordening, en die daarom meenen, dat een betere 
toestand zal ontstaan, wanneer maar eenmaal deze 
verordening veranderd is. 

Doch veranderingen, zooals deze personen die zich 
denken, laat de Gemeentewet niet toe. Daarom zal de 
nieuwe ontwerp-verordening, die in bewerking is, velen 
teleurstelling moeten baren. 

Evenwel kan zij toch in vele opzichten nut stichten. 
Want de bepalingen, die thans van kracht zijn, geven 
aan de eene zijde te veel, aan de andere zijde te 
weinig. In artikel 324 bijvoorbeeld wordt uitvoerig 
stilgestaan bij de hoogte, die aan „perccclen" mag 
worden gegeven, doch van ijzeren of stalen balken 
en de wijze, waarop zij mogen worden aangewend, 
is in artikel 338 in het geheel geen sprake. Ofschoon 
de verordening van 17 Februari 1897 dagteekent, en 
dus tamelijk modern is, vindt men nergens iets over 
metaalconstructies, die, nu drie jaar geleden, toch te 
Amsterdam overal toepassing vonden. De verordening 
had er in 1847 niet anders behoeven uit te zien. 

E e n vast systeem is er niet in op te merken. Want 
terwijl over veel belangrijks geen woord gezegd 
wordt, daalt men, in soms zeer onbeduidende onder
deden, tot bijzonderheden af, die den lachlust moeten 
opwekken. A l s een voorbeeld geven wij een deel van 
artikel 330, waarbij bepaald wordt: „E lke privaat
ruimte moet ecne gemeenschap met de buitenlucht 
hebben door middel van eene opening van ten minste 
O.0144 M2. oppervlakte". M e n stelle zich voor, hoe
veel minder frisch het op zulk een privaat zou zijn, 
indien de laatste decimaal eens verwaarloosd mocht 
worden! 

N u de tegenwoordige verordening over metaalcon
structies zwijgt, is het begrijpelijk, dat, daar bij de 

beide laatste ongevallen ijzeren balken een groote rol 
gespeeld hebben, ecne officicele verantwoordelijkheid 
van de bouwpolitie niet mag woroen aangenomen. 
Want de artikelen 337, 338 en 339, waarin over bal
ken gehandeld wordt, doelea blijkbaar slechts op hout 

A l s de verordening herzien wordt, zal men aan de 
ijzerconstructies zeker de plaats geven, die haar toe
komt, en zal ook de hoedanigheid der gebruikte bouw
stoffen, een der voornaamste factoren voor inderdaad 
veil ig en gezond bouwen, niet langer geheel buiten 
beschouwing kunnen blijven . 

Doch, welke verbeteringen men ook in de verorde
ning aanbrengt, ten slotte komt het op de toepassing 
aan. 

Voor die toepassing zouden wij wenschen een zoo 
talrijk mogelijk, maar vooral ambulant personeel, ge-
recruteerd uit ervaren en bezadigde vakmannen. D i t 
personeel zou, naar het Rotterdamsche voorbeeld, niet 
door kleinzielige vitterij of barsche en toch ïjdele be
dreigingen, maar door bijstand met raad en daad, 
overal moeten werkzaam zijn om ongelukken te voor
komen en tevens langzamerhand het peil der „eigen
bouwerij" te verhoogen. Een centrale sectie ten stad-
huize kon met de onvermijdelijke bureauwerkzaam
heden worden belast. 

E r behoeft geen vrees voor te bestaan, dat op deze 
wijze de verantwoordelijkheid verplaatst zou worden. 
Want voorden strafrechter blijft toch altijd hij ver
antwoordelijk, aan wiens schuld of nalatigheid een 
ongeval te wijten is. 

E E N F R A A I E U I T G A V E . 

De Friesche Bouwkring te Leeuwarden heeft het 
gelukkige denkbeeld gehad van merkwaardige bouw
werken in de provincie photographieën te laten ver
vaardigen, en die voor betrekkelijk lagen prijs ver
krijgbaar te stellen. Daardoor heeft hij aan alle be
minnaars van oude kunst een dienst bewezen, dien ik 
hoop dat zij zullen toonen te waardeeren. 

Toen ik in November laatstleden de gast van den 
Frieschen Bouwkring was, kwamen proefdrukken ter 
tafel, die ik, bij een uiteraard vluchtige beschouwing, 
zeer goed oordeelde. Doch nu mij de eerste platen 
werden thuisgezonden, en ik gelegenheid had ze op 
mijn gemak te bezien, blijken ze mij inderdaad uit
muntend. 

D e photograaf, die men met de vervaardiging be
last heeft, moet een hoogst bekwaam man zijn. M i j 
althans kwamen nog maar zelden zulke goede photo's 
onder de oogen. Zoowel standpunt als verlichting zijn 
met smaak gekozen, en wanneer de verzameling ge
reed zal zijn, moet zij een voortreffelijk geheel vormen. 

E e n onderneming als deze is alleen mogelijk bij 
steun van vele zijden. Ik hoop, dat deze regelen er 
iets toe zullen bijdragen de uitgave zóó bekend te 
maken als zij verdient. 

D e heer H . Feddema Az. , architect te Leeuwarden 
en secretaris van den Frieschen Bouwkring, zal zeker 
gaarne ieder belangstellende de voorwaarden mede
deelen, waarop deze fraaie afbeeldingen te verkrijgen 
zijn. 

N u , helaas, telkens weder merkwaardige bouwwer
ken in Friesland gesloopt worden, krijgt een uitgave 
als deze nog grooter belang. 

A . W . WEISSMAN. 

Deventer, die een voordracht hield over „de Tempel van Salomo" 
Met den bouw van dezen tempel werd rnim 700 jaren v. Chr. 
aangevangen; uit vele opgravingen en tal van nasporingen in 
oude geschriften en gewijde boeken kan men eenigszins nagaan 
hoe de tempel er heeft uitgezien; de stijl van den tempel was 
Assyrisch en Egyptisch, terwijl er ook Phenicischo motieven in 
te bespeuren moeten zijn geweest. De voordracht werd opge
luisterd door vele teekeningen en een groot aantal goed ge
slaagde lichtbeelden. 

AFDEELING AMSTERDAM. 
Vergadering van 26 Januari 1900. 

Na lozing van het jaarverslag, goedkeuring der rekening en 
verantwoording en vaststelling der begrooting. werden de heeren 
J . W- Landré en B. J. Ouendag als bestuursleden en de heer 
Eduard Cuvpers als voorzitter herkozen. 

De heer Leliman bracht hierop de tegenwoordige sloopings-
woede ter sprake, namelijk de voorgenomen slooping der N. Z -
knpel. bet besluit tot slooping der Haarlemmerpoort en de Beurs; 
daartegen teekent hij protest aan en meent o. a. dat de Haar
lemmerpoort met een bedrag van / 6000 gemakkelijk hersteld 
had kunnen worden. 

De beer B. W Wiennk hield daarop eene voordracht over littao-
grapbeeren, die d"or eene groote collectie lithographieën werd toege
licht. Uitvoerig schetste de heer Wierink de techniek van deze kunst. 
Zij werd in Frankrijk een zuiver reproduceerendo kunst Een tijd 
later begon de lithographeorkunst te kwijnen; zjj wordt nog bijna 
uitsluitend voor kaarten gebruikt maar in do laatste jaren is zij 
er weer bovenop gekomen en wel door de reclame. Spreker be
treurde het. dat in zoovele producten der lithographic de ziel ont
breekt waardoor zij den raam van kunstwerk verliezen Eene 
zeer gunstige uitzondering maken die van Chéret en Steinler. De 
zeer onderhoudende voordracht vond veel bijval, en onder instem
ming werd don heer Wierink door don Voorzitter dank betuigd. 

Daarna kwam de instorting der huizen aan dn Willebrordus
straat ter sprake. Verschillende leden voerden daarover hot woord, 
waarna op voorstel van den heer W. J . de Groot besloten werd 
de zaak op de eerstvolgende jaarvergadering der Maatschappij te 
behandelen, niet vprzoek haar vooraf behoorlijk voor te bereiden. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE LEIDEN. 

Veigadering van 25 Januari 1900. 
Na lezing der notulen en het lezen van het jaarverslag over 

1899, hield de heer A J. van Achterberg, directeur der Ambachts
school, een voordracht, getiteld: .Iets over ijzer en staal". De 
verschillende bewerkingen, die dit metaal ondergaat vanaf het 
oogenblik dat het als ijzererts uit de mijnen gehaald wordt, 
werden door spreker achtereenvolgens behandeld, terwijl de voor
dracht door verschillende schetsen en ijzeren voorwerpen toege
licht we'd. 

Tot bestuurslid werd gekozen de heer (• van Dnel, en wel in 
de plaats van den heer Jesse, die als zoodanig bad bedankt. 

V E R E E N I G I N G DE FRIESCHE BOUWKRING' 
LEEUWARDEN. 

TH 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
AFIIEEI.ING 'S-GRAVE.NHAGE. 

Vergadering van 25 Januari 1900. 

Met een welkom op de eerste vergadering in het nieuwe jaar, 
werd deze bijeenkomst geopend en daarna het woord gegeven 
aan den heer J. A . Mulock Houwer, gemeente-architect te 

Vergadering van 25 Januari 1900. 
De Vice-vonrzitter opent deze eerste vergadering in 1900 ine* 

een toepasselfik woord en deelt mede dat op een verzoek van het 
bestuur der Vereeniging, een schrijven van heeren Burgemeester 
en Wethouders dezer gemeente is ingekomen, met kennisgeving 
dat in gunstige overweging is genomen om een der nog aan te 
leggen straten der stad den naam to geven van Vredeman de Vries, 
een en under naar aanleiding van een voordracht van den heer 
AiVeissman 

Nadat vier nieuwe leden met algemeene stemmen tot de Ver
eeniging werden toegelaten, gaf de Vice-voorzitter het woord aan 
den heer S. Jansma, leeraar aan de Ambachtsschool alhier, tot 
het houden van eene bijdrage over opleiding bij het bouwvak in 
het algemeen, in verband met het rapport der commissie in zake 
-de in der tijd gestelde vragen omtrent opleiding van opzichters". 
Deze commissie bestond uit de heeren K. L. Faber, S. Jansma 
en II Scholtens. 

In zijn inleidend woord schetste spreker aan de hand van een 
graphische voorstelling de eischen der kundigheden, die hetzij 
door .het Rijk" of corporation zijn gesteld en waaraan de personen 
bij verschillende rangen in bet bouwvak moeten voldoen. Begin
nende met die voor gezel in het timmeren, volgden die voor 
meester in het timmeren en daarna die voor architect, om 
te doen uitkomen dat het timmeren, zoo niet bij alle ran
gen als eisch gesteld, toch voor allen van groot belang wordt 
gericht en ei enlük als het begin der opleiding voor alle rangen 
in het bouwvak kan gerekend worden; waar o. a. voor examen 
van opzichter bii den R p s waterstaat het timmeren vroeger tot 
aanbeveling strekte, is zu'ks thans tot het verkrijgen van een 
diploma verplichtend gesteld, wat zeker een stap in de goede 
richting is. Deze beschouwing bracht spreker in verband met de 
vakopleiding in 't algemeen en wat ten opzichte van de veredeling 
van het ambacht werd gedaan. Daarna gaf spreker nog een kort 
verslag van alles wat omtrent de aan deze vergadering gestelde 
vragen in de vakbladen was ten beste gegeven, waaruit het ver

schil van inzichtou over eene goede opleiding blijkt, vooral ten 
aanzien van de zoowel theoretische als practische vorming Daarna 
werd overgegaan tot voorlezing van het indertijd uitgebrachte 
rapport tot beantwoording van de volgende vragen: 

lo. Bestaat er aan inrichtingen van onderwijs in het bouwvak 
hier-te-lande ook gelegenheid tot opleiding van opzichters? 

a. voor de burgerlijke bouwkunde; 
b. voor de waterbouwkunde. -
2o. Welke eischen mag men stellen aan een degelijke opleiding 

van beide categorieën, wanneer men in aanmerking neemt, dat 
de leerling op ruim 20-jarigen leeftijd in staat moet zijn om als 
opzichter te kunnen optreden? 

lo. Bepaalde inrichtingen, waar opzichters bfj de bouwvakken een 
opleiding kunnen vinden, bestaan in ons land niet. 

Die opleiding wo-dt gewoonlijk verkregen door zoogenaamde 
„zelfstudie", of wel mot behulp van bouwkundigen, die geheel op 
eigen initiatief zich bezighouden met de opleiding van jongelui 
tot bonwkundigen. 

Ook kan, al naar gelang de leerling daarvoor in de gelegenheid 
wordt gesteld, gebruik worden gemaakt van Ambachts-, Indus
trie-, Hoogere Burgerschool of Teekenacademie. 

Zeer zeker zal aantal en uitgebreidheid der vakken, waarin langs 
dezen weg onderwijs kan worden verkregen, nogal uiteenloopen; 
eerstens om het meer speciale doel, dat de adspirant zich voor
stelt te bereiken; in de tweede plaats zal omvang en aard der 
vakken ook vaak bepaald worden door de mate van kennis, 
welke de particuliere opleider zelf bezit; omstandigheden, die 
zeker weinig overeenkomst toonen met een bepaald stelsel, doch 
waarvan het nadeel misschien minder groot is dan zulks opper
vlakkig wel lijkt, mot het oog op het feit dat er groot verschil 
is tusschen geregeld werk aan den lessenaar en het houden van 
toezicht op de werken zelve. 

In dit verband kan nog opgemerkt worden, dat aan de Poly
technische School, zonder dat daarbij juist het doel om opzichters 
te vormen voorop staat, gelegenheid wordt gegeven, tegen be
trekkelijk niet hoog lesgeld, lessen in burgerlijke en waterbouw
kunde bij te wonen. 

Op een do-be treffende vraag der commissie is geantwoord, dat 
het herhaaldelijk, doch niet veelvuldig voorkomt, dat dio lessen ge
volgd worden, met het doel om zich te bekwamen voor het 
examen van opzichter bij den Rijkswaterstaat, of dat van burgerlijk 
opzichter volgens het programma van de Maatschappij tot bevor
dering van Bouwkunst. 

Het is evenwel natuurlijk dat daarvan s'echts kunnen proli-
teeren zij, die in de omgeving wonen, en dus per spoor of tram 
zich gemakkelijk kunnen verplaatsen, ten einde daardoor's avonds 
weer bet eigen tehuis te kunnen bereiken, wat voor deze cate
gorie van personen, die in den regel nogal wat angstvallig 
hunne beurs moeten raadplegen, een bepaalde eisch is. 

Uwe commissie is intusschen van oordeel, dat enkel door het 
volgen van de hiervoor genoemde lessen, gesteld dat het zuiver 
theoretisch gedeelte langs dien weg verkregen wordt, nog geen 
opzichter is gevormd, die in staat is goed en verstandig toezicht 
te houden. Om dat te kunnen werden, is het noodig eenige jaren 
onder voortdurende leiding van een bekwaam bouwkundige bij 
het uitvoeren van werken bezig te zijn, en zoo aan de hand van 
den leermeester de noodiga kennis op te doen van het uitzetten 
en uitbakeuen, bet overbrengen van peilen, het keuren, toebe
reiden en verwerken van bouwstoffen, en verder van alles wat 
bij de uitvoering voorkomt. 

2o. Het antwoord hierop zou zeer kort kunnen zjjn. 
l'we commissie is echter van oordeel, dat de leeftijd van 20 

jaar, zjj het ook dat het woordje „ruim" daaraan is toegevoegd, 
te laag is gesteld om daaraan te mogen verbinden eischen, die 
in staat zouden stellen op dien le.d'tijd als opzichter te kunnen 
optreden. Waar alzoo voor haar de gegevens in de vraag neer
gelegd, met elkander in strijd zijn, daar zou zij kunnen volstaan 
met die vraag onbeantwoord te laten. 

Zij meent evenwel meer in den geest der Vereeniging te han
delen, wanneer niettemin enkele opmerkingen in verband met 
die tweede vraag in dit rapport ook een plaats vinden. 

Bij onderlinge bespreking van de commissie werd de 20-jarige 
leeftijd te jeugdig geacht op de volgende gronden: 

Stel, men dat de lagere school op 12-jarigen leeftijd wordt ver
laten, dan zal men i.og minstens drie jaar de lessen aan eene 
inrichting van middelbaar (voortgezet) onderwijs moeten volgen 
en zich daarna in het timmeren, en liefst ook nog in het 
metselen, moeten bekwamen. 

Iemand toch, die geen voldoende kennis van het timmeren heeft, 
kan geen goed opzichter zijn. Om het timmervak goed te kennen 
mag men zich daarin wel drie jaren oefenen. De aanstaande op
zichter is dan 18 jaren oud, en om zich nu in twee jaren te 
vormen tot iemand, die goed en verstandig toezicht kan houden, 
is niet wel mogelijk. 

Een 20-jarige, die zich goed in de burgerlijke of waterbouw
kunde heelt ingewerkt, kan geschikt geacht worden, om onder 
leiding van een hoofdopzichter, die den geheelen dag op het werk 
is, toezicht te houden, eerst oi> het bereiden van metselspecie en 
daarna op het metselen. Geleidelijk wordt hem dan het toezicht 
op andere werkzaamheden opgedragen, eu kan hij zijn meerdere be
hulpzaam zijn in het uitzetten, waterpassen, enz. 
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By het keuren van bouwstoffen dient hg steeds tegenwoordig 
te zijn, om zich daardoor langzamerhand met de verschillende 
gebreken door aanschouwing op de hoogte te stellen. 

Na korter of langer tijd zat hij de meerdere ervaring hebben 
opgedaan, die noodig is om zelfstandig als opzichter te kunnen 
optreden, en dan tevens een leeftijd hebben bereikt, waardoor het 
prestige heter in verhouding kan zijn tot hen over wiens werk 
toezicht uitgeoefend moet worden, dan bij te jeugdigen leeftijd 
mogelijk is. 

Ken andere overweging, die vrijwel tot dezelfde slotsom voerde, 
was de volgende: Wordt practische en theoretische opleiding beide 
tot den leeftijd van 2> jaar geëischt, en bedoeld dat met de jaren 
het ambt van opzichter aanvaard kan worden, dan zal bezwaarlijk 
een goed omlijnd programma voor de eischen kunnen worden 
vastgesteld omdat: 

a. niet met het gevraagde voor elkefbetrekking in het bijzonder 
rekening kan worden gehouden; 

.•. het bekomen van volkomen practische ervaring meer tijd 
vordert dan tot op dien leeftijd kan verkregen worden. 

Opleiding tot den 20-jarigen leeftijd in den zin der vraag, zou 
in bijzondere gevallen kans van slagen kunnen hebbeo, wanneer 
de leerling voor een bepaalde tak van dienst gaat werken, ware 
het niet dat hem daartoe een bepaalde inrichting van onderwijs 
ontbreekt. Voor zijn practische opleiding heeft hij in den beginne 
heel wat moeilijkheden to overwionen, en in de gegevenomstan
digheden zal de Ambachtsschool zeer vaak zfjn eerste en laatste 
oefeningsplaats zijn. 

In het algemeen moet dus aangenomen worden, dat de 20-
jarige leeftijd te jong is en kan de beantwoording van vraag 2 
slechts in dien zin geschieden dat geen bepaalde leeftijd wordt 
aangenomen. 

Daar nu de opleiding voor burgerlijke en waterbouwkunde bij 
het begin geen verschil oplevert, zouden na het met vrucht door-
loopen der lagere school voor bet verkrijgen van eene meer alge-
meonc ontwikkeling eon 3 a 4-tal jaren de lessen gevolgd kunnen 
worden eener Hoogere Burger- of daarmede overeenkomende 
school, waarna dan de werkplaats zou kunnen worden betreden. 
Geoordeeld werd dat bet practisch werken aan de schaaf bank, op 
16- a 1 li-jarigen lecltjjd aanvangende, betere resultaten zou heb
ben, dan indien daarmede reedB vroeger werd begonnen, om
dat in het eerste geval meer kracht voor de goede hanteering 
van het gereedsehap beschikbaar is. En daar het eerste vakonder-
rioht van zeer veel invloed is op een degelijke ontwikkeling van 
den leerling, moet bij onder bekwame leiding worden gesteld, 
ten einde het zoogenaumde batikwerk to leeren zo tall het behoort 
te zijn; eerst dan kau hij met eenige kans van slagen by de 
uitvoering worden geplaatst. 

Om nu aan den ti.d voor het werken in de practijk eene grens 
te stellen, oordeelt do commissie, met het oog op de groote wntrdo 
welke de practische kundigheden hebben, dat de adspirant opzichter 
het zoover moet gebracht bobben als werkman, dat hg als zoodanig 
het volle loon waard is, zoowel als bankwerker als bij de uitvoering 

De Commissie oordeelt dut iemand onder goede leiding op 19 *i 
20-jarigen leeftijd zoover gevorderd kan zijn. 

Natuurlijk zal het grootste gedeelte van den wintertijd aan de 
studie moeten worden gewjjd en het teekenen zal daarbij de 
hoofdzaak moeten zijn. 

Op den genoemden 19-» 20-jarigcn leeftijd kan dan weder volgen 
het tijdvak hiervoor reeds genoemd, waarin de vorming tot zelf
standig opzichter plaats vindt. 

De commissie heelt zich onthouden van preciseering der vakken, 
rlie voor den adspirant-opzichter noodig zouden zijn om ze te be-
stadeeren. 

In de bestaande programma s is er voldoende aanwjjzing voor 
allen, wiens weg in de details zeker vaak verschillend z»l zijn. 

Ten slotte wil de commissie er nog aan herinneren,dut, hoewel 
zjj ten opzichte der practische kennis een bepaalde eisch heeft 
gesteld, zij overigens een eenigszins ruim standpunt heeft inge
nomen. 

Het is dan ook niet bepaald noodig dat de ontwikkeling of 
opleiding precies in die orde plaats vindt welke zy heeft genoemd. 

Zoo zou het kunnen zjjn dat do voorkeur wordt gegeven om het 
practische werken direct aan de lagere school te doen aansluiten. 

In dat geval zoo het bezoeken eener Ambachtsschool aanbe
veling verdienen. Want, hoewel het doel dier inrichtingen niet 
is opzichters te vormen, geeft bet aldaar onderwezene in ieder 
"eval het eerst noodige zoowel voor den timmerman as voor den 
toekomstigen opzichter. Dc laatste zal na het verlaten dor school 
ook nog wel aau het werk moeten, maar altijd wel wat meer tijd 
voor stndio beschikbaar kunnen stellen. 

Ook langs dezen weg zal op p. ui. 20-jarigen leeftijd bereikt 
kunnen worden, wat hij op dicnzelfden leeftijd machtig kan wordou 
door eerst het voortgezet onderwijs gedurende ii ii 4 jaren na do 
lagere school te volgen en eerst daarna aan het werk te gaan. 

Uit de zeer geanimeerde discussie die hierop volgde bleek dat 
het mcerendeel der aanwezigen de gevoelens der commissie deel
de cn waar de een de meer practische, de andere do meer 
theoretische opleiding voorstond, wees een derdo op hetgeen voor 
da vakopleiding in 't algemeen door onze nabnren wordt gedaan 
en dat daar ook de hoogeren in rang wel terdege het handwerk 
moeten deelachtig zjjn. Op de vraag, hoe de opleiding in 't alge
meen moet zijn, zouden wjj zeker in Duitschland ruime voorlich

ting kunnen krijgen. Ten slotte werd het rapport in zijn geheel 
goedgekeurd en overgegaan tot de bespreking der door den heer 
Inspecteur v/d. Arbeid voorgestelde eischen voor goed en veilig 
werk ten opzichte van buitensteigers en toebehooren voor bouw
werken, met hot verzoek om daarover het oordeel der Vergade
ring te veme non. Waar deze bespreking zich uitstrekt over 29 
art, werd met het oog op het reeds vergevorderde uur, op voor
stel van den Vice-voorz. besloten deze zaak commissoriaal te 
maken en de heeren Altena. Fioke en Kalma te verzoeken in 
de volgende bijeenkomst t* w.llen rapporteeren. Na aanneming 
van eenige leden suit de Vice-voorz. onder de gebruikelijke dank
betuiging deze zeer gezellige bijeenkomst. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 
AFHEKI.INI. AMSTERDAM. 

/ 'ergadering van 24 Januari 1900. 

In deze vergadering hield de heer A. W. Weissman, architect 
te Bussum, een voordracht over „Technisch Onderwijs", die door 
een vijfiigtal personen met belangstelling werd gevolgd. Wy 
hopen deze lezing binnenkort op te nemen en bepalen ons voor 
ditmaal tot mededeeliog van het feit, dat een aandachtig gehoor 
spreker's belangwekkende rede volgde en door daverend applaus 
zijne ingenomenheid daarmode te kennen gaf. 

Nadat een hartelijk woord vau dank door den Vice-voorzitter, 
den heer Kirckman, tot den heer Weissman was gericht, werd 
overgegaan tot de verkiezing van een bestuurslid in de plaat-
van den heer Van Sejjl; gekozen werd de heer P. J. Pieters. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van Zalerda; 27 Januari 1900. 
Na voorlezing en goedkeuring der notulen van de vorigo ver

gadering heefc er eene verkiezing plaats van vijf jury-leden voor 
de uitgeschreven prijsvraag, het ontwerpen van een grafmonument, 
waarvoor worden benoemd de heeren A . van Klinpt. J . A Huizinga, 
L. M. Moolonaar, H. Retjenga Jz. on P. van de Wint, welke allen 
de funi'tic aannemen. 

De Voorzitter deelt mede, dat dc tentoonstelling van de inge
zonden ontwerpen van den onderlingen wedstrijd „Straatversieriog" 
heeft opgebracht de som van f 12,45, die afgedragen is aan het 
comité, belast met het verzamelen van gelden ten voordeele van 
de Boeren van Transvaal en van Oranje-Vrjjstaat. 

Het voorstel van het bestuur om de gemaakte onkosten uit de 
kas der Vereeniging te dekken wordt aang-nomen. Verder wordt 
besloten den jaarlykschon' feestavond in de volgende maand te 
houden en daaraan te verbinden, de beoordeeliug van de ontwerpen 
op de prijsvraag „Straatversiering" en de uitreiking der prijzen 
en premiën. Den heeren inzenders van teekeningen op die prijs
vraag wordt daarom verzocht, bet motto of bun naam en het 
aantal ingezonden toekeningen te willen opgeven aan den heer 
W. A . Hol' vóór of op den 10 Februari a s 

Eene tentoonstelling vau interessante plaatwerken luisterde de 
vergadering op en niet minder eene kunstbeschouwing van den 
heer Van de Wint, betrekkiug hebbende op het Museum te Am
sterdam. 

Met een woord van dank aan de aanwezigen sluit de Voorzitter 
do vergadoriog. 

ART! ET INDUSTRLE TE 's-GRAVENHAGE. 
Vergadering van 27 Januari 1900. 

In deze bijeenkomst werden tot bestuursleden gekozen de heeren 
Else en N. van Vliet Sr. en tot voorzitter herbenoemd de heer 
J, Mutters Jr. 

Met betrekkiug tot het legaat, door den heer A. P. Godon aan 
dc Vereeniging vermaakt, deelde de Voorzitter mede, dat Uet de 
bedoeling is de rente daarvan te besteden tot het jaarlijks uit
schrijven van één gro ito of twee kleine prijsvragen, welke in het 
jaarverslag zu'len worden opgenomen, dat op die manier een 
soort album kan worden in den trant van het vroegere tijdschrift 
der Vereeniging. 

VEREENIGING „BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP" TE 
ROTTERDAM. 

Jaar/, alg. vergadering van 31 Januari 1900 

Na lezing en goedkeuring der notulen van de vorige algemeene 
vergadering, werden aan do bekroonden voor de iu 1809 uitgeschre
ven prijsvragen de medailles, getuigschriften en premiën uitgereikt, 
in voege als dit kortgeleden iu dit blad werd bekeud gemaakt, 

Uit bet jaarverslag, dat door het Bestuur ter tafel werd gebracht, 
bleek dat de algemeene toestand der Vereeniging vooral in finan
cieel opzicht zeker niet ongunstig genoemd mocht worden, doch 
dat de vooruitgang in ledental niet in overeenstemming geacht 
kon worden met de uitbreiding van de bevolking en, met haar, 
van bet bouwkundig element in deze stad. In 't bijzonder werd 
het betreurd dat, ondanks de pogingen door de Vereeniging daar
toe in 't werk gesteld, een deel van de jongere generatie van vak-
genooten niet tc bewegen bleek te zijn zich bij haar aan te sluiten, 
en zich tot zelfstandige vereenigingen vormde, daardoor eene 
betreurenswaardige krachtsversnippering in 't leven roepende,die 
noodzakelijk ongunstig op de a lgemeene bevordering der Tak-
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belangen moet terugwerken. De Vereeniging telde rp 1 Januari 
1900, 145 leden. De rekening en verantwoording van den penning
meester over bet vorige jaar sloot met eene hate van I f 200 
op een cijfer van f 15(19 en de begrooting voor 1900 »ees in ont
vangst en uitgaaf eeu bedrag van f 1S85 aan. In het Bestuur Wer
den ter vervnngiig van de beeren J. E. Voogt M. Wzn. en C. N. 
van Goor gekozen de heeren Jan Hejiink en C. N. van Goor, 
welke laatstgenoemde wederom met bet le secretariaat werd 
bekleed. De heer Voogt bad als aftredend en niet herkiesbaar pen
ningmeester den dank der Vereeniging voor zijne ge resteerde 
diensten in ontvangst te nemen. Nadat een aantal onderwerpen 
voor de in dit jaar uit te schrijven prijsvragen werden genoemd, 
ontstond eene 'gedachtenwisseling over bet al of niet ruimer sub-
sidieeren van de bijdragen, die door de leden der Vereeniging in 
hier-te-lande verschijnende plaatwerken werden geleverd. 

Werd eenerzijds opgemerkt dat die subsidie niet ruim genoeg 
was om tot levering van bijdragen aan te sporen, anderzijds werd 
betoogd dat die bijdragen meer bnn ontstaan aan Helde tot studie 
en arbeid dan aan winstbejag moeten te danken hebben, zoodat 
de subsidie meer als eene bijkomstigheid dan als hoofdzaak be
schouwd moet worden. De regeling daaromtrent werd daarna aan 
't Bestuur overgelaten. 

De agenda biermede afgehandeld zijnde, wekte de Voorzitter de 
aanwezige leden nogmaals op ieder in zijn kring de belangen der 
Vereeniging te behartigen en sloot onder dankzegging voor hunne 
tegenwoordigheid de vergadering. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA T E AMSTERDAM. 
1103c- Vergadering van 31 Januari 1900. 

Na opening der vergadering en lezing der notulen werd door 
den Voorzitter een hartelijk woord van welkom gesproken tot bet 
nieuw aangenomen lid, den heer J . W. H. Berden, directeur van 
de Kunstnijverheidschool te Amsterdam. 

Hierna werd het woord gegeven aan den beer Joseph Cuypers 
tot het houden zjjner aangekondigde bijdrage over „l treehtsche 
kerken, teekeningen en schilderijen van Pieter Saenredam en nog 
wat over middeleeuwsche bouwkunst". Spreker begon mede te 
doelen hedenavond niet in geleerde beschouwingen te willen treden, 
maar het werk, dat voor hem lag, op eenvoudige wijze te willen 
bespreken en te laten crculeeren, den leden verzoekende niet 
Bpaarzaam te zijn met bet stellen van vragen. Pieter Saenredam 
was een schilder, die in de eerste helft van de 17e eeuw zijn 
veel geroemde schetsen maakte Hij behoorde tot die schilders, 
die 't meest bun aandacht gewijd hebben aan 't zuiver weergeven 
der architectonische vormen, zoodat men zijn voortbrengselen zou 
kunnen noemen opmetingen op schilderachtige wijze voorgesteld. 
Pieter Saenredam heeft in 't bijzonder do toenmaals bestaande 
Utrecbtsche kerken bestudeerd en op papier gegeven, waorvu.i 
vooral de schetsen van „de Mariakerk, de Hu verkerk of Buurkerk, 
de St.-Jacobs- en de St.-Cathrynekerk de aandacht trekken, bet
geen niet minder 't geval is met die van de St.-Cunera-kerk te 
Rhenen. 

Ten slotte gaf spreker nog een causerie over de toepassing van 
een bepaald stelsel bjj het ontwerpen als bedoeld in de belang
wekkende lezingen van den heer Lauweriks. Deze toepassing gold 
de „Liebfrauenkirche" te Trier, betgeen spreker duidelijk aan
toonde. 

Een hartelijk applaus en woorden van dank bij monde van den 
Voorzitter, waren spreker een bewijs hoezeer zijne bijdrage zich 
in de belangstelling van de Vergadering had mogen verheugen. 

Na eenige. huishoudelijke aangelegenbeden werd de goed be
zochte vergadering onder dankzegging gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S-GIUVENIIAGE. B. en W. stellen den Gemeenteraad voor: lo. 

het technisch personeel van de duinwaterleiding uit te breiden 
met een adjunct-directeur op een jaarwedde van / 2500; 2o. de 
benoeming van dien titularis op te dragen aan B. en W.; 3o. den 
titel van bouwkundige te verleenen aan den tegenwoordigen hoofd
opzichter, den heer Kapitz. 

In de toelichting tot dit voorstel zeggen B. en W., dat bun met 
de commissie voor de plaatselijke werken en eigendommen van 
groot belang voorkomt, dat ook in de toekomst bij de duinwater
leiding wordt gevolgd het systeem, dat daarbij met zoo uitnemend 
succes tot dusverre werd toegepast en dat het noodzakelijk is 
gebleken, dat aan het technisch beheer der duinwaterleiding een 
technisch ontwikkeld persoon wordt verbonden, die onder de leid'ng 
Tan den tegenwoordigen directeur van dien tak van dienst werk
zaam, zich de tot na toe gevolgde wy'ze van werken by het exploi-
teeren Tan de duinwaterleiding geheel eigen kan maken. 

Als blgk Tan tevredenheid over de diensten door hem in zjjne 
tegenwoordige betrekking bewezen, stellen B. en W. voor, den 
heer Kapitz bovengenoemden titel te verleenen. 

— De Vereeniging tot veredeling van het Ambacht deelt mede, 
dat zich thans 34 candidaten hebben aangemeld voor de proef
aflegging, welke op een hun nog nader op te geTen dag en plaats, 
einde Februari a s. een aanvang zal nemen te Utrecht. 

. Aangezien het zwaartepunt dezer proeven gelegen is in de prac
tijk der Takken, zullen de candidaten eerst in dit gedeelte van 
voldoende bekwaamheid blijk moeten geven, alvorens tot het theo-

t etisch en teekenkunstig gedeelte te worden toegelaten. 

Het ligt in da bedoeling van de Vereeniging om, zooveel noo
dig en mogelijk zal blijken, den candidaten restitutie van reis-
en verblijfkosten te verschaffen ; ja, hun bjj welslagen ook nog 
eenigszins tegemoet te komen in hun loonderving, omdat de 
eischen, aan deze proeven verbonden, naar gelang van den aard 
der (Tactische werkstukken, 8 a 14 dagen in beslag zullen ne
men : en bet 't streven der Vereeniging is ook den onbemiddeld 
sten, maar in zijn vak bedreven werkman in staat te stellen Tan 
zijn bekwaamheid te doen blijken. 

Zal de Vereeniging echter ook in dit opzicht ten volle aan haar 
doel kunnen beantwoorden, dan behoeft zjj nog meer geldeljjken 
steun dan haar tot heden gewerd; waarom nogmaals allen, die 
in voormelde poging tot „veredeling Tan het ambacht" belang
stellen en nog niet daarvan blijk gaven, wordt herinnerd dat men 
lid van bovengenoemde Vereeniging kan worden voor een mini
mum-contributie van f\.— per jaar; terwjjl de heer H. L. Boers-
ma te 's-Gravenhage, als haar algemeen secretaris, steeds bereid 
is tot bet verstrekken van nadere inlichtingen. 

— AMSTERDAM. Namens de „Traction Development Co.", ge
vestigd te Londen, Parijs en Amsterdam, heeft de heer W. 
Meischke Smith, civiel-ingenieur, aan B. en W. bet volgende aan
bod gedaan: 

In verband met het reeds door de Maatschappij gedane voor
stel, om een of meer tramlijnen met gastrekkracht te exploi-
teeren, heeft zij t n aangeboden, op eigen kosten oen proef-gas-
tram van bet nieuwste systeem, geschikt voor Amsterdam,1 te 
laten bouwen, en deze kosteloos aan de gemeente af te staan, 
teneinde er de noodige proefnemingen mede te doen. De autori
teiten zullen zich dan uit eigen ondervindi g kunnen overtuigen, 
of de gastramwagens, zooals zij thans gebouwd worden, al of 
niet voldoen. 

ARNHEM. In Terband met de havenplannen, zal bij de gemeente
werken een tijdelijk ingenieur aangesteld worden; ter voorbe
reiding van de restauratie van den grooten toren zal een tydelijk 
opzichter benoemd worden. 

's-HEimioEMiüscit. In de Zaterdag 27 Januari gehouden Raads
zitting, kwam onverwacht bericht in van den heer Sassen, 
directeur der gemeentewaterleiding „dat hij met ingang van heden 
zjjn ontslag neemt", met de vraag aan Burgemeester en Wet
houders „waar hij heeft te bezorgen bet archief en de in kas 
zijnde gelden", en met aanwijzing der twee wegen die tot ont
ijzen ng v.n 't water openstaan. Na eenige discussie, waaruit 
bleek dat een berisping van B en W. o. a. aanleiding had ge
geven tot dit plotselinge besluit, werd de ontslagname aange
nomen, in dezen vorm, dat het schrijven in handen is gesteld 
der commissie voor de waterleiding en de Raad den directeur 
serantwoordelijk blijft stellen voor bet beheer, tot tijd en wijl 
je Raad over het ontslag zal hebben beslist. 

ZwOLLC Iodertjjd heeft da Raad besloten, het directeurschap 
der waterleiding te vereonigen met dat der gasfabriek onder één 
hoofd. Hoewel die combinatie gedurende één jaar zonder eenige 
op- of aanmerkingen heeft bestaan, achten B. en W., alsmede de 
betrokken commissiën, dien proeftijd niet voldoende en adviseeren 
zjj nogmaals een jaar op dezelfde wijze voort te gaan. 

P E R S O N A L I A . 
— De Minister van Waterstaat heeft den heer IJ. Mol te 

Brie lie benoemd tot buitengewoon opzichter bjj de werken, in 
verband met den aanleg van stoomtramwegen. 

— De civiel-ingenieur E. A. du Croo, laatstelijk assistent aan 
de Polytechnische School te Delft, is geplaatst bjj de ..Westing-
house Brake Cy." te Havre. 

— In den ouderdom van 75 jaar is te 's-Gravenhage overleden 
de heer A. H. Tan Thiel, oud-hoofdinspecteur der telegrafie, die 
Tan af de instelling Tan dezen tak Tan dienst in 1852 gedurende 
meer dan 45 jaren in verschillende rangen daorbij werkzaam was 
en met 1 October 1897 den dienst verliet. 

— Bij beschikking Tan den Minister Tan Binnenlandsche Zaken 
is met ingang van 1 Februari 1900, aan A. F. Kraan, op zjjn 
verzoek, eervol ontslag verleend als buitengewoon opzichter bjj 
de verbouwing Tan de palmenkaa in den Hortus te Leiden. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

INTOKMATIE-BUREAU TECHNISCHE VAK/EKEENIGING . 
MARKIXSTRAAT 360 , AMSTERDAM. 

1 Bouwk. teekenaar, leeft. 26 j . , ongeh., verl . sal. ƒ 5 0 . 
4 „ opz.-teekenaars, leeft. resp. 21,23, 24 en 22 j . , 

ongeh., verl . sal. resp. / 60, / '60 a 70, f 80 en 
f65. 

I Waterbouwk.-opz., leeft. 24 j . , ongeh., verl . sal. ƒ 7 0 . 
1 Opz. landmeter, „ 37 j . , „ „ „ ƒ 1 5 0 0 

per jaar. 
1 Werktuigk.-teekenaar, leeftijd 22 j . , ongeh. 
1 Machinist, leeft. 45 j . ( ongeh., verl. sal. f 16 a 20 per 

week. 
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VACANTE BETREKKINGEN. 
— G e m e e n t e - a r c h i t e c t te Stad-Almelo, tevens direc

teur der gemeentereiniging. Jaarwedde ƒ1600. Adres Burg. en 
Weth, vóór 15 Febr. (Zie advert, in dit no.) 

— B e k w a a m b o u w k u n d i g opzichter. Adres no. 6377. 
Erven J . J . Tijl, Zwolle. 

— B o u w k u n d i g t e e k e n a a r , bekend met het maken van 
plannen op werktuigkundig gebied. Adres lett. H D, Boekh. J . 
Waltmen Jr., Delft. (Zie adv. 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 e k e n a a r , voor 4 maan
den. Salaris /7b. Adres lett. L, Boekh. Gebrs. van Bredirode, 
Haarlem, (Zie adv. in dit no.) 

— Een opzichter, ervaren in bouw-en waterbouwkunde 
by voorkeur reeds by spoorwegaanleg werkzaam geweest zijnde 
on een bekwaam teekenaar, bij de Noordooster-locaalspoor-
wegmaatschappij. Adres de directie te Zwolle. (Zie adv. in dit no) 

— O n d e r w i j z e r voor het v o r m t e e k en e n aan a. s. 
timmerlieden der hoogste klassen van de Ambachtsschool te 
Utrecht, esthetisch ontw. bouwkundige,tevens bekw.handteekenaar. 
Jaarwedde / 1200. Adres vóór lö Febr. aan den Directeur. 

CORRESPONDENTIE. 
— Het verslag, van de vergadering der afd. Arnhem ven de 

L b. d. B. wordt in het volgent nummer geplaatst. 

35 • JAARGANG N \ 6 Z A T E R D A G , i o Februari 1900. 

M. t. 

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

B o u w k u n d i g -

OPZIIMHEEKEMI. 
GEVRAAGD, voor 4 maanden, 
salaris ƒ 7 5 . oneven, met opgave 
van uitgevoerde werken, onder letter 
L , bij (!•• boekhandelaa s 6 brs VAN 
BREDERODE, t« HAARLEM. 

I? 1 He X o o r d o o s t c r l o r a ü l -
S p o o r n « > g - n nu t *<• l i a p |> i j be -
•taat gelegenh id 01 plaatsing van: 

*>. een OPZICHTER, 
ervaren in bouw- en waterbouwkunde, 
bij voorkeur reeds bij Spoorwegaanleg 
werkzaam geweest zijnde; 

sso. eenbekwaamTeekeaaar. 
Aanbiedingen schriftelijk, onderop

gaaf van leeftijd, tegenwoordige en 
vroegere betrekking, referentiën, enz., 
franco aan de DIRECTIE van ge
noemde Maatschappij, Badhuiswal 41. 
te Z w o l l e . 

Th VAN HEEMSTEDE OBEIT , Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Kiiv terkade, A M H T E B V A H , Filiaal: M Bobtn. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleete Badinrichtingen. — Ptivaal-Inrichtingen.— 

Shanks Closets zyn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, Waschia'els, Urinoirs enz. — V E B W A I H i N G « i V K K T U A T I E 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland.Zeer concurreerende prijzen 
Teekeningen en pry'sopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat 

Te S T A D A I , J I H I . O wordt zoo 
spoedig mogelijk g e v r a a g d een 

TBVBHS 

Directeur der Gemeentereiniging, 
op eene jaarwedde van f IOOO.—. 
Zijne instructie zal bepalen, dai hij 
zonder vergunning van Burgemeester 
en Wethouders geen werkzaamheden 
voor particulieren tal mogen verrichten. 
Het ligt in de bedoeling het verkenen 
van die vergunning tot eene boog-
uittondering te maken. Aangifte bij 
gezegeld adres vóór 15 Februari a. t. 
aan d»n Burgemeester van . S T A D 
A l i J I K I i O . in persoon alleen war
neer men daartoe uitgenoodigd wordt 

Maatschappij tot Exploitatie van 
S aatsspoorw.gen, 

In de maand April aanst. zal te 
Utrecht »x»men worden s- houden votr 
A N P I B A X T - O F J B l < I I T I l t bij 
den D i e i i N t v a n W e g e n W e r 
k e n . Inlichtingen en hvi programma 
zijn op aanvragen te verkrijgen bij 
den Chef der le Afdeeling van ge
noemden Dierst. 

V A N RIJN & Co., SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. 

Kantoor en Magazijn Bloemkweeker-
straat 64 b.\d. Nieuwe Binnenweg. 
Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

G l a s v e r z i l v e r i n g 
voor de ff r notitie maten. 

Bouwkundig Bureau 
B . %X, W X X T D & O o » , 

j P r i n g e n t r a a t 9 © , ^ C » T r a v e u 1 i a g e . 

T MS §. EM'MMO O \ No. 999. 

Ontwerpen en uitvoeren van alle voorkomende werken op 
bouwkundig gebied, het compleet installeeren van woonhuizen, 
winkels enz , het leveren van B e » l e k - e n I l e i a t l t e e -
k e n l n f r e n , adminiatreeren van huizen en eigendommen, het 
koopen en verkoopen, huren en verhuren van huizen en het 
exploiteeren van bouwterreinen. (Woninggids.) 

KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
L E I D E N . 

Machine-,8*oomketel-en Constrnctiefabriek. Scheepsbouwwerf met Dwarshelling, lang60 M 
Stoombooten-, Bagger- en Spoorwegmateriaal. I Jzer- en Kopergieterij. Zware en Lichte Smee -
werken. Ankers, IJzeren en Stalen Kettingen met certificaat van Lloyd's en Bureau Veritas 

Hoofd-Vertegenwooidiger der 

J O S S O N - C E M E N T 
T—T V E D B B L A I I D ra IüDlfijJ . 

Wtetaitend: lite soort AND. TRAS 
(volgens de nieuwe A.V. met 7J 

gloeiverlies). 

H a n d e l i n Bouwmater ia len . 
De T E G E L Z A A K ii gevestigd 

S p u i s t r a a t 1 0 9 . 

A M S T E R D A M . 

R P. DEN BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

B O T I J E B P A M . 

Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LÜCHT-BAKOVENS 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille. AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille DOR-
DBECHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met a l t r a d e n -
den bakvloer en Draaiovens . 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 

KEDACIHK • F W V VN GF..VDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Hureau van De Opmerker, 2de Schuytrtraat 102, ?*• Gravenhage. 
Abonnementsprijs per jaar b j vooruitbetaling voor het binnenland Advertentie» van , tol 6 regels ; \ ^ : } ^ ^ ^ J ^ T ^ 

- , voor België /6.50 en voor dj overige landen der l'ost-unie, 
met inbegrip van Nederüuubcb-lndie er» Transvaal, / 75c Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaai /0.25, zonder plaat ƒ0.15. 

,\'IVCl It-LlUC-ll VUII 1 „ / , v. i*.^,..,» ..— •- j 
begrepen; v or eiken regel meer 10 15. IJroote letters worden berekenc 
naar plaatsruimte. Anno ces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaalsirgen, slecbts tweemaal gerekend. 

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

(Vervolg en slot van j>ag. 30.) 

Zooals ik reeds aanvoerde, werd tegelijkertijd 11 
het nieuwe gebouw eene tweede operatiekamer — 
liet heilige der heiligen —- gebouwd, waarbij de hier
boven aangehaalde beginselen nog wat zorgvuldiger 
werden uitgewerkt. 

Deze kamer bekwam eene in fijne nikkelen bandjes 
gevatte wand- en plafondbekleeding van zeer groote-
platen marmerglas, een terrazzo-marmeren vloer, een 
vlakke, nauwsluitende deur, twee- stel op het noorden 
gelegen en zoowel met aan de binnen- als aan de 
buitenzijde aangebrachte schuivende boven- en bene
denramen ; een doorgaande marmerglazen raamdor 
pelbekkvding, twee dito tafeltjes op nikkelen voet. 
een gemakkelijk verrolbare standaard met d r i e e i 
om draaibare kommen, een groote wasch- en tevens 
spoelbak met ruimen af- en aanvoer van water en 
stoom en door de mengkranen ook van op elke ge-
wenschte temperatuur gebracht water uit de water
leiding, een stortbak, een warmwaterkachel en einde
lijk een eveneens door water te verwarmen operatie
tafel. H e t bovenlicht, zoo oordeelde men t o e n , kon 
Hier wegens het refiectielicht gevoegelijk weggelaten 
worden. 

V a n verbandmiddelen en dergelijke mocht hier 
nooit meer dan het hoog noodige en bij de operation 
alleen de volstrekt noexlige menschen, en dan nog 
alleen wanneer ze gebaad en geheel verschoond wa
ren, aanwezig zijn. 

De inrichting van deze operatiekamer kostte ± 
f 4000, doch dit belangrijk bedrag bleek geen be
letsel om reeds kort daarna zoowel i n binnen- als 
buitenland veel navolging en in zooverre nog ver-

belering te vinden, dat de kanten der glasplaten 
sluitenel tegen elkaar geslepen en de nikkelen plaat
jes weggelaten werden 

D e medische directie van het Ziekenhuis was ten 
zeerste met de getroffen verbeteringen ingenomen 
en, daar zij wel meende een gunstigen invloed ervan 
op dc operat iën te kunnen waarnemen, bleef zij na
tuurlijk in de aangeduide richting werkzaam en zoo 
kwam zij, wij mceiien in 1892, met het voorstel voor 
den elag 0111 een zeer bescheiden toestel voor het ste-
riliseeren van enkele verbandstoffen aan te schaffen. 

O f dit toen nog aangeschaft is, of dat er zuinig
heidshalve iets van dien aard naar ele persoonlijke 
aanwijzingen van dr. V a n der Hoeven vervaardigd is 
geworden, doet niets ter zake. Zeker is liet, dat dit 
de laatste verbetering was, welke die beroemde heel
meester in toepassing wenschte te brengen. 

Was de operatiekamer van 1850 ongeveer 40 jaren 
in gebruik, zonder dat er een vermeldenswaardige 
verandering in werd gebracht, het zou niet met den 
geest des tijds gestrookt hebben als de nieuwe ook 
zoo een hoogen ouderdom had mogen bereiken. D i t 
was dan ook het geval niet want met het optreden 
van een anderen heelmeester werd alles nog eens van 
voren af aan tot in het ideale verbeterd. 

Zoo bleef de nieuwigheid van '89 slechts 9 jaren 
intact, want reeds in het vorige jaar werd zij geheel 
afgebroken en met aanhechting van een verband-
lokaal, een kamer voor Rön tgen ' s photographieën , een 
kleinere operatiekamer eveneens met een verband-
lokaal, alsmede met een instrumentenkamer, een chlo-
roformcerkamer en een privaat, een en ander om de 
ruime gang van de 3e verdieping vercenigd, herbouwd. 

In de plaats van de z. g. glazen kamer ontstond al
daar eene hoogst interessante a f d e e l i n g voor het 
doen van o p e r a t i ë n ; eene afdeeling zóó omvangrijk, 
dat de opstelling der daarbij dienende toestellen het 
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van con v ij f d e bouwen van een v i e r d e en zelfs 
verdieping daarboven vorderde. 

De glazen kamer, lang 6.6, breed 4.0 en hoog 475 
M . , bleef bij deze ombouwing als o p e r a t i e k a m e r 
behouden, doch zij heeft de beklceding, waaraan zij 
hare benaming ontleende, alsmede den terrazzo-vloer 
en al 't ameublement verloren. Hare wanden zijn 
nu bekleed met witte verglaasde tegeltjes; haar zol
dering gemaakt van ccmentbeton en voorzien van 
een bovenlicht van 2.5 x 2 M . ; haar vloer is van 
steen en geplaveid met hardgebakken witte tegels. 
De beide op het noorden gelegen bestaande ra
men zijn tot één kozijn van 3 x 2.7 M . vereenigd, 
waarin een vast boven- en draaibare benedenramen 
zijn aangebracht. D e bestaande deur is veranderd tot 
en de nieuwe naar het bijgevoegde verbandlokaal ge
maakt als schuifdeur; het houtwerk der kozijnen is 
vervangen door zware massieve stijlen, doqjels en 
lateien van gepolijst wit marmer. 

V a n het aan deze kamer grenzende ( h o o f d)- v e r-
b a n d l o k a a l komen de vloeren, de wanden en de 
zoldering geheel met de zooeven beschrevene over
een. 

A a n de andere zijde van de verbouwde operatie
kamer vindt men de R ö n t g c n s k a m e r. Deze 
verschilt alleen hierin van elke gewone zitkamer, dat 
de ramen, om het daglicht buiten tc sluiten, met licht
dichte luiken zijn gesloten en dat alles zooveel moge
l i jk kersrood is gemaakt; een en ander ten dienste 
van het ontwikkelen der negatieven. Men heeft er 
rood behang, roodgeverfde deuren niet roode ruiten, 
rood meubilair en roode ballons om-de electrische 
gloeilampen. 

Aan de overzijde van de gang heeft men de geheel 
n i e u w e o p e r a t i e k a m e r. Z i j is (> M . lang, 4.3 
M . breed en 4.2 M . hoog en op dezelfde wijze be
vloerd en overdekt als de andere, maar zij heeft eene 
wandbeklceding, welke boven de gepolijst witmar
meren lambrizeering uit wit marmerglas bestaat, dat 
op smaakvolle wijze tusschen holle gepolijst witmar
meren banden is gevat. 

Het bovenlicht is hier 2.75 x 2.1 M . , het licht-
kozijn aan de zuidzijde van 3 x 2.1 en dat op het 
westen van 3 x 3 M . 

In de hieraan direct grenzende v e r b a n d - , c h l o 
r o f o r m e e r - en i 11 s t r u m e n ', e n k a m e r s zijn 
de wanden en vloeren met tegels en de zolderinge 1 
niet cement behandeld, zooals van de eerste operatie
kamer is vermeld. Ook hier zijn alle doorgangen met 
gepolijst witmarmeren kozijnen voorzien, welke 1.1 
M . in den dag meten en groot genoeg zijn om alle 
soorten brancards en ziekenstoelen door te laten. Ook 
hier zijn alle deuren zware schuifdeuren en alle dee-
len, welke onvermijdelijk van hout moesten worden 
gemaakt, van teakhout genomen. He t bij deze afdee-
l ing beJioorend gedeelte van de gang is met sierlijke 
tochtpuien in teakhout afgesloten. 

A l l e vertrekken zijn van wit geëmail leerde s t o o m -
k a c h e l s voorzien, welke zooveel mogelijk onder de 
ramen zijn geplaatst en onder een druk van 0.15 
atm. werken. 

D e I u c h t v e r v e r s c h i n g wordt thans in de 
operatiekamers onderhouden door een in elk der 
plafonds geplaatste electromotorisch gedreven aspira
tor, welke de lucht aldaar afzuigt en door een buis 
naar buiten perst. 

Voor toevoer van versche lucht zijn geen extra 
gelegenheden gemaakt, zoodat deze uit de aangren
zende vertrekken en overigens door de naden van 
«leuren en ramen moet binnenkomen 

O p iedere operatickamer zijn d r i e w a s c h b a k -

k e n van verglaasd wit aardewerk geplaatst, welke 
zóó zijn ingericht, dat men ze door middel van peda
len met warm of koud steriel water kan vullen en 
dat ook kan laten wegvloeien ; daarnevens staan nog 
een t o e s t e l om zich - eveneens met een voet
beweging — van z e e p te voorzien, -alsmede een 
d r i e t a l g l a z e n k r a n e n voor het leveren van 
sublimaat-, lysol- en zoutoplossingen (waarover later). 

Verder vindt men op deze kamers de vroeger be
schreven m a r m e r g l a z e n t a f e l t j e s en b l a 
d e n terug, maar de o p e r a t i e t a f e l s zijn nieuw 
en de desinfectietafeltjes vervangen door eenige 
s t a n d a a r d j e s , waarop geëmaillcerd-ijzeren bak
jes met sublimaat- en andere oplossingen, alsmede 
door een s t o o m t o e s t e l l e t j e voor het uitkoken 
van instrumenten. 

A l het overige is vervallen of door gewijzigde toe
stellen op andere plaats vervangen; zoo bv. de 
s p o e l b a k , welke in de verbandkamer is geplaatst, 
doch tevens van verglaasd wit aardewerk is gemaakt 
en van een intermitteerende waterspoeling is voor
zien. 

In deze hoofdverbandkamer treft men mede aan 
drie stuks w a s c h t a f e l s , van wit aardewerk, als 
de zooeven beschrevene, benevens een t o e s t e l 
voor het met voetbeweging o p e n e n v a n d e 
t r o m r a e 1 s, waarin het gesteriliseerde verband 
wordt aangevoerd, alsmede eene serie r u i m e k a s 
t e n met allerlei stoffen en toestellen voor het aan
leggen van verbanden. 

In de chloroformeerkamer is een groote ij z e r e n 
o v e n gesteld, welke door stoom verhit wordt en 
dient voor het verwarmen van lakens cn dekens. V e r 
der vindt men in deze kamer een paar w a s c h -
t a f e l s , als vroeger beschreven, alsmede een r e k , 
waarop eenige witglazen flesschen met carbol- en 
andere oplossingen, welke met voetbeweging haar 
inhoud kunnen uitstorten. 

De glazen kamer, ais we de nieuwe weer zoo noe
men mogen, heeft hetzelfde ameublement als de .e-
schreven operatiekamer, aan de andere zijde van de 
gang gelegen, en het hieraangrenzend verbandlokaal 
k a s t e n met verbandstoffen, een g l a z e n t a f e l 
voor het vouwen en snijden en een s t e r i l i s a t i e -
s t o o f voor het uitstoomen van instrumenten en der
gelijke. 

Opmerkenswaard in al deze vertrekken is nog de 
k u n s t v e r l i c h t i n g , welke thans door electrici-
teit wordt voortgebracht. Bi j het aanleggen daarvan 
is er bijzondere zorg voor gedragen om de leidingen 
buiten de lokalen te houden en de afsluiters, lampen, 
stopcontacten en ornementen zoo in te richten, dat 
de wanden met een waterstraal flink afgespoeld kun
nen worden. 

Boven iederen hoek van de operatietafels is een 
licht aangebracht, voorzien van 5 gloeilampen, zoo
dat elk dezer tafels alleen reeds met een lichtsterkte 
van + 500 normaalkaarsen wordt verlicht. 

De electrische energie wordt hier ook dienstbaar 
gemaakt voor het in beweging brengen van z a a g - , 
b o o r - e n a n d e r e o p e r a t i e - e n g a l v a n o -
k a u s t i s c h e w e r k t u i g e n — waartoe stopcon
tacten in de wanden aanwezig - - alsmede voor het 
doen van Röntgens-opnamen. 

U i t een en ander valt op te maken, dat er naar 
gestreefd is om het beginsel „in alles de grootste 
zuiverheid", bij deze gelegenheid nog sterker tot 
ui t ing te brengen. N o g meer evenwel spreekt d i t uit 
het uitsluitend gebruik van s t e r i e l w a t e r en 
s t e r i e l e v e r b a n d m i d d e l e n ; eene methode 
die feitelijk alleen het eigenlijke n i e u w e van 

de inrichting daarstelt. He t overige toch is slechts 
-eene verplaatsing of uitbreiding van wat reeds be
stond. 
. Dat n i e u w e ..u vinden wij het werd reeds 

opgemerkt - op de expresselijk daartoe opgetrokken 
4e en 5e verdiepingen der operatie-afdceling. O p de 
5e verdieping staan t w e e waterreservoirs, elk van 
5 M 3 . inhoud, welke wegens de hoogte, waarop zij 
gesteld zijn ( ± 27 M . boven de straat) slechts i n 
d i r e c t uit de gemeentelijke waterleiding zijn te 
vullen, nl . door middel van eene in de machinekamer 
daartoe opgestelde Worthingtonpomp met speciale 
pijpleiding. 

Het water, aldus aan- en opgevoerd, vloeit ten 
deele in de sterilisatietoestellen, geplaatst op de 4e 
verdieping, en overigens, alleen met het doel om de 
afkoeling te bevorderen, door daaronder staande 
koelvaten naar de riolen. 

D e kamer, waarin de ovengenoemde en andere ste-
rilisatietoestellen staan — de s t e r i l i s e e r k a m e : 
— is 13.65 M . lang, 3.1 M . breed en 4.5 M . hoog, en 
ligt vlak boven dc gang, alzoo in t midden boven de 
operatievertrekken op de 3e verdieping. Z i j is geheel 
bekleed met fayence-tegels, heeft, evenals de 5e ver
dieping, een vloer van witte, hardgebakken tegels en 
wordt evenzoo bij vriezend weer met een stoomkachel 
verwarmd cn zoo noodig electrisch verlicht. 

In deze kamer wordt het benoodigde sterile water, 
-verband enz. voor de geheele inrichting gemaakt 
en het eerste geregeld in vooraad gehouden. 

Daartoe zijn er geplaatst: op een bordes, de t w e e 
bovengenoemde sterilisators; daaronder, de eveneens 
genoemde twee koelvaten ; verder, twee steriel-water-
reservoirs, ieder van ± 450 liter inhoud; twee verti
cale cylindervormige waschwater-reservoirs, ieder van 
850 liter inhoud; een paar glazen reservoirs voor su
blimaat- en een paar voor lysol-oplossingen, elk in
houdende 35 liter, alsmede een ketel voor steriel 
zout-oplossingen, groot 47.5 liter, twee dito autocla
ves, resp. van 0.65 x 0.25 M . diam. en van 0.75 x 
c.4 M . diameter, om verbandstoffen als anderszins te 

. steriliseeren en een dozijn steriel-water-kruiken, groot 
1 liter. 

De r e s e r v o i r s o p d e 5e v e r d i e pi n g zijn 
gewone, inwendig geverfde ijzeren bakken, hebbende 
vlotters met luehtdruksignaaï en aanwijzers in de + 
100 meter afgelegen machinekamer. Omdat de ruimte 
bij vorst verwarmd wordt, zijn maatregelen tegen 
nadeelige gevolgen van dien aard geheel achterwege 
gelaten kunnen worden. 

D e w a t e r s t e r i l i s a t o r s zijn koperen, in
wendig vertinde dubbelwandige en stoomdicht 
afgesloten ketels van ± 0.7 x 0.9 M . , in welker 
wandruimte de stoom op 5 atm. overdruk wordt in
gelaten om het water in den ketel er gedurende ten 
minste 20 minuten mede te kunnen verhitten op ten 
minste 120 gr. Celsius. Deze ketels zijn natuurlijk 
voorzien van peilglazen, thermometers, manometers 
en luchtstoppen en ook van aan- en afvoerbuizen 
voor water en stoom. 

D e k o e l v a t e n zijn eveneens koperen, inwendig 
vertinde potten met daarop geschroefde dito deksels, 
doch 0.6 x 0.9 M . groot. Z i j bevatten een vertinde, 

-spiraalvormige buis, waardoor het opgepompte lei
dingwater ter afkoeling afvloeit en verder een ther
mometer, een peilglas en een luchtstop. 

D e s t e r i e i w a t e r - r e s e r v o i r s zijn mede van 
vertind koper en, hoewel de eene voor koud en de 
andere voor warm water dient — niet van elkaar 1a 
onderscheiden. Z i j hebben een thermometer, een peil-
^fes en een luchtdop, meer niet. 

D e w a s c h w a t e r - r e s e r v o i r s zijn van gevertu 
plaatijzer en voorzien van serpentins tot verwarming 
met stoom van 5 atm., en van thermometers en e m 
peilglas. 

D e r e s e r v o i r s voor c a - b o 1- e n I y s o l o p 
l o s s i n g e n en voor sublimaat zijn groote flesschen 
met wijde halzen van wit glas en dito deksels, waarin 
g-ummi kurken tot doorlating der buizen. 

D e k e t e l v o o r s t e r i e l - z o u t o p l o s s i n g e n 
i> van koper, inwendig vertind en dubbelwandig, 0111 
hem ook te kunnen v< rwarmen en de oplossing op 
120 gr. C . gedurende 20 minuten te doen koken ; 
ook deze heeft een peilglas, een thermometer, een 
luchtdop en toe- en afvoerbuizen. 

De a u t o c l a v e n v o o r h e t s t e r i l i s e e r e n 
der verbandstoffen, kleedingstukken handdoeken en 
dergelijke artikelen zijn eveneens koperen, inwendig 
vertinde ketels. D e verbandstoffen enz. worden in 
trommels in hare binnenruimte geplaatst, deze ge
sloten en daarna het geheel ten minste 20 minuten 
verwarmd, door stoom van 5 atm. in de wandruimte 
te laten circuleeren. Is alles goed verwarmd, dan eerst 
laat men den stoom tot het te steriliseeren verband 
toe en nadat deze weder ruim 20 minuten heeft in
gewerkt, wordt de directe stoom afgesloten en afge
laten en met de wandruimte de temp. nog eenige, 
ten minste 10 minuten onderhouden. 

De zooevengenoemde v e r b a n d t r o m m e 1 s zijn 
nikkelen doozen, met zoodanig geperforeerden do-
dem, deksel en zijwanden, dat met eene verschuiving 
van de ommanteling in eens allé openingen worden 
afgesloten. Zóó gesloten worden die doozen naar de 
operatiekamers gevoerd en aldaar geplaatst in een 
toestel, zoodanig ingericht, dat het door een druk 
met den voet op een pedaal mogelijk is de doos te 
openen. O p deze wijze komen de sterile verbandstof
fen onmiddellijk ter beschikking van den heelmeester. 

He t s t e r i l e w a t e r wordt do<v geleidingen van 
zuiver tin naar de waschtafels op de operatiekamers 
gevoerd, waar 't zooals vroeger is vermeld— mede 
door eene voetbeweging onmiddellijk ter beschikking 
is. O m deze geleidingen zoo zuiver mogelijk te kun
nen houden, zijn ze samengesteld uit buizen van ten 
hoogste 2 M . lengte, welke aan elkander zijn ver
bonden door geslepen koppelingen en zóó zijn ge
monteerd, dat ze gemakkelijk uit elkander genomen 
kunnen worden. Behalve op deze radicale wijze, wor
den de leidingen dagelijks nog gereinigd door er 
stoom door te blazen ; de buizen kunnen dus steeds 
steriel zijn, alvorens het sterile water er in toe te 
laten, terwijl de lucht, welke in de toestellen moet 
toetreden om de uitvloeiing mogelijk te maken, ge
steriliseerd wordt door haar door glazen cylinders te 
leiden, welke los gevuld zijn met gecarboliseerd^ 
watten. 

De s u b l i m a a t , l y s o l - e n z o u t o p i o s s i n-
g e n worden door witglazen geleidingen naar de 
operatiekamers gevoerd, waar zij uit glazen kranen 
kunnen worden afgetapt. Men heeft hier glazen bui
zen enz. gebruikt om zich elk oogenblik van hare 
volkomen reinheid te kunnen overtuigen en om ze, 
zoo noodig, te kunnen reinigen, zijn ze in stukken 
van 1 M . lengte gemonteerd. 

M e n kan dus wel zeggen, dat hier niets is ont
zien om de uiterste reinheid en de volmaakste zui
verheid van de op de wonden evenlrecl invloed heb
bende stoffen aan de doelmatigste hulpmiddelen te 
paren. 

Vandaar dat het ons trof, dat in het stelsel van 
luchtverversching dezer vertrekken de aanvoer van 
versche, bijzonder gezuiverde lucht ontbreekt en dat 



do operatiekamers welke ook tijdens haar gebruik 
machinaal geventileerd worden, onmiddellijke gemeen
schap hebben met vertrekken waarin allerlei in voor
raad wordt gehouden ; het n i e u w e heilige der hei
ligen bv. met de chloroformeer-, de instrumenten- en 
de verbandkamers. 

O m dezelfde reden hadden wij het privaat dat 
overigens keurig is ingericht — bij voorkeur buiten 
deze afdeeling gehouden en de operatiekamers (die 
van 1850 is t h a n s reeds geheel opgeheven) mede 
op gronden hier vroeger aangehaald, niet tot één ge
heel opeengedrongen. 

Ook meenën wij dat het verkieselijk ware geweest, 
de warmte-uitstralende toestellen en buizen zoover..i 
mogelijk te omkleeden met eene isoleerende massa 
en om de voor deze lokalen minder doelmatig geble
ken muurbeklecding van tegeltjes, niet weer toe te 
passen. 

Di t neemt niet weg, dat wij deze inrichting gaarne 
uitmuntend noemen en wij het volste vertrouwen heb
ben op zeer gunstige, resultaten. Waar toch de kunst 
van de heelmeesters tegenwoordig zóó hoog staat en 
hunne hulpmiddelen en omgeving zóó na aan het 
volmaakte grenzen, daar moeten de uitkomsten wel 
uitermate gunstig zijn. 1 

Ter beoordeeling van den invloed dezer moderne 
middelen is hel jammer dat de heelmeester, dr. G u l -
denann, die deze Berlijnsehe installatie hier op zoo 
ruime schaal wist in te voeren, reeds het Ziekenhuis 
verliet alvorens dit nieuwe voltooid was. Jammer is 
het ook, lat de daarstelling dezer h i e r zoo in aan
leg als in onderhoud uiterst kostbare inrichting 
zij alleen toch kostte n u reeds ƒ 50.000 niet uit
gesteld is kunnen worden tot toepassing bij het in 
ontwerp en uitvoering zijnde nieuwe Ziekenhuis. Maar 
de zaak, hoe vreemd dat tegenover vroegere erva
ring ook lijken moge, zij schijnt urgent te zijn geweest 
en daarom werden alle tot dien tijd geldende rege
len van zuinigheid overboord geworpen. 

Wat thans eene operatie kost, in vergelijking met 
enkele jaren geleden, wij wagen liet niet te becijferen. 
Laten wij vertrouwen, dat de uitkomsten in dezelfde 
mate ook gunstiger zullen zijn en dat de n i e u w e 
m e d i s c h e d i r e c t i e in dit n i e u w s t e niet 
wederom aan het vernieuwen zal moeten gaan, maar 
het bij verbeteren zal kunnen laten. 

C. J . S. 

D E W O N I N G W E T . 
Met is met de loftuitingen op de verleden jaar 

ingediende Woningwet nog niet gedaan. E r bestaat 
een algemeene overtuiging, dat, wordt het omwerp 
tot wet verheven, een vrijwel ideaal verschiet zich 
voor de „volkshuisvesting" zal openen. 

Deze week werd in het Nutsgebouw te Amsterdam 
een vergadering gehouden, belegd door het bestuur 
der kiezersvereeniging „De Grondwet", waarin de 
besprekingen over het ingediende wetsontwerp wer
den ingeleid door den hoogleeraar Mr. D . Tosephus 
Jitta. 

Het „Hande l sb lad" noemt de vergadering „maar 
matig bezocht", doch voegt daaraan toe, dat het onder 
de aanwezigen opmerkte den wethouder voor de 
Publieke Werken Dr. C. F . J . Blooker ; de Gemeente
raadsleden Dr. S. Schippers, Mr. A . J . Cohen Stuart, 
G. van Arke l , Mr . F . S. van Nierop, A . C. Bleys. J . 
D . Hooglandt J . Zeehandelaar, Dr. N . M . Josephus 
Jitta, H . W . Kehre r ; E d . Cuypers, voorzitter der 
afdeeling Amsterdam der „Maatschappi j tot bevor
dering der Bouwkunst", en Dr . Jenny Weijerman, 
die nog maar kort geleden op een academisch proef

schrift, het woningvraagstuk betreffende, promoveerde 
tot doctor in de staatswetenschappen. 

D e hoedanigheid der hoorders won liet dus van 
hun hoeveelheid. Jammer slechts, dat de meesten der 
opgenoemden „hoorders des woords" bleven, en alleen 
dé heeren Blooker en Van Nierop aan de „bespre
kingen" deelnamen. D e hooglceraar en de overige 
gepromoveerden onder zijn gehoor moeten zich den 
dag hunner promotie herinnerd hebben. H a d een 
pedel met een indrukwekkend „hora" het sein tot 
de beë indig ing der bijeenkomst gegeven, de illus e 
ware vrijwel volkomen geweest. 

Bij zulk een promotic is het slachtoffer het meest 
aan het woord ; wie vragen doen, zijn welwillende 
comperes, die als eenig doel hebben bewijzen hunner 
belangstelling te geven. Het heeft ons verbaasd, dat 
de doctor, „die nog maar kort geleden op een acade
misch proefschrift, het woningvraagstuk betreffende, 
promoveerde", niets had in het midden te brengen. 
Zoo is dan de bescheidenheid nog de wereld niet uit. 

De inleider gaf eerst een overzicht van het wets-
ontwerp en daarna eenige critische beschouwingen 
betreffende de juiste verhouding tusschen opruiming 
van het oude en opbouw van net nieuwe, de verdce-
l ing van de taak tusschen overheid en particulieren, 
en eindelijk de uitbreiding van de bebouwde kom 
der gemeenten. 

Zoo heeft de spreker dan ten eerste geen vrede 
met het stelsel, waarbij dadelijk 011 bewoonbaarver-
klaring gebiedend wordt voorgeschreven, onder uit
stel der ontruiming, maar met verbod om andere dan 
de actueele bewoners toe te laten. Dc positie van 
den verhuurder wordt daardoor zoodanig verzwakt, 
dat deze zelf zal doen ontruimen, vóórdat de con
structieve maatregelen van het ontwerp zullen heb
ben gewerkt Dat acht spreker een te gevaarlijken 
maatregel, liever zag hij naast geleidelijke ontruiming 
geleidelijke onbewoonbaarverklaring, volgens een vast 
plan toegelaten. 

Verder heeft spreker geen goede verwachtingen 
van onteigening ten name van bijzondere lichamen, 
daar waar men heeft toestanden zooals te Amsterdam, 
dat is, waar geheele wijken veranderd moeten wor
den. Ook bij de zeer krasse bepalingen omtrent de 
vergoeding van onbewoonbare, overbevolkte wonin
gen acht hij dergelijke onteigeningen financieel in 
clen regel niet doenlijk. O p kleine schaal, langs gelei
delijken weg, kunnen particuliere lichamen onteige
nen, maar ingrijpende maatregelen, die stellig verlies 
meebrengen, moet men niet van die lichamen ver 
wachten. Daar juist moet de overheid optreden, het 
verlies dragen, en voor bebouwing vatbare gronden 
aan bijzondere lichamen afstaan. Is het verlies te 
groot voor de gemeenten, dan springe de Staat bij. 

Eindel i jk de uitbreiding van bebouwde kommen. 
Spreker maakt de opmerking, dat die zaak niet uit
sluitend de huisvesting betreft, maar ook de rationeele 
verfraaiing. Dat de gemeente, door op een officieel 
goedgekeurd plan lijnen te trekken, de bebouwing 
van voor openbare doeleinden bestemde gronden moet 
kunnen verbieden, acht hij noodzakelijk; dat het 
zonder vergoeding zou moeten plaats vinden, vooral 
daar waar de eigenaars der aanliggende terreinen 
groote winsten behalen, kan hij niet goedkeuren. E r 
moest een omslag geschieden over alle ingelanden 
van nieuwe wijken ; die omslag wordt gerechtvaardigd 
door de feitelijke gemeenschap van belangen, waarop 
ook ons polderrecht berust 

Deze critische beschouwingen zijn zeker niet on
welwillend, immers zij betreffen slechts enkele onder
deden van het ontwerp. W i j mogen dus aannemen, 
dat de hoogleeraar tegen het eerste artikel van de 

voorgedragen wet het artikel dat het beginsel, waar
van zij uitgaat geeft en dat luidt : „De volkshuis
vesting is een voorwerp van de aanhoudende zorg 
der gemeentebesturen", geen bezwaar heeft. H i j keurt 
het derhalve goed, dat dc gemeentebesturen, wien in 
de laatste jaren al zooveel op de schouders geleg-: 
werd, nu o o k en dat wel op eigen kosten, de zorg 
voor de huisvesting van het volk op zich moeten 
nemen. 

Zi jn critiek geldt al evenmin de zeer vage eischen, 
die in artikel 2 der wet den gemeentebesturen bij 
het maken hunner verordeningen worden gesteld. Het 
ontbreken van minimum-eischen betreurt hij niet. 
V a n de werking der verordeningen, door de Gede
puteerde Staten (doende wat dès Gemcenteraads is 
als die Gemeenteraad onwill ig is) te maken, schijnt 
hij zich blijkbaar veel voor te stellen. 

De hooglceraar is van mcening, dat de „bouwver
gunning", als zij door de wet op betere grondslagen 
is gevestigd, „preventief zal werken", en „de vroegere 
twistpunten opgelost zullen zijn". W i j meenden, dat 
het „vergunningsrecht", naar de letter der wet, zich 
alleen bepaalt tot „voor bewoning bestemde gebou
wen" of „het geheel of gedeeltelijk vernieuwen daar
van", zoodat alle andere gebouwen daarvan uitgeslo
ten zullen zijn, wat een twistappel geeft, die zeer 
naar den smaak van rechtsgeleerden zal wezen. 

Ook over „de verplichte aangifte van een aantal 
punten betreffende de bewoning" schijnt de inleider 
zich van critiek te hebben onthouden. E n toch spreekt 
vooral hier het gebrek aan practischen zin bij den 
wetgever zoo duidelijk. 

V a n de „niet ongevoelige geld- en vrijheidsstraffen" 
blijkt de hooglceraar de beste verwachtingen te heb
ben. Maar over den ijver, waarmede „Burgemeester 
en Wethouders, de gezondheidscommissiën, de inwo
ners en de vrijwilligers uit dc burgerij" voor het na
komen van de wet en de gemeenteverordeningen 
zullen waken, liet hij zich niet uit. Die ijver zal zeker 
daar, waar de Gedeputeerde Staten tegenover on
willige gemeentebesturen zich moeten doen gelde 1, 
niet groot zijn. 

V a n de gelegenheid tot debat maakte het eerst 
gebruik de wethouder Blooker. Deze achtte de macht, 
die de gemeentebesturen door de wet zullen krijgen, 
te gering. H i j besefte wel, dat het „vergunningsrecht ' 
niet zou baten, indien de gemeentebesturen de be
voegdheid missen om te bepalen, wat onder woningen 
moet worden verstaan. Inderdaad, wordt hun deze 
bevoegdheid gegeven, dan hebben zij slechts vast te 
stellen i „onder woning wordt verstaan al wat ge
bouwd is of wordt", en met het „vergunningsrech t ' 
heeft men geen moeite meer. Deze spreker meende 
ook. dat de Staat voor onteigeningen zijn beurs moest 
openen, en niet alle lasten op de gemeenten leggen. 

In zijn repliek erkende de hooglceraar, dat in de 
wet niet omschreven is, wat onder woningen moet 
worden verstaan. Doch deze definitie aan de gemeen
tebesturen over te laten, scheen hij niet goed te keu
ren. Tegen het bijspringen door den Staat had hij 
geen bezwaar, maar hij vreesde, „dat de schatkist te 
veel aangesproken zou worden". 

T e n slotte maakte nog de heer V a n Nierop enkele 
opmerkingen van ondergeschikt belang, en bracht hij 
den inleider warme hulde voor de degelijke wijze, 
waarop hij het ontwerp van wet dezen avond had 
besproken. 

Toen ging het niet ta l r i jk maar deftig gehoor naar 
huis. D e zwijgenden hadden het streelend besef, door 
hun aanwezigheid iets tot de verbetering van de volks
huisvesting te hebben bijgedragen. Doch nog meer 

voldaan waren de sprekers; zij voelden dat. wordt 
het ontwerp eenmaal tot wet verheven, dit voor geen 
gering deel aan hun optreden ter vergadering, belegd 
door het bestuur der kiezersvereeniging „De Grond
wet", zal te danken zijn. 

Geruchten die liepen, als zou het buitenstaand v o l k 
in verrukking over zijn toekomstige huisvesting, de 
sprekers in triumf naar hun woning hebben gedragen 
bleken onjuist te zijn. 

D E A M S T E R D A M S C H E O N G E V A L L E N . 

Wie gehoopt hadden, dat de zitting, deze week 
door den Amsterdainschen Raad gehouden, eenig 
licht over de ongevallen der Pieter-Nreuwlandstraat en 
de Willebrordusstraat zou hebben doen opgaan, zijn 
bedrogen uitgekomen. 

De architect Bleys maakte zich verdienstelijk door 
te trachten de kat de bel aan te binden, maar het 
beestje wist hem te ontsnappen, en ook aan de hee
ren Fabius en Caroli gelukte het niet, poesje' te 
pakken te krijgen. 

Hoelang zal het in zijn donker hoekje kunnen 
blijven, en zich daar onzichtbaar kunnen houden? 
Waarom hielpen Burgemeester en Wethouders het 
diertje in zijn vlucht? Is het zulk een mormel, dat 
men zich schaamt het te laten ki jken? O p deze 
vragen kan vooralsnog geen antwoord worden ge
geven. 

De blijkbare vrees voor de openbaarmaking van 
het rapport der deskundigen, die bij bet Dagelijksch 
Bestuur bestond, heeft echter reeds ten gevolge ge
had, dat het publiek zich in allerlei gissingen gaat 
verdiepen naar de oorzaak der geheimzinnigheid. 

V a n den doofpot is men niet meer gediend. He t 
zou verstandig geweest zijn, indien Burgemeester en 
Wethouders van den aanvang af open kaart hadden 
gespeeld, want dan hadden zij de eer aan zich ge
houden. N u zullen zij het onaangename gevoel niet 
kunnen ontkomen, dat ieder krijgt, die gedwongen 
wordt . ijn spel op tafel te leggen. 

P R I J S V R A G E N 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

De in het hoofd dezes genoemde Maatschappij 
schreef in Mei van het voorgaande jaar een drietal 
prijsvragen uit, waarvan het programma werd opge
nomen in ons nommer van 27 Mei 1899., bladz. 167. 
E r werd gevraagd : 

10. een sanatorium voor longlijders in Neder land; 
20. een woning voor tien directeur-geneesheer, en 
30. een woning voor het dienstpersoneel. 

In het geheel zijn 15 antwoorden onder de volgende 
motto's ingekomen, als: 

t e p r ij s v r a a g : S a n a t o r i u m. 

1. motto: Prof. Koch, met 9 teekeningen, 
Tr io , „ 9 

2 e p r i j s v r a a g : w o n i n g d i r e c t e u r. 

1. motto : Studie, met 4 teekeningen, 
2. „ Natura Sanat enz. ,. 3 „ 

JoOSt „ 2 
„ Heil-anstalt, „ 2 
., G . M . ., 2 

L e d a „ 5 „ 
„ Rust na arbeid , 3 

3. 
4-
5-
6. 
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3 e p r ij s v r a a g : w o n i n g d i e n s t p e r s o n e e l . 

1. motto: Hector, 
2. „ Kosmos, 
3. „ Santé , 
4. „ Lucht, 
5- D 
6. „ Tehuis, 

met 1 teckening. 
., i 

., 1 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
AKHEEMNO AIIMIKM. 

1'eigaJcring van 31 Januari 1900. 

In de eerste plaats werd bet programma vastgesteld van eene 
door de aideeling uit te schrijven prijsvraag voor een driokfontein 
met lantaarn, waarvan de kosten ƒ 1500 mogen bedragen. 

De antwoorden worden 1 Mei e k. ingewacht aan het adres 
van den secretaris van de afdeeling, den beer G. Schaap. Als eerste 
prijs wordt uitgeloofd r*25 en het diploma van de afdeeling; als 
tweede prijs ƒ10. Wellicht zal de gemeente het eerstbekroonde 
ontwerp op de Groote Markt alhier doen uitvoeren; de ontwerper 
moet in dat geval de vereischte details leveren, tegen vergoeding van 
/125 en vergoeding van eventueele reiskosten. De maximum-hoogte 
van den brander wordt, op voorstel van het lid Freem, nog onder 
de voorwaarden opgenomen en bepaald op 4 meter. 

De heer Welsing wordt met algemeene stemmen als lid van 
de afdeeling aangenomen. Alsnn wordt door den Voorzitter het 
woord gegeven aan den heer II. Ellens, die eene voordracht hield 
over: „Het goed recht dor zoogenaamde nieuwe kunst". Spreker 
begon zijn rede met te verklaren, dat al meermalen bij hem het 
plan was opgekomen om dit onderwerp ter sprake te brengen, 
doch dat dit denkbeeld ook telkens weder werd verworpen, uit 
vrees dat het wellicht nog niet de rechte tijd ervoor was, daar 
men nu rog by velen ontdekken kan, dat de nieuwe kunst meer 
ten kwade dan ten goede kan dienen; deze hebben wellicht in 
vele opzichten gelijk 

Wat spreker zal beweren, wil niet de pretentie hebben van 
voor te lichten; evenmin zal hij critische beschouwingen leveren 
over den arbeid van anderen, doch vooraf wil spreker bepalen, 
dat bij geen debat zal toelaten over betgeen hy zal beweren, 
daar hij dat volkomen nutteloos acht. Het is alleen eene opge
schreven gedachte, naar aanleiding van wat we van de heden
daagsche kunst booren, leïen en zien. Volgen wij de litteratuur 
daarover, dan treilen wij zeer uiteenloopende mecningen omtrent 
de nieuwe kunft aan. Velen ontzeggen er allen ernst aan, anderen 
zien het voor een import-artikel aan uit Engeland cn Amerika. 
Weer anderen troben eiken *orm, hoe bizar ook, toe, alleen om 
de verdierste d«t men gebroken beeft met elke periode; en einde
lijk zijn er profeten die in de toekomst een kunst voorspellen op 
zuivere syeteemen gebouwd, die zij hebben gevonden, of die be
weren dat al een eene goede kunst mogelijk zal worden, als men 
doet alsof er voorheen niets was geweest, en wij ons dnn zeker 
moeten aanstellen als de nnïve kunstenaars der voorhistorische 
of in natuurstaat leende volken. 

Wat is vau dit alles de waarheid? 
Is het mogelijk, zegt spreker, dat wjj in dezen tijd van evolutie 

levende, nu rcods kunnen bepalen wat er ontstaan za' ? En wat 
verstaat men on> er die nieu«e kunst? Beukenhouten stoeltjes 
met niultoi iekleur gebij-t. met zittingen in hart- of diervorm, 
veelal overtrokken met een brokstuk van een dessin, en met de 
traditiot.eelc geel- of roodkoperen kopspijkertjes, canape's en sofa's 
met diiarbuvi n étagères, die ons bevreesd maken op te staan om 
niet de kans te loopen de geheele prullekraam die erop staat 
om te werpen, doorgezaagde biertonnen die als hloemstandaards 
gebruikt worden, of fricassé's van would-be intarsia aan wa-chtafels, 
uitgezaagde grimassen die, waren ze niet met verf besmeerd, ons 
zouden doen huiveren ze te gebruiken, daar elkeen voelt dat alle 
eigenschappen van het materiaal daarin miskend en verkracht zijn. 
Kn als uiterste tegenstelling de zoogenaamde eenvo idige dingen, 
die met alle gevoel van schoonheid en vorm spotten, en waar
van dc vorm niet overeenstemt met het doel waarvoor ze moeten 
dienen. Neen, dergelijke soort nieuwe kunst bedoelt spreker niet. 
/ouden, zoo vervolgt bij, nu alles nog kookt en gist, en de idealen 
van de menschen al wijkende vormveranderingen vertoonen van 
wisselende schoonheid, wij ons nu reeds volkomen bewust zijn 
van die grooto gemeenschapskunst en die durven voorspellen? 
Doch komen zal zij. daar elke periode hare eigen gemeenschaps
kunst gebud heeft, die door hare idealen gestempeld is geworden. 

De kunst der Egyptenaren, de Middeleeuwsche kunst, de 
Lodewijkstylen, zij zijn daar om die bewijzen te staven, en de 
gemeenschap bracht elke nieuwe vormcombinatie weder in toe
passing met achterlating van de vorige periode. Elke kunst zal 
groeien uit dc eigenschappen van het volk en zich ontwikkelen 
in waarheid en schoonheid, meer of minder, naarmate het volk 
die begii selen beter of minder goed dient. In een beden ton dage 
veelgelezen boek staat geschreven: mooiheid in lijnen, vormen, 
klanken, kleuren of wooraen noemen we kunst en mooiheid in 
daden of gedachten, deugd, en daarom zjjn deugd en kunst het
zelfde: de liefde tot het volmaakte. 

De toestanden van onze dagen vormen een schakel ia den evolutie

keten die eindeloos is, en met de tjjdon voortgaat Alles voert naar 
da organisatie van den arbeid en, eenmaal dit groote vraagstuk 
opgelost in bet belang van de gemeenschap en eik individu vrij 
gemaakt van de knellende banden van do bestaande zorg, ie er 
geen belemmering meer om, elk naar zjjn aanleg, zich toe te 
leggen op kunst en ambacht. 

Het. besef van de verantwoordelijkheid is groeiende, en wordt 
nog slechts tegengehouden door egoïsme en gemakzucht. Denken 
wij ons terug naar het midden dezer eeuw, toen men een nieuwen 
stijl wilde scheppen, en alle vormen doorloopen eu als deeg ver
mengd werden, waarvan koeken werden gekneed naar eigen smaak. 
Doch men vergat dat bet kunst verleden opgegroeid was nit der 
menschen gedachte, en vandaar de twijfel welken weg in te slaan. 
Te veel nummers stonden op het programma. De oorspronkelijk
heid werd gedrukt door het overladen menu. Wij zien het bij 
de Grieken hoe hunne gebouwen de uiting waren van de vrijheid 
en het genot die ben omstraalden. Bjj de Romeinen weder de 
uiting van hun zinnelijkheid in de monumenten yan bunnen tjjd, 
en de indruk van de goddelijke geheimenissen bij de kunstge
wrochten van de middeleeuwen, doch ook de gekunsteld- en kun
steloosheid van onze dagen. 

En daarvan zijn verschillende drijfveeren bet gevolg geweest. 
De eene artist volgde een zekeren stijl; anderen waren meester 
van vorm en keuze en groepeering; zeer enkelen maakten studie 
van het verleden en wilde die vormen weergeven, doch de makers 
waren niet bekend, en hun vorm en taal waren de onze niet 
meer. We moeten hetgeen achter ons ligt, bestudeeren en bet 
gebruiken, niet om toe te passen, doch als bet a b c van het 
lezen, daar uit dat werk de aard en het karakter tpreken van de 
onbekende makers, en onze levensbeschouwingen geheel verschil
len van de hunne; ons verbeelden dat we het beter kunnen, is 
dwaasheid. 

Veel van die schoonbeidsvormen zjjn van bljjvende waarde, en 
daarvan heeft de koopman ruimschoots geprofiteerd, doch ook de 
architect heeft zich niet onbetuigd gelaten. Op dis voorbeelden 
hebben we zien ontstaan Grieksche tempels, londerden van Gothi-
B C I I B kerken, Renaissance-villa's en wat niet al. En het publiek 
beeft verbaasd gestaan ovor al die gerechten en, in do war ge-
b-uclit, hoeft het alles geaccepteerd als voortbrengselen van onzen 
tijd. En hjj die dat niet huld'gde, joeg. volgens hen, utopieën na. 
Toch kunnen we wijzen op crusiiger streven, en op mannen 
die dieper door trachten te dringen in de diverse glausperioden. 
Ruskin, Viollet-le-Duc, Morris, Cuypers, allen zochten naar waar
heid en gaven daarvan blijk in hunne scheppingen. Als baan
brekers wezen zij den weg, en niet uit ideaal streven, doch uit 
winstbejag wierp de koopman zich op do geesteskinderen van de 
haanbrekers naar het niéuwe, en d t winstbejag i-chept de mode. 

Voor ons waren het tijde 1 van kunst, doch waar begint onze 
kracht, onze eigen inventie. Vraag velen naar het ontstaan der 
vormen, 't zij hij architect of meubelmaker is. De laatste zal u 
vertellen dat het Belgische, Fransche of Engelsche stijl is, meer 
niet; bij heeft zich enkele kenmerkende vormen eigen gemaakt, 
doch spreek hem over grondvormen van meubels eu bij zit ver
legen, behalve misschien in de Renaissance 

Dat b v. de empre-stoelen de Griekscbe vrouwenstoeten als 
grondvorm hebben, is hem onbakend. Zien we slechts naar de 
vele mislukte middeleeuwsche navolgingen. De mode maakt zich 
meester van het onvoldragene en kent noch traditie, noch af
komst. 

Uit vele geëxposeerde afbeeldingen laat spreker zien boe uit 
den Romaanschen kotter van 't jaar 1000 door de tijden heen 
do kast is ontstaan der Renaissance, die tot heden gaogbare 
munt is gebleven Al dat wetenswaardige laat echter den koop
man volkomen koud; bet is hem slechts te doen het bizarre 
en onbekende aan den man te brengen. Ons publiek praat over 
kunst, doch voelt er nog niet veel voor, e 1 in de meerderheid 
van de gevallen is dc smaak slecht. 

Velen hebben beweerd of beweren nog, dat de nieuwe kunst 
zal verloopen in modegedoe; zeer zeker wordt zjj op dit oog en-
blik geëxploiteerd, doch zonder dat de principes van de nieuwe 
richting in waarde zullen verminderen. Zoo deelt spreker uit zjjn 
pereoonljjke ervaring een voorbeeld mede van een vakman, die 
allen ernst en het goed recht aan de nieuwe richting ontzegde en 
ecnigen tijd later hem op eenige geïmiteerde Engelsche spullen 
opmerkzaam maakte. Dezulken zjjn steunpilaren van ongure 
modezaken. Iemand die er niets van begreep, noemde elke nieuwe 
uiting Tooropiaan-cb, en had wellicht nooit iets van Toorop gezien ; 
alles werd door bem uit den booze en als gekkenwerk gedecreteerd. 
Doch als men meer de verantwoordelijkheid voelt en meer aan
dacht gaat wjjden aai de eischen van gebruik en bestemming, 
getoetst aan waarheid en oprechtheid, dan zal men mede mogen 
spreken in de keuze, 't Zjj men werkt in steen of bout, in been 
of metaal, het is om het even, als men zich slecht bewast ia 
dat het uitingen zjjn, ontstaan uic de veranderde levenBopvattin-

fen van onzen tijd. Niet de artist vormt de kunst; hjj is slechts 
et middel waard >or de gemeenschap zich nit. Het sluimert nog, 

doch het ontwaken komt en zal verhalen aan allen van de 
vreugde en de bezieling. In de duisternis, eindigt spreker zjjn 
boeiende rede, zingt de nachtegaal zjjn schoonste lied, tot de 
leeuwerik al stijgende den dag begroet. 

De Voorzitter dankte namens alle aanwezigen spreker voor 
de fraaie wjjze waarop hij zijn voelen voor de nieuwe kaast heeft 
uitgedrukt. 

De geëxposeerde teekeningen voor de prijsvraag van denjgevel 
voor de Levensverzekeringsmaatschappij „Rotterdam" van den 
beer C. T. J. v. Wjjk te Rotterdam werden bezichtigd, en ook 
enkele studiën van den heer Ellens, die, op eene door den Voor
zitter gedane vraag of die bij de lezing behoorden, mededeelde, 
dat het studiën waren, om te doen zien, dat tik die serieus wil, 
zijn werk kan toonen. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer Je Redaltur! 
Reeds sedert tsl van jaren zend ik aan uw blad do versla

gen van de afd. vergaderingen en tracht ik zoo trouw mogelijk 
de nu en dan voorkomende lezingen woordelijk weer te geven; 
ik behoef u niet te zeggen dat dit lang geen gemakkelijk werk 
is Na afloop van de vergadering wordt dan meestal in hoofd
trekken gememoreerd om den dag daarop uit te werken en aan 
de hand van het op de vergadering geschrevene meer uitvoerig 
bet verslag te maken en te verzenden. Zoo ook deed ik met het 
verslag van de lezing, die op 31 Jan. j . 1. des avonds van om
streeks 9—10J uur gehouden is door den heer H. Ellens, leeraar 
aan de ambachtsschool alhier. Doch hoe groot was mijn verbazing 
toen ik in bet inorgenblad van de Rotterdammer en bet Handels
blad van Donderdag reeds een uitvoerig verslag vond met den 
aanhef: „Men meldt ons uit Arnhem:" 

Wat voelt men zich dan klein, mijnbeer de Redacte ur, bjj dergelijke 
verslaggevers-handigheid. Wjj hebben of badden zoover ik weet 
tot heden nooit de eer genoten een verslaggever of correspondent 
van de N. R. Ct. in ons midden to zien, maar, hoe dit zij. het 
verBlaggevorsrecord is met dit stuk geslagen. Wellicht is na afloop 
alles per telefoon of auto-car naar Rotterdam geseind of gebracht; 
want het morgenblad wordt in den nacht gedrukt, om des mor
gens reeds tijdig den lezers van het belangrijke nieuws kond te doen. 

Of zou wellicht een goed vriend van den spreker den middag 
vóór de te houden lezing reeds hebben geschreven: 

„Voor de afdeeling Arnhem der Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst hield hedenavond" enz. 

Msar dan heeft die vriend den heer E. een slechten dienst bewezen. 
Immers de heer E. heeft op zeer scherpe wjjze, en ik ga met dit 
beginsel mede. den staf gebroken over alle meubelmakers, archi
tecten en anderen die uit puur winstbejag zich worpen op de 
geesteskinderen van de eerste voorloopers van de zoogenaamde 
nieuwe kunst, enz. Maar, mijnheer do Redacteur,, winstbejag en 
reclame zijn vrijwel synoniem, en de slechte dienst door den 
correspondent- of verslaggeverviiend bewezen, is erg duidelijk. Ik 
zou zoo meenen dat eene lezing.alleen voor vakmannen gehouden, 
ook in de vakbladen en allereerst in bet orgaan van de ver
eeniging waarin de heer E. heeft gelezen, behoorde te komen, en 
wanneer dit gelezene werkelijk van belang is voor het groote 
publiek, ziet men herhaaldelijk de N R. Ct. die stukken over
nemen, en meestal wordt dan ook op de afd.-vergaderingen het 
gelezene aan den secretaris ter hand gesteld; doch ook in het 
Bouwkundig Weekblad zag ik helaas nog geen verslag. Wel had 
do Arnhemsche Courant de lezing woordelijk opgenomen, ook alweer 
een bewijs dat wij verslaggevers van bouwkundige bladen, dus 
dillettanten, in het maken van verslagen tegen de professionals 
van het vak niet opkunnen. Of heeft ook weder een ander vriend 
van den heer E. het geheele dossier geleend aan de Arnh. Ct ? 
Dan, mijnbeer de Redacteur, hoewel erkennende dat er veel goede 
prinoipen in het gelezene waren te vinden, spijt het mij te moeten 
ontdekken dat de geachte spreker glashelder bewijst, dat ook in 
de groote toekomst-gemeenschapskunst, die bjj in het verschiet 
reeds zag, de menschen menschen zullen blijven met al hunne 
eigenaardigheden, en dat die gemeenschapskunst winstbejag en 
reclame niet zal verdringen, en die eerste eigenschap is, dat 
verzeker ik u, flink onder het mes geweest en dus ook volgens 
wiskunstige duidelijkheid de tweede. 

LT dankzeggende voor de opname, mijnheer de Redacteur. 
Arnhem, 6 Febr. 19C0. 

Hoogachtend, 

A. R. FHEUI. 

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

's-GitAVKNUAtiK. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs zal 
Dinsdag 18 Februari in het lokaal „Diligentia" eene vergadering 
houden, waarin o. a. de volgende punten aan de orde gesteld 
worden: 

lo. Beschouwingen naar aanleiding van het wetsontwerp rege
lende het staatstoezicht op de volksgezondheid, docr den heer 
Snmont. 

2o. Technische aanteekeningen tydens een bezoek aan de Ver-
eenigde Staten van Noord-Amerika, door den heer R. P. J . Tutoin 
Noltbenius. 

80. Korte mededeeling omtrent den stand van zaken wat betreft 
da voltooiing van het Panamakanaal, door den beer G . E . V. L. 
van Zuijlen. 

— Dinsdag jongstleden werd in de openbare Raadsvergadering 
bet eerste in behandeling genomen het af wjj zend preadvies op 
net adres van de beeren mr. A. J . E. A. Bik en H. H. Nicolaï, 

om subsidie uit de gemeentekas voorde uitzending van werk
lieden naar da wereldtentoonstelling te Parijs in 1900. 

De heer Schroot maakte de vergt lijking in het preadvies met 
dergelijke uitzending in 1889 en deed uitkomen, hoe het plan 
thans behoorlijk en volledig is voorbereid. Hjj stelde voor te be
sluiten aan de commissie ad hoe een gemeentetoelage toe te 
kennen, geljjkstaande met bet bedrag dat van particuliere znde 
zal worden bijeengebracht., doch tot een maximum van /"ÏOOO, 
en onder beding dat later een officieel rapport omtrent de uit
komsten der uitzei ding zal worden overgelegd. 

Het voorstel-Schroot werd ten slotte verworpen met 19 tegen 
9 stemmen en het afwijzend preadvies goedgekeurd. 

— In dezelfde Raadszitting werden de voorstellen omtrent het 
personeel der duinwaterleiding, waarvan sprake was in het voor
gaande nomnier, in behandeling genomen. Het eerste deel (de 
aanstelling van een adjunct-directeur, op eene jaarwedde van 
1 2500) werd aangenomen. Het tweede gedeelte (aanstelling door 
B. en W.) met 17 tegen 6 stemmen verworpen en het laatste 
deel, om den hoofdopzichter Kapitz den titol van bouwkundige 
te verleenen, goedgekeurd. 

— De Nederl Regeering zal op het 10de internationaal congres 
voor hygiëne en demographie worden vertegenwoordigd door de 
heeren ' J . F. W. Conrad, lid der Tweede Kamer, voorzitter van 
bet Koninklijk Instituut van Ingenieurs; Dr. W. P. Ruyscb, ad
viseur aan het Ministerie van Binnenl. Zaken; Dr. A. P. Fokker; 
hoogleeraar te Groningen, en Dr. C. A. Verry'u Stuart, directeur 
van het centrale bureau voor de statistiek to 's-Gravenhage. 

— De architecten bij de Nederlandscho commissie voor de 
wereldtentoonstelling te Parijs zullen in de tweede helft van deze 
maand te Porys een aanvang maken met het stellen der inrich
tingen voor de groepen opvoeding cn onderwijs, werktuigen en 
hulpmiddelen voor wetenschap en kunBt, en garens, geweven 
stoffen enz. Het materieel voor de installatio wordt alhier voor 
alzending gereed gehouden in een daartoe tijdelijk gehuurd onbe
woond huis. Alle werken zijn hier te-lande gereed naar de teeke
ningen der architecten. 

AMSTERDAM. Ten einde eene rechterlijke uitspraak te verkrijgen 
in het vraagstuk der N. Z. kapel, is Maandag jongstleden bij over
eenkomst der beide partyen, de gemeente en het kerkbestuur, 
eene kleine comedie afgespeeld. Klokke tion uur zond de heer 
Posthumus Meyjes, bouwmeester, een paar werklieden op het 
dak der k»pel aan de Rokinzijde om een aanvang te maken met 
het sloopen van een der geveltoppen. De stadsadvocaat, Mr. Kap-
peyne van de Coppello, bevond zich echter met twee heeren 
procureurs ter plaatse en eischte staking van dit vergrijp aan 
goed der gemeente. 

Bij deurwaarderse.vploit, beteckend door den deurwaarder Menagé 
Challa, is het kerkbestuur daarop gedagvaard tegen den 27n Fe
bruari a. s. 

Het werk der slooping is terstond gestaakt. (.V. A: C) 
WV rut ER VEER. Op de voordracht voor gemeente-opzichter zijn, 

uit 140 gegadigden, geplaatst de heeren F. H. de Haan, bouw
kundige te Amsterdam; G. J. Hiddink, idem te Arnhem, en E. 
Verschoyl, architect te Amsterdam. 

P E R S O N A L I A . 

— Bjj den Waterstaat in Nederl -Indië is: 
eervol ontslag verleend aan den opzichter 2e kl. E. G. 

B. ten Brink en de opzichters 3e kl. W. H. Th. O-trieb, Th. C. 
Geway, C. A. Torre, G. L. A. Kaltofen, Th. R. Clarck en A.Th. 
van der Zon Brouwer. 

geplaatst bij de directie de ter beschikking gestelde ambte
naren op non-activitcit, laatst ingenieur 2e kl. F. K. van Kooten 
en J . F. Quant; in de res. Palemhang. de opzichter 3e kl. Th. 
R. Clark; 

overgeplaatst van de res. Japara naar de res. Bantam, de 
opzichter 2e kl. W. J . Oh. de Mooy; van de res. Semarang naar 
de res. Japara, de opzichter 2e kl J. Vretdenburgh; 

ter beschikking gesteld van den chef der irrigatie-af-
deeling Serang, met Rembang als standplaats, de opzichter Se 
kl. W. H. Th. Ortleb. 

— „De Ingenieur" meent tc kunnen mededeelen, dat de be
noeming van den heer S. G. Everts, civiel-ingenieur, hoofdcommies 
aan het Departement van Waterstaat, tot hoogleeraar in de water
bouwkunde aan de Polytechnische School te Delft, tor vervanging 
van den hoogleeraar N. H. Henket, als zeker kan worden beschouwd. 

— Benoemd tot adjunct-ingenieur aan de gasfabriek te Arastar-
dam, de heer H. Kempkers, opzichter aan de gasfabriek te Zutfen. 

— De Minister van Waterstaat beeft den civiel-ingenieur A. M. 
Heuff benoemd tot tijdel. adjunct-ingenieur bij de werken tot ver
betering van de Vecht in Overijsel en tot buitengewoon opzichter 
J . Breed te Zijpo, bij de zee werken in Noord-Holland, en C. 
Beukelman te Zwartewaal, bij het verruimen der doorvaartopo-
ning van de Heeswijksche en Erpsche ophaalbruggen over de 
Zuid-Willemsvaart. 

— Benoemd tot directeur der gasfabriek te Zutfen de heer 
J . H. A. Albrecht te Enschede. 
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— Bij kon. besluit is bij rgks werf te Amsterkam bevorderd: 
tot teekenaar le kl , de teekenaar 2e kl. N. J . Grondhout. 

— Tot gemeente-opzichter te Leeuwarden ie benoemd de lieer 
E. J . Garrelde, bouwkundige aan de gemeentelijke gasfabriek te 
Groningen. 

— B. en W. van Groningen hebben benoemd tot kommaudant 
der brandweer, den heer B. J. Tjassens Keizer, gepens. kapitein 
van het O-I. leger, alduar. 

VACANTE BETREKKINGEN. 

— Opzichier van o p e n b a r e w e r k e n te Venlo. Jaar
wedde ƒ1200. Adres vóór 20 Febr. aan den Burgemeester. 

— O p z i c h t e r by den bouw eener pastorie voor eene R.-K 
gemeente. Adres lett. W., uitgevers Van Maatrigt & Verhoeven, 
Arnhem. 

— G e m e e n t e - a r c h i t e c t te Stad-Almelo, teveim direc
teur der gemeentereiniginir. Jaarwedde /"1600. Adres Burg. e n 

•Weth. vóór 15 Febr. (Zie advert, in dit no.) 

— B o u w k u n d i g o p i i c h t e r-t e e k e na a r, voor 4 maan
den. Salaris / 7o. Adre* lett. L, Boekh. Gebrs. van Brederode, 
Haarlem. {Zie adv. i» het vurig no.) 

— Een opzichter, ervaren in bouw- en waterbouwkunde, 
bfj voorkeur reeds by spoorwegaanleg werkzaam geweest zijnde 
en een bekwaam teekenanr, b'j de Noordooster-locaalspoor-
wegmaatschappy. Adres de directie te Zwolle. (Zie adv. in hel 
vorig no.) 

— O p z i c h t e r by de gasfabriek en waterleiding der gemeente 
Zutfen Salaris ƒ800 met woning, vuur en licht. Brieven vóór 
18 Febr. Gelegenheid tot pers. kennismaking 17 Febr., van 10— 
12 en 2 4 uren. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in behnofiten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneeraen tweemaal per /aar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met d* toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een net jongmens?b. 24 jaar oud, 7 jaar pract. timmer
man, in staat gewone Kebon wou te detailleeren on van goede 
get. voorz., zoekt met April plaats op kantoor van een architect. 
Salaris voorloopig geen vereischte. Adres no 73 Bureau dezes. 

(l) 

INFORMATIE-BUREAU TECHNISCHE VAKVEREENIGING 
MARNIXSTRAAT 3 6 0 , AMSTERDAM. 

1 Bouwk. teekenaar, leeft. 20 j . , ongeh., verl. sal. / 40. 
3 Opz-teek., leeft. resp. 21 ,2 en 23 j . , ongeh., verl. sal. 

resp. / 60, / fco en / 60 a 70. 
I Waterbouwk.-opz , leeft. 24 j , ongeh., verl sal. / 70. 
1 Opz. landmeter, „ 37 j ,f l$oo 

per jaar. 
1 Mach. electricien, leeft. 45 j . , ongeh , verl. sal. / 16 

a 20 per week. 
I Werktuigk.-teekenaar, leeftijd 22 j . , ongeh. 

Te S T A D A J L M J E L O wonkzoo 
spoedig mogelijk g e v r a a g d een 

1 
Th VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 

Mem. San. Inst L O N D O N . 
Kantoor: ISO l»e Ku> terkade, AMSTKKI»AM, Filiaal: 36 Kokin. 

'J'KVKNs Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, to Barrhead, 
j _ . . . .Specialiteit voor de Levering van lomflecte Badinrichtingen —Privaat-Inrichtingen.— 

Directeur üer bemeentereinÜrinC. S n a D k ' ' Closets zyn nog niet overtroffen — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.— 
0 °' Closets, IVaschta'els. Urinoirs enz. — V E K 11 A K I i 1 V U MI V K . V T I M T I E 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen 
Teekeningen en prij»op<*aven gratis. Wederverkoopers geuieteu het gebruikelijke rabat 

op eene jaarwedde van f 1600.—. 
Zijne instructie zal Ij - pa'en, dai luj 
zonder vergunning van Burgemeester 
eu Wethoudort; geen werkzaam!» <!• n 
voor particulieren zal mogen verrichten. 
Het ligt in de bedoeling het verleenen 
van die vergunning tot een» hoog-
uitzond erin;r te maken. Aongifte bij 
gezegeld adres vóór 15 Februari a. ,v. 
aan d n Burgemeester van S T A D 
AJL^1EI<0. in persoon alleen wan
neer meu daartoe uitgenoodigd wordt* 

tegen b i 11 ij k e n prijs: 
lo. de „ W a t e r b o u w k u n d e " , 

bewerkt moor Hoogletrareo der P. S. 
voor Z o o v e r r e ihans verscheden. 

2o S a i m u l u n g A r c h i t e c t o 
n i s c h e E n t w u r f e , von C. P. 
S C t ü N K K L , Volstandige Au9gabe in 
174 Tafrla. 

Adres letter Z, Bureau Opmerker. 

H. P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 

B O T • K R D A M . 

Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVMS, 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille AM STEE
MAM 1894, en Gouden Medaille DOR
DRECHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met al tr i jden
den bakvloer en Draaiovens . 

V A N R IJN & C o , SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. 

| Kontuur en M"«<!zijn Bloemkwceker-
slrnut tï4 b.jd Si>uwe Binnenweg. 
Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

ö - l » t a » v e r 25 i l v e r i n g -
voor de fft'ootnte m a l e n . 

BECKER &BUD0INGH. 
A r n h e m . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAM 

W A T E R P A S - I I O E K M E E T -
IN ANDERS 

I N S T B U S U E W T E M , 
voor INGENIEURS, A R C H I T E C T ! ! , 
LANDMETERS, TEEKENAARS, tav 

G e ë m a i l l e e r d e 

F * e i l s c h a l e n . 

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

van A o u l en van mtaat, in verschillende 
conutruclién. Prijscouranten • • in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

W. ÈWm Mm HCMMOKtVMi 
Fabrikant, Prinsengracht 516, AIS11RP1E 

REDACTEUR : F. VV. VAN GF.NDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, V Cravenhage 

Abonnementsprijs per jaar b:j vooruitbetaling voor het binnenland Advcrtentien van 1 lot 6 regels / «00, h e t ^ j ^ ^ J ^ J ^ ^ ^ 
. • • I '. M . C . . A r. _ ,1 . M M I I U I n n.I . .n A..r 1 'i »̂  t • I, n i I» ........v..^. ,J„ J , ^ . _ = 

5.— ; voor lielgié ƒ6.50 en voor di overige landen der Post-ume, 
met inbegrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, / 7 50. Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaat /0.25, zonder plaat ƒ0.15 

Auvcrtemien van 1 101 o icgcis / i.uu, uci UCTIJJUH—-
begrepen; v.or eiken regel meer /0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slecbts tweemaal gerekend. 

Tor drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Pot Vaderland" 

D E Z E V E N L A M P E N D E R B O l W K L N S T . 

I. 

Onder de boeken, die John Ruskin schreef is dar, 
hetwelk „The Seven Lamps of Architecture" heet, 
voor de beoefenaars van de bouwkunst een der merk
waardigste. 

A i s voortbrengsel van letterkunde staat het mis
schien minder hoog dan de „Stones of Venice" ; het 
onderwerp, eene wijsgeerige bespiegeling over de 
bouwkunst, leende zich niet overal voor fraai-gestclde 
zinnen. Tech is het proza van meer dan gewone 
hoedanigheid en verraadt de stijl den man. 

Het boek is van bescheiden omvang en bestaat uit 
een korte inleiding en zeven hoofdstukken. 

Toen Ruskin in 1849 ' i e t v v e r ^ schreef, was hij een 
Streng-geloovig Protestant. Maar toen het boek in 
1880 werd ter perse gelegd, zei dc schrijver in hel 
voorbericht, dat hij .,de uitingen van dit woedend en 
ten eenen male valsch Protestantisme" had weggelaten, 
omdat hij ze als dwalingen zijner jeugd erkende. 

D e schrijftrant herinnert dikwijls aan het Oude 
Testament. Ruskin zegt, dat hij tot de keuze van den 
titel gekomen is door het lezen van Psalm 119, vers 
105, dat luidt in de Statenvertaling: „ U w woort is 
een lampe voor mijnen voet, ende een licht voor 
1.lijnen padt". De Engelsche en ook de Latijnsche 
vertaling spreken hier echter niet van een lamp, 
maar van een lantaarn i „Lucerna pedibus meis" 
„ T h y word is a lantern". Daarom zou ik hier eer 
denken aan dat gedeelte van het vierde hoofdstuk 
der Apocalypsis, dat in de Statenvertaling dus lu id t : 
, E n d e seven vyerige lampen waren brandende voor 
den throon, welke sijn de seven Geesten Godts", ter

w i j l de Engelsche vertaling het geeft a ls : „And there 
ware seven lamps of fire burning before the throne, 

which are the seven spirits of God". De schrijver 
heeft nu willen doen zien, hoe, naar zijne mecning, 
l i e zeven geesten in de bouwkunst zich uitten. 

De inleiding geeft ecne beschouwing over de wet
ten, die de kunst in iiet algemeen behcerschen, en die 
volgens Ruskin, overeenkomen met die der zedeleer. 
Het was des schrijvers bedoeling, het bestaan van 
die wetten aan te toonen. „Daar zij", zegt hij, „niet 
slechts behoeden tegen dwalingen van allerlei aard, 
maar ook het eenig middel zijn, om 't tot iets te bren
gen, geloof ik niet re veel gezegd te hebben, to -M 
i l : deze wetten de Lampen der Bouwkunst noemde. 
Toen ik trachtte den aard van haar licht vast te stel
len, heb ik mij niet bezig gehouden met het beant
woorden der vraag, welke de beletselen zijn geweest, 
die, haast ontelbaar, dat licht hebben verhinderd te 
schijnen. Dat ik mij daarvan onthield was echter 
geenszins uit onverschilligheid ; had ik dit onderzoek 
beproefd, dan zou mijn werk allicht dwalingen heb
ben bevat, die aan afgunst of nijd hadden kunnen 
worden toegeschreven." 

Het eerste hoofdstuk heet „De L a m p der Offer
vaardigheid". Het begint met de volgende s tel l ing: 
„Slechts dan is bouwen een kunst, wanneer de gebou
wen door menschenhand, voor welk doel ook, opge
richt, zóó zijn geschikt en versierd, dat het aanschou
wen dezer bouwwerken den mensch geestelijk gezond 
maakt, hem kracht geeft en hem vreugde verschaft". 

E e r Ruskin tot de bespreking dier stelling over
gaat, maakt hij onderscheid tusschen bouwkunst en 
bouwen. H i j verstaat onder bouwen het optasten van 
verschillende stoffen, die de natuur oplevert, tot een 
geheel, dat voor een bepaald doel geschikt is. D i t 
samenstellen heeft echter niets met kunst te maken, 
ook niet, als het met hét uiterste vernuft geschiedde. 
De samenstelling is voor Ruskin dan ook volstrekt 
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geen grondslag, waarop een kunst, hoe dan ook, zou 
kunnen rusten. M e n merkt hier reeds het onderscheid 
tusschen de zienswijze van den Engelschen schrijver 
en die van Viollet- le-Duc. 

D e bouwkunst treedt pas op, wanneer aan het 
bouwwerk datgene wordt toegevoegd, wat het waar
dig of schoon doet zijn, maar wat, als men alleen op 
de nuttigheid let, achterwege zou kunnen blijven. 

E n nu verstaat Ruskin onder de „lamp der offer
vaardigheid" de geneigdheid om dit overtollige, dat 
zou kunnen gemist worden, toch aan te brengen. 

Deze geneigdheid kan zich op verschillende wijzen 
toonen. „ W a n n e e r twee marmersoorten, beiden even 
fraai, geschikt en duurzaam, verkrijgbaar zijn, dan 
zal de geest der offervaardigheid ons nopen, daarvan 
het meest kostbare te kiezen." Zoo deed men in vroe
gere tijden, als het gedenktcekenen gold, zegt Rus 
kin, maar hij wijst er tevens op, hoe in onze dagen 
slechts het streven is, om voor zoo min mogelijk geld 
zoo veel mogelijk te verkrijgen. 

De schrijver gaat vervolgens na, lux? dc geest van 
offervaardigheid zich bij het bouwen van kerken be
hoort te. uiten. A l s ijverig Protestant moet hij erken
nen, dat niet het aanzien van het bedehuis, maar het 
geloof dergenen, die er in samenkomen, bij de be
oordeeling gewicht in de schaal legt. Doch in een 
uitvoerig godgeleerd betoog tracht hij aan te toonen, 
dat ook de Protestanten voor fraaie kerken moeten 
zorgen, en dat zij verkeerd doen, door die zorg als 
wereldsche ijdelheid te beschouwen. 

Ruskin ergert zich er aan, dat de geloovigen veel 
geld aan de versiering en de inrichting hunner huizen 
besteden, maar dat ' i j haast niets voor het instand
houden en verfraaien der kerken over hebben. 

Sedert Ruskin dit schreef, zijn in het Vercenigd 
Koninkr i jk ontelbare nieuwe kerken gebouwd, en vele 
oude „gerestaureerd" ; groote sommen werden aan dit 
alles ten koste gelegd. Men zou dus kunnen denken, 
dat hij in i88<> zeer tevreden was over wat hij door 
zijn boek had bereikt. D i t was evenwel zoo niet. Want 
in de voorrede van dat jaar zegt h i j : „Dit boek is 
wel het meest nuttelooze geweest, dat ik ooit geschre
ven heb. Want de gebouwen, die ik beschreef, zijn 
óf afgebroken, óf keurig netjes afgeschraapt en als 
nieuw gemaakt, en zoo in een toestand gekomen, nog 
treuriger dan dien van het diepst verval". Ruskin, wij 
zullen dit later zien, was namelijk een verbitterd 
tegenstander van onze veelgeroemde „restauraties". 
E n over dc nieuwe, streng „in stijl" gebouwde kerken 
was hij ook slecht te spreken. 

Het is hier niet de plaats, over bovengenoemd god
geleerd betoog, dat door tal van bijbelteksten wordt 
toegelicht, uit te weiden. Ik ga dus over tot datgene, 
wat Ruskin over het woonhuis in het midden brengt. 
H i j verklaart volstrekt niet te bedoelen, dat de wo
ningen der menschen leelijk, of zelfs maar eenvoudig 
moeten zijn. „He t ; s mij wel, dat zij met zooveel 
pracht, zorg en schoonheid, als mogelijk zijn, worden 
ingericht. Maar ik zou niet willen, dat nuttelooze uit
gaven gedaan werden voor versierselen, die niemand 
opmerkt, zooals plafondlijsten, deuren in eikenhout 
geverfd, rijkgedrapeerde gordijnen en dergelijken. 
A a n zulke zaken zijn wij, deels door onze dwaas
heid, deels door onze traagheid, gewend gewor
den, zoodat gehcele takken van nijverheid daar
door in het leven kwamen. E n toch heeft geen 
enkele dezer overtolligheden er zich ooit op kunnen 
beroemen, ons ook maar een oogenblik van wer
kelijk genot te hebben verschaft, of ons van het 
geringste nut geweest te zijn. A a n zulke dingen be

steden wij veel geld en het gevolg is slechts, dat ons 
leven gemak, mannelijkheid, achtbaarheid en frisch-
heid verliest Ik spreek uit ondervinding: ik weet 
wat het is, te leven in een hut, op een houten vloer, 
onder een houten zoldering, bij een haard van grijzen 
steen. Men voelt zich daar in menig opzicht gezonder 
en gelukkiger dan als men woont tusschen een 
Turksch tapijt en een verguld plafond, bij een prach
tig gepolijsten insluithaard." 

Ruskin zou willen, dat de menschen hun leven ver
eenvoudigden, en dat zij, wat dus kon worden uit
gespaard, besteedden om iedere stad in Engeland 
van een marmeren kerk te voorzien. In zijn aantee-
keningen van 1880 erkent de schrijver, dat deze 
wensch van 1849 eigenlijk dwaas was. W a n t hij ziet 
wel in, dat de pracht van het kerkgebouw niets te 
maken heeft met de vroomheid van hen, die daar 
samenkomen. 

Het denkbeeld „offervaardigheid" wordt echter ook 
op andere wijze in het hoofdstuk te pas gebracht. Die 
offervaardigheid moet zich namelijk daardoor toonen, 
dat ieder mensch al wat hij doet met geheel zijn hart 
en geheel zijn ziel en geheel zijn verstand verricht. 

Wie dit offer brengt, meent Ruskin, vindt zijn be
looning, wie het niet brengen wil , vindt zijn straf. 
D e bouwers der 19e eeuw hebben hun best niet ge
daan, en daarom staat, wat zij voortbrachten, zooveel 
lager dan het werk hunner voorgangers. Met het geld, 
dat ter hunner beschikking werd gesteld, wilden zij 
slechts z o o v e e l mogelijk maken, zonder te vragen, 
of, wat zij verrichtten, wel zoo g o e d mogelijk gedaan 
werd. 

A l s vroeger, zegt de schrijver, een architect een 
zeker bedrag had, om beeldhouwwerk aan een gebouw 
te maken, dan ging hij naar den besten meester, dien 
hij vinden kon, en betaalde hem veel geld voor be
trekkelijk weinig versiering. Doch de tegenwoordige 
bouwmeesters zoeken de slechtste beeldhouwers op, 
omdat deze weinig vragen, en dus groote vlakken met 
hun werk gevuld kunnen worden. 

De vraag wordt vervolgens behandeld, of de af
werking van die deelen bij een bouwwerk, welke niet 
in het gezicht komen, even zorgvuldig moet zijn, als 
die van andere, welke goed in het oog vallen. D i e 
vraag, 't kan ons niet verwonderen, beantwoordt Rus
k in toestemmend. Ook dit is een offer, dat behoort 
te worden gebracht. 

Doch de schrijver maakt toch eenig voorbehoud. 
H i j deelt niet de meening van diegenen, welke, erop 
wijzend, dat de bovenste bladeren van een boom even 
fraai zijn als de ondorste, ook verlangen, dat bij de 
versierselen van een gebouw geen rekening gehou
den zal worden met het gezichtsvermogen van den 
beschouwer. 

H i j toont aan, dat bij de schoonste werken van 
het verledene, de fijnste versierselen laag bij den 
grond zijn gemaakt, terwijl meer sprekende vormen 
voor de hoogere deelen werden aangewend. 

H e t slot van het hoofdstuk is gewijd aan de be
spreking van wat men, bij versiering van bouwwer
ken, onder overlading heeft te verstaan. Slechts daar 
wi l Ruskin van overlading gesproken hebben, waar 
de versierselen slecht zijn ; bij goede versierselen kan, 
vogens hem, geen overlading voorkomen. D e meening 
der Duitschers „dass man des Guten auch zuviel be-
kommen kann" deelt hij dus niet. 

H e t is vreemd, dat de schrijver in 1880 bi j dit 
gedeelte geen noot heeft gevoegd, om het onhoudbare 
van zijn stelling te erkennen. Want over wat goéd, wat 
slecht ornement is, loopen de denkbeelden zeer uiteen. 

Welke eischen stelt nu Rusk in aan een goede ver
siering? H i j zegt het ons in dit hoofdstuk nog niet, 
maar hij geeft wel eenige voorbeelden van wat naar 
zijn oordeel goed, en wat slecht ornement is. 

Onder de goede versieringen noemt hij die van 
de kerk van San Zeno, te Verona, waarbij hij bl i jk
baar bedoelt haar westelijken gevel, die uit de 12e 
eeuw afkomstig is, en die uitmunt door de fijne be
handeling der details. He t beeldhouwwerk is luet 
alleen bij de portalen aangebracht; daarboven is de 
gevel vrijwel onversierd gelaten. 

Een ander voorbeeld zijn de portieken van den 
kruisbeuk der kathedraal te Rouaan, die in de 13e 
eeuw gemaakt zijn. H i e r prijst Rusk in de reliefs van 
het benedendeel. Maar ook de uitermate rijke Laat-
Gothische westelijke gevel dierzelfde kerk deelt in 
den lof, ofschoon Ruskin ervan zegt: „Di t werk Is 
slechts Flamboyant, met bedorven Renaissance mo
tieven". Maar het beste acht hij.toch den noordelijken 
kruisbeukgevel. 

Zeer uitvoerig is de schrijver over Giotto's klok
kentoren te Florence. V o o r dit werk heeft hij onver
deelde bewondering, wat hem niet belet ook den Laat-
Gothischen toren van de kathedraal te Rouaan als een 
zeer geslaagde schepping te noemen, ofschoon hier 
de r i jkdom misschien wat a l te groot is. 

Maar de gevel van de kerk der Certosa, te Pavia, 
en die van de Cappella Colleoni, te Bergamo, worden 
om hun rijke versiering afgekeurd. Rusk in zegt, dat 
hij deze haast niet kan aanzien ; toch behooren zij 
tot de prachtigste der Renaissance, en zijn zij met 
groot meesterschap uitgevoerd. De Renaissance heeft 
het echter bij Ruskin verbruid ; in haar voortbreng
selen kan hij maar hoogst zelden iets goeds ontdek
ken. M e n zou zeggen, dat hij geen orgaan had 0111 
hare werken te zien en te genieten. D e eenzijdigheid, 
die den schrijver kenmerkt, verraadt zich hier. 

Rusk in kim zich niet voorstellen, dat er menschen 
zijn, die anders denken dan h i j ; objectief oordeelen 
is hem onmogelijk. D i t is ongetwijfeld een zijner 
zwakke zijden. 

Over een der Laat-Gothische overhuivingen van 
den westelijken gevel der kathedraal te Rouaan 
raakt hij in verrukking. H i j beeldt haar af, en 
verklaart haar als „het meest uitgezochte werk der 
Laat-Gothiek, dat ergens bestaat". Bi j alle onder
deden van deze en ook van de andere overhuivingen 
staat hij met liefde stil. H i j bewondert hier zelfs de 
zichtbaar gebleven beitelslagen. 

T e n slotte maarct hij een vergelijking tusschen 
bouwstijlen die streng, en die weelderig zijn. H i j 
acht de eenvoudige op den duur vervelend; slechts 
de rijke werken spreken van waarlijke offervaardig
heid hunner makers. 

In een volgend opstel zal ik „De Lamp der Waar
heid'', zeker een der meest belangrijke van de zeven, 
bespreken. 

A . WT. W . 

T E C H N I S C H O N D E R W I J S . (•) 
Toen Ruskin , de beroemde, nu pas overleden E n 

gelsche schrijver, aan wien de nieuwe kunst en de 
nieuwe samenleving zooveel te danken hebben, eens 
een metselaar aan het werk zag, die zijn vak vol
komen machtig bleek te zijn, schudde hij hem dank
baar de hand. Maar toen hij hoorde, dat de man 
lezen noch schrijven kon, omhelsde hij hem en prees 

' • •O Voordracht van den heer A. W. Weissman, gehouden in de 
vergadering van 24 Januari jl. der afd. Amsterdam van de Technische 
Vakvereeniging. 

hij hem gelukkig, dat hij zijn gehcele verstand ge
bruikt had om het metselvak te leeren, en zijn tijd 
niet aan het verkrijgen van voor hem onnutte weten
schap had verbeuzeld. 

Gi j ziet hieruit, welke opvatting deze groote den
ker van technisch onderwijs had. Indien deze opvat
ting de juiste mocht zijn, dan zou het gehcele moderne 
technisch onderwijs veroordeeld wezen. 

Laat ons eens nagaan, wat hiervan is. A l l e tech
niek beduidt handeling, of behoorde dit althans te 
beteekenen. Een bespiegelende techniek is eigenlijk 
iets onbestaanbaars. Dat wij dit niet inzien ligt aan 
de eigenaardige toestanden, welke onze eeuw, die 
haast scheiden gaat, in het leven heeft geroepen. W i j 
zijn er aan gewoon geraakt, wetenschap en techniek 
als woorden van gelijkluidende bcteekenis te beschou
wen, ofschoon dit in werkelijkheid niet zoo is. 

Hiermede wi l ik geenszins gezegd hebben, dat de 
wetenschap aan de techniek niet groote diensten zou 
bewijzen. Mi jn bedoeling is slechts te doen uitkomen, -
dat de taak van den technicus geen andere is, dan 
de ontdekkingen van de wetenschap op het werkelijk 
leven toe te passen. 

Het zij mij vergund dit met een paar voorbeelden 
toe te lichten. De wetenschap had ontdekt, dat, wan
neer men de oxyden van sommige metalen boven 
een brander van Bunscn verwarmt, zij een helder 
licht geven. Maar het waren technici, die ons aan 
de kousjes hielpen, welke ons vergunnen met de 
ontdekking der wetenschap ons • oordeel te doen. 
Reeds in 1836 vond Wöhler , dat calciumcarbiet, met 
water in aanraking gebracht, een brandbaar gas voort
bracht. Doch deze wetenschappelijke ontdekking was 
al weder voor de nienschheid van weinig nut, zoolang 
de techniek geen middelen bedacht had, waardoor zij 
in de practijk toepassing kon vinden. 

D e geleerde heeft tot taak de zuivere wetenschap 
te beoefenen ; de technicus moet daarentegen voort
durend het oog op de practijk gericht houden. M e n 
zag dit echter niet altijd in. Een veertig jaar geleden, 
toen de techniek pas in haar kindsheid was, maar 
de wetenschap reeds op verrassende ontdekkingen 
kon wijzen, werden de betrekkelijk nog zeldzame 
technici verre achtergesteld bij de geleerden. M e n 
meende dien technici een grooten dienst te doen, 
door voor hen de gelegenheid open te stellen tot he* 
maken van studiën, die hen later in staat zouden 
stellen de mannen der zuivere wetenschap naar de 
kroon te steken. 

In dien tijd kwam de wet van 2 M e i 18(13, hou
dende de regeling van het „Middelbaar Onderwijs", 
hier-te-lande tot stand. Het kan ons dan ook niet 
verbazen, dat zij beoogde de zuivere wetenschap, en 
dus afgescheiden van alle eischen, die het dagelijksch 
leven stelt, te verspreiden in den ruimst mogelijken 
kring. V a n die verspreiding werden de schitterendste 
uitkomsten verwacht. 

He t tegenwoordig geslacht is veelal van meening, 
dat de wet van 2 M e i 1863 uitsluitend bedoelde de 
zegeningen der wetenschap aan de kinderen der 
meergegoeden ten deel te doen vallen. M e n kent 
slechts de Hoogere Burgerscholen en de Polytechni
sche School als inrichtingen van middelbaar onder
wijs. 

Doch ik zal hier artikel 13 van de wet mededeelen, 
om te doen zien, dat de opsteller een andere meening 
was toegedaan. 

„De burgerscholen, voornamelijk bestemd voor aan
staande ambachtslieden en landbouwers, zijn dag- en 
avondscholen. 



53 

„De burgerschool is van een tweejarigen cursus. 
„Aan de burgerschool wordt onderwijs gegeven in • 
a. de wiskunde ; b. de eerste beginselen der theo

retische en toegepaste mechanica en der kennis van 
werktuigen ; t>. die der natuur- en scheikunde ; d. die 
der natuurlijke historie; e. die der technologie of 
der landbouwkunde; / . de beginselen der aardrijks
kunde ; g. die der geschiedenis; h. die der Neder-
landsche taal; /. de eerste gronden der staathuishoud
kunde ; het hand- en rechtlijnig tcekenen ; l. de 
gymnastiek. 

„De gemeenteraad bepaalt, of de beginselen dei-
technologie dan wel die der landbouwkunde onder
wezen zullen worden ; hij kan ook bepalen, dat in 
beide vakken onderwijs gegeven zal worden. H i i 
kan ook bij de opgenoemde vakken van onderwijs 
dat in het boetseeren en in eene of andere vreemde 
taal voegen. D e raad bepaalt mede, welke van de 
in dit artikel genoemde vakken aan de avondschool 
onderwezen zullen worden." 

De „aans taande ambachtslieden en landbouwers" 
zijn over het algemeen van deze scholen niet gediend 
geweest. De wet bepaalde wel is waar, dat in elke 
gemeente, waar de bevolking tienduizend zielen te 
boven zou gaan, ten minste ééne burgerschool, dag
en avondschool, moest worden opgericht, doch zij 
opende tevens de mogelijkheid voor de gevallen, dat 
op bezoek eener burgerschool weinig te rekenen 
ware, of in de behoefte op andere wijze voorzien 
zou zijn, om vrijstelling van de verplichting tot op
richting te verkrijgen. Daar beide deze omstandig
heden schier overal aanwezig waren, is het begrij
pelijk, dat er veel minder burgerscholen zijn geopend, 
dan waarop in [863 ongetwijfeld gerekend werd. Die 
er nog zijn, hebben een kwijnend bestaan. Zelfs de 
hoofdstad des rijks is er toe moeten komen hare 
burgerdag- en avondscholen op te heffen. 

H e t mag voor het standpunt van 1863 karakteris
tiek genoemd worden, dat de toenmalige wetgever den 
aanstaanden ambachtsman in tal van wetenschappen 
wilde doen onderrichten, maar niet in zijn ambacht, 
wat toch wel het meest voor de hand lag. E r was 
toen een meening heerschende, die thans minder a l 
gemeen is, maar toch nog hier en daar bestaat, als 
zou wie wiskunde, theoretische werktuigkunde, na
tuurkunde, scheikunde, geschiedenis, technologie, aard
rijkskunde, natuurlijke historie, staathuishoudkunde, 
een weinig Nederlandsche taal, tcekenen en gym
nastiek gedurende twee jaren bestudeerd had, nu van 
alle markten thuis zijn, zoodat de wereld voor hem 
open lag. 

Niemand kwam op de gedachte, dat het onzinnig 
was een leerling in 24 maanden de „beginselen" van 
twaalf vakken te willen bijbrengen, zoodat, indien 
er niets voor vacantiën gerekend werd, slechts twee 
maanden voor ieder vak beschikbaar waren. E n het 
schijnt, dat de wetgever niet eens overal de „begin
selen" voldoende vond. Want hij wilde blijkbaar de 
wiskunde, die hem zoo na aan het hart lag, in haar 
vollen omvang onderwezen hebben ! W i e maar eerst 
tot aan de hoogere machtsvergelijkingen gekomen 
was, kon niet missen later een uitstekend ambachts
man of landbouwer te worden! 

Maar, ik zeide het reeds, de personen, ten wier 
behoeve de wetgever was werkzaam geweest, waren 
het niet met zijn inzichten eens, en toonden daardoor 
meer gezond verstand dan hij. A l die wetenschap 
achtten zij steenen voor brood, en zij voelden zich 
meer aangetrokken tot de ambachtsscholen, die het 
particulier initiatief in het leven riep. Het zou een 

zegen voor Nederland geweest zijn, als artikel 13 der 
wet op het Middelbaar onderwijs van „ambachts 
scholen" in plaats van „burger dag- en avondscholen" 
had gesproken. Dan was het ambachtsonderwijs, dat 
nu van gebedeld geld moet bestaan, op de goede 
leest geschoeid geweest. 

De wetgever heeft gepoogd het onderwijs aanlok
kelijk te maken door „hen, die aan een burgerschool 
dat onderwijs hebben bijgewoond, eenmaal 's jaars 
gelegenheid të geven om, ten gevolge van een exa
men, een getuigschrift of diploma te verkrijgen". W i j 
zullen aanstonds zien, dat dit lokaas bij de andere 
inrichtingen van middelbaar onderwijs zijn uitwerking 
niet heeft gemist; bij de burger dag- en avond
scholen echter gaf het niets. 

W i j behoeven naar de oorzaak van dit verschijnsel 
niet lang te zoeken. Het bezit van de diploma's dier 
andere inrichtingen geeft zekere rechten, dat der 
burgerschool is slechts een onderscheiding, zonder 
meer. 

Voor wie de hoogere burgerscholen bestemd zijn, 
zegt de wet niet. A l s wij in het oog houden, dat als 
de bezoekers der burgerscholen slechts genoemd, 
worden „aans taande ambachtslieden en landbouwers", 
dan is het niet gewaagd te gissen, dat als die der 
hoogere burgerscholen bedoeld zijn alle overige 
jongelieden, met uitzondering van hen, die het hoo-
ger onderwijs willen volgen. 

Echter geeft de onderscheiding in hoogere burger
scholen met vijfjarigen en driejarigen cursus grond 
0111 te veronderstellen, dat de eerste voor aanstaande 
technici, oe tweede voor aanstaande kooplieden be
stemd moeten worden geacht. 

A l s men de opsomming nagaat, die de wet geeft van 
de wetenschappen, die aan een hoogere burgerschool 
met vijfjarigen cursus behooren te worden onder
wezen, dan komt men tot een dertigtal. D e cursus 
duurt hier vijf jaar ; werden ook hier geen vacan
tiën gegeven, en de beschikbare tijd gelijkelijk over 
de te onderwijzen wetenschappen verdeeld, dan zou
den dus al weder voor iedere twee maanden beschik
baar zijn. In de practijk geschiedt dit niet. Toen ik 
althans van 1871—1875 de Amsterdamsche Hoogere 
burgerschool bezocht, werd aan de abstracte weten
schappen het leeuwendeel van den tijd gegeven ; de 
(verige vakken werden uiterst stiefmoederlijk be
handeld. 

In mijn tijd werd ons altijd de Polytechnische School 
als het einddoel, waarnaar wij behoorden te streven, 
voorgehouden. U i t de „mededcelingen", die de direc
teur der Amsterdamsche school, thans inspecteur van 
het middelbaar onderwijs, ter gelegenheid van haar 
25-jarig bestaan in 1891 deed, bleek mij echter, dat 
van de veertien leerlingen, die in 1875 hun diploma 
verwierven, en waaronder ook ik behoorde, slechts 
één naar Delft gegaan is en het tot civiel-ingenieur 
gebracht heeft. E n toch schijnt ons jaar niet tot de 
slechtste behoord te hebben, daar het een zeer bekend 
geneesheer, een vermaard doctor in de philosophic 
en een leeraar aan de Konink l i jke Militaire Academie 
heeft voortgebracht. Treffender nog mag het heeten, 
dat de „mededeelingen", die ik boven aanhaalde, op 
een getal van 1021 leerlingen, die in 25 jaren eind
examen aflegden, er slechts 100 opnoemen als „in
genieur of daarvoor studeerende" . 

Toch geeft het diploma eener Hoogere Burger
school, met vijfjarigen cursus, eigenlijk slechts toe
gang toe de Polytechnische School, al wordt er ook 
overigens groote, misschien wel te groote waarde 
aan toegekend. 

Leerzaam is de lezing van het Kon ink l i jk Besluit, 
van den ioden Maart 1870, waarbij een algemeen 
reglement voor de eindexamens der hoogere burger
scholen is vastgesteld. In dit reglement wordt alleen 
gesproken van de scholen met vijfjarigen cursus. Het 
heet daar, onder meer: „Daar het eindexamen der 
hoogere burgerscholen moet dienen om te onderzoe
ken, of de jongelieden, die zich daartoe aanmelden, 
met vrucht den vijfjarigen cursus eener hoogere bur
gerschool hebben gevolgd, of een daarmede gelijk
staand onderricht hebben genoten, behoort bij dit 
onderzoek het hoofddoel der hoogere burgerschool, 
de vorming van ontwikkelde jongelieden, toegerust 
met de kundigheden, die de hedendaagsche maat
schappij in elk beschaafd man eischt, op den voor
grond te staan. De candidaten moeten dus bewijzen 
kunnen geven, dat zij door degelijke studie een vol
doenden grondslag hebben gelegd voor de speciale 
voorbereiding tot elk bedrijf of ambt en door veel
zijdige oefening van het verstand in staat gesteld 
zijn om met oordeel partij te trekken van de ervaring, 
die het practische leven hun zal aanbieden." 

He t doel, hier genoemd, is ongetwijfeld zeer schoon. 
Gevraagd mag echter worden, of de middelen, die 
de wet van 18(13 aangeeft, wel geschikt zijn om het 
te bereiken. Wanneer men de eischen leest, die het 
bedoelde Konink l i jk Besluit aan de candidaten stelt, 
en van de beantwoording waaraan het de uitreiking 
van een diploma afhankelijk maakt, dan duizelt men. 
H e t is twijfelachtig of er ooit een candidaat is ge
weest, die werkelijk aan alle eischen heeft beant
woord. Mocht hij bestaan hebben, dan moet hij later 
een universeel genie zijn geworden. 

Toch vindt de opsteller van het Kon ink l i jk Besluit 
dit niets bijzonders ; wat algemeen als buitengewoon 
geniaal zal beschouwd worden is voor hem niets 
anders, dan wat „in de hedendaagsche maatschappij 
elk beschaafd man" moet weten, ja hij acht het hoog
stens „een voldoende grondslag voor de speciale voor
bereiding tot elk bedrijf of ambt". 

D e practijk der laatste dertig jaren heeft evenwel 
aangetoond, dat de opsteller van het Kon ink l i jk Be
sluit zich op een al te verheven standpunt plaatste. 
Men behoeft de verslagen der examen-commiss iën 
maar te lezen, om tot de ervaring te komen, dat, wer
den de in het programma gestelde eischen inderdaad 
gesteld, het aantal uitgereikte diploma's bedroevend 
klein zou geweest zijn. 

Ik kan hier uit ervaring spreken ; vijf-en-tvvintig 
jaar geleden ben ik ook onder het mes geweest N o g 
staat het mij voor, hoe verheerlijkt onze vaderlijke 
directeur V a n Lankeren Matthes was, toen bij mij 
de mededeeling deed, dat ik de beste cijfers van alle 
candidaten behaald had, en dat er zelfs verscheidene 
malen een 10, die anders zeldzaam scheen, omdat dit 
het teeken van „u i tmuntend" was, op mijn staat voor
kwam. Toch waren er ook cijfers, afwisselende tus
schen 6 en 9, die dus op den barometer der kundig
heden maar de nuances tusschen „voldoende" en „zeer 
goed" vertegenwoordigden. De abstracte wetenschap 
stond het laagst op de schaal. 

Ik twijfelde toen aan de hooggeroemde „vormende" 
kracht der wiskunde, en ik ben nog steeds van de
zelfde meening. In latere jaren heb ik het vaak be
treurd, dat ik in mijn schooltijd kostbare oogenblik-
ken heb moeten verbeuzelen aan wetenschappen, die 
mij daarna van niet het minste nut zijn gebleken. E n 
toch ben ik technicus geworden, terwijl het mecren-
deel mijner lotgenooten in vakken terecht zijn ge 
komen, waar zij nog veel minder gelegenheid hadden 

dan de techniek aanbiedt, om abstracte wetenschap 
te pas te brengen. 

Toen het eindexamen achter den rug was, won 
mijn vader het advies in van den onlangs overleden 
architect Godefroy, hoe nu verder met mij gehandeld 
moest worden. E n deze bouwmeester, die op ieder 
gebied van zuivere wetenschap thuis was, die als wis
kunstenaar zijn gelijke zocht, raadde de Polytech
nische school niet aan. Want hij was van mecning, 
dat wie in de bouwkunst het tot iets wi l brengen, 
aan andere dingen behoefte heeft dan aan wetenschap 
in den eigenlijken zin des woords. 

Voor wie is de Polytechnische School bestemd? 
De wet zegt s „voor aanstaande industrieelen of tech
nologen, die een grootere mate van theoretische 
en technische kennis verlangen, dan aan eene hoo
gere burgerschool met vijfjarigen cursus kan ver
kregen worden ; voor hen die zich verlangen te be
kwamen tot.- civiel ingenieur, architect of bouwkundig 
ingenieur, scheepsbouwkundig ingenieur, werktuig
kundig ingenieur en mijnen-ingenieur". 

De wetgever van 1863 heeft dus in de meenmg 
verkeerd, dat er op de hoogere burgerscholen tech
nische kennis te verkrijgen viel. H i j moet dan een 
ietwat zonderlinge voorstelling van wat eigenlijk 
techniek is, hebben gehad. Voor hem waren techniek 
en wetenschap begrippen, die gelijkluidend genoemd 
mochten worden. Toch geloof ik, u daar straks wel te 
hebben overtuigd, dat dit een groote dwaling was. 

(Wordt trtvolgd.) 

G E S T U T T E H I T Z E N . 

In het voorlaatste nummer van het „Vademecum 
voor de Bouwvakken" vonden wij vermeld, dat op 't 
oogenblik te Amsterdam verscheidene huizen, omdat 
zij zoogenaamd „vliegend" gebouwd zijn, volgens aan
wijzing van het gemeentelijk bouwtoezicht gestut zijn 
geworden. 

Dezer dagen de hoofdstad bezoekende, hebben wij 
dit stutten kunnen zien. De redactie van het „Vade 
mecum" heeft niet te veel gezegd, toen zij als haar 
meening gaf, dat het beter zou wezen, indien het 
bouwtoezicht zijn zorg aan de bouwerij in de nieuw;; 
wijken wijdde, dan in de oude stad te laten stutten 
wat eeuwen gestaan heeft, en nog ecuwen staan kan 
blijven. 

Het schijnen voornamelijk tie hoekhuizen in de 
oude stad, die gevaarlijk geacht worden. E n wij kun
nen ons begrijpen dat iemand, die Amsterdam niet 
kent, en die schier alle gevels in het 17e-cou\vsche 
gedeelte naar voren ziet hellen, waardoor dus* vooral 
de hoekhuizen den indruk maken van topzwaar te 
zijn, van oordeel is, dat hij overal verzakkingen waar
neemt, die stutten, nog liever afbreken, dadelijk noo
dig maken. 

Doch ieder Amsterdammer weet, dat al deze gevels 
van den aanvang af zoo gebouwd zijn, en dat dit 
„vliegen" met bouwvalligheid of verzakking niets heeft 
uit te staan. 

Niet ieder Amsterdammer evenwel weet, dat dit 
op vlucht bouwen een overblijfsel is uit den tijd, toen 
nog grootendeels houten huizen werden gesticht, wier 
verdiepingen telkens iets naar voren kwamen. Overal , 
waar hout de bouwstof is, vindt men, ook in het bui 
tenland, deze wijze van samenstellen toegepast 

Bij enkele gevels, nu helaas afgebroken, was te 
zien, hoe men in de lue eeuw een dergelijk systeem 
ook in de steenconstuctie had pogen te maken. Maar 
reeds zeer spoedig schijnt men tot de overtuiging 
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gekomen te zijn, dat men, met minder kos'en, de 
gevels iets naar voren kan doen hellen, om hetzelfde 
resultaat, het afwateren der lagen naar buiten, te be
reiken. De stevige ankers, aan de niet minder stevige 
balken verbonden, waren ruim voldoende om het 
voorovervallen der gevels te beletten. E r is dan ook, 
zooveel wij weten, nooit een „op vlucht" gebouwde 
gevel ingestort, ofschoon de puibalk van hout was. 
Waarom worden dan nu die huizen op eens gevaar
lijk, en wi l de overheid den bezitters tot slooping 
dwingen, een dwang, waarvoor reeds sommige eige
naars zijn gezwicht? 

Het is maar goed, dat de Amsterdamsche bouw-
politie te Delft noch te Pisa iets te zeggen heeft. 
Want de schecve torens, die den trots dier plaatsen 
vormen, zouden dan ook gesloopt moeten worden, daar 
hun „vlucht" veel sterker is dan die, van welken 
Amsterdamschen gevel ook. 

Voorzichtigheid is een prijzenswaardige deugd. 
Maar nu er verscheidene huizen in de nieuwe buurten 
zijn ingestort is het niet goed gezien, daarvoor de 
schilderachtige hoekhuizen van de oude wijken, die 
al zoo lang staan en nog zoo lang staan kunnen, te 
doen boeten. 

In naam van de bescherming der openbare veilig
heid, die hier volstrekt niet bedreigd is, wordt zoo 
menig belangwekkend oud stuk architectuur ten 
offer gebracht. 

E E N F R A A I S T U K W E R K . 

D e Haarlemsche Machinefabriek, voorheen Gebr. 
Figce, waarvan de heer H . Figee directeur is, terwijl 
de heeren J . F . Hulswit en F . C. Dufour onder
directeuren zijn, heeft in druk doen verschijnen een 
„Ontwerp voor de outillage van het nieuwe Entrepot
dok en de nieuwe Handelskade te Amsterdam, uit
gevoerd door de Haarlemsche Machinefabriek", naar 
aanleiding eener opdracht van het gemeentebestuur 
der hoofdstad. 

Het is een kloek boekdeel, keurig gecartonncerd, 
en op den omslag met het aloude zegel der Amstelstacl 
en een panorama van den IJkant genomen versierd. 
V o n d e l s verzen, die Amsterdam „als Keizerin de 
kroon van Europe" doen dragen, ontbreken hier niet. 

In de inleiding zeggen de opstellers, dat zij het 
„wagen" hun studie in druk te doen verschijnen. Men 
moet hier aan een prijzenswaardige bescheidenheid 
denken, want er kan van een waagstuk geen sprak a 
zijn, voor wie zoo in allen dcele beslagen ten ijs 
komen als de Haarlemsche fabriek Het is voor de 
Spaarnestad een groote eer, dat Amsterdam bij haar 
ter markt moest gaan. 

W i j hopen later gelegenheid te hebben op den 
inhoud, die voor technici inderdaad hoogst belangrijk 
mag worden genoemd, uitvoeriger terug te komen. 
Thans bepalen wij er ons toe mede te deelen, dat 
achtereenvolgens gegeven worden: algemeene be
schouwingen ; een opgaaf van de grootte en inrich
t ing van het electrisch centraalstation ; van de wijze, 
waarop de dynamo's, de motoren en de verlichting 
zullen geschakeld worden ; van de wijze waarop de 
leidingen en de verlichting zullen worden ingericht; 
van de electrische kranen ; van de electrische l i f ten; 
van de electrische kaapstanden en draaischijven; 
van de financieele zijde der ontwerjjen; en eindelijk 
van de wijze, waarop deze werken kunnen worden 
uitgevoerd. 

Behalve met vele diagrammen en reproducties van 
foto's in den tekst is het werk versierd met een 
zestiental uitslaande platen, die met het volste recht 

een atlas genoemd mogen worden, en die het mede
gedeelde zeer verduidelijken. 

D e wijze, waarop door electriciteit hier alle beweeg
kracht geleverd wordt, verdient de bijzondere aan
dacht. D e Haarlemsche Machinefabriek, die reeds door 
vele uitgevoerde werken getoond heeft in ieder opzicht 
met haar tijd mede te gaan, mag een inrichting heeten. 
waarop Nederland trotsch kan zijn. 

Met de schrijvers van het boek hopen wij, „dat 
de werken, waartoe thans besloten is, aan de stad 
Amsterdam een outillage harer handels-inrichtingen 
zullen schenken, zoodanig, dat zij onder de Noordzee
havens een eerste plaats zal innemen". 

TECHNISCHE VAK VEREENIGING. 
AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering van 7 Februari 1900. 

ID dezo vergadering hield de heer H. A . J . Baanders eene voor
dracht over „Batikken". Na een uitvoerig historisch overzicht, 
waaruit _ bleek, dat reeds honderd jaar voor Christus deze kunst
nijverheid door de Hindoes den Javanen werd geleerd, verklaarde 
spreker de afkomst van het woord batikken 

Batikken, afkomstig van het woord batik, beteekent over den 
geheelen Archipel inkrassen, schrijven; het grondbeginsel van 
batikken is dan ook een stof gedeeltelijk te bedekken en het dan 
overschietende te kleuren. Dit bedekken geschiedt met een was-
soort, die, smeltende bg eene temperatuur van 62 gr. C , direct 
stolt nadat ze op het doek is gebracht, waardoor de figuren schei p 
uitkomen, terwjjl eene latere wassching in warmwater het was 
oplost. 

Vervolgons verklaarde spreker de manier van bewerken. De 
grondstof katoen, gewoonlijk uit bet west-n aangevoerd, wordt 
door wasscben ontdaan van de appreteer-middelen, daarna met 
rijstepap gesteven, opgerold en dan geklopt. Daarna worden de 
figuren op het doek geteekend of gecalqueerd. De stof wordt nu 
opgehangen en de aangegeven figuren met was bedekt. Dit be
dekken vereisebt veel handigheid, waarbij vooral de linkerhand 
een groote rol speelt. Het opbrengen van het was geschiedt met 
eene zoogenaamde tjanting, een werktuigje, bestaande uit een klein 
koperen bakje waarin het gesmolten WSB, on waaraan I, 2, 8 tot 
7 dunne gebogen koperen pupjes, het geheel gestoken in een 
stukje riet. Met dit werktuigje kunnen stippeltjes, lijntjes of 
figuurtjes geteekend worden. Het doek is nu gereed om voor de 
eerste maal geverfd te worden, waarna de bewerking zoo vaak 
herhaald wordt als noodig is om de gewenschte teekening ie 
vormen. 

Spreker beschreef de meest gebruikte kleuren en de manier 
waarop zij worden samengesteld, en verklaarde met welke zorg 
ze behandeld moeten worden om waech-echt te blijven. De ont
worpen figuren zijn allen ontleend aan de Datuur, waarbij vooral 
de prachtige tropisch» plantengroei de voorbeelden geeft; in ziine 
I.uiistuitingen geeft de Javaan dan ook den indruk weer dien de 
natuur op hem maakt. Te betreuren is het dat de kunst van ba
tikken zoo achteruit gaat, hetgeen zijn oorzaak vindt in de con
currentie der Europeescbe fabrieken, die voor weinig geld hun 
gedrukte goederen kunnen leveren. Alleen vorsten en ri ken dragen 
nog uitfluitend gebatikte kleeding, daar zij het als een schande 
beschouwen gedrukte goederen te dragen. 

Gelukkig gaan er stemmen op om de kunst van batikken te 
doen herleven, want hoe mooi ook gedrukt, het karakter, dat 
handenarbeid aan oen stuk werk geeft, mist het gedrukte geheel. 
Alsnti beschreef spreker de batik-tecbniek bier te lande, inzonder
heid de lijnwaad-drukkergen der 17e eeuw; verklaarde daarna 
uitvoerig bet batikken op perkament en beschreef'de eigenaardige 
moeilijkheden, die zich hierbij soms voordeden, om ton slotte het 
batikken op zijde en fluweel te behandelen. Eene fraaie verzame
ling gebatikte en gedrukte doeken en teekeningen, in de zaal 
opgehangen, stelde spreker in staat het verhandelde door voor
beelden te verduidelijken en de verschillende perioden te laten 
zien waarin het doek gedurende de bewerking verkeert. 

Een aandachtig gehoor volgde sprekers belangwekkende voor
dracht eu gaf aan bet einde door een daverend applaus zjjno in
genomenheid ermede te kennen. Nadat een hartelijk woord van 
dank door den Voorzitter, den heer Sanders, tot den heer Baanders 
was gericht, werd overgegaan tot de verkiezing van 15 afgevaar
digden naar de algemeene vergadering, waarna de vergadering, 
die door 70 personen was bijgewoond, werd gesloten. 

bestaan in het beantwoorden van eventueele vragen naar aanlei
ding van de aanwezige talrijke werkstukken, dan wel een be
paalde voordracht. Als een der grootste en bewerkelijkste werk
stukken kan genoemd worden een gesmeed-ijzeren kroon, voor 
electrische verlichting, bestemd voor de koninklijke afdeeling van 
het Centraal-station te Amsterdam. Voorts waren verschillende 
stukken, bestemd voor het kasteel de Haarzuylen, aanwezig; voorts 
tal van uiteenloopende fragmenten van smeedwerk en een keur 
van photo's naar uitgevoerde worken. Op oen desbet retfende vraag 
werd door den heer Van Vuuren toegezegd dat hij met 't grootste 
genoegen zijne werkplaatsen den leden zou willen laten zien; hij 
wees erop. hoe een architect in 'talgemeen veel te weinig daar 
komt, niet genoeg op de hoogte van het werk is en zoodoende 
dikwerf schetsen maakt die in 't materiaal niet uitvoerbaar zjjn. 
Nadat eenige vragen geBteld waren, dankte de Voorzitter den 
spreker voor zijn belangrijke bijdrage. Daarna bracht de heer 
Nijhoff nog een kunstbeschouwing over smeedwerk ter tafel en 
werd do goed bezochte vergadering gesloton. 

SOCIËTEIT „U. N. 1" T E ROTTERDAM. 
Vergadering van 14 Februari 1900. 

Op deze vergadering werd door het lid, den heer Bernard Nooyen, 
decorateur alhier, eene expositie gehouden van eene zeer groote 
collectie behangselpapieren van Prof. Eckmann, wiens werk op 
dat gebied in den laatsten tijd zoozeer de aandacht trekt Tot 
inleiding dezer expositie hield genoemde heer eene kleine causerie, 
waarbij hjj allereerst aanstipte dat het geëxposeerde een vervolg 
is op de door hem in 't begin van dezen winter gehouden voor
dracht over den wand en zyne versiering. 

Spr. wijst er nog op in welken treurigen toestand de wand, die 
toch ten zeerste onze belangstelling verdient, langen tijd verkeerde. 
Hg juicht het daarom toe dat men meer en meer de aandacht 
aan dit onderwerp gnat wyden. r-pr. meent dat een zeer belang
rijk aandeel ongetwijfeld Prof. Eckmann, wiens talent bij ten 
zeerste roemt, hieraan heeft. Hij betreurt het evenwel dat bet 

froote publiek nog zoo weinig van Prof. Eckmann's scheppingen 
ogrijpt, men noemt ze eenvoudig „gek". Spr. tooDt nu de ver

schillende papieren, welke zeer zeker in do meeste gevallen vol
doen aan de eischen die men aan eene wandversiering mag stellen. 

Een w a r m applaus valt den spreker ton deel, waarna de waar
nemend Voorzitter hem dank brengt voor het gehoorde. 

I N G E Z O N D E N . 

ARCHITECTURA ET AMICITIA T E AMSTERDAM. 
UQic Vergadering van Woensdag 14 Februari 1900. 

Bjj afwezigheid van den Voorzitter werd de vergadering geleid 
door den Vice-voorzitter, den heer Nijhoff'. Na lezing der notulen 
werd de heer Jan Stuyt geballoteerd en als gewoon lid aange
nomen. Hierna kreeg de heer J . van Vuuren, Kunstsmid te Amster
dam , het woord, om een voordracht te honden over smeedwerk. 
Spreker ving aan mede te deelen, dat zijne bijdrage meer tou 

Mijnheer de Redacteur.' 

Naar aanleiding van het ingezonden stukje van den beer A. 
R. Freem, verzoek ik u beleefd opname van het onderstaande. 

Alweer door een vriend, met wien ik tot nu toe „De Opmer
ker" las, maar die thans in Amsterdam vertoeft, werd mij het 
no. van 10 dezer toegezonden. 

Elk onpartijdig lezer zal er van denken „de sop is de kool 
niet waard", maar is men van de geheele toedracht der zaak 
op de hoogte, zal erkend moeten worden, dat de beer freem 
lichtvaardig beschuldigt, een handeling, welke ik niet van den 
heer Freem verwachtte, daar ik hem meerdere serieusheid in 
zijn daden toekende. 

Het kan, dunkt mij, ZEd. geen ernst zijn met bedoeld stukje, 
waarin hij mij of mijn vrienden een handeling toedichtte, om 
deze vervolgens te critiseeren. Ik wil deze niet weei leggen en 
vind beter het geval mede te deelen, zooals het passeerde, naar 
welks waarheid geïnformeerd kan worden, gestaafd door de ver
slaggevers der beide aangehaalde dagbladen. 

De agenda der afdeelingsvergadering was opgenomen in de 
plaatselijke bladen en 'B daags voor mijn lezing ontving ik aan 
de inrichting, waar ik werkzaam ben, bezoek van den reporter 
der „N. R. Crt.", mij tot zjjn leedwezen mededeelende, dat hij 
onmogelijk Woensdagsavonds aanwezig kon zijn en deed mij het 
verzoek inzage te mogen hebben van het te lezene. Ik weigerde 
dit, maar was bereid ten mijnen huize de hoofdzaken mede te 
deelen. 

De verslaggever der „Arnh. Crt." ontving pas na afloop der 
lezing op zjjn v e r z o e k het manuscript ter inzage, dat zon
der mijn voorkennis geheel werd afgedrukt. Noch van mg, noch 
van mijn vrienden, zooals de heer freem denkt, ging hiervoor 
het initiatief of een invitatie uit. 

Deze week stelde ik van bovenstaande den heer Freem in 
kennis; had ZEd., voor bij zich aan het schrijven zette, zich 
even van zjjn beweringen vergewist, mjj dunkt, deze nietige 
kwestie was niet aan de orde. 

Wat mij nu verbaast, is, dat de heer Freem zoo hoog opgeeft 
van de zware taak verslaggever van „De Opmerker" te zjjn. 
Immers de heer Freem had het zich deze keer gemakkelijk 
kannen maken; als mijn naaste buurman van dien avond, wist 
ZEd. dat alles op papier stond en had den verslaggever der 
„Arnh. Crt." vóór kunnen zijn, toen deze zijn verzoek deed (wat 
toch zoo heel vreemd niet is) inzage van het manuscript te mo
gen nemen; of bad de beer Freem verwacht, dat ik hem het 
verzoek zou doen, toch als 't u belieft de voordracht te leen en 
en toch vooral een goed verslag te leveren? 

Nog meer sta ik er van te kijken, dat de heer Freem als het 
ware van de dagbladen eischt met hun verslagen te wachten tot 
het zijne afgedrukt ia. 

Zeer veel voel ik voor vakbesprekingen in de daarvoor aange
wezen vakbladen te houden, maar bestond hiervoor in dit geval 
zoo groote noodzakelijkheid? Ik geloof van niet. 

Dankzeggend voor de opname, 
Hoogachtend, 

HARM ELLENS. • 
A r n h e m . ' 

M i j n h e e r de R e d a c t e u r ! 
In .De Opmerker" van 10 Febr. 11. komt een ingezonden stuk 

voor van den heer A. R. Freem, waarin hg er zijne ergernis 
over uitspreekt, dat het morgenblad van de Nieuwe Rott. 
Courant" van 1 Febr. een verslag kon bevatten van de rede 
des heeren Ellens over „het goed recht der zoogenaamde nieuwe 
kunst". Het stuk heeft mij leed gedaan, omdat ik, als corres
pondent van de „N. R. Ct", in zekeren zin oorzaak ben geweest 
van de insinuaties aan het adres van den heer Ellens 

Wat is het geval: op den avond der lezing kon ondorgetee-
kende onmogelijk tegenwoordig zijn. De lezing kwam hem even
wel zóo belangrijk voor — en de redactie der „N. R. Ct." was 
het met hem eens — dat hij eene poging deed om van den heer 
Ellens van te voren tp weton te komen, wat hij zou zeggen. 
Toen hij dit wist, en zich persoonlijk overtuigd had, dat de 
heer Ellens niet door een of ander verhinderd was geworden 
zijne lezing te houden , heeft hij zijn uittreksel weggezonden. 

Niet de heer Ellens is schuldig, indien er van schuld sprake 
is, maar de verslaggever der „N. R. Ct.". 

Omdat dus de c o r r e s p o n d e n t van de „N. R. Ct." zijn 
verslag zoo spoedig mogelgk wegzond, wat ieder ander corres
pondent evenzoo zou doen, wordt den heer E l l e n s aan
gewreven , dat hij glashelder bewezen heeft, dat ook de toe-
komstgemeenschapskunst winstbejag cn reclame niet zal ver
dringen en dat de eerste eigenschap, de heer Freem verzekert het, 
flink onder het mes geweest is en dus ook de tweede. 

Mooie logica! 
Nog dit wil ik zeggen op een woord van den heer Freem, 

mg persoonlijk betreffende: Ik heb er geen oogen blik aan gedaoht 
reclame te maken voor den heer Ellens — trouwens het is bg 
de „N. R. Ct." niet gemakkelijk dergelijke kunstjes uit te halen. 
Maar voor de ideeën, die het onderwerp beloofde, daarvoor wilde 
ik wèl reclame maken, door ze nl. onder de aandacht van hot 
publiek te brongen. 

Had de heer Ellens niet een onderwerp gehad, dat mij van 
zoo algemeene interesse scheen, dan zon ik mjj er niet om be
kommerd hebben en de „N. R. Ct." bad het verslag dan ook 
niet opgenomen. 

Van den heer Freem is het minder fraai overal een slechte 
beweegreden achter te zoeken; iemand zonder meer maar aan 
te wrijven, dat hij niet eerlijk is in het vervullen van zijn plichten. 

Met dank voor de plaatsruimte, hoogachtend, 
Uw Dw. Dienaar, 

De corresp. van de N. R. <'., te Arnhem. 

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

'.S-GKAVKNHAGE. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs hield 
Dinsdag 18 dezer een druk bezochte vergadering onder voorzitter
schap van den heer J . F. W. Conrad, die een beschrijving gaf 
van de onthulling van bet standbeeld van Ferdinand de Lesseps 
te Port-Saïd. De heer Symons hield daarop eenige beschouwingen 
naar aanleiding van bet'wetsontwerp regelende bot staatstoezicht 
op de volksgezondheid, en de heer Van Zuijleu deed een korte 
mededeeling omtrent den stand van zaken betreffende de voltooiing 
van het Panamukanaal. 

De beer R. V. J . Nolthenius hield een voordracht over zijn 
bezoek aan de Vereenigde Staten van Noord-Amerika met licht
beelden, waarvoor spreker de luide dankbetuiging van de Ver
gadering ontving. 

Den beer Mondt, amanuensis van het Instituut, werd, onder dank
betuiging voor zijne vele diensten, op zijn verzoek eervol ontslag 
verleend, met ingang van 1 April a. s. De raad van bestuur heeft 
«ls zijn opvolger benoemd den heer Mondt Jr. 

— De Gemeenteraad zal Dinsdag e. k. overgaan tot de be
noeming van een adjunct-directeur der duinwaterleiding, waartoe 
B. en W. hebben aanbevolen den heer L. Ypeij. 

De heer D. A. Koster alhier, ingenieur 2e kl. bjj den waterstaat 
in Nederlandsch-Indië, thans met varlot' in Nederland, heeft zich 
bij den Raad voor de vervulling dezer betrekking aanbevolen. 

AMSTERDAM. De Maatschappij „Arti et Amicitiae" heeft het pro
gramma verzonden voor een tentoonstelling van schilderijen en 
beeldhouwwerken, die zjj zich voorstelt in de maand April te 
houden. Verleden jaar handelde zij evenzoo, om haar tentoon
stelling niet met de stedelijke te doen samenvallen, maar thana 
schijnt het voor goed in de bedoeling te liggen de tentoonstel
ling in het voorjaar open te stellen. Voor de bezichtiging van 
knnst komt ons dit gewenscht voor. 

ROTTERDAM. In opdracht van de directie der „Holland—Amerika 
lijn", te Rotterdam, is de heer J . Muller, architect, naar devoor-



naamste steden der Vetcenigde-Staten vertrokken, om pegevent 
te verzamelen voor don bouw vau een fraai monumentaal kantoor
gebouw op de terreinen der „N. A S. M." aan de Wilbelminakado. 

— De inzendingen van de Rotterdamsche ambuchtsscbool en 
van de Rottordamtche industrieschool voor meisjes, voor de wereld
tentoonstelling te Parfjs bestemd, z|jn opgesteld en werden door 
bet bestuur en vele autoriteiten en belangstellenden bezichtigd. 
Weldra worden deze bclatigrjjke verzamelingen naar Parijs ge
zonden. 

HAAIU.K.M. In de Raadszitting van Woensdag jl kwam in be
handeling een schrijven van B. en W. naar aanleiding van klach 
ten. door een paar democratische leden bjj de bebaudeling van 
de begrootirg geuit over de malversatiën, die door verschillende 
met name genoemde gemeente-ambtenaren zouden zijn gepleegd 
ten opzichte vooral vun bloemen uit de gemeentelijke kweeke-
rjjen en van dienstbetoon van werklieden dier inrichting. 

De voorzitter bad naar aanleiding hiervan ceu enquête op touw 
gezet, wnnrvan de resultaten waren neergelegd in een alleen voor 
raadsleden bestemd dossier. Het eenige stuk hiervan dat voor 
hot publiek ter inzage was gelegd, was een schrijven van B. en 
W. aan den Raad, waarbij bet college als zjjn meening te kennen 
geeft, dat het onderzoek over 't algemeen van bevredigenden aard 
is, al is ook gebleken dat enkele onregelmatigheden z|jn voorge
komen, doch gcene daar,an van dien aard, dat z|j krachtig in
grijpen of optreden noodig maken. 

Burg. en Weth. verklaren dat bun vertrouwen in don gemeente-
architect, den hoofdopzichter en den opzichter ongeschokt is ge
bleven. Over dit stuk ontstond een lang debat. De sociaal
democratische leden doelden bet vertrouwen van Burg. en Weth. 
in de drie bovengenoemde ambtenaren niet en trachtten d->ze 
alinea te doen verwerpen, wat hun evenwel niet gelukte. Met 
groote meerderheid is het schrijven van Burg. en Weth. onver
anderd voor kennisgeving aangenomen. 

Anxin.M. Naar »ij vernemen laat de lirma Becker & Buddingb, 
koninklijke fabriek van mathematische instrumenten en weeg-
werktuigen, een nieuwen en krachtigen gasmotor plaatsen in hard 
jnrichtiug aan de Verlengde Rijnkade alhier. 

ZWOLLE. De Gemeenteraad heeft besloten de tijdelijke vereeni
ging van bet directeurschap van gasfabriek en waterleiding met 
een jaar te verlengen. 

Met '.) tegen 8 stemmen werd voorts aangenomen oen voorstel 
van B. en W. tot het nemen van voorbereidende maatregtlen 
voor den bouw van een nieuw stadhuis, en daarvoor den gemeente
architect een adviseur toe te voegen. 

BoLSWARD. De gemeente heeft de sociëteit „Amicitia" met tuin, 
grenzende aan het plantsoen der gemeente, in publieke veiling 
aangekocht; door bet afgraven van eeu deel van 't bolwerk en 
bet dempen van een gedeelte stadsgracht kan eene belangrijke 
uitbreiding en verfraaiing verkregen worden. De koopsom is / 8174 
buiten de kosten. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den Waterstaat in Nederl-Indië is: 
geplaatst in de residentie Bantam, de opzichter 2e kl. E O. 

1!. teu Brink; in de residentie Pal mbang, de opzichter be kl W. 
II. Th. Ortlieb; in de residentie Benkoelen, de opzichter 3e kl. 

Th. C. Gewav; in do residentie Lampongscbe districten, de op
zichter 8e kl. C. A. Torrc', en in de re-identie Semarang, de op
zichter 8e kl. A. Th. van der /on Brouwer; 

toegevoegd aan den chef der 2e waterstaatsafdeeling voor 
de irrigatie-opnemingen in Noord-Tegal, de opzichter Se kl. G. L, 

35*e JAARGANG N ' . 8 Z A T E R D A G , 24 Februari 1900. 

A Kalloten; aan den chef der 5e waterstaatsafdeeling voor diens 
bureau, de opzichter 3e kl. Th. E. ('larek. 

— Hij de staatsspoorwegen op Java is: 
gesteld ter beschikking van den chef van den aanleg der lijn 

Batavia—Tangerang—Bantam, voor de opname van een spoorweg 
van Rangkas bitoengof Pendjeuh naar I.abocan, de tijdelijke urtjunct-
ingenieur le kl. .1. P. Textor; 

geplaatst bij Hen aanleg der lijn (ioebeng-Kalimasoost, de 
tjjdeluke opzichter Se kl. W. L. Harmsen en de iUandschc teeke
naar le kl. Mas Kerto Poero. 

— Bjj kon. besluit is benoemd tot opzichter-teekeraar ten kan
tore van den hoofdopziener der domeinen in Zeeland A. van 
Dorst, te Middelburg. 

— Te Wormerveer is tot gomeente-opzichter benoemd de heer 
G. J. Hiddink, te Arnhem. 

— Het gemeentebestuur ts Dordrecht heeft tot opzichter bij 
de gemeentewerken benoemd den heer D. Brand Lz , te Zeven
bergen. 

— To Apeldoorn is den 11 dezer, na een laigdurige ziekte, 
overleden de heer W. van Enst 15 Jz., opzichter le kl. bij den 
Rijks Waterstaat, op den leeftijd van 53 jaren. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Directeur der gemeentelijke gasfabriek te En

schedé. Aanv. jaarwedde /"2000, mot vrij woning enz. Aan deze 
betrekking is verbonden het directeurschap der waterleiding. Jaar
wedde ƒ400. Adres vóór 27 Februari aan Burg. en Weth. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneeraen tweemaal per jaar twee achtereenvolgende rnaUn. 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een net jongmensch, 24 jaar oud, 7 jaar pract. timmer
man, in staat gewoue gebouwen te detaillecren en van goede 
get. voorz., zoekt met April plaats op kantoor van een architect. 
Salaris voorloopig geen vereischtc. Adres no. 73 Bureau dezes 

— Iemand, 30 jaren oud, practisch timmerman, die gedurende 
de drie laut-tc jaren dienst heeft gedaan als opzichter en instaat 
is gewone gebouwen te detailleeren en van goede getuigschriften 
is voorzien, zoekt plaatsing als opzichter of iets dergelijks. Adres 
no. 74, bureau dezer. (1) 

INTORMATIE-BUREAU TECHNISCHE VAKVBREENIGIN3 
MARNIXSTRAAT 360 AMSTERDAM. 

1 Bouwk. teekenaar, leeft. 20 j . , ongeh., verl . sal. / 40. 
4 Opz.-teek., leeft, resp. 21, 2 ; , 23 en 20 j . , ongeh., verl . 

sal. resp. / 60, / bo, f 60 a 70 en ƒ 50. 
i Waterbouwk.-opz , leeft. 24 j . , ongeh., verl sal. / 70. 
l O p z . landmeter, „ 37 j . , ,„ „ „ ƒ 1 5 0 0 

per jaar. 
I Werktuigk.-teekenaar, leeftijd 22 j . , ongeh. 
1 Mach. electricien, leeft. 45 j . , geh., verl. sal. / 16 a 20 

per week. 

1 . P . M H O T K L U" 
D O R D R E C H T . 

I Stoommarmeriagenj Steenhouwerij. 
Steen- en Sfarmertaa-ndel. 

E P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 . 

R O T T E R D A M . 

Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUGHT-BAKOVEHS. 
Bekroond met den hoogsten Prfja en 

Gouden en Zilveren Medaille AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille DOR
DRECHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met uitrijden-
den bakvloer en Draaiovens. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, ^ 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Rujterkade, A l l NT Kit D A M , Filiaal: :tO Kok in. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van complecle Badinrichtingen. —Privaat-Inrichtingen.— 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, Wasckta 'els, Urinoirs enz. — V K H n' A K .11 I X (• e n Y E . V T I I i . t T I K 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke raba 

V A N K U N & Co., SPIEGEL-en VENSTERGLAS. 
R O T T E R D A M . Glasverzil vering 

Kantoor en Mc.oaztjnBloemkweeker- . _ . *• 
straat 64 b.^Nieuwe Binnenweg. T O o r d e nemien. 
Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

REDACTEUR : F. W. VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, V Gravenhage 
. » » » . . • _ » . A 1 _ . _ — — 1. . . 1. . . . . . : : „ . , , , . , . . . , d n i r . [ i n 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor htt binnenland 
5.—; voor belgié ƒ6.50 en voor d.- overige landen der I ost-ume, 
met inbegrip van Nederlandsch-Iudiê en Transvaal, / 7 50. Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaat /0.25, zonder plaat /0.15 

T E C H N I S C H O N D E R W I J S . (•) 

(Va volg van bladz. 53.) 
Wanneer de Polytechnische School in haar bijna 

veertigjarig bestaan niet de gewenschte uitkomsten 
heeft opgeleverd, dan is dit slechts te wijten aan de 
noodlottige vergissing, in 1863 begaan. E e n gevolg 
van die vergissing was de instelling der diploma's, 
door de Polytechnische School uit te reiken. Zoo 
werden civiel-ingenieurs geschapen, die nog nooit op 
een werk waren geweest, technologen, die fabrieken 
slechts van buiten gezien hadden, architecten of bouw
kundige ingenieurs, die van toeten noch blazen wis
ten, scheepsbouwkundige ingenieurs, die alleen de 
Delftsche scheepswerven van aanzien kenden, mijnen-
ingenieurs, die een mijn zeker niet in de stille Pr in -
senstad konden zoeken. 

W i j kunnen ons thans niet begrijpen, hoe men ooit 
zulke dwaze streken heeft begaan. Doch er valt wel 
het een en ander ter verontschuldiging aan te voe
ren. M e n werkte naar buitenlandsche, meest Dui t -
sche modellen, en Duitschland was toen nog bekend 
om zijn onpractische wetenschappelijkheid, die na 
1870 echter voor beter inzicht heeft plaats gemaakt. 
Het Duitsche zwak voor titulatuur en examenkennis 
heeft den wetgever ook parten gespeeld. Minder ver
klaarbaar of verschoonbaar is het, dat ons vanouds 
toch zoo nuchter-practisch Nederland zich in iooo 
nog altijd in zake technisch onderwijs plaatst opl iet 
standpunt van 1863, dat in Duitschland zelf reeds 
lang verlaten werd. H i e r denkt men aan de vader-
landsche nachtschuit. 

He t loont wel de moeite eens na te gaan, welke 

Advertenlien van I tot 6 regels / 1.00, bet bewijsnummer daaronder 
begrepen; v.or eiken regel meer /0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annouces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsirgen, slechts tweemaal gerekend. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Fet Vaderland". 
(*) Voordracht van den heer A. W. Weissman, gehouden in de 

vergadering van 24 Januari jl. der afd. Amsterdam van de Technische 
Vakvereeniging. 

eischen de wet stelt voor het verkrijgen der boven
genoemde technische diploma's. 

A l l en , die naar deze diploma's dingen, moeten eerst 
examen A afleggen, dat gelijk staat met het eind
examen der hoogere burgerscholen, zoodat wie een 
eindexamen-diploma kan vertoonen, van dit examen 
A is vrijgesteld. 

A r t i k e l 60 der wet bepaalt de eischen, waaraan de 
„technoloog" voldoen moet. Techniek komt van het 
Grieksche „techne", dat kunst beteekent. M e n vindt 
dit Grieksche woord, nu verbonden met „logos", dat 
door vertoog misschien het beste vertaald wordt, terug 
in het woord „technoloog", dat dus eigenlijk kunst
kenner zeggen wi l . Maar de wetgever en ook het 
spraakgebruik verstaan onder een technoloog een 
fabrieksingenieur. 

E r zijn, zelfs in ons kleine Nederland, honderden 
van industr ieën, die in fabrieken worden uitgeoefend; 
sinds 18Ó3 is haar getal inderdaad reusachtig ge
worden. W i e van een dezer industr ieën goed op de 
hoogte wi l komen, dient, zoo vroeg hij kan, daaraan 
zijn studie en gehcele aandacht te wijden. Dat zal 
in 1863 al wel juist zoo zijn geweest als thans, al 
had de nijverheid nog niet zulk een groote vlucht 
genomen. 

Maar de wetgever, met zijn faliekante voorstelling 
van techniek, meende, dat een technoloog van alle 
markten thuis moest wezen, en, aan de wiskunde een 
waarde hechtende, die haar voor de practijk niet 
toekwam, verlangde hij daarenboven nog heel wat 
kundigheden, die later ballast moesten blijken. 

Zoo wordt dan kennis vein het volgende g e ë i s c h t : 
de bolvormige driehoeksmeting en de beginselen der 
analytische meetkunde; de beginselen der beschrij
vende meetkunde, der theoretische en toegepaste 
mechanica, der kennis van werktuigen; der mechani-
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sche technologie; de toegepaste natuurkunde; de 
toegepaste natuurkunde ; de toegepaste en analytische 
scheikunde ; de scheikundige technologie ; de bouw
kunde, voor zoover betreft de kennis van bouwstoffen 
en de samenstelling van eenvoudige gebouwen ; het 
hand- en ornementteekenen. 

G i j zult met mij in de opsomming dezer eischen een 
zekere zonderlingheid niet miskennen. De bolvormige 
driehoeksmeting en de analytische meetkunde moeten 
wij wellicht als een hersengymnastiek opvatten, waar
van de opsteller der wet voor ieder mensch blijkbaar 
veel heil scheen te verwachten. D e bouwkunde, de 
kennis van bouwstoffen en de samenstelling van een
voudige gebouwen, het hand- en ornementteekenen 
zijn vakken, waarin een aanstaand fabrieks-ingenieur 
maar matig belang zal stellen, gezwegen nog van 
de onmogeijkheid, om in den betrekkelijk zeer korten 
tijd, die daarvoor zal kunnen overschieten, iets meer 
dan een uiterst op |xrvlakkige kennis van dit alles 
op te doen. 

Met de theoretische en toegepaste mechanica, de 
kennis van werktuigen, de mechanische technologie, 
de toegepaste natuur- en scheikunde benevens de 
scheikundige technologie zal hij de handen reeds vol 
genoeg hebben. 

E e n geheel menschenleven is noodig, om in één 
vak van nijverheid het tot iets te brengen. Maar in 
zijn betrekkelijk korten studietijd wordt van den 
aanstaanden technoloog verwacht dat hij, na heel wat 
uren aan de hoogere wiskunde besteed te hebben, 
van alles, wat in de meest verschillende industrieën 
te pas komt, op de hoogte zal komen, en dat wel 
zonder dat hij ooit met eene daarvan in werkelijkheid 
kennis maakt. Daarbij moet hij dan nog van werk
tuigkunde, natuur- en scheikunde alle geheimen 
kennen. 

Alweder stelt dus de wetgever den candidaat voor 
een reuzentaak, die door niemand volbracht kan 
worden. De examinatoren doen echter ook hier water 
door den wijn, oindat zij anders wel nooit een diploma 
zouden uitreiken. 

De wet houdt zich in artikel 6 l met de personen 
bezig, die zij als „civiele ingenieurs" aanduidt. He t 
woord „ingenieur" stamt af van het Fransche „s'in-
génier", d. i. in zijn geest een middel trachten te 
vinden om een doel te bereiken. Dat dit Fransche 
wederkcerig-werkwoord samenhangt met het Lat i jn-
sche „ingenium", geest of vernuft, is duidelijk. Zoo 
kwam Hooft er toe een ingenieur een „vernuftel ing" 
te noemen. 

G i j zult u wellicht verbazen over de toevoeging 
„civiel". Maar sinds de i(>e eeuw placht men onder 
een ingenieur slechts te verstaan een vestingbouw
kundige. In het begin der ICK? eeuw begon men on
derscheid te maken tusschen „militaire" en „civiele" 
ingenieurs. Deze benamingen zijn in den Franschen 
tijd ook tot ons overgewaaid. De „civiele" ingenieurs 
noemen zich tegenwoordig, en dat is een gelukkige 
verandering, veelal burgerlijke ingenieurs. 

De wetgever heeft hen echter allesbehalve „civiel" 
behandeld. Komt de technoloog er met één examen 
af, de burgerlijke ingenieur moet er twee doen. E n 
denkt nu maar niet, dat de quantiteit de qualiteit 
heeft verminderd. 

Het eerste examen heet B. W i e dat doen wil moet, 
naar de letter der wet, in haar vollen omvang in zich 
hebben opgenomen: de hoogere stelkunde; de bol
vormige driehoeksmeting; de analytische meetkun
de ; de beschrijvende meetkunde; de differentiaal-
en integraalrekening; de toegepaste natuurkunde ; 

de analytische scheikunde met betrekking tot de bouw
materialen ; de kennis van bouwstoffen, gebruikelijk 
zoowel voor bouwkundige als waterbouwkundige wer
ken ; de constructie van onderdeden van gebouwen. 
Daarenboven behoort hij bedreven te zijn in het ver
vaardigen van eenvoudige bouwkundige en water
bouwkundige teekeningen en in het handteckenen. 

Wie aan deze eischen indeidaad kan voldoen, dient 
als wondermensen mét eerbiedig hoed-afnemen ge
groet. Reeds wie al die wiskunde goed machtig is, 
zou als hooglccraar aan een universiteit geen kwaad 
figuur maken. Verstaat hij ook in den grond de toe
gepaste natuurkunde en de scheikunde, voor zooverre 
die van hem verlangd worden, dan kan hij gerust een 
proefstation tot onderzoek van bouwmaterialen ope
nen. Ware het hem mogelijk, zonder ooit i n de prac
tijk geweest te zijn, de kennis van bouwstoffen te 
verkrijgen, hij kon den heer V a n der Kloes uit zijn 
leerstoel dringen. K o n hij, al weder zonder de prac
tijk, op de hoogte zijn van de constructie der onder
deden van gebouwen, dan zou deze wetenschap, ge
voegd bij de vaardigheid in het maken van bouw
kundige, waterbouwkundige en handteekeningen, hein 
tot een bureaukracht maken, waarvoor zelfs de mees
ten uwer de vlag zouden moeten strijken. 

Toch heb ik nog nooit vernomen, dat een bezitter 
van diploma B zich vermeten heeft naar een profes
soraat te dingen, dat hij een proefstation als boven
bedoeld heeft gevestigd, of dat hij op eenig bureau 
begeerd is geworden. Over wat het hem met den 
besten wi l onmogelijk was te leeren, behoef ik niet 
nader uit te weiden. 

E r zal dus ook hier, in de onderwijs-practijk. een 
oogje dicht gedaan moeten worden. Zeer matige 
eischen dienen te'worden gesteld, zal men het diplo
ma B kunnen uitreiken. 

Ee r ik bespreek, wat de wet verder van een civiel 
ingenieur verlangt, merk ik op, dat dit diploma B 
ook door hem, die architect of bouwkundig ingenieur 
wi l worden, moet zijn behaald. 

Voor den civielen ingenieur volgt dan een examen 
C H i j zal daar blijken moeten geven in haar vollen 
omvang machtig te zijn : de theoretische en toege
paste mechanica, de kennis van werktuigen, de water
bouwkunde, die omvat: den aanleg van gewone we 
gen, van spoorwegen en van bruggen, dien van zee
weringen, de kennis der rivieren als afwateringsmid
delen en in betrekking tot de scheepvaart, den aanleg 
van kanalen, sluizen, havens en maritieme werken, de 
hydrographie van Nederland, de kennis van polders 
en bemalingen, de burgerlijke bouwkunde, de con
structie van eenvoudige gebouwen, de beginselen der 
schoone bouwkunst, het situatie-, ornement- en hand-
teekenen, het tcekenen van voorwerpen, tot de water
bouwkunde behoorende, het maken van ontwerpen, 
bestekken en begrootingen, de beginselen der geode
sie, het practisch landmeten en waterpassen, het ad
ministratief recht in betrekking tot den waterstaat 
en openbare werken. 

De leerboeken voor deze vakken vormen een eer
biedwaardige bibliotheek, waarvan het aandachtig 
doorlezen reeds jaren vordert, terwijl, wie den inhoud 
werkelijk in zich op zou willen nemen, aan tientallen 
van jaren niet te veel zal hebben. Hierbi j is dan nog 
buiten rekening gelaten de oefening in de practijk, 
zonder welke de studie geen goede vruchten kan 
dragen. 

D e wetgever, die aan den gewonen „beschaafden 
mensch" reeds zulke enorme eischen.stelde, heeft z ich 
verbeeld, dat „al wat in boeken steekt" door de 

hersenen van den civielen ingenieur zou kunnen wor
den opgenomen. Het gevolg is natuurlijk, dat van 
niets grondige kennis kan verkregen worden, maar 
dat ook in de beste gevallen slechts zeer oppervlak
kige wetenschap daardoor i n de plaats treedt. D e exa-
meneischen maken het voor hem, die het diploma v i l 
verkrijgen, onmogelijk, naar neiging en aanleg een 
keus te doen van dat gedeelte der ingenieurskunst, 
waartoe hij zich het meest voelt aangetrokken, wat 
hij later in werkelijkheid wi l beoefenen. Want deze 
wijze beperking van zijn studieveld, hetwelk dieper 
doordringen mogelijk zou maken, ontneemt hem de 
kans, zich in den zin der wet ingenieur te mogen 
noemen. 

Gaan wij nu over tot de eischen, waaraan men 
beantwoorden moet om het diploma van „architect 
of bouwkundig ingenieur" te verkrijgen. Vooraf een 
enkel woord over den hier genoemden titel. 

Architect schijnt den wetgever niet voornaam ge
noeg te hebben geklonken. H i j heeft zich als kenner 
van het Grieksch wellicht herinnerd, dat het woord 
komt van „archos", dat hoofd en „tekton", dat werk
man betcekent. Het staat dus gelijk met wat men 
„baas" of „voorman" noemt. E n daar men in 1863 
op alle handwerk, als den „beschaafden" mensch on
waardig, met minachting neerzag, werd de term 
„bouwkundig ingenieur" bedacht, die zulk een werk-
mansachtig bijsmaakje niet had. 

Sedert is het woord „architect" in aanzien gerezen. 
D e vroegere opvatting vindt men nog in Indië be
waard, waar de verschillende klassen van architec
ten geacht worden tot een anderen stand te behooren 
dan tic ingenieurs, die boven hen gesteld zijn. 

De bouwkundige ingenieur dan, om tot mijn on
derwerp terug te keeren, doet eerst het' vroeger ge
noemde examen B. Dan gaat hij studccren voor 
examen C, welks eischen lang niet malsch zijn. Ver 
langd wordt : kennis van theoretische en toegepaste 
mechanica, van werktuigen, van het maken van ont
werpen, bestekken en begrootingen, van de burger
lijke bouwkunde en de schoone bouwkunst in haar 
geheelen omvang, van de waterbouwkunde voor zoo
ver betreft den aanleg van verschillende bestratingen, 
het bouwen van bruggen, sluizen cn kaden, het theo
retisch en practisch landmeten en waterpassen, het 
bouwkundig, ornement- en handteckenen en eindelijk 
het administratief recht in betrekking tot openbare 
werken. 

Oppervlakkig beschouwd zou men zeggen, dat de 
eischen hier veel minder zwaar zijn, dan die aan 
den civielen ingenieur gesteld. Maar wie bedenkt, 
dat alleen reeds de studie der bouwkunst in haar ge
ileden omvang een menschenleven vraagt, zal anders 
oordcelen. 

Ook het oud-Hol kmdsc he „scheepsbouwmeester ' ' 
was den wetgever te min. H i j verving dien term door 
het weinig fraaie „scheepsbouwkundige ingenieur", en 
schijnt in ernst gedacht te hebben, dat men in een 
landstadje als Delft het daartoe zou kunnen brengen. 
H i j achtte het genoeg de eischen van examen B zoo 
te veranderen, dat de analytische scheikunde nu be
trekking kreeg op de materialen voor den scheeps
bouw, dat ook kennis van de bouwstoffen bij den 
scheepsbouw in gebruik zou worden verlangd en dat 
naast de beginselen van het handtcekenen, die van 
het scheepsteekenen zouden worden gekend. A l s 
eischen voor examen C stelde hij vast de theoretische 
en toegepaste mechanica, de kennis in het teekenen 
van werktuigen, de scheepsbouwkunde, het schceps-
teekenen, de waterbouwkunde en het waterbouwkun

d i g teekenen, voor zoover betreft werken, die tot 
de scheepvaart betrekking hebben. In 1863, toen nog 
bijna geen stoombooten in de vaart waren, zal de 
scheepsbouw een geheel ander karakter gehad hebben 
dan thans. Het komt mij voor, dat wie nu van dit 
vak „volledige kennis" zal toonen, heel wat in zijn 
mars moet voeren. 

Ik erken echter, dat mijne begrippen omtrent 
scheepsbouw tamelijk vaag zijn, zoodat het best kan 
gebeuren, dat mijn inzicht niet het juiste is en deze 
tak van techniek te Delft uitstekend kan onderwezen 
worden. 

He t diploma van werktuigkundig ingenieur vereischt 
twee examens. Dat B genoemd, komt in hoofdzaak 
met de andere, door die letter aangeduid, overeen. 
Slechts is er de toegepaste, natuurkunde aan toege
voegd, terwijl de analytische scheikunde betrekking 
moet hebben op de materialen voor werktuigen. 

Het examen C omvat in de eerste plaats, wat be
grijpelijk is, de theoretische en toegepaste mechanica 
en de kennis van de werktuigen. Daaraan zijn toe
gevoegd de mechanische technologie.de werktuigbouw
kunde, de kennis van bouwstoffen, de samenstelling 
van eenvoudige gebouwen, het handteckenen, het 
tcekenen van werktuigen en het administratief recht 
in betrekking tot fabrieken en werkplaatsen. 

Sinds dit examen C werd ingesteld is de werktuig
kunde vooruitgegaan cp een wijze, die toen ondenk
baar scheen. Geheel nieuwe beweegkrachten werden 
toegepast, wier studie veel tijd vereischt; wie daarom 
nu werkelijk aan de eischen van dit examen wil be
antwoorden, streeft naar het onmogelijke. 

Over de mijnen-ingenieurs zal ik zwijgen. De mij
nen zijn in Nederland weinig talrijk ; de werkzaam
heid dezer ingenieurs zal zich dus tot de overzeesche 
bezittingen moeten bepalen, en valt buiten het veld 

izer waarneming. 
Zoo heb ik u dus een overzicht gegeven van de 

inrichting der Polytechnische School, die in het Ne-
derlandsch de School der vele kunsten moest hecten, 
doch in werkelijkheid de school van veel wetenschap 
is. E n als wij vasthouden aan het kenmerkend ver
schil, dat ik in den aanvang van mijn betoog tusschen 
wetenschap en techniek onder uw welwillende aan 
dacht bracht, dan is deze school de vrucht van een 
noodlottige vergissing, zooals ik straks reeds zeide. 

Dat dwalen menschelijk is, wisten reeds de ouden; 
Goethe heeft het hen nagezegd. Maar dat men veer
t ig jaren in een dwaling volhardt, zonder ook zelfs 
maar een poging te doen, om den dwaalweg te ver
laten, zoo iets schijnt alleen in Nederland mogelijk. 
Jan Salie is nog niet gestorven 

E r dient een kloek besluit genomen. D c zuivere 
wetenschap moet tot het noodzakelijkste beperkt, de 
practijk zooveel tot haar recht gebracht worden, als 
maar kan. Hee l wat leeraren en hoogleeraren worden 
dan van hun werkkring beroofd, wat zeker een be
zwaar is. Doch niet het belang van de onderwijzers, 
dat van de leerlingen moet hier wegen. 

Za l de Polytechnische School aan hare bestemming 
kunnen voldoen, dan mag zij niet langer in het stille 
Delft gevestigd blijven. In 1842 werd besloten tot 
de oprichting der „Delftsche Academie", waarvan de 
tegenwoordige school de opvolgster is. H e t Amster
damsche Departement der Maatschappij van Nijver
heid poogde toen de regeering te bewegen de school 
te Amsterdam te vestigen, er op wijzende van hoe
veel belang het voor technici zou zijn, gedurende hun 
opleiding steeds voeling met de practijk te houden. 
Doch de provincie, die al sinds den tijd der republiek 
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op de hoofdstad des rijks naijverig was, gunde haar 
de instelling niet, en zoo kwam zij in het doode De l f t 

D e uitsluitend theoretisch-wetenschappehjke op 
leiding der Polytechnische School heeft velen afkeeng 
van hare lessen gemaakt, die op meer practische wijze 
tot technici gevormd wilden worden, en daarom in 
binnen- of buitenland datgene zochten en vonden, 
wat Delft niet geven kon. 

Slechts hen ziet men naar de Prinsenstad opgaan, 
die later als ambtenaar hun kostje hopen te koopen, 
of die, financieel onafhankelijk, de wetenschap om 
de wetenschap kunnen beoefenen. Anderen weer, een 
diploma verkregen hebbende, zien op tegen de be 
slommeringen der practijk en gaan als leeraren bij 
het middelbaar onderwijs, waartoe de wet hen de 
bevoegdheid geeft 

Wanneer het er ooit toe zou komen, dat de wet op 
het middelbaar onderwijs herzien wordt, dan zou de 
Zwitsersche regeling in vele opzichten navolging ver
dienen. 

H e t technisch onderwijs wordt in Zwitserland uit
sluitend te Zurich gegeven. M e n kent daar onze hoo
gere burgerscholen niet. Daarvoor in de plaats heeft 
men de „Kantonschule", die in drie afdeelingen is 
gescheiden. D e eerste bereidt voor de universiteit, de 
tweede voor het polytechnicum, de derde voor handel 
en nijverheid. Slechts in de laagste klassen is het 
onderwijs voor alle leerlingen hetzelfde; dan moet 
een keuze gedaan worden, al naar mate de. univer
siteit of het polytechnicum zal bezocht worden, of 
de leerling later in den handel w i l gaan. Zoo worden 
de leerlingen niet met onnutte kennis volgepropt, doch 
wordt hun van den aanvang af in de eerste plaats 
datgene onderwezen, waaraan zij later behoefte zullen 
gevoelen. 

De technische hoogeschool, die te Zurich, met haar 
reusachtige nijverheid, uitnemend op haar plaats is, 
werd als inrichting van den Zwitserschen Staat door 
de wet van 7 Februari 1854 m 't leven geroepen en 
op 15 October 1855 geopend. He t tegenwoordig reus
achtig gebouw werd in 1863 betrokken. De Bonds-
regeering getroost zich voortdurend groote uitgaven 
om de inrichting aan de meest moderne eischen te 
doen beantwoorden. Talr i jke en groote gebouwen, 
allen van de nieuwste hulpmiddelen voorzien, dienen 
voor de oefeningen in de practijk. 

{Slot volgt.) 

D E W O N I N G W E T , 

dusverre de lof van de voorgestelde Werd tot 
woningwet i n de meest verschillende groote-terts-
toonsoorten gezongen, in de allerlaatste dagen wordt 
er naar mineur gemoduleerd, en komt er een klagende 
klank in de liederen. 

Dat begon met een solo van meester Verkouteren 
in het gebouw der Maatschappij; nu hebben de A m 
sterdamsche raadsleden F . S. van Nierop, L . Serru-
rier, D . Schut J. Kruseman en N . M . Josephus J i t la 
zich tot een a cappellakoor vereenigd, dat meer droe
vige dan blijde zangen ten gehoore brengt. 

In het rapport dezer heeren, aan den Amsterdam 
schen Raad uitgebracht, wordt geklaagd dat, wordt 
de wet onveranderd aangenomen, „de tot dusverre 
bestaande autonomie der gemeenten" ten deele wordt 
opgeheven, daar zij „worden onderworpen aan de in
zichten van hooger gezag". D i t acht men bedenkelijk, 
„omdat de gemeentebesturen geheel afhankelijk zul
len worden gesteld van het oordeel der Gedeputeer 
den, terwijl deze bij het nemen hunner beslissing 
aan geenerlei wettehjken regel gebonden zijn". 

D e aanslag, die er op de veelgeprezen „autonomie-
der gemeenten", eigenlijk eene herinnering aan den 
regententijd, gepleegd wordt, heeft evenwel niet veel 
te beteckenen. Want slechts de besluiten tot vast
stelling, wijziging of intrekking van de voorschriften 
nopens behoorlijke bewoning" zijn aan de goedkeu
ring van Gedeputeerde Staten onderworpen. Maar 
overigens zijn de gemeentebesturen vrij wel souverein 
gebleven. W a n t wanneer zulk een bestuur, als de 
wet in werking is, iemand weigert om te mogen 
bouwen, dan bestaat er geen macht ter wereld, die 
daar wat aan verhelpen kan. 

De commissie is blijkbaar dan ook niet erg ver
dr ie t ig ; zij uit haar klacht slechts fatsoenshalve.. 
Want hare meerderheid meent „na ernstige overwe
ging, dat tegen het goedkeuringsrecht van Gedepu
teerde Staten geen overwegend bezwaar kan bestaan, 
mits het slechts steunt op de bepalingen der woning
wet". Vermoedelijk zal dit recht wel op geen andere 
v, ijze worden uitgeoefend, en kan men dus gerust zijn. 

He t rapport heeft evenwel een andere en meer ge
gronde bedenking tegen het voorgedragen wetsont
werp. H e t wijst op de moeilijkheden, die ontstaan 
zullen door „de regeling van de politie op den bouw 
van woningen, afgescheiden van die op andere ge
bouwen". Inderdaad wordt in artikel 5 het „vergun-
ningssytccm", dat nu reeds in de Amsterdamsche ver
ordening is opgenomen, alleen gesanctioneerd voor 
„tot bewoning bestemde gebouwen" of het geheel 
of gedeeltelijk vernieuwen daarvan". E n nu kan in 
een „woningwet" bezwaarlijk over iets anders, dan 
over woningen gehandeld worden. E r is reeds eea 
middel aan de hand gedaan, om het bezwaar op te 
heffen, en dat is, aan de gemeentebesturen het recht 
te geven om te bepalen, wat onder „woning" zal wor
den verstaan. D i e .bepaling zou dan zóó kunnen wor
den gemaakt, dat zij ieder bouwwerk in zich sluit. 
Za l dit middel echter genade in de oogen der wet
gevers vinden ? Ook de commissie eindigt dit gedeelte 
van haar rapport met een vraagteeken. 

Bi j de behandeling van artikel 5 der voorgestelde 
wet is de commissie er niet gerust op, of dit artikel 
wel het kunstje, dat thans zoo vaak gebruikt wordt 
om eigenaars tot kosteloozen afstand van grond aan 
de gemeente te dwingen, ook in de toekomst moge
lijk zal maken. Deze ongerustheid is, in verband met 
de laatste uitspraken van den Hoogen Raad, te be
grijpen. Het is een verblijdend verschijnsel, dat in 
de commissie „de opmerking werd gemaakt, dat het 
in zoodanig geval bil l i jk zoude zijn, de gemeente 
te verplichten tot onteigening van de vrijkomende 
strook grond". 

D e aangiften door verhuurders, in artikel 9 der 
wet bedoeld „zullen naar de meening der commissie 
slechts weinig waarde hebben". D e belangrijke uit
gaven, voor de administratie in dit opzicht noodig, 
zullen „waarschijnlijk weinig nut opleveren". W i j zijn 
dit volkomen met de heeren eens, zooals uit onze 
vroegere opstellen, aan het wetsontwerp gewijd, reeds 
is gebleken. 

Het artikel 18 der wet, dat over onbewoonbaar
verklaring handelt, wordt voor een gemeente als A m 
sterdam door het rapport onuitvoerbaar geacht. E n 
als de heeren in Den H a a g maar eens laten onder
zoeken hoe talrijk de „onbewoonbare" woningen te 
Amsterdam zijn, dan zullen zij tot dezelfde overtui
g ing komen. 

Bi j de in de wet voorgestelde redactie van den 
titel „Onte igen ing in het belang der volkshuisves
ting", die aan de wet van 28 Augustus 1851 zal wor
den toegevoegd, doet de commissie de vraag, wat 

onder het belang der volkshuisvesting moet worden 
verstaan. Eene „meer uitvoerige regeling", die het 
rapport vraagt, is bepaald noodig. 

W i j hebben er vroeger reeds op gewezen, vooral 
naar aanleiding van de bepalingen omtre.it „de uit
breiding van bebouwde kommen", dat het de schijn 
heeft alsof de geestelijke vader van het wetsontwerp 
in eenigerlei betrekking staat of gestaan heeft tot ht t. 
gemeentebestuur van Amsterdam Het gedeelte van 
het rapport, aan de behandeling van dit onderdeel 
gewijd, is in zeer waardecrende bewoordingen gesteld, 
wat ons, in verband met het bovenstaande, allerminst 
verwondert. 

D e beschouwingen, op de financieele regelingen be
trekking hebbend, gaan wij met stilzwijgen voorbij, 
daar zij onzen lezers geen belang zullen inboezemen. 

Over het groote bezwaar, da t naar veler oordeel, 
tegen het ontwerp valt in te brengen, namelijk dat 
de regelen, die door de gemeentebesturen moeten 
gesteld worden, niet in de wet omschreven zijn, zwijgt 
het rapport. 

D e Amsterdamsche Raad, waarvan de rapporteurs 
deel uitmaken, acht zich waarschijnlijk best ertoe 
i n staat goede voorschriften vast te stellen betref
fende: „de plaatsing van de gebouwen ten opzichte 
van den openbaren weg ; de hoogte van de gebou
w e n ; de afmetingen der ter bewoning in te richten 
vertrekken; de beschikbaarheid van drinkwater; 
brandgevaar; voorkoming van vochtigheid in funda
menten en muren; hechtheid van muren, vloeren, 
trappen, zoldering en dak ; verwijdering van rook, 
water en v u i l ; toevoer van licht en lucht". Maar de 
tegenwoordige, zoo algemeen als gebrekkig erkende 
verordening op dit stuk is toch ook door dien Raad 
gemaakt, wat tot twijfel aan de competentie der op-
Stellers aanleiding kan geven. E n er zijn talrijke 
gemeenteraden in ons vaderland, wier wetgevend 
talent op dit eigenaardig gebied al zeer gering is. 
Geeft de wet dus geen vaste leiding, dan zal het, ook 
in den vervolge, met de verordeningen treurig blijven 
uitzien. 

E e n tweede punt waarover de rapporteurs zich niet 
uitlaten, is de wijze, waarop aan het verordende de 
hand zal worden gehouden. H ie r valt het stilzwijgen 
te verklaren door de overtuiging, bij de commissie 
bestaande, dat Amsterdam een behoorlijk corps bouw
politie heeft. Doch het vertrouwen in dat corps is, 
door de ongevallen der laatste maanden, niet gere
zen, het zij dan terecht of ten onrechte. E n de meeste 
gemeenten in ons vaderland hebben in het geheel 
geen bouwpolitie, en geven zich volstrekt geen moeite 
om aan de bouwverordeningen, zoo die er zijn, de 
hand te houden. 

Daarom zal de woningwet trots de daarin be
dreigde hechtenis van drie of zes maanden, of de 
boeten van drie of zeshonderd gulden, niet de ge
volgen hebben, die men daar nu van verwacht. Slechts 
als de wet ook bepalingen maakt omtrent de wijze, 
waarop de gemeenten, onder toezicht van rijkswege, 
de verordeningen moeten handhaven, en vaste rege
len voor die verordeningen geven, zal de volkshuis
vesting in de toekomst verbeterd worden. 

D e gemeenten zijn a l „autonoom" genoeg. Het kan 
volstrekt geen kwaad, indien haar een deel dier auto
nomie wordt ontnomen. D e ingezetenen voelen voor 
die zelfstandigheid niets; zelfs als zij uit Den Haag 
in plaats van uit het raadhuis geregeerd worden, 
klagen zij nooit Z i j weten, dat op beide plaatsen de 
door hen gekozenen zetelen. > 

V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D B I J B O U W E N . 

Men herinnert zich, dat ons artikel onder boven-
staanden titel, in het nummer van 3 Februari laatst
leden, werd geschreven naar aanleiding van eenige 
beschouwingen, die in het weekblad „Archi tectura" 
ten beste waren gegeven. 

Het weekblad komt nu op. öns artikel terug, en 
handhaaft zijn mcening, „da t er iemand moet zijn, 
die verantwoordelijk is voor de ongevallen, die bij 
het bouwen plaats vinden". 

Maar het verschil in verantwoordelijkheid, dat be
staat, is blijkbaar „Archi tec tura" nog niet duidelijk 
geworden. Daarom zullen wi j pogen, het nogmaals 
zoo begrijpelijk mogelijk te maken. 

Stellen wij, dat A . op zich genomen heeft voor 
B. een gebouw te maken, 'en dat er een instorting 
plaats heeft. 

Is bij het ongeval iemand gedood, of werd aan een 
of meer personen lichamelijk letsel toegebracht, dan 
is de een-en-twintigste titel van het tweede boek van 
het Wetboek van Strafrecht toepasselijk. 

D e artikelen van dezen titel luiden als vo lg t : 
„Art. 307. H i j , aan wiens schuld de dood van een 

ander te wijten is, wordt gestraft niet gevangenisstraf 
of hechtenis van ten hoogste negen maanden. 

„Art. 308. H i j , aan wiens schuld te wijten is dat 
een ander zwaar lichamelijk letsel bekomt, of zoo
danig lichamelijk letsel waaruit tijdelijke ziekte of 
verhindering in de uitoefening zijner ambts- of be
roepsbezigheden ontstaat, wordt.gestraft met gevan
genisstraf of hechtenis van ten hoogste /es maanden. 

„Art. 309. Indien de in dezen titel omschreven mis
drijven worden gepleegd in de uitoefening van ccnig 
ambt of beroep, kan de straf met een derde worden 
verhoogd, kan ontzetting worden uitgesproken van de 
uitoefening van het beroep, waarin het misdrijf is 
gepleegd en kan de rechter de openbaarmaking zijner 
uitspraak gelasten." 

Het openbaar ministerie kan natuurlijk niet zelf 
uitmaken, wie de schuld van het ongeluk heeft. 
Daarom draagt het aan deskundigen op, voorlichting 
te geven. Pas wanneer deze deskundigen een of meer 
personen als de vermoedelijke schuldigen aanwijzen, 
wordt tot vervolging overgegaan en wordt de zaak, 
althans wanneer de instructie daartoe aanleiding 
geeft, in 't openbaar berecht. V a n wat ter terechtzit
ting bli jkt hangt het ten slotte af, wie als verant
woordelijk aan de ramp gestraft zullen worden. 

Zoo is dus de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
geregeld op een wijze, waar niets tegen valt in te 
brengen. H i e r moet ieder voor zijn eigen handelingen 
opkomen, en kan de een niet aansprakelijk gesteld 
worden voor wat de andere deed. E n zoo zal A . 
slechts dan veroordeeld worden, wanneer zijn schuld 
wettig en overtuigend is gebleken. 

Zu lk eene veroordeeling baat B. echter niet. Doch 
deze kan een eisch tegen A . instellen, cn wel op 
grond van artikel 1045 van het Burgerlijk Wetboek, 
dat lu idt : „Indien een gebouw, voor eenen bepaalden 
prijs aangencmen en gemaakt geheel of gedeeltelijk 
vergaat door een gebrek in de samenstelling, of zelfs 
uit hoofde van de ongeschiktheid van den ^tond, zijn 
de bouwmeesters en aannemers daarvoor gedurende 
tien jaren aansprakelijk". 

In hoeverre B. zijn eisch zal zien toegewezen, hangt 
van de omstandigheden en de opvatting des rechters 
af. Is A . aannemer, dan zal hij waarschijnlijk den 
dans niet ontspringen. Heeft hij onder den architect 
C. gewerkt, dan blijft het de vraag, of deze wel ais 
bouwmeester in den zin der wet zal worden be-
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schouwd, en of hij zijn deel in de toe te kennen 
schadevergoeding zal hebben te dragen. 

D e verantwoordelijkheid naar het burgerlijk reclit 
is dus wel geregeld, doch niet zóó, of verbetering zou 
mogelijk zijn. 

Eindel i jk komt nog de verantwoordelijkheid van 
en tegenover het bouwtoezicht, dat eene gemeente
l i jke instelling is, waar het althans bestaat. Ofschoon 
hier de administratie wel een rol speelt, zou het tooi 
minder juist zijn van eene verantwoordelijkheid naar 
het administratief recht te spreken. 

H e t geval kan zich voordoen, dat het ongeluk ver
oorzaakt is door overtreding van de bepalingen der 
gemeenteverordening. Meent het gemeentebestuur, 
dat het personeel der bouwpolitie niet behoorlijk tegen 
die overtreding heeft gewaakt, dan kan het dit per
soneel ter verantwoording roepen en desnoods ont
slaan. 

D e verantwoordelijkheid van A . tegenover het 
bouwtoezicht gaat niet verder, dan de gemeentewet 
toelaat. Heeft A . een overtreding begaan, don kan 
liet bouwtoezicht proces-verbaal tegen hem opmaken 
en moet het de rechterlijke uitspraak afwachten. 

U i t het bovenstaande zal „Archi tectura" kunnen 
afleiden, dat het gemakkelijk is te zeggen „er moet 
iemand zijn, die verantwoordelijk is voor de onge
vallen, die bij het bouwen plaats vinden", maar dat 
de bezwaren reeds komen, zoodra de vraag gedaan 
wordt, wie deze zondebok zal hebben aan te wijzen. 

In het stelsel van ons strafrecht past zulk een aan
wijzing niet ; in ons burgerlijk recht wordt zij slechts 
gegeven, voor zooveel geldelijke belangen op het 
spel staan ; er blijven dus slechts óver de verorde
ningen, door de gemeentelijke administration te 
maken. 

Die verordeningen zullen in vele opzichte 1 anders 
kunnen luiden dan thans, wanneer de „woningwet ' 
zal zijn aangenomen. Maar ook dan zal er wel geen 
college van Gedeputeerde Staten te vinden zijn, dat 
aan een „zondebok-systeem" als wat door „Architec
tura" gewenscht wordt, zijn goedkeuring zal willen 
hechten, wanneer een gemeentebestuur daarmede zou 
aankomen. 

Het beste middel, om in de toekomst onheilen te 
voorkomen, zal zijn liet maken van voldoende bouw
verordeningen. E n zullen die het verwachte gevoU 
hebben, dan zal het bouwtoezicht zich niet moeten 
bepalen tot een barsch en wettisch handhaven dier 
verordeningen, maar zal het door vaderlijken bijstand 
met raad cn daad van hen, die daaraan behoefte 
hebben, zich meer .toezicht" dan „politie" moeten 
toonen. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur7 
Ik schrok werkelijk toen ik in bet nommer van 17 Febr. jl. 

in banden kreeg, en twee ingezonden stukken vond op mijne op
merking in bet vorig nommer over bet verstrekken van een ver
slag van de lezing van den beer Ellens op de afdeeling Arnhem, 
voor dnt die lezing gehouden was, want dit is eigenlijk 
des „Pudels Kern'', en wordt in beide stukken zoo'n beef je handig 
van de baan gewerkt. 

Ik heb de stelling verdedigd, dat wjj zelfs den schijn van reclame 
moeten vermijden, en nu doet de heer Ellens eene wilde charge 
op mjj, 0]) partjjdige lezers, op mijn serieusheid, op mijn verslag-
geverstaak en krijgt nog hulptroepen die alle verantwoordelijkheid 
op zich nemen, die spreken over insinuaties, mjj beschnldigen vsn 
aanwrijven en het zoeken van venijn uit honing, zelfs op mijn 
persoon afstormen zonder in het minst iets te ontzenuwen van 
mjjne bewering, of iets te voelen voor de motieven die mij noopten 
tot de gedane opmerking. Het is alleen een tot eiken prijs af
maken van mjjne stelling, alsof de hoogste majesteit is beleedigd 
De heer Ellens heeft dit hij ons persoonlijk onderhoud wel ge
voeld, en daarom zag ik met verwondering het tweede stuk 
dat toch zeker met zijn medeweten is geplaatst. 

Over de weigering om het verslag aan den heer correspondent 
te geven, aan de Ambachtsschool, doch het den avond te voren 
ten zijnen huize door te lezen met genoemden correspondent, zwijg 
ik maar liever, als al te naïf. De heer Ellens pass* hier eens het 
woordje „serieuj" toe. 

En het is niet van mjj te vergen dat ik antwoord aan elk ver
slaggever, dia meent den heer Ellens te moeten verdedigen, te 
meer wanneer de verdediging in 't geheel het pant in kwestie niet 
raakt, en bijv. gevoerd wordt mat argumenten als: „Toen hjj zich 
persoonlijk overtuigd had dat da heer Ellens niet verhinderd was 
geworden te lezen, beeft hjj zjjn verslag weggezonden". Kan men 

Ier na serieus bjj blijven ? Het» ik het tegendeel willen aantoonen. 
Ik bluf, mijnheer de Redacteur, bjj mijn stelling, dat de heer 

Ellens, die ontzettend scherp in zjjn voordracht bepaalde toestan
den hekelde, die, volgens zjjn zeggen, voor oen groot deel op 
Arnhem betrekking badden, zich had moeten onthouden van zelfs 
den schijn van reclame. En hi rmede basta. Ik geloof dat ik den 
beer Ellens bjj ons persoonlijk onderhoud meer dan den indruk 
heb gegeven dat het hier eene zuivere principieele opmerking 
betrof, die ik niet alleen voor den heer Ellens, maar vooral voor 
alle vakbroeders als vereischte heb willen stallen. 

Hoogachtend, 
A. R. FnKKM. 

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

'S-GIUVKXIIAIU:. De heer ('. W. Weys, ingenieur der Burger). 
Openb. Werken in Ned.-Indië, te Leiden, wordt met 1 Maart 
gedetacheerd bjj het Departement van Koloniën, ia verband met 
de plannen tot watervoorziening van Soerabaja 

Op 27 dezer zal genoemde heer in het „Indisch Genootschap'' 
„proken over „Irrigatie op Java". 

— De Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten brengt ter 
kennis van belanghebbenden, dat bjj het college vacant zjjn be
trekkingen voor een a d j u n c t - i n g e n i e u r en voor een o p-
z i c h t e r - t e e k e n a a r . 

Dientengevolge worden personen opgeroepen, voldoende aan de 
volgende vereisebten: 

a. benoembaarheid tot de betrekking als gevorderd in art. 13 
van het Kon. besluit van 9 Juli 1876 (Stbl. no 159), zooals dat 
laatsteljjk is gewijzigd bjj Kon. besluit van 26 October 1892 
(Stsb'. uo 238); — h een goede gezondheid, volgen* schriftelijke 
verklaring, door een bevoegd geneeskundige afgegeven. 

Voor eerstgenoemde betrekking wordt gevorderd, dat de can
didaten in het bezit zjjn van een diploma van civiel-ingenieur. 
verkregen aan de Polytechnische School te Delft. 

Voor de betrekking van opzichter-teekenaar wordt verlangd, 
dat de candidaten eenige practische ervaring hebben opgedaan 
bij den bouw van spoorwegwerken of bjj het ontwerpen en uit
voeren van bouwwerken 

Aan de betrekking van adjunct-ingenieur zal verbonden zijn 
een minimum jaarwedde van /' 1500, terwijl als vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten bjj dienstreizen kan worden gedeclareerd 
in de 3e klasse vau het tarief, vastgesteld bjj Kon. besluit van 5 
Januari 18S4 (Stbl. no. 4). 

Aan de betrekking van opzichter-teekenaar is verbonden een 
minimum jaarwedde van '1200, terwjjl als vergoeding voor reis-
en verblijfkosten bjj dienstreizen Kan worden gedeclareerd in de 
4e klasse van genoemd tarief. 

Ook worden - ter voorziening in een vacature van het korps 
district-inspecteurs der spoorwegdiensten — personen opgeroepen, 
voldoende aan de volgende vereisebten: a. benoembaarheid tot 
die betrekking als gevorderd in art. 13 van bet Kon. besluit vau 
'J Juli 1876 (Stbl. no. 159); b een goede gezondheid, volgens 
schriftelijke verklaring, door een bevoegd geneeskundige afgege
ven. Zjj, die in bet bezit zjjn van het diploma van civiel-ingenieur 
van de Polytechnische School te Delft, zullen bij voorkeur in 
aanmerking komen. 

Aan die betrekking zal verbonden zjjn een minimum jaarwedde 
van / 2000, benevens een vast abonnement als vergoeding van 
bureaukosten, schrijflooncu enz. van / 400 'sjaars, terwjjl als ver
goeding voor reir- en verblijfkosten bjj dienstreizen kan worden 
gedeclareerd in de 8a klasse van het tarief, vastgesteld bjj Kon. 
besluit van 5 Jan. 1884 (Stbl. no. 4). 

Zjj, die voor een benoeming tot een dezer betrekkingen in aan
merking wenschen te komen, hebben zich bij gezegeld en vracht
vrij adres te wenden tot den Raad voornoemd, te 's-Gravenhage. 

— De regeeringscommissaris voor de Parijsche tentoonstelling 
in 1'JOO verzoekt het volgende te melden : 

De jury van toelating voor de Nederlandsche afdeeling van 
schoone kunsten heeft hare werkzaamheden op 16 en 17 dezer 
geëii digd. Er waren ingekomen 174 schilderijen en teekeningen, 
waarvan 100 werden aangenomen, 100 etsen, gravures en litho
grafieën, waarvan 88 werden aangenomen, 9 beeldhouwwerken 
en 81 bouwkundige fotografieën en teekeningen, die alle werden 
aangenomen. 

De stemming was geheim en over elk kunstwerk werd afzon
derlijk gestemd. De jury bestond uit de volgende kunstenaars: 
voor kl. 7 (schilderijen eu teekeningen) de beeren H. W. Mesdag, 
voorzitter, G H. Breitner (afwezig), J . Israels, W. W. Jansen, 
P. de Josselin de Jong, J . Mans, Willy Martens (secretaris), 
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Alb Neuhuys en J . Toorop; voor kL 8 (etsen, gravures, litho
grafieën) de beeren W. Witsen en Ph. Zilcken; voor kl. 9 (beeld
houwwerken) de heeren Bart van Hove en prof. Leephotf; voor 
kl. 10 (bouwkunde) uit de besturen der Maatschappijen tot Be
vordering van Bouwkunst en Architectura. 

AMSTERDAM. Voor deelneming aan het examen, deze week uit
geschreven door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
ter verkrjjging van het diploma als bouwkundig opzichter, hebben 
zich 28 candidaten aangemeld. 

— Men verwacht blijkbaar dat de rechterlijke strijd tusschen 
de gemeente en het kerkbestuur over den eigendom der Nieuwe 
Zjjds kapel van heel langen duur zal zijn Ten minste, de koop
man in optische instrumenten, die met het oog op de afbraak 
zjjn winkel in het tegen de kapel aangebouwd perceel naar elders 
had overgebracht, heeft vergunniig gekregen weer in zjjn oude 
woning terug te trekken. De pui wordt zelfs nieuw opgeschilderd. 

(A. A'. Ct.) 

HAARLEM. B. «n W. stellen aan den Gemeenteraad voor den heer 
L. A. Springer, tuinbouw-arthitect te Wageningen, te benoemen 
tU adviseur van de commissie voor het beheer en onderhoud van 
den Hout en de plantsoenen. Aan deze functie is eene jaarwedde 
van /1000 verbonden. 

— Aflevering 2 van De Aattmr (uitgave van J . <i. Broese te 
Utrecht, bevat: Gelede dieren als oorzaken van ziekten (vervolg 
en slot), door Dr. A J . O. Snjjders. — „Gooiland". De Flora, 
door C. J . Koning. - Schetsen uit Zuid-Airika, door Mimosa. — 
Opgravingen in Midden-Amerika. De Zapoteca's, door A. Ü. Hage-
doorn. — De vooruitzichten van het gloeilicht, door Dr. L. Bleek
rode. — De verpleging der gewonden in den oorlog, door Dr. R. 
G. Rijkcns. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, door 
Ant. Pannekoek. — Correspondentie, — Boekaankondiging. 

P E R S O N A L I A . 

— Bjj den waterstaat in Nederl.-Indië is: 
verleend wegens langdurigen dienst, éen jaar verlof aan den 

opzichter 2de kl. W. A. B. David: 
bepaald dat de opzichter 2de kl. J. Yreedenburgh in de resid. 

Semarang geplaatst blijft; 
overgeplaatst naar de resid. Japara, de opzichter 2e kl. .1. 

Walter. 
Bij de exploitatie van staatsspoorwegen op Java is: 

benoemd tot adjanct-chei der 2de afd., de adjunct-ingenieur 
J. Wouters; tot opzichter le kl. de opzichters 2e kl. H. Lange-
laan en A T. Bourgognon; en tot tcekenaar, de tijdelijke teeke
naar le kl. bjj den aanleg van staatsspoorwegen J. F. v. Straaten; 

eervol ontslagen de opzichter 2e kl. J . C. E. Breuer. 
— Bjj den aanleg van Staatsspoorwegen is: 
overgeplaatst naar da lijn Kalisat-Banjoewaogi on belast 

met het beheer der le sectie, de ingenieur lekl. J . F. P. Richter. 

— Bjj kon. besluit zjjn, met ingang van 1 Maart, bjj den Rjjks-
waterst. bevorderd: tot opzichter le kl. J . van Enst en D.Baars, 
thans 2e k l ; tot opzichter 2e kl. W. ten Bosch en H. O. Weenink, 
thans opzichter 8e kl., en tot opzichter Se kl. A. Vreugdenhil en 
A. A. banden, thans opzichter 4e kl 

Bjj kon. besluit is, met ingang van 1 Maart, benoemd tot 
hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft Dr. G. Schou
ten, thans leeraar aan die inriebting; tot leeraar W. H. L. Janssen 
van Raay. werktuigkundig ingenieur, thans leeraar aan de H. B. 
school met 6-jarigen cursus te Haarlem. 

— Met ingang van 1 Maart zijn benoemd tot adjunct-ingenieur 
le kl. bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen 
de adjunct-ingenieurs 2e kl. F. M. van Panthaleon baron van Eek, 
B. J . Haitsma Maller en C. G. J . W. Koopman. 

— Als „pensionnaires" van de Koningin zjjn aangewezen do 
volgende jeugdige kunstenaars, wier werken door de daartoe be
noemde commissie deze week werden beoordeeld: Dupont, Am
sterdam; Wolters, Amersfoort; Gratama, 'a-Gravenhage; Broe-
delet, Hilversum; Van Monnikendam, Amsterdam, en Lapidoth, 
Nunspeet (Gelderland) 

Toelagen werden toegekend aan mej. Hirschman, s-Uraven-
hage, W. van Scbaick on Van Dort. 

— De Gemeenteraad van 's-Gravenhage hield Dinsdag een 
korte zitting, waarin met 28 Stemmen van de 25 (2 werden in 
blanco uitgebracht) benoemd werd tot adjunct-directeur der duin
waterleiding de heer L . Ypey, technicus. 

— Aan de Ambachtsschool te Utrecht zijn na een vergelijkend 
examen benoemd tot onderwjjzer in het machinebankwerken J . 
Brussaard, te Rotterdam; tot idem in het lijn- en constructie-
teekenen P. Brittiju, bouwkundige bij de gemeentewerken, alhier; 
tot idem in het hand- en vakteekenen J. D. Ros, oud-leerling en 
leeraar der Academie van Beeldende Kunsten, albier; tot idem 
in het rekenen, toegepast op de ambachten, E. Knufman, te 
Utrecht, en tot idem in bet handteekenen J. J . Terlingan, aldaar. 

De heer J. J . Meijer is benoemd tot onderwijzer in het 
bankwerken aan de 2e ambachtsschool van de Maatschappij voor 
den Werkenden Stand te Amsterdam. 

— Uit 92 sollicitanten is tot opzichter aan de gemeentegasfa
briek te Zutfen benoemd de heer E. Bruinwold Riedel, thans 2e 
opzichter aan de gemeentegasfabriek te Groningen. 

Tot waterbouwkundig ambtenaar bg het waterschap „Baar
land" c. a. is benoemd de heer M. van de Velde, waterbouw
kundig opzichter te Schiedam. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Wapenteekenaar voor het in kleuren teekenen van 

eenige honderden wapenschilden, circa 3 j X 4 cM. Adres met 
opgaaf van cond. per dag, per week of per maand, lett. Z W258, 
Nieuws v. d. Dag. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in be knopten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneeraen tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich mei de toezending 
der eventueel inkomende brievin.) 

— Een assistent opzichter-teekenaar zoekt plaatsing. Verl. salaris 
/ 50 a 60 par maand. Adres n°. 75, Bureau dezes. (1) 

— Iemand, 80 jaren oud, practisch timmerman, die gedurende 
de drie laatste jaren dienst heeft gedaan als opzichter en in staat 
is gewone gebouwen te detailleeren en van goede getuigschriften 
is voorzien, zoekt plaatsing als opzichter of iets dergelijks. Adres 
no. 74, bureau dezer. (2) 

INFORMATIE-BUREAU TECHNISCHE VAKVEREENIGING 
MARNIXSTRAAT 3 6 0 , AMSTERDAM 

4 Opz.-teek., leeft. resp. 21, 2 , 23 en 20 j . , ongeh., ver l . 
sal. resp. / 60, f&o, f60 a 70 en / ' 50. 

1 Bouwk. teekenaar, leeft. 20 j . , ongeh., verl . sal. ƒ 4 0 . 
I Waterbouwk.-opz., „ 24 j . , „ „ „ f 70. 
1 Opz. landmeter, „ 37 j . , „ „ „ ƒ 1 5 0 0 

per jaar. 
2 Werktuigk.-teek, „ 22 j . , „ „ „ ƒ 7 0 . 
1 Mach. electricien, leeft. 45 j . , geh., verl . sal. f 16 a 20 

per week. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst L O N D O N . 

Kantoor: 150 De Ra j terkade, AMSTERDAM, Filiaal: 3« Roktn. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van tompleete Badinrichtingen. — Ptivaat-dnrichtingen. — 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, IVaschta/els, Urinoirs enz. — V B B W A I I U 6 en T I I T I Ei A I I K 
Belast zich mat de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prgzen 

Teekeningen en prysopgaven gratia. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke ra ba 

Y A N R IJN & Co., SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
R O T T E R D A M . Glasverzilvering 

\Kantc*rmM^nBloemkweeker- ^ . r m m i l i e ,nmten. 
straat 64 b.jd. Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S , enz, enz. 

T A N 

),JL#U UJJ111U111UA I 
Se S C H U Y T S T R A A T 1 0 » , 

s-Gravenhage. 
Het Advertentie-bureau van 

,DE OPMERKER' beveelt 

l i ch aan voor de plaatsing van 

advertentien in alle Binnen- en 

Buitenlandsche Dag- en Week

bladen 
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Door afloop der werkzaamheden, 
zoekt een b e k w a a m 

Opzichter-Teekenaar 
tegen haf Maart of 1 April plaat
sing. Uitstekende referentiën staan 
hem ten dienste. Uneven franco onder 
lett. V B , Bureau van dit Blad. 

Maatschappij tot Exploitatie n 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dingdag den fSOsten Maart 
19ÖO, des namiddsgs ten 2 ore (lo
cale tijd), aan het Centraalburean der 
Maalsci appij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij • e MoreeUe Laan te 
Utrecht, van: 

B E S T E K No. VI. 
H e t u i a k e n v a n d r i e 

« A n n l , R S , V O \ l \ . 
U K N . o p « l e t n u i t v o e 
r i n g / . ij i ide p l a t e a u * * 
l l n l i K v a n l i e t i n a a n b o u w 
z i jnde S p o o r w e g v a k . tus-
N e l i e n A K N I l F i M e n o> 
n i e u w e l . l * s e l b r u g b i j 
n ' K S T K K V O O I I T , n i e t 
eenige b i j k o m e n d e wer
k e n . 
U e g r o o t i n g f 1 3 . 4 0 0 . 

De besteriirjg geschiedt volgens §61 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 28«ten Fe
bruari 1900 ter lezing aan het Centraal
burean bij de Horeelse Laan (Oestralr 
dienst, le A deelina) en aan het bu
reau van den Hoofd-Ingenieur A. C. 
BROEKMAN t» Arnhem, Korte Wal-
stiaat No. 45, en is op franco aan 
vraag aan laatstgenoemd bureau te 
Arnhem te bekomen tegen betaling 
van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
bureau van den Hoofd-Ingenieur voor
noemd 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den odrn Maart 1900, aan
vangende ten IO';.' uur voormiddag 
(locale tijd) aan d«n Schaaps-of linker 
Usseldrjk bij de Viaduct (nabij Stop
plaats „Fort Westervoort" van den 
Spoorweg Arnhem Zevenaar). 

UTBECHT, 22 Februari 1900. 

HOÜTCEMENT 
B E D E K K I N G E N worden tot 
b i l l i jke pr IJ zen en onder garantie 
geleverd door 

W . J . V A N E L D E N Hz. 
Lood- ets WiinHmvrrher, 

Singel 229 b|d Paleisstraat, 
A M S T E R D A M . 

Vertegenwoordiger der sedert MOS ge
vestigde firma CA Lit SCHMIDT A 
Co., te H1RSCHBERG in Silttit. 

•ateriaal ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

Maatschappij tot Exploitatie m Stetsspoorwegeo. 
EXAMEN VOOR ASPIRANT OPZICHTERS 

Van den Diennt van Weit en Werken. 
Zij, die aan het in de maand April te UTRECHT te houden f xamen 

wenschen deel te nemen, moeten zich dsnrvoor schriftelijk opgeven aan ge
noemden Dienst, eerste Afdeeling, vóór 2 5 M a a r t a . ft. met vermelding 
van leeMjd, overlegging van het in art. 3 van het programma bedoelde Ge
tuigschrift of D>ploma, en opgaaf der Afdeeling waarbij plaa'sing verlangd 
wordt. 

35«e JAARGANG N*. g Z A T K R D A G , 3 Maart i „ o o . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

HERBESTEDING. 
OP Dinndag den 20sten Maart 

100O, des namiddags ten 3 ure (locale 
tijd), aan het Gentraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

BESTEK No. 767. 
H e t m a k e n v a n z e v e n 

W a e l i t e r N w o n i n g e u , h e t 
a f b r e k e n e n w e d e r o p 
b o u w e n v a n v i e r W a e n -
terfthuiftjeH e n h e t wij
z igen v a n v i e r s i e i h a n d -
b o o m e n i n t r e k a l u i t -
b o o 111 e 11 m e t b i jbe -
h o o r e n d e w e r k e n , t e n 
behoeve v a n de S p o o r 
wegen M A A S T R I C H T — 
V K X L O e n V E N L O — 
K I N O I I O Y E N , ( i n z e » 
pereee len) . 

K a m i n g : l e p e r e . ƒ 3 0 0 0 . 
2e rittSO. 
3e „ 4 3 7 0 . 
4e „ „ 2 7 l O . 
5e . . 2710. 
6e ff ff 5 2 5 0 . 

De besteding geschiedt volgens § 54 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 16den Fe
bruari 1900 ter lezing aan het Centraal
burean in het Moreelse Park en aan de 
bureaux van de He»rei Sectie- Ingenieurs 
A. VAN LIEBERUEN, t* Maastricht, 
en Jhr. J . C. VAN RE1GEHSBERG 
VERSLUIJS, te 's-Bosch, en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van ƒ 1 . - . 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door de Sectie-Ingenieurs 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 6den Maart 1900, ten 8 
ure voormiddag (West Europeesche tijd) 
te Maastricht, voor de perceelen 1 tot 
en met 4, en den 7den Maart 1900, 
ten 10 ure voormiddag (Wesl Euro
peesche tijd) te Eindhoven, voor de 
perceelen 5 en 6. 

Utrecht, den 15den Februari 1900 

H. P. DEN BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

R O T T E R D A M . 

Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUGHT-BAKOVENS 
Bekroond met den hoogsten iV#» en 

Gouden en Zilveren Medaille AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille DOR
DRECHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met a l tr i jden
den bakvloer en Draaiovens . 

Lvan der Hoorn, 
DONKERSTRAAT 17. ÜTREGRT. 
Fabriek van ELECTRISCHE SCHEL

L E N , NUMMERBORDEN, T E L E 
PHONED BLIKSEMAFLEIDERS enzj 

Complete installation voor GAL-
VANOPLASTIEK, VERNIKKELEN, 
VERGULDEN, VERZILVEREN enz. 

DYNAMO'S, ELEMENTEN, SLIJP-
SCHIJVEN, CHEMICALIËN, APPA
RATEN eiz. 

Begrootingen, Prijscouranten enz. 
grat is . 

J. VAN DER MOST; 
Steenhouwer en Metselaar, 

S C H I E D A M . 
•olensteenen, Slijpsteeneo. 

R u w en bewerkt 

M A R M I S J L * . 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
G E B R . V A N M A J L 8 E N , 

Stoomtlmnierrabrlek — DBN HAAG. 

Ter drnkkerg der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 

REDACTEUR S F. W. VAN GliXDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: llureau van Dt Opmerker, 2de Schuytstraat 102, V Gravenhage. 
Abonnementsprijs per jaar b'j vooruitbetaling voor htt binnenland Advertenlien van I tot 6 regels 1 1.00, bet bewijsnummer daarondgj 

5-—; voor België ;'6.50 en voor d; overig landen der I'usi-unie, 
met inbegrip van Xederiandsch-Indie en Transvaal, / 7 50. Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaat /0 .25 , zonder plaat fo 15. 

begrepen; v.or eiken regel meer /0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. AnnOuCes van aanbestedingen worden bij opgave vatf' 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

T E C H N I S C H O N D E R W I J S . (•) 

(Vetvolg en slot van blad';. 60.) 

Terwijl te Delft het aanvankelijk onderricht geheel 
van theoretiscli-wetenscliappelijken aard en voor al
len vrijwel gelijk is, heeft men te Zurich een ander 
systeem, dal toelaat reeds aanstonds met de verschil
lende bestemmingen, die de leerlingen willen kiezen, 
rekening te houden. L r is daar een „Bauschule", een 
,Jngenieurschule" een „Mechanisch-technische Schu-
le", een „Chemisch-tcchnische Sclmle", die weer in 
twee afdeclingen is gescheiden, een „ L a n d - und 
forstwirthschaftliche Ablhei lung" en een „Allgemeine 
philosopliisehe und staatswissenschaftliclie Abthe i • 
Lm» -", waar leeraren in wis- en natuurkunde gevormd 
worden en waar ook overigens de zuivere wetenschap 
in den uitgebrcidsten zin word onderwezen. W i e zich 
dus tot die wetenschap voelt aangetrokken, kan er
van in zich opnemen wat hij verkiest, wie echter een 
tak van techniek gekozen heeft, wordt niet gedwon
gen meer en andere wetenschap te gaan bestudeeren, 
dan hij in zijn vak van noode zal hebben. 

Is men van meening, dat een technische hoogeschool 
voor ons land noodig moet worden geacht, dan zou 
het gewenscht zijn liet Zwitsersche voorbeeld te vol
gen en de inrichting te Amsterdam te vestigen. 

. Maar, en het aantal derzulkcn neemt toe, er zijn 
ook voorstanders van een geheel andere manier van 
onderwijzen. 

Deze personen herinneren zich het aldoude: „fa-
bricando fabri fïnuis" en meenen, dat men slechts al 
smedende een smid kan worden. Daarom willen zij, 
dat de aanstaande technicus, als vanouds, weer met 

(") Voordracht van den heer A. \V. Weissman, gehouden in de 
vergadering van 24 Januari jl. der afd. Amsterdam van de Technische 
vakvereeniging. 

het handwerk, althans met de techniek van zijn vak ' 
zal beginnen. Gij zult. dit het ei van Columbus oor-/ 

.deelen. Men zou een pianist uitlachen, die de con-:; 
certen van Beethoven geheel wist te analysccrenja 
doch wien het aan techniek ontbrak om ze ten ge- ' 
hoore te brengen. Niet minder bespottelijk zou eefï! 
schilder worden geacht, die de theorie der kleur-! 
menging op zijn duimpje kende, maar die, als het • 
op schilderen aankwam, geen penseel in de hand kon 
houden. 

Gi j zult mijn voorbeelden niet gelukkig gekozen 
vinden, omdat men van geen technicus mag verwach
ten, dat hij eigenhandig alles zal kunnen voortbren- 1 

gen, wat van hem wordt verlangd. Maar voor hein 
zou ik onder „techniek" dan ook iets anders wi l len ' 
verstaan, namelijk kennis der werkelijke toestanden, 
welke zijn vak oplevert. b 

Die kennis is aan een school niet te verkrijgen. 1 
Slechts het werkzaam zijn in allerlei rangen kan die' 
bezorgen. De wetgever heeft dit ook gevoeld toen h i j ' 
sprak van „de ervaring, die het praetische leven 1 

alleen kan aanbieden". Hi j was evenwel van meeniiig, 
dat „van die ervaring met oordeel pas partij zóu 
kunnen worden getrokken door hen, die hun verstand 
op veelzijdige wijze geoefend hadden". 

T e n deele had hij hier gel i jk ; slechts in de wijze, 
waarop hij zich die oefening dacht, heeft hij mis
getast. Veelzijdigheid is een gevaarlijk iets, omdat i i j 
haast altijd tot oppervlakkigheid leidt. Slechts schaar>' 
schc, zeer hoogstaande menschen is het gegeven veet> 
zijdig te zijn, zonder oppervlakkig te worden. D e 
overigen doen wijs, zich als de schoenmaker hij hun 
leest te houden. V 

Denken wij ons een jongmensch, dat van r i j n 1 

twaalfde -jaar af de hoogere burgerschool en tot z i jn ' 
vijf-cn-twintigste de Polytechnische School bezocht' 
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heeft, om die gediplomeerd te verlaten. H i j is dan 
het groote veld, dat de wetenschap heet, tamelijk 
wel rondgeweest, doch op de wijze die Cook en L i s -
sone plegen te volgen, ais zij u met een gezelschap, 
bv. I ta l ië laten zién. D e reiziger, die zich bij deze 
gidsen aansluit, krijgt van te voren het programma, 
en weet dus wat hem te wachten staat. T rek t een stad 
hem aan, en w i l hij daar wat meer van zien, dan dit 
programma geeft, dan is hem dit onmogelijk, als hij 
ten minste bij het gezelschap w i l blijven. W e l k e 
waarde dit reizen met den stormpas heeft, is reeds 
dikwijls genoeg gezegd; die waarde staat gelijk met 
nul, want als de reiziger thuis komt, heeft hij slechts 
vluchtige en verwarde herinneringen medegebracht. 
Doch hij kan, zonder als leugenaar te boek te staan, 
zeggen, dat hij alle steden van Italië, die het pro
gramma aangaf, heeft bezocht. Misschien geven Cook 
en Lissone zelfs, als dit verlangd wordt, diploma's 
uit, die getuigenis der waarheid afleggen. 

N u kan men de wet op het middelbaar onderwijs 
beschouwen als een reisgids in den trant der ge
noemde ondernemers. D e programma's zijn van te 
voren vastgesteld, en het streven is daarbij geweest, 
om er zooveel in op te nemen als slechts mogelijk 
was. D e wetgevende Lissone heeft voor vertrouw
bare gidsen op ieder gebied, dat bezocht zal worden, 
gezorgd. D i e gidsen, leeraren en hoogleeraren, zijn 
in hun streek uitnemend thuis, maar daar de reis 
zeer vlug moet gaan, en zij door het programma 
gebonden zijn, kunnen zij niet veel laten zien. Z i j 
kiezen daarom het voornaamste, dat op hun gebied 
wordt aangetroffen. 

D e reis duurt twaalf jaren gemiddeld, een aanzien
lijke tijd dus. Maar daar vrijwel de geheele wereld 
der wetenschap bezocht moet worden, is spoed een 
vereischte. Pas in de laatste jaren van de reis wordt 
aan de deelnemers eenige keuze gelaten omtrent de 
streken, die zij bezoeken willen, doch overigens wordt 
met neiging of liefhebberij geen rekening gehouden. 
D e wetgevende Lissone denkt, dat wie het ergens 
bijzonder aangenaam heeft gevonden, daar later, als 
de reis is afgeloopen, voor eigen rekening maar heen 
moet trekken, om er te blijven zoolang hij verkiest. 

Hiertoe gaan dan ook vele deelnemers, als zij het 
getuigschrift der welvolbrachte reis in den zak heb
ben, over. D e verstandigen onder hen begrijpen, dat 
het vluchtig bezoek van vroeger hen weinig of niet 
gebaat kan hebben. Daarom vragen zij overal den 
weg, en doen zij met alle aanwijzingen, die zij ont
vangen, hun voordeel. D e dwazen echter spelden hun 
diploma op hun hoed, of laten er een rood boekbandje 
omheen maken, om overal te laten kijken, welk een 
reis zij hebben volbracht. Z i j achten zich er te voor
naam voor, naar den weg te vragen ; zij dolen op 
den gis rond en krijgen zoo velerlei ongelukken, die 
vaak de ernstigste gevolgen hebben. 

Maar wie zulk een diploma heeft, kan in bepaalde 
hotels, waarvan het Waterstaat-hotel het meest ge
zochte is, gratis logies en nog geld toe krijgen. D e 
dwazen vooral pogen den weg daarheen te vinden, 
want gelukt hun dit, dan zijn zij uit den brand 

E r zijn echter ook technici, die niet met Lissone 
de reis om de wereld der wetenschap kunnen onder
nemen, hetzij dat zij van zulk rondhollen niet houden, 
hetzij dat hunne middelen hen de betaling van het 
aanzienlijk reisgeld niet toelaten. 

Vooral de laatsten achten zich dikwijls zeer achter
uitgezet, omdat het zoo deftig staat met Lissone mede 
te gaan, en om dat in de hotels, bovengenoemd, nu 
voor hen geen herberg is. 

Z i j hebben echter ongelijk. E r is geen heerlijker -

reizen dan op eigen beenen. Laat Rusk in u daarvan 
iets zeggen. „In vroeger dagen kon geen aanzienlijke 
reis gemaakt worden, zonder dat men zich vermoeide. 
D i e moeite werd echter beloond, omdat men de 
streken, die men doortrok, op zijn gemak kon be
schouwen. A l s de avond was gekomen en de reiziger 
op den top van den laatsten heuvel, dien hij had 
te beklimmen, het kalme dorpje zag liggen, als hi j 
de verspreide huizen bezag, als hij zich verlustigde 
in de groene weiden en het kleine riviertje aan zi jn 
voeten, dan doorleefde nij oogenblikken van stil ge
luk. Nie t minder was zijn genot, als hij aan de laat
ste bocht van een stoffigen weg gekomen, de torens 
van een vermaarde stad tegen den rooden avondhe
mel zag omhoogrijzen. V o o r deze genietingen van 
vroeger vindt men thans, nu men overal doorijlt, ner
gens vergoeding." 

Mijne heeren, ik geloof dat ongeveer allen, die hier 
tegenwoordig zijn, op andere wijze dan met den Delf t -
schen Lissone 't veld der techniek bereisden en nog 
bereizen. E r zijn er misschien ook onder u, die, als 
ik, een deel der reis met Lissone maakten, doch aan 
het eind van de H.-Burgerschool-landstreek gekomen, 
niet verder medegingen, om, vrij van dwang, hun 
eigen weg te zoeken. 

Nie t weinigen van u zullen hun tocht begonnen zi jn 
in het schoone bergland der practijk dat Lissone 
onbezocht laat, omdat dit nu eenmaal in zijn pro
gramma niet voorkomt, en hij er geen gidsen heeft 
Daar hebt gij stevige bergklimmersbeenen gekregen, 
die u in staat stelden ook later de steile hoogten, 
die de practijk overal elders in het veld der techniek 
heeft opgeworpen, zonder moeite te bestijgen. O o k 
die hoogten mijdt Lissone steeds, onder voorgeven, 
dat zij te veel tijd zouden vorderen, wat misschien 
wel waar is. 

Wanneer gij, voor zulk een hoogte gekomen, een 
van hen, die vroeger tot het reisgezelschap van het 
middelbaar onderwijs behoorden, daar zaagt staan, 
vergeefs pogende om naar boven te klauteren, dan 
hebt gij hem misschien wel op uw stevige schouders 
genomen en hem zoo veil ig naar de andere zijde ge
bracht. Behoorde de man dien gij droegt tot de w i j 
zen, dan heeft hij u vriendelijk bedankt, en is hij 
u later, waar hij kon, van dienst geweest. Maar was 
hij een dwaas, dan sprong hij, eenmaal over de hoogte 
heen, haastig van uw schouders, en pochte hij, in zijn 
hotel aangekomen, op het heldenfeit, dat hij voor
gaf volbracht te hebben, zonder dat iemand hem 
geloofde. E n als dan zoo iemand weer eens gedragen 
wilde worden, dan heeft de drager hem halverwege 
neergezet en hem dus hulpeloos aan zijn lot over
gelaten, wat een verdiende straf mag worden ge
noemd. 

Ik zeide daareven, dat men kan reizen zonder L i s -
sones. V o o r wien zijn beenen wi l opnemen, staat het 
geheele veld der techniek open. H o e ver hij komen 
zal, hangt alleen af van hem zelf. 

Gi j zult dan ook begrijpen, dat ik met de denk
beelden, in de brochure van den heer M . C. Koole 
neergelegd, niet kan instemmen. Deze schrijver toch, 
na eerst een overzicht gegeven te hebben van de 
keine rondreisjes, die door de reisbureaux van den 
Waterstaat en van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst reeds worden georganiseerd, ten be
hoeve van hen, die weinig middelen bezitten, verlangt 
dat ook een grootere toer zal worden ondernomen, 
een toer, wel niet zoo uitgestrekt als die, waarvan 
het programma te vinden is in de wet op het middel

baar onderwijs, maar die, wat haast van reizen en 
oppervlakkigheid aangaat, daarmede groote overeen
komst zal hebben. D e toer zou vier jaren duren, en 
<je deelnemers, om ze naar streken te brengen, waar 
ze weinig aan hebben, uit het bergland der practijk 
houden, juist in dien t i jd van het menschenleven, die 
gebruikt moet worden met klimoefeningen, zal men 
verder geen kruk worden. 

Ik laat nu mijn beeldspraak varen, om u ten slotte 
nog eens duidelijk te doen zien, op welk standpunt 
i k mij i n zake het technisch onderwijs meen te moe
ten plaatsen. 

Ik ben een liefhebber van velerlei wetenschap, en 
nog steeds breng ik de uren, die mijn practijk mij 
vri j laat, bij voorkeur in mijn kleine studeercel, te 
midden van mijn boeken, door. He t is dus niet uit 
geringschatting van de wetenschap, dat ik de tegen
woordige wet op het middelbaar onderwijs, die het 
technisch onderwijs hier-te-lande beheerscht, ten 
eenenmaie afkeur. Waarom ik dit doe, meen ik in 
wat voorafging duidelijk te hebben aangetoond 

Reeds werd van vele zijden erop gewezen, hoe 
weinig doeltreffend het onderwijs der hoogere bur
gerscholen i s ; aan bekwame docenten hapert het 
niet, doch de wettelijke voorschriften moeten tot her-
senoverlading bij de leerlingen leiden. Zoo wordt 
het onderwijs onvruchtbaar. 

Tegen het onzinnige van de examen-studie hebben 
zich krachtiger stemmen dan de mijne reeds sinds 
jaren verheven. E r is maar weinig overdrijving in 
de stelling, dat des zomers de eene helft der Neder
landers bestaat uit geëxamineerden , de andere uit 
examinatoren. He t systeem is al sinds de oudste tijden 
i n China gebruikelijk. Dat het daar schitterende ge
volgen heeft gehad, zal wel niemand beweren. 

N u zult gij mij vragen, op welke wijze ik dan 
zou willen, dat de technici werden gevormd M i j n 
antwoord is, dat ik die vorming aan hen zelf w i l 
overlaten, wat niet uitsluit, dat de Staat daarbij de 
behulpzame hand kan bieden. 

A l s de grondslag van alle techniek beschouw ik 
het handwerk, als haar eenig doel de practijk. Daarom 
zou ik overal, waar dit maar mogelijk was, ambachts
nijverheids- en landbouwscholen willen zien opge
richt. Deze scholen zouden, met betrekkelijk weinig 
moeite, ontdaan kunnen worden van de gebreken, 
die haar tegenwoordig aankleven. 

H e t bezoek dezer scholen zou niet beperkt moeten 
bli jven tot de kinderen der mingegoeden. O o k die 
der meergefortuneerden dienden, als zij aanleg voor 
een of anderen tak van techniek toonden, naar deze 
scholen gezonden te worden. D i t zou aan heel wat 
dwaze vooroordeclen der standen tegenover elkaar 
een einde maken. 

E e n wettelijk geregeld leerling-systeem zou niet 
kunnen worden gemist. Wie , na de door mij bedoelde 
scholen verlaten te hebben, bij hun voornemen om 
technicus te worden bleven, behoorden als leerling 
te gaan werken daar, waar gelegenheid bestond het 
vak hunner keuze te beoefenen. V o o r de ijverigsten 
en meestbegaafden onder hen konden avondcursus
sen, aan de scholen verbonden, groot nut hebben. 

Slechts aan de uitstekendsten onder de leerlingen 
zou i k gelegenheid willen geven tot hoogere vorming, 
die niet vóór het 25e jaar zou kunnen beginnen. A l l e 
schoolschheid zou ik bij die vorming uitgesloten wen-
schen te zien. Z i j , die tot deze hoogere vorming zou
den worden toegelaten, moesten volkomen vrij b l i j 
ven, naar roeping en aanleg, dat onderdeel der tech
niek te bestudeeren, wat hen het meest aantrok, 

Wanneer men deze studie bepaalde op drie jaar eu 
hen, die het noodig hadden, door ruime toelagen i n 
staat stelde er zich onbezorgd aan te wijden, dan 
werd voor ieder bekwaam man, uit welken stand ook 
voortgekomen, de gelegenheid geopend om het vak 
zijner keuze in alle bijzonderheden te bestudeeren. 
Diploma's zouden aan deze uitverkorenen niet worden 
uitgereikt; met examens zou ik hen niet willen 
kwellen. He t feit alleen, dat zij aan het hooger onder
wijs hadden mogen deelnemen, zou voldoende onder
scheiding voor hen zijn. 

D i t geheel vrije onderwijs, genoten op een leeftijd, 
die alle waarborg biedt voor den ernst der studee
renden, zou zeker betere resultaten hebben dan de 
examen-dressuur van tegenwoordig, vooral indien 
men daarbij in de eerste plaats op de practijk lette, 
waarin de studenten reeds hun sporen hadden ver
diend. 

E r zal misschien nog eens een t i jd komen, dat 
het ideaal, hetwelk ik u hier met enkele trekken 
schetste, wordt verwezenlijkt. Maar vooralsnog ziet 
het er niet naar uit, dat wij deze verwezenlijking 
beleven zullen. 

Zelfs een herziening van de wet op het middelbaar 
onderwijs schijnt in een verre toekomst te liggen. 
La ten wij hopen, dat, mocht het daar eenmaal toe 
komen, die herziening althans eenige der misstanden, 
die ik daarboven noemde, zal doen verdwijnen. Hee l 
wat nuttelooze wetenschap kan dan opzij gezet wor
den, om door kundigheden, die voor de practijk 
waarde hebben, te worden vervangen. 

Voora l zal er, bij de herziening der wet, acht op 
behooren te worden gegeven, dat het middelbaar 
onderwijs, waarin het technisch onderwijs is besloten, 
niet langer alleen bereikbaar blijft voor de kinderen 
der meergegoeden. 

Ieder technicus behoort, zoo goed als de soldaten 
van Napoleon den maarschalksstaf in zijn ransel te 
hebben, terwijl die slechts door wezenlijke bekwaam
heid daaruit te voorschijn moet kunnen komen. 

N u zijn er, vooral onder de technische ambtenaren, 
velen, die door groote kundigheden uitmunten, maar 
die steeds in ondergeschikte betrekkingen moeten 
blijven, omdat zij een stukje papier, diploma genaamd 
en met „eene som van veertig gulden, in 's Ri jks 
schatkist gestort", betaald, niet kunnen vertoonen. 
Dat stukje papier is de talisman, het tooverwoord, 
dat de poorten ontsluit. W i e het niet heeft, blijft bui
ten, al was hij de bekwaamste technicus van Neder
land, a l kon hij de Delftsche hoogleeraren lessen 
geven. 

D i t is een der ergste gevolgen van de regeling van 
1863. Want nu reeds zoolang voor allerlei betrekkin
gen de Delftsche diploma's verplichtend zijn, zal het 
moeilijk vallen in den toestand verandering te 
brengen. 

Ge lukk ig is het slechts de ambtenaarswereld, waar 
de diploma's opgeld doen. In de techniek, zooals zij 
buiten die wereld beoefend wordt, heeft alleen be
kwaamheid marktwaarde, en verliest de talisman 
zijn kracht. 

Daarom zou ik ieder aanstaand technicus, die wat 
in de wereld w i l worden, ontraden de ambtenaars
loopbaan te gaan betreden. Ik acht het een veeg 
teeken, dat de jongelieden, die naar de armzaligste 
„baant jes" sollicitceren, zoo talrijk zijn. 

Zeker, men heeft als ambtenaar, althans in den 
regel, voor zijn leven zijn kostje gekocht, doch, daar 
de salarissen laag en de kansen op bevordering 
meestal gering zijn, is dit kostje bijster schraal. D e 
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sleur maakt zich al spoedig van den ambtenaar mees 
ter, hij slaapt in, om zoo gemakkelijk niet meer wakker 
te worden. E r zijn naturen, die bij dit alles vrede 
vinden, die niets liever verlangen, dan dat men haar 
in haar rustige rust laat Voor zulken is de ambte
naarsloopbaan als geknipt. 

Maar wie op eigen wieken drijven het ideaal acht, 
die smede ook zijn eigen fortuin. H i j trachte in het 
vak zijner keuze zich steeds verder te bekwamen en 
zal dan ondervinden, dat die bekwaamheid gewaar
deerd wordt, dat zij hem meer vooruit zal helpen dan 
alle getuigschriften. 

D e bekwaamste technici van voorheen en thans 
hebben in den regel zichzelf gevormd. W i e hun voor
beeld volgt zal de nadeden, die het tegenwoordig 
technisch onderwijs met zich brengt, niet ondervin
den, omdat hij er verre van blijft. 

D e Technische Vakvereeniging doet veel, om den 
ijver voor deze eigen studie aan te wakkeren. Z i j 
verricht daarmede een goed werk dat veler sympathie 
verdient. He t was mij een eer, door deze bijdrage 
ook van mijne belangstelling in het nuttig streven 
der Vereeniging getuigenis te kunnen afleggen. 

A . W . WEISSMAN. 

N a s c h r i f t . — D e studenten en oud-studente 1 
der Polytechnische School zijn met het onderwijs, dat 
zij tol dusverre verkregen, al even weinig tevreden, 
als de steller van bovenstaande beschouwingen. • 

Maar terwijl deze klaagt over de veelheid der 
zuivere wetenschap, en de inrichting met het oog op 
de practijk hervormd zou willen zien, zijn gezegde 
studenten en oud-studenlen van meening, dat men 
hen nog geen wetenschap genoeg geeft. Zi j verlangen 
ook in „de logica en de metaphysica" te worden 
ingewijd, en zouden wenschen, dat deze beide weten • 
s c h a p e n alsnog in de wet op het Middelbaar Onder
wijs werdén vermeld. 

Vanwaar dit verlangen naar lessen „in dc algemeene 
spraakleer der wetenschap"? Zoo groote leergierig
heid is wel wat verdacht. 

D e beantwoording dezer vraag kan men vinden 
in het gedeelte van het adres waar gezegd wordt:: 
„dat, naar dc bescheiden mecning (der studenten en 
oud-studenten) hunne studiën evenzeer van weten-
schappelijken aard mogen hceten als die van univer 
siteits-studenten, voor wie met milde hand allerlei ge
legenheid tot veelzijdige thcorethische vorming wordt 
opengesteld". 

Daar wringt de schoen. Men schaamt er zich voer, 
ofschoon zich student noemend, en er een officieel 
erkend coqjs op nahoudend, toch eigenlijk slechts 
teerling aan een school van middelbaar onderwijs te 
zijn. Daarom wil men vakken, die tot dc philosopiii-
sche faculteiten onzer vier hoogescholen behooren, 
ook te Delft onderwezen zien, i n de niet ongegronde 
verwachting, dat er dan al ras een vijfde hoogescho J1 
aan de vier bestaande zal worden toegevoegd. 

Het vormelijk bezwaar, dat de Polytechnische 
School heet „een inrichting van middelbaar, niet van 
liooger onderwijs" weegt zeer bij de adressanten, j a 
het is hen een doorn in 't oog. Z i j zouden tegen meer 
wetenschap, dan den rijstenbrijberg, dien zij thans 
reeds hebben le doorworstelen, niet opzien, zij zouden 
misschien de geheele techniek, die met wetenschap 
volstrekt niet gelijkluidend is, overboord gegooid w i l 
len hebben, als zij zich maar studenten aan een h o 
geschool konden noemen. 

Daarom gaat het. O f het technisch onderwijs a a i 
zijn doel, bruikbare technici te vormen, beantwoordt, 
kan den adressanten niet schelen. Laa t ons hopen, dat 

er zich meer studenten dan oud-studenten onderhen 
bevinden. Want als dit zoo niet mocht zijn, dan zou 
daaruit blijken hoe zelfs velen van hen, die het wer
kelijke leven zijn ingetreden, het besef missen, «dat 
hunne vorming een geheel verkeerde geweest is. 
. Den studenten zelf kan men hun optreden niet 

kwalijk nemen. V o o r hen is het student-zijn, wat nog 
niet altijd zeggen w i l de studie, het eenige, waarom 
zij zich bekommeren. Mogel i jk zelfs laten logica en 
metaphysica hen koud. Maar daar echte studentei 
lessen in de redeneerkunde en de bovennatuurkunde 
ontvangen kunnen, als zij dit willen, zijn de leerlingea 
van het middelbaar onderwijs naijverig op hen. 

Gelukkig 1 schijnt de kans gering, dat aan het ver
zoek zal worden voldaan. 

T O E Z I C H T O P B O U W E N . 

De raad der stad Amsterdam benoemde den 20n. 
Januari 1798 eene commissie, om uit te brengen „een 
Rapport over de gesteldheid der Wooningen, met be
trekking tot de Gezondheid". 

Dat rapport mag in vele opzichten merkwaardig 
geacht worden, omdat het dezelfde onderwerpen be
handelt als de ruim een eeuw later ingediende „wo
ningwet". 

D e i8e-ecuwsche rapporteurs beginnen met de ver
klaring „dat de gesteldheid der wooningen, met be
trekking, zo wel tot derzelver ligging, als tot de wijze 
waarop, en de materiaalen, waaruit zij gebouwd zijn, 
veel tot de gezondheid of ongezondheid der Inwoo-

1 neren kan toebrengen". 
Het eerst wordt dan de aanleg van de stad be

sproken. „Indien men thands de Stad Amsterdam op 
nieuws moest aanleggen, zoude men voorzeker i n de 
rooijingen der straaten, in het aanleggen der huizen, 
geheel anders te werk gaan dan geschied i s : de 
huizen niet zo sterk als het ware op een pakken, en 
vooral die menigvuldige nauwe straaten eu stccgen, 
en wel voornamelijk dat groot aantal blinde en zeer 
enge gangen, welke nauwlijks toegang tot licht of 
verversching van lucht toelaaten, doch niettemin met 
wooningen opgepropt zijn, vermijden." 

H o e die ongewenschte toestand omstaan is, wordt 
als volgt verklaard „In den beginnen zijn de huizen 
zonder orde en zonder toeleg, om dezelve tot eene 
groote Stad te doen uitwijden, bij eikanderen ge
steld: het is niet dan in laater tijden, dat men met 
meerder orde heeft beginnen te werken. Treft men 
nog zo vecle blinde en naauwe gangen aan in eenige 
der laatste uitleggingen, men moet zulks niet aan 
dc aanleggcrs dier uitleggingen, maar alleen aan de 
schraapzucht van verscheidene Ingezetenen toeschrij
ven, die hunne erven, op eigen gezag smaldcelden." 

Tegen dit misbruik had het stadsbestuur den 6n 
Juli 1O47 een keur gemaakt. Overwegende „ciat door 
het smaldeelen der erven tot sloppen, steegen en 
straaten de Stad wordt gedeformeerd, de pericui^.i 
van brand vermeerderen, en door het te digt op 
den anderen woonen van verscheide huisgezinnen bij 
contagieuse pestilenti.iale tijden het vuur te eerder 
ontsteekt en de besmetting aanneemt" werd bevolen 
„dat niemand voortaan hem zal vervorderen, op zijne 
eigen hand, zonder daartoe bij Heeren Burgemeeste-
ren geaucthoriseerd te zijn, eenige erven te smal
deelen tot sloppen, stccgen of straaten, of daartoe 
eenige rooijingen te doen, op poene dat de getim
merten die contrarie dezes gesteld zullen worden, tot 
kosten van de eigenaars derzelve zullen worden ge-
demoliccrd en afgebroken". 

W as aan deze keur de hand gehouden, dan hadden 
ei althans in het gedeelte der stad, na 1647 gebouwd, 

en dat zich uitstrekt tusschen Leidschegracht, Heeren-
.rracht, Plantage en Buitensingel, geen gangen of 
sloppen mogen zijn. Doch men was in den goeden 
ouden tijd verder in het maken van keuren, dan in 
de handhaving der daarin voorkomende bepilingen. 

D e commissie, den toestand betreurende, vroeg 
zich af, wat tot verbetering der volkshuisvesting ge
daan kon worden. D e stad lag toen nog binnen hare 
muren besloten, en aan het maken van nieuwe wijken 
kon niet worden gedacht. 

„ H o e groot", zegt het rapport, „het nadeel dier 
wijze van huizen te bouwen en straaten, stccgen of 
gangen te rooijen, ook zijn mooge, men kan noch 
die gangen doen verdwijnen, noch de eigenaars der 
wooningen in dezelve, noodzaken hunne huizen aldaar 
af te broeken en er andere in luchtiger wijken te 
bouwen, daar de plaats zoude ontbrecken. Men is 
dus, ongelukkiglijk, genoodzaakt de zaaken te laaten 
zo als zij zijn." 

Hadden de brave rapporteurs slechts in de toe
komst kunnen zien! R u i m een eeuw na 1798 zou 
de woningwet datgene tot stand brengen, wat .-.ij 
onmogelijk achtten. 

Maar althans iets gaven zij tot verbetering aan. 
„ H e t eenige, dat er te doen valt, is, door zich aan 
de gemelde keure stiptelijk 'te houden, te oeletten. 
dat er nieuwe gangen of stccgen van dien aart wor
den aangelegd. 

E n eenige beterschap scheen zelfs reeds aanwezig. 
„Immers op de aanzienlijke gragten is het getal dier 
blinde gangen aanmerkelijk verminderd, gel'jk blijkt 
uit de vergelijking van den wegwijzer, door Wage
naar opgesteld, met den tegenwoordigen slaat van 
zaaken: verscheide gangen, daarin gemeld, zijn niet 
meer te vinden." M e n was echter met weinig tevre
den, want de rapporteurs vervolgen : „Ja zelfs, zederd 
dat het Ouohier der Stad, door de commissie tot 
het verdeelen der Stad in Districten is opgesteld, 
is er ten minste eene gang, waarin in October 1795 
over de twintig zielen geteld werden, verdweenen, 
en aan het naastgelegen huis aangetrokken; die 
gang was gelegen op den Singel, over het Latijnsche 
School, tusschen no. 514 en 515." 

Z a g de commissie geen kans, veel tot verbetering 
der volkshuisvesting op deze wijze te doen, zij was 
van mecning, dat niet slechts de ligging, maar ook 
de bouwstoffen der woningen moesten beoordeeld 
worden, om na te gaan, of aan de eischen der gezond
heidsleer gedaan werd, of niet. 

D e l igging van vele woningen scheen haar ongun
stig, omdat zij licht en lucht misten. Het eenige 
middel tot verbetering zou zijn „tal van huizen onder 
den voet te werpen".' Z i j durfde echter niet dc toe
passing daarvan aan te raden. 

T e n opzichte van de bouwstoffen, bij het stichten 
van huizen aan te wenden, verkeerde men in 1798 
te Amsterdam in gunstiger toestand dan een eeuw 
later. He t gildewezen, dat pas 5 October van dat 
jaar, het vierde der Bataafsche Vri jheid , was afge
schaft, had, bij veel dat minder goed was, toch ook 
veroorzaakt, dat de ambachten op degelijke wijze 
beoefend werden. D i t bracht vanzelf mede, dat er 
ook op de hoedanigheid der materialen werd gelet. 

He t stadsbestuur deed ook die hoedanigheid onder
zoeken. Reeds den ]Qn December 1585 was een 
„Ordonnan t i e op het Timmeren en Rooijen" vast
gesteld, die dit onderzoek, dat door de Rooimeesters 
geschiedde, voorschreef. 

B i j de keuren van 9 Maart 1650, 7 December 1663 
en 18 September 1Ö69 waren voorschriften gegeven 
omtrent de zwaarte van muren, balken, enz. Naar het 

oordeel der commissie waren die voorschriften zeer 
voldoende, en werd er blijkbaar ook behoorlijk de 
hand aan gehouden, want zij heeft daaromtrent geen 
klachten. Alleen tegen de bepaling „dat men, op de 
Fondament-planken niet meer dan 4 of ten hoogste 
5 lagen drooge steen mag leggen en dat men de 
Muuren met goede kalk zal moeten opmetzelen 
heeft zij bezwaar. Zi j wenscht het artikel „te amplice-
ren en vast te stellen, dat voortaan de Muuren tot 
een zekere hoogte boven den grond met goede cement 
zullen moeten opgetrokken worden' . 

E r waren in het laatst der 18e eeuw te Amster
dam talrijke bewoonde kelders. He t rapport zegt: 
„ H e t woonen in kelders valt zeer te beklaagen, daar 
de. meesten der/.elven vochtig zijn, en zommigen, bij 
hoog water, wel eens onderloopen". D e commissie 
weet daar geen middel tegen, „dewijl het onmooglijk 
valt, thans alle wooningen in kelders te doen op
houden". 

D e stadsbestuurders hadden den 1211 Januari 1701 
reeds een keur gemaakt, o|>dat „de kelders, die 
anderszins in vecle gevallen zich met water belast 
zouden vinden, daarvan geheel en al bevrijd zouden 
zijn". In die keur werd bepaald: „dat geen kelders 
binnen den omtrek van de Ysluizen laager zullen 
mo^en worden gelegd clan uiterlijn tot op één duim 
boven Stadspeil ; en buiten gemelde sluizen, doch 
binnen de waterkecringen, niet laager dan tot twee 
voeten boven hetzelve Stadspeil". ; 

Reeds bestaande kelders behoefden pas verhoogd 
te worden bij verbouw; wie dan in gebreke bleef 
verbeurde f 100 en werd gedwongen onmiddellijk 
tot het veranderen van zijn kelder over te gaan. 

„Opdat zulks te beter en zekerder geëffectueerd 
worde", zegt de keur verder, „of ook uit onkunde 
men de peilen niet mankeerde, zo zullen die gecnen 
die timmeren, hertimmeren of vermaking aan kelders 
doen, daarvan kennis hebben te gceven aan den 
Generaalen Opzichter van de Stads wateren en slui
zen : welke hun alsdan de hoogte der gestelde peilen 
van Stadsweege zal doen aanwijzen". T e n slotte wer
den „wel expresselijk alle Mrs. Timmerlieden en 
Metzelaars gelast, zich naar deze keure zorgvuldig 
te regulceren". 

He t I J was destijds nog niet afgesloten, en bij 
hooge vloeden kwam het water in de kelders aan 
de Haringpakkeri j en in de Haarlemmer Houttuinen. 
D i t werd veroorzaakt door het ontbreken der water-
kcering, die in 1681 had zullen gemaakt worden, 
doch de bewoners verzochten haar weg te laten, „wil
lende liever den ouden overlast van het hooge water 
lijden, dan den gemakkelijken op- en afslag hunner 
koopwaren missen". 

Den 1511 November 1899 benoemde de Amster
damsche raad weder een commissie, om hem in zaKe 
het woningvraagstuk voor te lichten. U i t haar rapport 
halen wij het volgende aan. 

„ D e commissie heeft overwogen, op welke wijze 
het middel van onbewoonbaarverklaring kan worden 
gebezigd om Amsterdam te bevrijden van de zeer 
talrijke woningen, welke aan de matigste eischen van 
geschiktheid niet voldoen. Gelijktijdige onttuiming 
van alle zoodanige woningen kan voor Amsterdam 
niet in aanmerking komen, zelfs niet voor een eenigs-
zins belangrijk deel der gemeente. Zelfs indien deze 
maatregelen gepaard gingen met een uitgebreiden 
aanbouw van woningen in de nieuwe wijken, zouden 
zij waarschijnlijk tot plaatselijken „woningnood" le i 
den, indien niet voor de noodzakelijke opschuiving 
tijd werd gelaten." 

Het bli jkt dus wel, dat in een eeuw de toestand al 
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heel weinig verbeterd is. De conclusie van 1899 hudt 
even ontmoedigend als die van 1798. 

De commissie van 1798 zegt, aan het einde van 
haar rapport: „Er blijft nog een zaak overig, die 
het bewonen van Huizen zeer ongezond kan doen 
worden; namentlijk, wanneer nieuw getimmerde Hui
zen te spoedig bewoond worden, op eenen tijd, dat 
de muuren nog niet genoegzaam droog zijn. De na
deden daarvan zijn te veel bekend, dan dat wij daar
omtrent zouden behoev-en uit te wijden: en het zoude 
niet moeijelijk vallen, om, van de oudste tijden af, 
voorbeelden van onheilen, daaruit ontstaan, voor te 
dragen. Daar nu de Lieden, welke een nieuw getim
merd, of een hertimmerd Huis gaan bewoonen, zijn 
of de Eigenaars zeiven of de Huurders, die beide 
weeten, dat het Huis pas nieuw getimmerd of her
timmerd is, en hetzelve niet betrekken, dan uit eigen 
wil of beweeging en dus zich gewillig aan de on
heilen, die daaruit onstaan kunnen, bloot stellen; 
zoude de vraag zijn, of de Regeerders der Stad, uit
hoofde der zorge, die hun voor het welzijn der Inge-
zeetenen is toebetrouwd, niet het recht zouden heb
ben om wetten te maken, waardoor verboden wierdt: 
„dat, danneer een Huis op nieuw gebouwd, of geheel 
„vertimmerd is, iemand, het zij dan Eigenaar, hetzij 
„Huurder, in hetzelve mogt komen woonen, eerder 
„dan na verloop van " en zo ja, of de uitvoering 
van die wet, immers voor zooveel de hertimmerde 
Huizen betreft, niet tot veele ongelegenheden aan
leiding zoude kunnen gecven?" 

De commissie stelde de vraag slechts, doch „wilde 
de beslissching er van niet op zich neemen". 

Te Amsterdam heeft een zoodanige en zeker nut
tige bepaling in de bouwvoorschriften nimmer eens 
plaats kunnen vinden. In andere steden, o. a. Rot
terdam, wel, en men heeft daar van geen „ongelegen
heden" vernomen. 

Ten slotte gaf de commissie van 1798 als hare mee
ning: „dat, welke ook de nadeden zijn, die uit de 
tegenwoordige geleegenheid der wooningen in deeze 
Stad voortvloeijen; dezelven, immers in haaren oor
sprong, niet weg te neemen zijn: dat er niet anders 
te doen is, dan door wijze en voorzichtige politieke 
ordonnantiën, verdere misbruiken te voorkomen, en 
eenige gebreken te verbeteren". Bijzonder werd aan
bevolen het instellen van „een Comitté van Gezond
heid". 

Het zou echter nog een halve eeuw duren, eer „dc 
Plaatselijke Gezondheidscommissie" in het leven werd 
geroepen, en ruim een eeuw zou voorbijgaan, eer een 
„Gezondheidswet" aan die commissie de taak zou 
geven, in het rapport van 1798 gewenscht 

R E S T A U R E E R E N . 
Ruim zeventien jaar werk ik nu aan „De Opmer

ker" mede, en in dien tijd heb ik telkens, wanneer 
daartoe gelegenheid was, gewezen op het onzinnige 
der „restauraties" die men, meest van Rijkswege of 
met ondersteuning van het Rijk, ondernam. Van in
stemming heb ik nooit iets mogen vernemen, totdat 
ik nu het laatste nummer van „Architectura" in han
den kreeg, waarin de heer V. H. een artikel plaatste, 
dat zich geheel bij mijn zienswijze aansluit. 

In October van het jaar 1886 heb ik in het Konink
lijk Oudheidkundig Genootschap een bijdrage gele
verd over „Moderne Antiquiteiten". De aanwezigen 
betuigden hun bijval voor hetgeen ik in het midden 
bracht, doch het restaureeren ging zijn gang. Nog 
onlangs werd moedwillig een zeer belangwekkend 
stuk van het Muiderslot gesloopt, alleen omdat het 
niet uit de 13e, maar uit de 17e eeuw was. 

In mijn redevoering van 1886 zei ik, onder meer: 
„Nu in onzen tijd een rigen bouwstijl ontbreekt, 

doet de lust om oude gebouwen te restaureeren zich 
gelden; iedere restauratie is echter een vervalsching. 
Het gaat toch niet aan, een gebouw, dat in ver
schillende gedeelten werd opgetrokken, dat daarvan 
de onmiskenbare bewijzen draagt, te veranderen in 
den stijl van een bepaalde periode. Aan de bijzondere 
inzichten van den persoon, die met de restauratie 
belast is,. wordt dan toegegeven, terwijl toch het 
cachet van oorspronkelijke kunst ontbreekt. Door 
het restaureeren gaat het oude verloren en het nieuwe 
is niets dan zielloos namaaksel. Veel is reeds ver
dwenen, dat wij nimmer terug kunnen krijgen. Een 
goede teekening van den ouden toestand heeft meer 
waarde, dan een moderne copie van een oud gebouw." 

„Een restaurator uit de 19e eeuw is een man van 
de wetenschap, en hij wil dit ook toonen. Zij die 
in vroeger tijden een gebouw moesten herstellen 
en voltooien, waren echter kunstenaars. Een architect 
uit de 16e eeuw, die een portaal moest zetten voor 
een kerk uit ,de middeneeuwen, deed dit in zijn 
eigen stijl. Ook de bouwmeesters van vroegeren en 
lateren tijd maakten zich tot slaaf van het voorge
slacht. Ieder ging zijn eigen weg en zoo drukte elke 
eeuw haren stempel op het gebouw. In het gehed 
spiegelde zich de denkwijze der achtereenvolgende 
eeuwen getrouw weer. Ieder deel verhaalde zijn eigen 
geschiedenis. Maar ten slotte kwam de icje-eeuwsche 
architect en daar deze niet, evenals zijn voorganger, 
een eigen taal had om zich in uit te drukken, en 
daarenboven de geschiedenis van zijn tijd niet waar
dig achtte om verhaald te worden, bediende hij zich 
van de kunsttaal van het voorgeslacht om een 
leugen op te disschen. Iemand, die geen geboren 
Franschman is, zal nooit onberispelijk Fransch 
spreken, omdat men in die taal niet denkt De 19e-
eeuwsche architect kan de kunsttaal van het voor
geslacht niet spreken zooals het behoort; allerlei 
moderne denkbeelden komen hem telkens hinderlijk 
in den weg. Hij is nog geen zoon der middeneeuwen, 
al gaat hij achter gekleurde vensters zitten of al 
tooit hij zijn huis met torens en tinnen."-

„Het is zeker geoorloofd, te pogen zich er reken
schap van te geven, hoe oude bouwwerken er in hun 
oorspronkelijken toestand hebben uitgezien. Men 
brenge echter zijn restauratie alleen op het papier 
ten uitvoer; worden dan later wellicht documenten 
of afbeeldingen gevonden, die een nieuw licht op 
de geschiedenis van het gedenkteeken werpen, dan 
is er althans niets bedorven. Want voor een archeo
loog heeft een gerestaureerd gebouw geen waarde 
meer. Is de restauratie geschied door iemand, die 
zich in den stijl geheel had weten in te werken, 
dan zal de oudheidkundige telkens moeten twijfelen 
of hij de echte vormen of de namaak aanschouwt 
Is de restauratie door een onbedreven hand geschied, 
dan zijn de toevoegselen wel is waar duidelijk ken
baar, maar is ook menig belangwekkend onderdeel 
tevens verloren gegaan. Na een restauratie is het 
niet meer mogelijk een zelfstandig oordeel over den 
oorspronkelijken toestand van een bouwwerk te vel
len ; men moet zich dan bij de uitspraak van den 
restaurator neerleggen en de nieuwe antiquiteit nemen 
zooals zij is." 

Deze aanhalingen doen zien, welk standpunt ik 
innam; het verheugt mij zeer, nu een medestander 
gekregen te hebben. 

Ik stel mij voor, binnenkort de lezers van dit blad 

te doen kennis maken met de „Zeven lampen der 
Bouwkunst", van Ruskin. Reeds wijdde ik aan de 
eerste „lamp", die der offervaardigheid, eene beschou
wing. In het hoofdstuk, dat „de lamp der gedachtenis' 
heet, behandelt de schrijver het „restaureeren" en zegt 
hij harde waarheden omtrent dit onderwerp. 

Ruskin schreef in 1849. Zijn machtig woord heeft 
niet kunnen beletten, dat zoo goed als alle oude 
gebouwen in het Vereenigd Koninkrijk 't restauratie
proces, dat voor den architect zoo winstgevend was, 
hebben moeten ondergaan. 

Nu echter de „nieuwe kunst" meer aanhangers gaat 
tellen, is de restauratiekoorts in Groot-Brittannië aan 
het afnemen. Of dooft het vuur, omdat er geen 
brandstof meer is? 

De heeren Cuypers en De Stuers hebben hier-te 
lande al het kwaad gesticht Zonder hen zou er van 
restaureeren niet veel gekomen zijn. Het nageslacht 
zal hen als een paar wandalen brandmerken. 

Gedane zaken nemen geen keer; in 1860 begon de 
wind in gansch Europa uit den hoek van het „restau
reeren" te waaien, en de verwoestingen, sedert aan 
gericht, spaarden geen enkel land. 

De heeren Cuypers en De Stuers waren ter goeder 
trouw, en kinderen van hun tijd. Moge deze over
weging het later oordeel over wat zij deden verzach 
ten; wat bedorven is, kan niet meer worden goed 
gemaakt. 

A. W. W 
ARCHITECTURA E T AHICITIA T E AMSTERDAM. 

1105f Vergadering van Woensdag 28 Februari 1900. 
Na opening der vergadering en lezing der notulen werden ge 

balloteerd de heeren A. J . Jolink, F . J . van Duuren en O . F. 
Mos, we'ke als leden werden aangenomen. Hierna kreeg de heer 
M C. Koole, technical te Vlissingen, het woord over: „Verbete
ring Tan het onderwijs tot vorming van technici". Spreker begon 
zijn voordracht met het onderwgs in 't algemeen te behouden, 
gaf zijn volle tevredenheid over het lagere onderwijs hier-te-lande 
en wilde 't hooger onderwijs buiten beschouwing laten, waardoor 
overbljjft het middelbaar onderwijs. Spreker giug na wat hier-
te-lande gedaan wordt tot vorming van technici, d. w. z. tot 
vorming van opzichters en werkbazen, en komt dan tot de slot
som van niets. Spreker wijst op de onmisbaarheid van een goed 
ingerichte technische school, evenals dat de landbouwschool te 
Wagoningen schitterend op haar gebied uitblinkt. Zeer betreu
renswaard ia het dat een zoo groote rubriek van personen, die 
later particulier, gemeente, provincie of Rgk zelfstandig moeten 
dienen, geheel buiten goede vorm ng staan. Spreker wees met 
cijfers aan dat ieder veearts, die op de Rjjksveeartsenjjscbool te 
Utrecht zjjn stadie doorloopt, het Rgk ongeveer 6500 gulden kost; 
dan is bet toch wetkeljjk niet overdreven ook een zooveel groo-
tere groep personen een voldoende opvoeding te geven. 

Spreker stelt zich voor wanneer de noodige adhesie aan zijn 
plannen wordt betuigd, zich tot de Regeering te wenden en aan 
te dringen op de stichting van zulk een school. Volgens spreker 
zou de beste plaats zijn Dellt, daar in die plaats gebouwen aan
wezig zjjn van het Rgk die renteloos staan, daar in die plaats 
een onschatbare bibliotheek van de P. S den leerlingen open ge
steld kan worden en dus dat voor heeft 't minst dure plan te zijn 

Spreker zon op die school willen onderwezen zien wis- en 
natuurkunde, scheikunde, mechanica, burgerlijke, schoone en 
waterbouwkunde, alsmede werktuigkunde, scheepsbouwkunde en 
ehetrotecbniek enz., een en ander zoowel theoretisch als prac
tisch. Spreker eindigde zijn rede met een oproeping aan allen 
om zijn denkbeeld te steunen. De heer JOB. Cuypers wees erop 
hoe bij geheel medegaat met dit idéé en 't van onachatbare waarde 
acht voor een architect goed en welonderrichte opzichters in 
dienst te kunnen nemen Nadat eenige nog met den heer Koole 
van gedachten over dit onderwerp wisselden, werd den spreker 
bij monde van den voorzitter hartelijk dank gebracht voor zjjn 
belangrjjke voordracht. 

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. Naar wjj vernemen, zal Dr. H. J . van 't Holt', 

schi ikundige-bacterioloog aan de drinkwaterleiding alhier, als af
gevaardigde der gemeente, het binnenkort te Parijs te boaden 
10e internationale congres voor hygiëne en demografiën bijwonen. 

— Naar men verneemt ia voor een gedenkteeken voor den 
overleden kunstschilder Jacob Maris een totaal bedrag van onge
veer /2500 ontvangen. 

RcTiKRDAii. De heer Ant. Zwanenburg, opzichter bij den bouw 
van het huis van bewaring en gerechtsgebouw aan den Noord-
singel alhier, die den loden November jl bij do spoorwegramp 
te Capelle aan den Usel zwaar gekwetst werd, is thans in zoo
verre hersteld, dat hij. op krakken gaande, bet ziekenhuis heeft 
kannen veriatan an zijn tijdelijke woning in het gerechtsgebouw 
hoeft knnnen betrekken. 

— De directeur der Maatschappij „Het Witte Huis" deelt in 
zjjn eerste jaarverslag mede, dat gedurende het tijdvak van 1 April 
tot 81 December de resteerende kantoren in het gebouw werden 
verhoord en éen hoarder van zijne verplichtingen ontslagen, zoo
dat op 81 December jl. nog slechts eene lokaliteit beschikbaar 
was. De werktuigen voor de verwarming en voor het bewegen 
van de lifts gaven voortdurend reden tot groote tevredenheid. 

De winst- en verliesrekening over het tijdperk 'van 9 maanden 
wijst een exploitatie-opbrengst aan van 184,780.84}. De onkosten, 
belasting enz. hebben bedragen ƒ 6786 57. Voor den dienst der 
obligatioloening was benoodigd ƒ17,166.71. 

Het saldo der winst bedraagt ' 10 829.63J, waarvan voorgesteld 
werd / 8000 te brengen op Reserve-Ouderhoudsfonda en 8 pCt. 
dividend to betalen aan de aandeelhouders. 

HAARLEM. De Gemeenterad benoemde in zjjn zitting van Woens
dag den bear L . A. Springer tot deskundig adviseur der oom-
missie van den Hout en de plantsoenen. 

ALUEI.O. B. en W. van Stad-Almelo hebben op de voordracht 
voor gemeente-architect, tevens directeur der gemeentereiniging, 
geplaatst de heeren P. Kolpa, opzichter bjj de gemeentewerken 
te Arnhem; E . Bach man, en L . A. van Essen, beiden opzichters 
bij de gemeentewerken in Den Hasg. 

P E R S O N A L I A . 
— Bg kon. besluit is, met ingang van 1 Maart, benoemd tot 

hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft 8 G. Everts, 
civiel-ingenieur, thans hoofdcommies aan het Departement van 
Waterstaat, Handel en Njjverheid, te 's Gravenhage. 

— Bjj den Waterstaat in Nederl.-Indië is, wegens langdurigen 
dienst, een jaar verlof verleend aan den ingenieur Ie kl. P. J . 
Bertel. 

— Door den Minister van Binnenl. Zaken zjjn, met ingang van 
1 Maart, benoemd tot opzichter voor de verwarming en de electrisohe 
verlichting aan de Polytechnische School H. J . Weening, thans 
amanuensis aan die inrichting;; tot amanuensis voor de mecha
nische teohnologie aan de Polytechnische School J . van Ooster
hout, buitengewoon werkman aan de Rjjks-ammnnitiefabriek aan 
de Hembrng, nabij Zaandam. 

— Bjj beschikking van den Minister van Binnenl. Zaken is, 
met ingang van 15 Maart, op zijn verzoek, eervol ontslag ver
leend aan E. C. W. van Dijk, als assistent voor de waterbouw
kunde aan de Polytechnische School te Delft. 

— Voor het diploma van bouwkundig opzichter hebben zich 
bjj de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst aangemeld 
29 candidaten. De geslaagden zjjn de heeren: C. D. Bakker, D. 
Bolhuis, T. T. de BOOH, E. Kliphuis Bz, G. Meppelink, F . M . 
Miedema, D. Poot, P. C. Ringeling, K. Siekman, M J. Stolton-
borg Hzn., D. C. Tiemens, T. Veen en C. D. Zur Müblen. 

— De heer G. M. van den Berg, opzichter bij de Maasmond
werken, is benoemd tot hoofdopzichter, chef van het technische 
bureau der Amsterdamsche waterleiding. 

— Tot opziener der domeinen in het rentambt Niervaart ia 
benoemd Jacobus Goedbloed, thans onder-opziener der domeinen 
in het rentambt Zwaluwen. 

— Tot leeraar in het hand- en rechtlijnig teekenen aan het 
KoninkljjK Instituut voor de Marine te Willemsoord werd benoemd 
de heer A F. de Graaf, te Den Heldor. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Teekenaar voor een technisch bureau, bjj voorkeur een 

oud-leerling van de kweekschool voor machinisten te Amsterdam. 
Adres, met volledige opgaaf van levensloop enz., lett. D, boeten. 
W. A. Bescboor, 's-Gravenhage. 

— Bouwkundig opzichter te Tilburg, voor zes maanden. 
Salaris /80 per maand. Adres lett. 8 E Z , Algem. Advert.-Bureau 
Njjgh & Van Ditmar, Amsterdam. 

— Archi tectuur- teekenaar , bekend met ornement en 
degelijk in detailleeren; adres aan de De Opmerker, 2e Sc buy t-
straat 102, 's-Gravenhage, onder letter H. A. (Zie advert, in dit no.) 

— Opzichter-teekenaar op een tractoment van / 80.— 
smaands. Adres onder no. 154 tot „De Jong's advertentiebureau" 
te Arnhem. (Zie adv. in dit no.) 

— Teekenaar en 2 bouwk. opzichters. Brieven aan het 
bnreau van De Opmerker, letter A. B. (Zie advert, in dit ito.) 

— Wapenteekenaar voor het in kleuren teekenen van 
eenige honderden wapenschilden, circa 3} X 4 cM. Adres met 
opgaaf van cond. per dag, per week of per maand, lett Z W 258, 
.Vieuivs v. d. Dag. 
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DIENSTAANBIEDINGEN. 

'Dienstaanbiedingen in beknoplen vorm worden (en gerieve van 
heeren geabonnecrden tweemaal per jaar rweeachtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met dn toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een assistent opzieli ter-1 eek e naar zoekt plaatsing. 
Verl. salaris / 50 M tiO per miiaml. Adres 11". 75, Bureau dezes. 

(2) 
' — Opzichter of plaatsing op een kantoor van een architect. 

Brieven franco no. 154, Ven Cittert Zonen, Haarlem. (&ieaa*e*t, 
m dit ii ) (1) 

ADVERTENTIEN. 
Wordt tjvrrttiujd. om dadelijk in 

dienst te iredeu, een b e k w a a m 

Boiiwuiiii: mmwi 
bekend met het opmaken van bpgrootirg 
en bestek. Salaris naar bekwaamheid. 

Bij deozclfdeti architect worden 

2 BiUWkUllGE OPZIifltRS 
gei'd'ftfififf. met goede getuigschriften 
en opga.f van salaris Brieven aan het 
Bureau v/d. Opmerker, letter A B . 

INFORMATIE-BURE\U TECHNISCHE VAKVEREENIGING , 
MARNIXSTRAAT 3 6 0 , AMSTERDAM. 

5 Opz.-teek., leeft. resp. 21, 2'„ 23, 20 en 23 j.,ongeh., 
verl. sal. resp. f 60, f So, f 60 a 70, f 50 en ƒ 6 0 . 

1 Bouwk. teekenaar, leeft. 20 j . , ongeh., verl. sal. / 4 0 . 
1 Waterbouwk.-opz., ,, 24 j . , ,, „ „ f 70. 
1 Opz. landmeter, „ 37 j . , „ „ „ ƒ 1 5 0 0 

per jaar. 
2 Werktuigk.-teek, ,, 22 j . , „ ,, ,, / 70. 
1 Mach. electricien, leeft. 45 } . , geh., verl. sal. / 16 a 20 

per week. 

Tb VAK HEEMSTEDE WU^, ^ 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

ier. 
1 i j u n 1JUJ\ . 

Kantoor: 150 De Rayterkade, A M M T K R K A J l , Filiaal: » 0 Roktn. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van lompleele Badinrichtingen —Privaat-Inrichtingen.— 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.— 
Closets, H'aschta els, Urinoirs enz. — V K R W A R M I N G <• 11 V K X T 1 l A T I E 

Belast zich met do plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer conenrreerende prijzen 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke raba 

i Maatschappij tut Exploitatie van Staatsspoorwegeo. 
T f f f f K W A A R S EXAMEN VOOR ASPIRANT OPZICHTERS 

G E V i t A L G I» een b e k n a u m 
A r e l i i l eet n u r 1 eek en aar , be
k e n d nief o r n a m e n t e n de
ge l i jk i n d e l a i l l e e r e n . om 
Bpoeing, (-vciitu-i-i dadelijk iu .n««» st 
te treilen S^lücitatn-fchiijven, aanbe
velingstukken en conditiën aan Bureau 
van Dr Opmerker 2e Schuytstraat 10.', 
's-Oravenhage, onder letter H. A 

wensc lL t e l T e nel™ t ^ L t ' f " » ^uden examen 
noemden Dienst, ^ k S l ' Z ^ ^ ^ »" *>-
van leef-ijd, overlegging van het in aart ~*Jï. ** m C t T e r m elding 
tuigsohrift öf D p l o L % T „ Z L ? ; n • 1 Programma bedoelde Ge-
wof.lt. " P ' O " » , en opgaaf der Afdeeling waarbij Plaa!siDg verlangd 

V A N R I J N & Co 

Op h*t bureau van een architect 
wordt g e v r a a g d om zoo spoedig 
m o g e l i j k ID d i e n s t t « lr«»Her> Pen g e » 
r o u t i n e e r d O P 7 . l t II 11 It
' l l : K l i I > A 1 It. op een iracteinent 
van f HO 's maand* 

Hierop icclioeerenden worden ver
zocht zich met de: rooilige bescheiden 
te wenden onder N°. 154 lot DB 
.TONGH's Advertentiebureau te Arn
hem. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
GH as ver zil vering

voor de a r o o t a l e m a t e n . 

ROTTERDAM. 

I Kantoor en MamaUn Bloemkweeket 

. r> A 1 1 1' AT- n* . . - . . . . . . . . 9 > wrt ca m er VS. 

straat 04 u./a. Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

Bouwkundig Bureau 

EEN JONGMENSCH, 
9 jaar pract. Timmerman, in maat ge
wone gebouwen te duiailleeren en van 
goede get. voorzVn, zoekt met April 
of eerder plaatsing als O P Z I C H 
T E IS of op een kantoor van een 
architect. Hoog salaris geen vereiEchte. 
Brieven franco N". 154 VAN CITTERT 
ZONEN, Haarlem. 

S T O O M Tl MM ER-
HOUTWOL-FABRIEK 

DIJKERMAN è BDIJZERD, Breda. 
SPECIALITEIT in verplaatsbare 
Houten woonhuizen, Direct ie 
keeten, Z i e k e n b a r a k k e n er 
Tulnkoenels . 

Prinseatraat «IO. 's-Oraveiihasc. 
I I I I M'liOOX JVa. 999. 

Ontwerpen en uitvoeren van alle voorkomende werken op 
bouwkundig gebied, het compleet installeeren van woonhuizen, 
winkels, enz., het leveren van H e n t e k - e n U e l a l l t e e -
k e n l n g e n , administreeren van huizen en eigendommen, het 
koopen en verkoopen, huren en verhuren van huizen en het 
exploiteeren van bouwterreinen. (Woningf/ids.) 

— . V L, ,,, (, ,ty ,j J 

voorheen A . J . J O K K E N . W | 

I s c M B e r i f r S n i M M i i e k s n i e r b e l i o e f t e n , S t o o s i a p w n d M e s 

G a s m o t o r - o l i e . M a c h i n e - e n C i l t a d e r o i ë n e n z . ' 

Tor drukkerij derlaamlooze Vennootschap „P„t Vaderland". " 

REDACTEUR: t. W.VANGENDTJGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's-uraventiage. 

Advertenlien van I tot 6 regels 1 I.oo, het bewijsnummer daaxonde 
begrepen; v.or eiken regel meer /0.15. Groote.letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annouces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsii.gen, slechts tweemaal gerekend. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
5.—; voor België ƒ6.50 en voor dz overige landen der Post-unie, 
met inbegrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, / 7.50. Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaat /0.2s, zonder plaat /"0.15. 

D E K O M E N D E WERELD-KERMIS. 

In het jaar 1893 werden wij in de gelegenheid 
gesteld uitvoerige mededeelingen te doen over de 
wereldtentoonstelling te Chicago, die de Amerikanen 
zoo teekenend „the worlds fair", de kermis der wereld, 
noemden. Thans wordt te Parijs zulk ecne kennis voor
bereid. 

Er is een tijd geweest, dat men van tentoonstellin
gen heel wat voor de menschheia verwachtte. Die 
tijd is lang voorbij. Telkens meer is het gebleken, 
dat de tentoonstellingen geen eigenlijk gezegd nut 
opleverden, doch dat zij slechts als gelegenheden tot 
uitspanning gewaardeerd werden. 

Het groote voordcel, dat van de wereldtentoonstel
ling te Parijs gehoopt wordt, zal slechts genoten wor
den door de bewoners der Fransche hoofdstad, dien 
het als Danaë als een gouden regen in den schoot 
zal vallen. 

Hoewel het er nog ver van af is, dat de tentoon
stelling gereed zou zijn, kan men zich op het oogen
blik torli reeds een tamelijk goed denkbeeld vormen 
van haar algemeen aanzien. 

In 1894 werd een prijsvraag uitgeschreven voor 
•een plan der tentoonstelling. Niet minder dan acht
tien bekroningen werden bij die gelegenheid toege
kend. Het mcerendcel der bekroonden had het Palais 
de 1'Industrie, dat de herinnering aan de tentoonstel
ling van 1855 levendig hield, willen behouden. Deze 
ontwerpers waren van oordeel, dat het paleis m?t 
betrekkelijk geringe kosten tot een zeer behoorlijk 
tentoonstellingsgebouw zou kunnen worden ingericht. 

Anderen evenwel meenden, dat het paleis moest 
verdwijnen, opdat men een nieuwen verbindingsweg 
tusschen de Champs-Elysées en de Esplanade des 
Invalides zou kunnen maken, door de Seine te over
bruggen. 

Dit laatste denkbeeld werd ten slotte het beste 
geacht, en het Palais de 1'Industrie is thans gesloopt 
In zijn plaats zijn twee nieuwe gebouwen gekomen, 
waarvoor ook indertijd een prijsvraag is uitgeschre
ven. Deze gebouwen zijn niet als ephemere schep
pingen bedoeld, doch zij zullen blijven bestaan, als 
misschien alle andere gebouwen der tentoonstelling 
reeds zijn verdwenen. 

De prijsvraag stond, in 1896, alleen voor Fransche 
bouwmeesters open ; met minder dan 59 namen er
aan deel. Het publiek werd in de gelegenheid gesteld 
de antwoorden in liet Palais de 1'Industrie te aan
schouwen. 

Wij hebben die uitstalling bezocht, en kregen er 
geen gunstigen indruk van. Het scheen wel, dat de 
Fransche bouwkunst, onder den doodenden invloed 
van de Ecole des Beaux-Arts, tot voortdurende ver-
stecning gedoemd moet blijven. Pogingen om eens 
wat nieuws te maken, waren niet gedaan. Critiek en 
publiek waren volmaakt tevreden met de sempiter-
ncele pilaster- en zuilenorden, met de banaalste ko
pieën van bekende motieven. Niemand werd gehin
derd door de onpersoonlijke, akelig-conventioneele 
wijze van voorstellen, die jaar in, jaar uit aan de 
Ecole in zwang blijft. Het bleek alweer duidelijk, dat 
het academisme slechts middelmatigheid kweekt 

Het programma voor de prijsvraag was karakte
ristiek. De mededingers werden in vele opzichten vrij 
gelaten, indien zij slechts zorgden, de vereischte ten
toonstellingszalen, concertzalen, restaurants enz. in 
hun ontwerpen een plaats te geven. Maar van hen 
werd verlangd: „de bien accuser la ligne perspective 
de la voie nouvelle, afin deviter quelle format trois 
troncons disparates: 1 Esplanade, le pont, 1'avenue". 
Om dezen eisch hadden de inzenders zich echter .n 
het minst niet bekommerd, wat vooral zou zijn uitge
komen, indien zij eerlijke perspectief teekeningen had-. 
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den geleverd. Doch de perspectief is aan de Ecole 
niet in de gratie, en de jury liet haar dan ook voor 
wat zij was. 

D e gebouwen moesten volgens liet programma het 
luchtig, feestelijk, oorspronkelijk karakter vertoonen, 
wat aan den hoofdingang eener wereldtentoonstelling 
voegt. D e concurrenten en de jury deden echter, als 
of deze bepaling niet geschreven was. W i j waren 
althans van meening, dat de zeer banale klas
sieke architectuur-motieven, die de ontwerpen ver
toonden, in het geheel niet aan de gestelde beant-
beantwoordden. 

Den opstellers van liet programma had, voor liet 
groote paleis, het bestaande gebouw aan de Champs-
Flysées, waar al sinds vele jaren de Salon gehouden 
wordt, als ideaal voor den geest gezweefd. W i j von
den, dat een dergelijke indeeling, bestaande uit een 
groote, niet glas overdekte middenhal, omgeven door 
benedenzalen met zijlicht en door galerijzalen mot 
bovenlicht, al zeer ongeschikt is voor een gebouw, 
waar kunstwerken tentoongesteld moeten worden. Het 
Palais de 1'Industrie, de naam duidt het reeds aan, 
is dan ook nooit als kunst-museum bedoeld geweest. 
Dat de Franschen zich een kunstpaleis niet anders 
kunnen denken, is slechts een gevolg van de niacin 
der gewoonte. 

O m den plattegrond werd aan het ontwerp van 
den heer Louvet den eersten prijs gegeven voor het 
groote paleis. Maar dc gevels van dien ontwerper 
werden te tam gevonden, en daarom de architecten 
Degiane en Thomas, dië zich op de Louvre-kolonnade 
geïnspireerd hadden, met de opstanden belast. E n nu 
zijn de kolonnades verrezen, niet in den stijl van 
Lodewijk X I V , maar in dien van Lodewijk X V I . 
A l s Soufflot uit zijn graf kon verrijzen, zou hij tevre
den zijn. Het is echter al heel dwaas, dat men, H 
1900, doet alsof de geheele ige eeuw er niet geweest 
i s ; een treuriger bekentenis van onmacht kon wel 
niet worden gegeven. 

Het groote paleis heeft zijn voornaamsten gevel 
naar de Place dc Ia Concorde ; zijn zijgevels liggen 
aan de Chanips-Elysées en den Cours-la-Reine. De 
achtergevel is aan de Avenue d 'Antin. De plattegrond 
bestaat uit twee groote rechthoeken, die door een 
trapezium worden verbonden. 

M e n heeft, naar liet voorbeeld van Berlijn en Mün-
chen, gemeend de veelkleurige beschildering een rol 
te moeten laten vervullen. Evenals bij de musea dier 
beide plaatsen zijn ook hier de muren achter de kolo-
nades, die, wegens de daar aanwezige bovenlichten 
blind moesten worden, van boven beschilderd, en dat 
wel in zeer sprekende kleuren. Schenkel en V o n 
Klenze hebben over hun polychromie, die de tand des 
tijds slecht heeft weerstaan, heel wat moeten hooren. 
Hunne Grieksche orden waren echter een verontschul
diging voor wat zij deden. Doch bij den stijl van 
Lodewijk X V I , die alleen wit en goud toeliet, is het 
antieke kleurenspel in het geheel niet op zijn plaats, 
en de Parijsche bladen keuren het dan ook om 
strijd af. 

Het kleine paleis, waarin de stad Parijs haar eigen 
tentoonstelling zal houden, terwijl het groote uitslui
tend voor de kunst bestemd is, werd ontworpen door 
den architect Girault. Het werd reeds van den aan
vang af zeer geprezen. De dagbladschrijvers noemen 
het al „de parel der tentoonstelling". Maar er is niet 
de 'minste oorspronkelijkheid in ; de kolonnades en 
de koepel zijn naar de bekende recepten gemaakt. 
Het portiek herinnert aan dat van het Hotel des 
Invalides, maar is veel minder grootsch. Het portiek 

•geeft toegang tot een ovale vestibule, waartegen twee 

galerijen aansluiten. Daar achter ligt een kleine tuin,, 
met de onvermijdelijke kolonnade er omheen, die, 
als groote lofprijzing, „un délicieux pastiche néo-grec" 
genoemd wordt. 

D e paleizen zijn reeds grootendeels voltooid. De 
brecde avenue, die zij begrenzen, leidt naar de nieuwe 
brug, die Alexander 111 gedoopt is. Deze brug had 
eerst 100 M . breed zullen worden, doch bij de uitvoe
ring heeft men haar een breedte van 40 M . gegeven. 
H o e aanzienlijk dit is, blijkt pas, als men bedenkt, 
dat bv. de Sarphatistraat te Amsterdam slechts een 
breedte van 30 Al . heeft. De kaden der Seine waren 
hier zeer laag; men moet rekening houden met de 
eischen der scheepvaart en van het verkeer te land 
tevens. Daarom werd de brug met één overspanning 
gemaakt, en wel van vloei-ijzer, en met een gebogen 
dek. Di t veroorloofde een betrekkelijk groote door-
vaarthoogte in het midden, terwijl toch de kaden 
slechts 2.50 M . verhoogd behoefden te worden. 

He t effect dat de brug maakt herinnert, zij het 
dan ook zeer uit de verte, aan dat der Blauwbrug^ 
te Amsterdam. Het gebogen dek is echter ongunstig 
voor het aanzien der gemaakte avenue. D e gevel der 
Invaliden is pas te zien als men boven op de brug 
is. V o o r wie in de Champs-Elysées staat, blijft hij ver
borgen. 

De landhoofden zijn met pylonen en gebeeldhouwde 
groepen versierd. De steen harmonieert echter niet 
met den metalen bovenbouw, die men lichtblauw met 
goud wi l schilderen. 

O p het oogenblik is het Hote l des Invalides in 
de verdrukking. Want de Esplanade wordt zoozeer 
door tentoonstellingsgebouwen ingenomen, dat er 
slechts een straat van 20 M . in de as is overgebleven. 
De paleizen, die hier gebouwd werden, zijn bestemd 
voor de „Manufactures Nationales", het „Mobilier des 
Edifices publics" en voor de glas- en keramiek-ten-
toonstelling. 

Deze gebouwen hebben, althans van buiten, weinig 
aantrekkelijks. Geen de minste poging om iets mo
dems te maken werd door de architecten gedaan. A!s 
het „Palais du Mobilier" in Nederland werd gebouwd, 
zou het niet aangekeken worden. Ook het paleis voor 
de keramiek mist alle cachet. He t tijdelijk karakter 
der constructies toch is volstrekt niet tot uitdrukking 
gekomen. Evenals te Chicago, nu zeven jaar geleden, 
heeft men het ijzeren geraamte achter een omhulsel 
van gips verborgen, dat den indruk moet geven, alsof 
het uit gehouwen steen bestaat. Het paleis voor de 
karamiek moet echter nog met tegels en dergelijken 
versierd worden, waardoor de indruk mogelijk wat 
verbetert. 

D e kade der Seine tusschen de Esplanade en het 
Champ de Mars was reeds in 1889 bij de tentoon
stelling aangetrokken. O o k nu is dat weer geschied, 
en daar verrijzen thans de gebouwen, die door de 
buitenlandsche regceringen worden bekostigd. De 
meest verschillende stijlen vinden hier toepassing; 
slechts de Hollandsche. Renaissance niet, daar Neder
land geen gebouw noodig oordeelde. 

D e „Rue des Nations" is reeds een goed eind 
gevorderd ; vooral de gebouwen eian den oever der 
Seine komen gunstig uit, omdat men ze uit de verte 
kan zien, Italianen werken aan een nabootsing van 
een gedeelte van het Dogenpaleis te Venet ië , A m e r i 
kanen zijn bezig aan een gebouw met een hoogen 
koepel, dat een nabootsing moet zijn van het Wit te 
Huis te Washington, Hongarije volgt middeleeuwsch e 
voorbeelden, Engeland die uit den tijd van Jacobus 
I, Duitschland blijft trouw aan de X V I e eeuw, of
schoon de decoraties van binnen aan de X V I I I e eeuw 
zullen ontleend worden. 

Het Champ de Mars heeft een geheel ander aan
zien dan in 1889. Maar ook thans wordt weer bewezen, 
dat niet elke verandering een verbetering is. D e 
beide paleizen, die toen aan de zijden stonden, lieten 

.zoowel den Eiffeltoren als de machinegalerij behoor
lijk vrij. In hun zichtbaar gebleven ijzerconstructie, 
die met de kleurige tegels zoo goed harmonieerde, 
scheen reeds de belofte te liggen van een modernen 
bouwtrant. Doch nu is alles gips en nog eens gips, 
wat zeer weinig feestelijk staat. D e paleizen zijn veel 
grooter dan de vroegere; zij komen bijna tot aan 
den voet van den toren. Hie r zullen de afdeelingen 
voor mijnen en metaalbewerking, voor spinnerij en 
weverij en voor werktuigbouw komen ; zij zullen wor
den geflankeerd door: onderwijs en vrije kunsten, 
ingenieurskunst en verkeer, scheikunde toegpast op 
nijverheid. 

In het midden van liet plein, waar voorheen de 
lichtende fonteinen opspoten, komt nu een „Chateau 
é.'Eau". Het maakt ook hier geen aangenamen indruk, 
rlat de ontwerpers niets beters wisten te vinden dan 
zulk eene herinnering aan den Zonnekoning. Het 
paleis aan de zijde van de Avenue Rapp is zelfs in 
den stijl van Lodewijk X V gehouden. 

O p het Trocadero worden de koloniale afdeelingen 
ingericht. Natuurlijk is daar aan nabootsing van r.1 
wat erotisch is, geen gebrek. Al les is echter zóó dicht 
op elkander geplaatst, dat niets goed tot zijn reehl 
kan komen. De linker Seinc-oever is aan het vermaak 
gewijd ; zij zal met de Midway Plaisance van Chicago 
niet slechts kunnen eoncurreeren, maar die zeker over
treffen, l h i daar het publiek nu eenmaal naar een ten
toonstelling gaat om pret te maken, zal het hier aan 
bezoekers niet ontbreken. 

I N G E S T O R T E H U I Z E N T E A M S T E R D A M . 

Dirk van Hoogstraten vertaalde in 1704 de „Ezo-
pische Fabelen van Fedrus, gevrijden slaef des K e i 
zers Augustus". De 22ste fabel van het vierde boek, 
„Mons parturiens" gaf hij aldus weer: 

„In arbeit yin;; een Berg met groot gezocht 
„En veel gedraisch. Een ieder <>p 't gerucht 
„Wil weten, wat in 't lest hier van zou komen. 

„Maer 't was een Muis." 

E r is een groote afstand tusschen Keizer Augustus 
en burgemeester Ve i l i ng Meinesz, tusschen den „ge-
vrijden slaef Fedrus" en Doctor Blooker. Maar de 
fabeldichter heeft voor alle tijden geschreven. 

Toen het rapport over de ingestorte huizen aan 
de Pieter Xieuwlandstraat zoo geheimzinnig werd 
verborgen in den schoot van het Dagelijksch Bestuur 
der hoofdstad en de raadsleden te vergeefs pogingen 
«leden, om het daaruit te voorschijn te halen, werd er 
heel wat verwacht A a n „gezucht" en „gedruisch" ont
brak het niet. Doch ten slotte is er slechts een muis 
te voorschijn gekomen. Het beestje heeft echter een 
staart, behoort dit lichaamsdeel althans te bezitten, 
als het welgeschapen ter wereld is verschenen. 

Het rapport J s uitgebracht door de heeren : D . E . 
C. Knuttel en F . J. ï ^cuwenhu i s , Rijksbouwmeesters 
te 's-Gravenhage, enjC. H . Peters, directeur van de 
gemeentewerken te Utrecht. 

De heeren Nieuwenhuis en Peters hebben dus hun 
betrekkingen geruild, of men moet aan een lapsus 
denken. 

Toen de rapporteurs geïnstal leerd werden, waren 
zij vol goeden moed. E n dat is begrijpelijk, want 
de heer Blooker stelde in hun bekwaamheden bli jk
baar het grootste vertrouwen. Het rapport zegt daar
omtrent : 

Bij onze installatie op 14 November j l . stelde de 

Wethouder van Publieke Werken in onze handen de 
tcekening, waarop de bouwvergunning was verleend, 
en verschillende rapporten, teekeningen en photogra
phieën, ten einde ons in staat te stellen ons behoorlijk 
rekenschap te geven van den gang van zaken en de 
omstandigheden, welke op de ramp van invloed kun
nen geweest zijn. T e n overvloede verklaarde de Wet
houder dat hij de commissie bij haar onderzoek '. \ 
geen enkel opzicht wenschte te limiteeren. 

Helaas, weldra konden de heeren met den T rom
peter von Sackingen zingen : „ U n s ist zu wohl gegan-
gen, das Blatt hat sich gewendt". 

Zi j vervolgen : 
„Ui t die overlegging van al deze stukken, welke 

in geen direct verband staan, met de bouwvergunning, 
zoowel als uit de verklaring van den Wethouder moes
ten wij afleiden, dat eene ruime opvatting van onze 
taak door uw college werd verwacht en de nood
zakelijkheid daarvan bleek ons ook al dadelijk toen, 
wij de bewuste tcekening bezichtigden en kennis 
namen van Hoofstuk I X der Algemeene Politiever
ordening, betreffende „bouwen en sloopen". 

„Deze tcekening, zonder uitgeschreven maten, zon
der beschrijving der materialen, zonder aangifte der 
verankering, en/.., kan niet in staat stellen de soliditeit 
van den voorgenomen verbouw te beoordeclcn, te 
minder waar de verordening omtrent zoo weinig on
derdeden eischen stelt en dus bij de beoordeeling 
van eene teekening als deze geen voorlichting ver
schaft." 

De hoeren hadden dus aan meerdere voorlichting 
behoefte, en zij begrepen, dat een zoo onvolledige 
teekening de basis niet kon zijn van ecne bouwver
gunning, als verleend was. Daarom dachten zij aan 
„opvatt ingen, welke hen onbekend waren". Zelfs gin
gen zij verder, en stelden een zeer natuurlijke vraag. 

„De vraag kwam bij ons o p : wat is de bedoeling 
der bouwvergunning? Verklaart het Gemeentebstuur 
daarmede dat een gebouw, naar de overgelegde tce
kening uitgevoerd, voldoende waarborgen geeft voor 
de openbare veiligheid (art. 315 der Politieverorde
ning) of alleen dat uit de teekening niets blijkt, dat 
doet vermoeden dat op een of ander punt zal gehan
deld worden in strijd met bepaalde voorschriften der 
verordening. Ware de laatste opvatting die van uw 
College, zoo zou ons antwoord op de ons gestelde 
Vraag dadelijk te geven zijn, doch wij aarzelden dit 
aan te nemen, zoowel met het oog op artikel 315, 
als in verband met de woorden door den Wethouder 
bij onze installatie gesproken en het ons overgelegde 
dossier. 

„Was dus de eerste opvatting de gangbare, dan ver
klaarde zich het verleenen der bouwvergunning op 
ecne dergelijke teekening alleen uit het vertrouwen 
dat het bouwtoezicht zich vooraf geheel op de hoogte 
had gesteld van de voorgenomen wijze van uitvoering 
en tijdens het werk zulke voorschriften zou geven 
omtrent de constructie en de materialen, dat de vei
ligheid voldoende gewaarborgd moest geacht worden. 

„He t was derhalve voor ons van groot belang een 
volkomen inzicht te verkrijgen in den geheelen gang 
van zaken bij bouwvergunningen en bij de uitvoering 
zooals deze zich in Amsterdam heeft ontwikkeld, wel 
wetende, dat de gewoonte in dergelijke zaken veelal 
eene onvolledige verordening aanvult. 

„De taak van het bouwtoezicht moeten wij in de 
eerste plaats kennen en daartoe verzochten wij den 
wethouder van Publieke Werken ons inzage te ver
leenen van de betreffende instruction. Tevens gaven 
wij den wensch te kennen de ambtenaren van het 
bouwtoezicht te hooren. O o k verzochten wij zijne be
middeling om ons in staat te stellen te spreken met 
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den uitvoerder van het werk in de Pieter-Nieuwland-
straat, want wel schijnt onze taak niet te zijn u ons 
oordeel mede te deelen over de oorzaak van de ramp, 
maar wel achten wij het noodig voor ons zelf daar
omtrent eene mcening te verkrijgen.' 

D e commissie werd nu echter door den Wethouder 
al te nieuwsgierig gevonden. A a n zooveel licht was 
geen behoefte. M e n verlangde een klein kaarsje en 
daar wilden de heeren maar liefst een electrische 
lichtkroon gaan ontsteken! Dat was te kras. 

De r commissie werd duidelijk gemaakt, dat zij 
vooral niet te veel ijver mocht toonen. E n toen zij 
toch aan het ondervragen ging, antwoordden de amb
tenaren van het bouwtoezicht niet, op grond van eene 
aanschrijving, welke zij van den Wethouder verklaar
den ontvangen te hebben. 

„ L a question ne sera pas posée", heette het hier, 
juist als in de Dreyfus-zaak. De generale staf :s 
gered, maar hoe? 

H e t gedeelte van het rapport, dat dan volgt, is zóó 
belangrijk, dat wij dit in zijn geheel overnemen. 

„ H e t bleek ons dus, dat ons onderzoek, in plaats 
van niet gelimiteerd te zijn, tot in liet uiterste beperkt 
was, en tot ons leedwezen zijn wij daardoor verhinderd 
u zoo volledig en degelijk voor te lichten als wij reeds 
uit de samenstelling onzer commissie mochten op
maken de wensch te zijn van uw college. 

„Intusschen heben wij bij de onvolledige gegevens 
toch getracht ons ccnigszins in te denken in de over
wegingen van de ambtenaren, die u over het geven 
van eene bouwvergunning moeten advisecren en ons 
op hun standpunt te plaatsen bij de beoordeeling van 
het bouwplan voor de huizen in de Pieter-Nieuwland-
straat. 

„Wij hadden de tcekening voor ons welke niet 
minder duidelijk of volledig is dan gewoonlijk bij 
bouwaanvragen worden gevoegd; op die teekening 
zagen wij niets dat bepaald in strijd is met de ver
ordening; de gewoonte is, dat slechts in dat geval 
eene vergunning geweigerd wordt, schijnt de con
structie welke een zeer groot gewicht op enkele pun
ten brengt, ccnigszins gewaagd, bij de uitvoering 
kan toegezien worden dat de veiligheid niet in gevaar 
wordt gebracht. 

.Vooraf reeds inlichtingen in te winnen omtrent de 
wijze van samenstelling der penanten zoowel als het 
geven van voorschriften omtrent de samenstelling gaat 
buiten onze bevoegdheid. W i j hebben geen recht de 
vergunning te weigeren, derhalve moeten wij die ver
leenen. 

„ H e t bovenstaande is, zoover wij kunnen nagaan 
uit de verstrekte gegevens, de gedachtengang en de 
handeling bij het beoordcclen en afgeven van bouw
vergunningen in uwe gemeente. E n op dit standpunt 
door eene handhaving gedurende vele jaren in zekeren 
zin gesanctioneerd, is het verklaarbaar, dat ook in 
bet geval in questie de bouwvergunning niet gewei
gerd is. 

„Of dit standpunt het juiste is, of daarmede de 
bouwvergunning tot een formaliteit wordt gemaakt, 
of daardoor eene veel te groote verantwoordelijkheid 
wordt gelegd op de ambtenaren, die de werken moe
ten controlceren, of ten slotte de veiligheid daardoor 
voldoende wordt gewaarborgd, wenschen wij bij de 
beperkte vraag, welke ons is voorgelegd, niet te be
spreken, doch tc volstaan met onze conclusies ,e 
geven: 

1°. Daar de op de tcekening voorgestelde bouw 
slechts de noodige waarborg voor veiligheid zou kun
nen geven bij uitstekende uitvoering en toepassing 
van de daartoe geë igende materialen, zou geen vak

man daaraan zijne goedkeuring kunnen hechten en 
alzoo verantwoordelijkheid kunnen op zich nemen 
zonder volkomen zekerheid omtrent de wijze van 
samenstelling en uitvoering 

W i j wijzen er meer uitdrukkelijk op, dat bij eene 
globale berekening volgens de gewone vastheids-
coëfficieënten, ons gebleken is dat de penanten, samen
gesteld op de aangegeven zwaarte van 30 x 40 c M . , 
zelfs indien zij behoorlijk waren uitgevoerd in deug
delijke baksteen, zwaarder werden belast dan met het 
oog op de veiligheid mocht worden toegelaten. 

2°. Dat, indien op grond van in uwe gemeente 
gangbare beschouwingen en usant iën de ambtenaren 
van het bouwtoezicht zich toch verplicht en gerechtigd 
achtten u tot verleenen der bouwvergunning te advi
secren, dit wijst op toestanden ten deze opzichte, 
welke dringend wijziging behoeven, zal de veiligheid 
voldoende gewaarborgd zijn en artikel 315 meer tot 
zijn volle recht komen." 

U i t dit alles blijkt, dat de Wethouder Blooker alles 
gedaan heeft, wat hij kon, om het licht te beletten 
door te dringen. Waarom deed hij dit? O m den amb
tenaren de hand boven het hoofd te houden? H i j 
behoefde zich echter van de zaak persoonlijk niets 
aan te trekken. E n wanneer hij overtuigd was, dat 
dien ambtenaren geen blaam kon treffen, dan had 
hij hen in hun vrijheid van spreken niet behoeven 
te belemmeren. 

O f de bouwvergunning terecht of ten onrechte ver
leend werd, is de vraag niet, te minder daar het 
Amsterdamsche vergunningssysteem, zoolang de wo
ningwet nog maar ontwerp is, een onwettige instelling 
moet worden genoemd. 

Andere vragen behooren in de eerste plaats gedaan 
te worden. Heeft de inspecteur behoorlijk geïnspec
teerd? Heeft het bouwtoezicht voldoende toegezien? 
Waarom was aan geen enkelen balk ccn anker, of
schoon de verordening toch behoorlijke verankering 
eischt ? 

Dat de gemaakte penanten te licht zijn geweest, 
is wel duidelijk. He t feit der instorting is daarvoor 
het beste bewijs. D e inspecteur heeft zich in zi jn 
repliek op het rapport aan becijferingen gewaagd, 
die der commissie in haar dupliek volkomen terecht 
als onjuist werden verklaard. 

„ D e bij het rapport van genoemden inspecteur ge
voegde berekening had, wat de conclusie betreft, zeker 
niet aldus door zoodanig ambtenaar mogen worden 
opgemaakt. 

„Men maakt geen berekeningen op breukbelasting 
waar men het breken voorkomen wi l , maar wel op 
vastheids-coëfficiënten. 

D i t gedeelte van de dupliek der commissie kan 
de inspecteur in den zak steken. 

D e heeren Knuttel , Peters en Nieuwenhuis zijn 
architecten, die in ons land groote vermaardheid heb
ben. H u n meening is dan ook van veel waarde, en 
men zou denken, dat het Amsterdamsche College van 
Dagelijksch Bestuur op zulke voorlichting hoogen 
prijs zou hebben gesteld. He t tegendeel is echter 
gebleken. 

Tegenover deze drie beroemdheden stelt de heer 
J . A . van Voorthuizen, wiens naam nu voor het eerst 
aan de vakmannen bekend wordt, zich op een stand
punt, als was hij ook zulk een autoriteit. 

E e n paar aanhalingen slechts uit zijn antwoorden, 
om dit in het licht te stellen. 

„ H o e het te verklaren is, dat de commissie in dat 
opzicht tot de tegenovergestelde conclusie komt, kan 
niet worden nagegaan, aangezien door haar geene
berekeningen zijn overgelegd. 

„Wat betreft de uitspraak, dat het bouwtoezicht 
gewijzigd behoort te worden, ben ik ook van mecning, 
dat aanvulling der Aigemecne Politie-Verordening 
v.enschelijk is, zooals dan ook reeds door mij werd 
voorgesteld bij de voorbereiding der aanhangige wi j 
zing van hoofdstuk I X der Algemeene Poli t ie-Ver
ordening, bepaaldelijk wat betreft de afkeuring van 
materialen." 

Dat de commissie niet noodig heeft, baar bereke
ningen over te leggen, opdat „kan worden nagegaan", 
misschien wel door den inspecteur in hoogst eigen 
persoon, of zij wel goed heeft gerekend, „werd" niet 
ingezien, met het gevolg, dat in het nader rapport 
den inspecteur een lesje in het toepassen van zeker
heids-coëfficiënten „werd ' gegeven, dat hem leu
gen zal. 

H e t tweede antwoord van den inspecteur mag hier 
wel in zijn geheel worden overgenomen. 

„ N a a r aanleidnig van de in mijne handen gestelde 
missive van de commissie van onderzoek heb ik de 
eer u als mijne mcening te berichten, dat de in voor
noemd rapport door mij overgelegde berekeningen 
voor zooveel noodig slechts dienden om te bewijzen, 
dat bij het gebruik van deugdelijk materiaal de penan
ten voldoende waren om den daarop drukkenden last 
te torsen. D e voor die berekening, zooals ik zeide, 
aangevoerde cijfers bewijzen dit ten volle, en tot het 
toepassen van de aangehaalde formules meen ik in 
deze volkomen gerechtigd te zijn. 

„ W a t de afmetingen der penanten betreft, moet k 
blijven bij de cijfers, in mijn vorig rapport genoemd, 
en is mij niet bekend ,dat door het bouwtoezicht dien
aangaande aan de commissie onjuiste gegevens zijn 
verstrekt. Zoowel op de tcekening als in werkelijkheid 
waren de ingestorte penanten niet één steen met eenen 
klamp, maar 1 l/2 bij 2 steen, die door de aangebrachte 
kozijnstijlen niet werden verzwakt, doch eerder ver
sterkt, aangezien het houtwerk grooter draagkracht 
heeft clan de steen. 

„ D e meening van de commissie, dat op grond van 
mijne berekening de door mij genomen conclusie niet 
had mogen worden getrokken, spruit hieruit voort, 
dat de commissie zich niet plaatste op het standpunt 
van het bouwtoezicht, dat uitsluitend met de bouw
verordening mag te rade gaan. 

„ H e t gemeente-bouwtoezicht mag een verzoek om 
bouwvergunning aan niets anders toetsen dan aan de 
bepalingen, welke in de verordening zijn opgenomen. 
D i e bepalingen geven geen recht zeker veelvoud van 
zekerheid te eischen en zij verplichten bovendien het 
bouwtoezicht uit te gaan van de onderstelling, dat 
bij de uitvoering deugdelijke materialen zullen wor
den gebezigd. D e verordening toch geeft het recht 
tot beoordcclen van de materialen bij eenen bouw 
als deze zelfs in het geheel niet. Wanneer nu eene 
vergunning voor een bouwwerk wordt gevraagd, dat, 
zooals hier het geval was, volgens de teekening in 
de onderstelling van een goede uitvoering, geen ge 
vaar voor de openbare veiligheid doet vreezen, mag 
het bouwtoezicht Burgemeester en Wethouders niet 
advisecren tot afwijzing van zulk eene vergunning 

„Voor zoover de beschouwingen van de commissie 
niet het gevolg zijn van het in deze door haar inge 
nomen standpunt, zijn zij ontleend aan mededeelingen 
ontvangen nadat de instorting was geschied. Ik meen 
op deze beschouwingen niet te moeten ingaan. 

„ D a t er in de uitvoering eene fout of fouten zijn 
geweest, en dat dientengevolge eene verzakking heeft 
plaats gehad, acht ik onbetwistbaar. 

„ D e vraag echter is slechts, of dit gevolg op het 
oogenblik, dat de bouwteekening ter goedkeuring 

werd aangeboden, was te voorzien en of het bij uit
voering van het werk volgens de teekening en met 
behoorlijk materiaal zou zijn ingetreden. 

„Ook na de nadere beschouwingen van de commis
sie moet ik er bij blijven, dat op deze laatste vraag 
— de eenige hier ter zake dienende - ontkennend 
moet worden geantwoord." 

Eene oratio pro domo wordt in den regel niet op 
zulk een toon gesteld. 

W i j zijn met Fedrus begonnen ; wij willen ook 
met hem eindigen, en wel met de 14e. fabel van het 
eerste boek „Rana rupta": 

„Ken versch, die ossen zag, blies op baar lijf en leen. 
„Zij vraagt: Ben 'keven groot? Doch d' andren zeggen: Neen. 
„Toen zwcltze op nieu, en.wil het uiterst wagen, 
„Totdatze berst en treurig ligt verslagen." 

H e t is te hopen, dat de geheele zaak i n den A m -
sterdamschen Raad door de daarin zetelende des
kundigen zal worden besproken. Gevraagd moet,dan 
worden, waarom het Dagelijksch Bestuur zoo zonder
l ing gehandeld heeft, om niet alle licht te willen zien 
ontstoken, ofschoon de rapporteurs tot die ontsteking 
bereid waren. 

D e Raad dient den rapporteurs nu een nieuw man
daat te geven, en hen daarbij de grootste vrijheid 
van handelen te geven. Geschiedt dit niet, dan blijft 
de schijn bestaan, dat er zaken zijn, die men beter 
oordeelt in de duisternis te laten. 

VEREENIGING „BOUWKUN8T KN VRIENDSCHAP" T E 
ROTTERDAM. 

Vergadering van Woensdag 1 Maart 1900. 

In deze vergadering trad de heer Dr. II Blink, van 's-Graven-
bage, ala spreker op, die tot onderwerp zijner voordracht had 
gekozen: , Kijkjes in de Zuid-Afrikaansche republieken", 't Is 
slechts in een zeer verwijderd verband, begon spreker, dat wat 
hij zou mededeelen, stond met ,,d«» bouwkunst", het eerste deel 
van 't devies der Vereeniging voor welker lcde'< bij optrad. Er 
is van eene, aan land en volk eige 1 bouwkunst geen sprake; 
de daar inbeemscbe kunst zou alleen die der Kaffers, Hotten-
totten en Bosjesmannen kunnen zjjn, en heeft slechts een zeer 
primitief karakter. Spreker iwi lelde er niet aan of dc gohcurteissen 
van den laatsten tijd in Zuid-Afrika hadden in alle kringen on 
vooral in Nederland, de belangstelling voldoende gewekt om aan 
iedere plaats, waar over dat onderwerp werd gesproken, zeker te 
zijn van een aandachtig gehoor Hjj vertrouwde dan ook dat de 
leden der Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap", al zou hjj 
niet veel over bouwkunst kunnen vertellen, zijne mededeelingen 
wel zouden willen volgen. 

Op boeiende wijze gaf spreker een overzicht der geheele ge
schiedenis van Zuid-Afrika, boe, volgens Herodotus reeds de 
Phoenicieërs, door de Egyptenaren daartoe aangespoord, eene tocht 
om de Kaap gemaakt hadden en verhaalde van eene streek, die 
zjj doorgevaren hadden, waar zij de zon in bet noorden hadden 
zien staan; reden waarom Herodotus, in overeenstemming met 
den toenmaligen sta* d der cosmographische wetenschap, ver
moedde, dat de tocht eene legende was, do< h waarin juist hat 
bewijs voor de waarschjjnljjkkeid ervan geacht kan worden te 
liggen. 

Gedurende 15 eeuwen daarna bleef Zuid-Afrika echter een vol
komen gesloten boek voor de Westerlingen, totdat door de ont
dekkingsreizen der Portogeezen en Hollanders in de zestiende 
eeuw opnieuw de aandacht werd gevestigd op den zuidelijken 
punt van het zwarte werelddeel, dat als tusschenstation op do 
lange route van Europa naar Indië als van zelf een gelegenheid 
aanbood tot oponthoud, waarvan gebruik werd gemaakt tot het 
innemen van water en dergeljjken. De Tafelbaai, aldus genaamd 
naar den tafelvormigen berg. waarnaast zg lag, bood daarbij een 
veilige haven en een gemakkelijke gelegenheid tot landen. Geen 
wonder, dat de Oost-Indiscbe Compagnie het van groot belang 
achtte, dat punt in Zuid-Afrika te bebeerschen en trachtte dat 
doel te bereiken door er een nederzetting van bij baar in dienst 
zijnde matrozen en andere beambten te vestigen, die gemeen
schap onderhield met de inboorlingen, ruilhandel met hen dreef 
en als tusschenpersoon tusschen dezen en de bemanning der 
schepen, die de Taielbaai aandeden, optrad. De herroeping van 
het edict van Nantes, door Lodewijk de veertiende, die verschei
den Franscben noopte bun vaderland te verlaten, stelde de O. 
I. C. in de gelegenheid verscheidenen dezer veelal zeer ontwikkel
den en blijkens hun uitwijking met een vast karakter en een 
krachtig protestantscb geloof bezielden naar Z.-Afrika te doen 
emigreeren, echter niet dan nadat zjj geheel Nederlandsche on-
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derdanen geworden en den eed van trouw aan Oranje gezwo
ren hadden. Zoodanig werd hen door allerlei maatregelen ter 
plaatse, het HolIandHc.be stempel opgedrukt, dat zelfs hun moe
dertaal na een paar geslachten door ben niet meer gesprokea 
werd. Meerendeels uit mannen bestaande nam de sterkte in 
zielental der kolonie slechts zeer langzaam toe, en om hieraan 
te gemoet te komen, besloot de Oost-In liscue Compagnie door het 
waarborgen van allerlei voordeelen aan vrouwen en meisjes, die 
naar Zuid-Afrika willen vertrekken, het vrouwelijk element van 
uit Holland te versterken, ten gevolge waarran verschillende malen 
meisjes nit de Amsterdamsche en Kotterdamscbe weesbuizen daar
heen togen en daar de eigenlijke stammoeders der tegenwoordige 
boerenbevolking zijn geworden. Waren de eerste kolonisten eigen-
lijk ambtenaren der O. I. U , later werden zij vrjje onderdanen 
van Nederland, die voor eigen rekening handel dreven met de 
inboorlingen, en hun land bebouwden; doch die de van de inboor
lingen verkregen artikelen slechts uoor bemidde ing der O. 1. C. 
de wereld konden inzenden, waardoor deze laatste met de groote 
voordeelen aan dien bundel verbonden, ging strjjken. 

Het optreden der O. I. C was veelal tiranniek, eu om aan haar 
dwang en uitbuiting te ontkomen, vestigden een groot aantal 
kolonisten zich oieper 't land in, en ontwikkelden zich daar ge
heel zelfstandig. Met het te gronde gaan der O. 1. «'. en de viucbt 
van den stadhouder Willem V naai Engeland in IJaö, achtte dit 
land, dat reeds lang de oogen op de Kaap bad gevestigd, de ge
legenheid gunstig, om ouder den schijn van de Kasp voor den 
Prios van Oran je te bewaren, totdat voor hem betere dagen waren 
aangebroken, de haod duurop te leggen, en door schoons beloften 
de kolonisten te bewegen Iingeland» gezag te aanvaarden. 

Kenmaal vssten voet daar verkregen hebbendo, liet Engeland 
de Kaap niet los, en in 1814 word deze voorgoed aan dat land 
afgestaan, en niet, zooals door velen wordt beweerd, verkoebt. 
Alras bleek echter, dat Kng lands gezag in geen enkel opzicht 
beter was dan dat, vroeger door dc O.-l Compagnie uitgeoefend. 
Door de op zichzelf goede, doch door verkeerde middeluu, en op 
verkeerde gronden tot stand gebrachte afschaffing der slaverng, 
beroofde de Boeren van hunne werkkracht niet alleen, maar zehe 
die werkkrachten ook tegeu lien op, zjoclnt de Boceu besloten 
zich aan Engeland* gezag le onttrekken en verlieten iul83liliuu 
land, om zich in eeue nondelijke streek te vestigen, waaruit zjj 
na bevigen strijd bet kafferopperhoofd verdreven hadden. Niet 
lang mochten sy echter hunne vrijheid smaken. Met vuur en ver
ontwaardiging verhnsldo spreker tuu Engeland* voortdurend intri-
greereu, om de Boereu aan zjjn gezag te onderwerpen, aan bet 
gedurig opuieuw zich in een andere streek vesiigeu OJI daaraan 
te ontkomen, totdat na een gelukkigen strjjd iu 1852 bot Zuud-
nviertractttut weid gesloten, waarbjj Eugeland do Boeren vol
komen vrn eu onaf uankelgk verklaard*. Dat dit tractaat den 
Boeren echter niet voor Engelaud» keerschzucht zou vrgwareu, 
toonde de loop der gebeurtenissen later beider aan. Onderlinge 
verdeeldheid der Hoeren was meermalen voor Kngeland eeu aan
leiding om in het inwendig bestuur der BoereLstaten iu te grgpen, 
en zoo maakte ook in I87z de Kegeeriug van zulk een verdeeld
heid bg eeu l'residentskeuze gebruik in 't troebele water te via-
schen en de / . -A. Kepubliek eenvoudig al* onderworpen ie procla-
meeren. 

ireze gebeurtenis bracht de Hoeren tot bezinning en herstelde de 
eensgezindheid onder beu; het hoogere belang hunner gemeenschap
pelijke vruheid, die bedreigd werd, legde aan hunue onderlinge 
twisten bet twjjgen op, eu dit werd de grondslag voor een ge
meenschappelijk verweer tegen Engelands aanmatigingen; slecht* 
een incident was noodig om daaraan uiting te geven en dat had 
den 12n April 1877 piaut*, toen een ossenwagen van Boer Be-
zuidenhout door de Engelsche overheid in beslag werd geuomen, 
omdat deze zjjue belast.ug niet wilde betalen. De hieruit ontstane 
oorlog eindigue in 1882 met bet bekende M»joeba en de daarop 
gevolgde vrijverklariug van Transvaal. Na eeii overzicht vau wat 
sedert dat tijdstip is gebeurd, van Kngelands pogingen, om toch 
de Z.-A. republiek ami zjjn gezag te onderwerpen en de daarop 
uit voortgevloeide buidigen krgg, eindigde spreker zjjue met aau-
dacht getuigde, meermalen door toejuiching onderbroeken en tal 
van bjjzonaerbtdeu bevattende rede, met eenige met gloed voor 
gedragen dichtregelen ter verheerlijking vau den sirgd van recht 
tegen overmacht en geweld en met de hoop, dat bet eerste schitte
rend uit dieu Htrjjd te voorschijn moge komen. Eene reeks van 
hoogst interessant lichtbeelden, die eeu duiueljjk overzicht geven 
van land-, volk-, kunst en industrie, door een vervaardiger ervan, 
den beer Coeheret, vertoond, luisterde bet gesprokene op. Spreker 
eu vertooner hadden beiden ouder daverend applaus der aan wesigmn 
bij monde vau den Voorzitter, den beer Heuri Evers, den dans 
der Vergadering te aanvaarden. 

' B U I T li X L A N D S C H E B E R I C H Ï E N . 
— Donderdagmiddag tegen 12 uren ii het Theatre Fra cai* te 

Parjjs geheel in de asch gelegd. Het theater, de Z -W vleugel 
van het 1'dlais Royal, aan het einde der Avenue de 1'Opóra en 
der Rue Richelieu, was den IS Mei 1790 als opera-zaal ingewjjd, 
eu door den architect Louis gebouwd. 

Van buiten vertoonde 't niets moois, van binnen was 't voor-
namelijk merkwaardig door de vele goede hoedanigheden van zaal 
en toorieel. De acoustiek was bjjv. zeer goed, de schildering van 

het plafond waarop men Frankrgk zag, aan Molière, Corneillo en 
Racine lauweren uitreikende, was eveneens van beteekenis en de 
foyer en gangen met hun beelden van groote schrijvers gaven 
een herinnering aan al dis schrijvers en helden der verbeeldings
kracht, wier verzen binnen de wanden van dit theater hadden 
geruisch\ 

Daar bad ieder bekend tooneelschrjjver zijn buste in marmer. 
Daar was Talma, in den foyer, op den schoorsteen was een fries, 
waarop in bas-relief Molière gebeiteld was, daar waren nog de 
bustes van Molière. Rscine, de Corneille's, Ponssrd, Beaumar-
chsis en Retrou. Tegenover den schoorsteen stond bet bekende 
beeld van Voltaire, zittende in zjjn stoel met het scherpe ge
zicht, door Hoodon. In de gang, die langs den muur van net 
gebouw, aan de zijde van de Place du Theatre Francais liep, 
zette die beeldenrg zich voort om aan bet einde van de gang 
te eindigen met bet beeld van (leorge Sand, door Clésinger. 
Beelden van latere schrijvers. Dumas père et file o. a. Augier, 
Delavigne, enz. stonden op de trappen. 

De ramo is voor de Comédie Francaise dubbel groot, nu de 
tentoonstelling voor de deur staat. Waarschijnlijk zal de Fransche 
Staat alles in het werk stellen wat strekken kan om een andere 
zaal voor de Comédie te vinden. 

Men zal eeoigen tjjd moeten wachten om nadere bijzonder
heden te vernemen omtrent de grootte van de ramp en bet verlies 
van kunstschatten. Ook wat de oorzaak van de brand aangaat, 
zal nader licht ontstoken moeten worden; voorhands spreekt men 
van een gebrek aan de electrische geleiding of wel in de 
caloritère. Mejuffrouw Hon riot, eene jeugdige actrice, stikte door 
den dichten rook en is door de vlammen omgekomen. 

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

'S-ÜI:\VI:.NM\(,I:. De hoofdinspecteur van den Rijkswaterstaat, de 
heer Leemans, vertrok dezer dagen naar Boekarest om als arbiter 
op te treden in een geschil op technisch gabied tus-cheo Frankrgk 
cn Roemenië. 

De Fransche maatschappij Hallier had het maken van aan
zienlijke havenwerken in Constanta voor een bedrag van 5 a 6 
millioen gulden aangenomen, m i a r verleden jaar het werk ge
staakt. Het dienaangaande bestaande geschil zul nu uitgemaakt 
worden door drie arbiters Ken van hen H btnoemd dior de Roe-
meenscho reg. ering; een, een Fransch hoofdiogenieur des pont* 
et cbnussces, door de Fransch* maatschappij; endezetwee hebben 
samen een derde, geen Koemeniër of Franschmau, benoemd on 
als zoodanig den heer Leemans gekozen. 

— De commissarU-generaal van Nederland voor de in 1900 te 
Parys te houden wereldtentoonstelling maakt bekend dat de gene
rale instructie voor de verpakking en de verzend a> der goederen 
naar de tentoonstelling, met ofticiëele etiqnetten en verdere bij
lagen, op S Mtart aan de inztuders is verzonden Zij, die deze 
stukken eventueel niet mochten o itvangea bebbin, kunnen die 
alsnog verkrijgen bij den expediteur der centrale commissie voor 
de tentoonstelling, den heer A Verkerk, Dam 8 te Amsterdam. 

UTRECHT, De schoorsteen van de beetwortelsuikerfabriek moest 
door een nieuwen vervangen worden, daar hij niet goed trekt 
en daartoe heeft men dit gevaarte, dat eeu hoogte had van 34 
meter, doen vallen. Nadat de schoorsteen aan de oostzijde uitge
broken en door palen gestat was, werd het hout in brand ge
stoten en kort daarna viel de schoorsteen met een doffen slag in 
drie stukken. 

H.WI'.I.KM. Uit het Thiemefonds der Nel. Mtatschappjj ter be
vordering van nijverheid wordt jaarlijks een premie van ƒ50 be
schikbaar gesteld, om uitgereikt te wordsn aan den leerling van 
een onzer ambichts of industriescholen, die een uitmuntend voor
werp op bet gebied der kunstnijverheid heeft vervaardigd. Ver
leden jaar werd de premie toegekend voor oen werkstuk in de 
bewerking van metalen. Bekroond werd de leerling Th. Oiliam 
uit Sneek, van de school voor kunstnijverheid alhier. Dit jaar zal 
de premie worden uitgereikt in het vak van kunstnaaldwerk. 

Lemen In de groo e middenzaal van het Museum van Kunst
nijverheid te Haarlem wordt de tentoonstelling gehouden van 
bet theaterdccor „dat gediend heeft tot het opvoeren van Mince-
lijn'', een sprookje, waarvan door Antoon Molkenboer te Amster
dam de tekst werd geschreven en de décors werden ontworpen. 

De ontwerper heeft getracht, door eenvoudige breed opgevatte 
decoration, die in verband tot het te spelen stuk staan, en door 
hunne symbolieke beteekenis pakkend op den toeschouwer* wer
ken, de tooueeldecoratie in eene nieuwe baan te leiden. 

De decoratieve voorstellingen zjjo met geschilderd doek ver
kregen door doek van verschillende kleuren op elkander te 
brengen en de vormen met gekleurde zo iinen te coutoareeren. 

Het tooneelstuk is in een rijk geïllustreerd boekje aan het 
Museum verkrijgbaar gesteld. 

'S-HKRTOI;INI!OS<:II. In de aan den Raad aangeboden ontwerp
verordening tot regeling van de jaarwedden der ambtenaren van 
de architectuur wordt bepaald, dat die wedJeu zullen b.'dragen : 

I. Van den ingenieur-architect van l 2-100 tot /3000. 
2. Van den adjunct-directeur van '1500 tot / 2200. 
3. Van de opzichters van flOlO tot f1620. 
4. Van de adjunct-opzichters van /000 tot /9C0. 

6. Van den teekenaar van /840 tot ƒ 1200. u 

6 Van den boekhouder van /840 tot flZOO. 
7. Van den kleik van ƒ420 tot / 780. 
De wedden worden verhoogd tot dat bet maximum is bereikt: 
van den ingenieur-architect om de drie jaren met / 200. 
van den adjunct-ingenieur na de eerste twee jaren met / 200 

en vervolgens na elke twee jaren met ƒ 100. 
van de opzichters om de drie jaren met ƒ120. 
van de overige ambtenaren om de twee jaren met f 60. 
Met ingang van 1 Januari 1900 worden de jaarwedden van de 

bestaande ambtenaren verhoogd. 
Daar tegenover is in de nieuwe instruction bepaald dat de anibte 

naren geeuo belooning meer mogen genieten voor werkzaamheden 
ten behoeve van particulieren, en dat desverlangd door beo voor 
particulieren moeten worden opgemaakt de aanvragen met bij
lagen, bedoeld in de hinderwet. De vergoeding daarvoor te be
talen moet in de gemeentekas gestort worden. 

KASI'KN. De Gemeenteraad beeft met bjjna.algemeene stemmen 
besloten tot het aanleggen en in eigen beheer exploi'teeren van 
een telefoonnet. 

OosïKMiKKK. Door aankoop vsn het buitengoed Bato's Wjjk is 
bet initiatief genomen tot stichting van een sanatorium voor 
zenuwlijders aldaar. 

Dr. J . L. Dobberke, geneesheer-directeur van het krankzinni
gengesticht Endegeest, nabij Leiden, zal als geneesheer directeur 
optreden en de heeren J . A. Voorhoeve en C. N. van Ooor, 
architecten te Rotterdam, zullen in overleg met en na goedkeu
ring door Dr. Dobberke, voor de stichting en de inrichting der 
gebouwen zorgen 

P E R S O N A L I A 
— Bij den Waterstaat in Nederl-Indië is: 
belast met de waarneming van opzichter 2e kl. en geplaatst 

in Atjeh J. B. llonstedt; 
benoemd tot opzichter 2e kl., de ambtenaar op wachtgeld 

E. O. R. ten Brink; 
overgeplaatst van de resid Kedoe naar de resid. Sumatra's 

Oostkust, de opzichter 2e kl. W. H. Berkhoudt Jr.; van idem 
Bagelen naar Kedoe, de opzichter 2e kl. A. H. van Bebber; van 
de Preanger Regentschappen naar Bagelen, de opzichter le kl. 
C. van Wijk; van Domak naar de Preanger, de opzichter le kl. 
H. Koot; 

toegevoegd aan den chef der irrigatie-afdeeling Serang, met 
Demak als standplaats, de opzichter le kl. J . F H. van Leeuwen. 

verleend wegens langdurigen dienst een verlof naar Europa 
aan den opzichter 2e kl. B. van Laar; 

geplaatst bij de ontginning van het Ombiliëo-kolenveld,ten 

einde werkzaam te aftn onder de bevelen van den hoofdingemeur, 
de ingenieur 8a kl. P. van Tiel, thans werkzaam op het hoofd
bureau van bet mijnwezen; . . 

ter beschikking va - den resident van Soerabaia, voor het 
marine-etablissement aids ar, de ter beschikking gestelde ambten, 
op non-activ. Th. Hegman. 

— De adjuoct-inspecteur 2e kl. der staatsspoorwegen, Jhr. Mr. 
C. Beeïaerts van Blokland, te Utrecht, is bevorderd tot de Ie kl. 

— Te Zandvoort is tot gemeente-ontvanger en gemeente-opzichter 
benoemd de heer M. Tiekman, wethouder. 

— Bij kon. besluit zijn benoemd tot boogleeraar aan de Poly
technische School te Delft I Franco, werktuigkundig ingenieur 
te Zwolle, en C. P. Holst Gz, chef-constructeur der ïiederlandsche 
fabriek van werktuigen en spoorwsgmaterieel te Amsterdam. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Leeraar in het elementair rechtlijnig en hand-

teekenen. op een salaris van r-800, aan de ambachtsschool te 
Dordrecht. Inlichtingen en iizending van stukken bg den directeur 
der school. 

— Inspecteur van den arbeid. Zich aanmelden bij ge
zegeld adres vóór 15 Maart bij het Departement van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid. (Zie Staatscourant No. 54.) 

— Opzichter van den arbeid. Zich aanmelden vóór 15 
Maart bg het Departement van Waterstaat, Handel en Ngverheid. 
(Zie Staatscourant Ao 54.) • ^ • 

D1ENSTAAN BIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 

heeren gcabonneerden tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Opzichter of plaatsing op een ksntoor van een architect. 
Brieven Iranco no. 154. Vsn Cittert Zonen, Hssrlem. (Zieadtert. 
in voorgaand 11 ) ™ 

INFORMATIE-BUREAU TECHNISCHE VAIWVKEENIGING 
MAKNIXSTRAAT 3 6 b , AMSTERDAM. ; 

3 Opz-teek., leeft. resp. 23, 20, en 23 j . , ongeh., verl. 
sal. /60 a f70, ƒ50 en f60. 

1 Bouwk. teekenaar, leeft. 20 j . , ongeh., verl. sal. f 40. 
1 Werktuigk.-teek , „ 22 j , f 7°. 
1 Mach. electricien, leeft. 45 j . , geh , verl. sal. / 16 a 20 

per week. 

Door het GEMEENTEBESTUUR 
van Hengelo (O.) wordt gevraagd: 

E e n t i j d e l i j k 

HULPOPZICHTER, 
hoofdzakelijk voor het houden van 
toezicht bij rioleering. Het salaris be
draagt ƒ 6 © per maand. 

In functietredinjr 1 April e. k Aan
melding vóór 15 Maart e. k. 

<)p een A r c h i t e c t e n b u r e a u 
te Amsterdam wordt een 

VOLONTAIR 
gevraagd, om dadelijk in dienst te 
treden. Leerlingen van eene Kunst
nijverheidschool hebben de voorkeur. 
Bij gebleken geschiktheid kan eene 
vaste aanstelling tegen nader te be
palen salaris volgen. 

Brieven onder B G aan bet Adver
tentiebureau van „DE OPMERKER". 

S T O O M Tl MMER-
H0UTW0L-FABRIEK 

DUKIRIAH é BÜIJMRD, Bred». 
SPECIALITEIT in werplMtsbsu* 
Hasten weonknixen, Direetie-
keeten, Zieken • • r a k k e n ra 
Tninkoeneln. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, w » , t * . . 
Kantoor 

Mem. San. Inst. L O N D O N . 
ISO De R a } terkade, A M S T E R D A M , Filiaal: HO Kokin. 

Hoofdagont voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor do Levering van compleete Badinrichtingen. — Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, I 
Closets. Waschta'els. Urinoirs enz. — Ï E B W A M I S 6 n V Closets, Waschta'els, Urinoirs enz 
Belasts' 

Teekeninge 

IJzeren Badkuipen. — 
• K X T I I i A T I E 

zich met de'plaatsing en inrichting in geheel Nederland.Zeer concurreerende prijzen 
ogen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gehrmkelgke rabat. 

VAN RIJN & Co., SPIEGEL- en VENSTERGLAS. ROTTERDAM. 
Kantoor en Magazijn Bloemkweeker 
straat 64 6./d. Nieuwe Binnenweg. 
Alle soorten Geornamenteerd G L A S , enz, enz. 

O l as verzilvering' 
voor de /foot* te tuu ten. 

Electriciteits Maatschappij „Phaëton", 
•oorheen 

R O O T H A A N A L E W I J N S E A CO. 
N i j m e g e n . B r m a a o l . 

BLEOTRO-TEOHNISOH B U R E A U . 
Electrische ver l icht ing en Krachtoverbrengins* 

S P E C I A L I T E I T E N . 
1°. Fabrieken Tan gloeilampen en electrlaeno taaateU—. 
S*. Dynamo-uachinen en electro-motoren. 
8°. Booglampen, geleiding-draad, kabel, koolspitsen en alle VHlgva 

behoeften op het gebied der electro-tecbnlek. 
4*. Alle artikelen op het gebied « e r hnlstelegraphle telepheata, 
Engros-handel en Export naar Koloniën, Transvaal en alle overige l u i m . 

Ü I T K B 8 T B I L L I J K E P B I J Z E M . PRIM; 
4, Catalogi franco eje aanvrage. +• 
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E P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

K O T 1 K K D A W . 
Specialiteit in het vervaarHigen Tan 

HEEIE-IÜCHT-BAKOVHS, 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille Dos 
SBEOHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met u i tr i jden 
alen bakvloer en Draaiovens . 

L van der Hoorn, 
DONKBRSTRAAT 17, UTRECHT. 
I Fabriek van ELECTRISCHE SCHEL
L E N , NUMMERBORDEN, TELE
P H O N E ^ BLIKSEMAFLEIDERS enz 

Complete installation voor GAL-
VANOPL ASTIEK, VERNIKKELEN. 
TERGULDEN, VERZILVEREN enz 

DYNAMO'S, ELEMENTEN,SLIJP-
SCHIJVEN', CHEMICALIËN, APPA
RATEN eiz. 

Begrootmgen, Prijscouranten en» 
f r a t i s . 

Maatschrppjj tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Mn»dag den fiVsten Maart 

MBOO, dea namiddags ten 2 ore (locale 
tijd) aan bet Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, in bet Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

BESTEK No. 808. 
M e t m a k e n v a n grondwer

k e n , he t u i tbreiden e n 
wijzigen v a n *>poren e n 
wlwselN, en het verrich
ten v a n diverge wer 
k e n , t e n behoeve v a n 
het r a n g e e r t e r r e i n 
i f f i m i j n s i M c - F K i . 1 -
K V O O I t l » . 

B e g r o o t i n g f 3 0 5 0 0 . 
De besteding geschiedt volgent § 30 

Tan het bestek. 
Het bestek ligt van den Me» Maart 

1900 ter lezing aan het Centraalbu
reau in het Moreelse Park en aan het 
bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
A. J . BUIS, te Rotterdam, en ia op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau Dienst van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen be
taling van ƒ 1 . — . 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Seetie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op bet terrein zal ge
schieden den 22sfen Haart 1900, ten 
0.30 ure voormiddag (West Europeesche 
tijd), te beginnen overweg Rosestraat 

Utrecht, den Men Maart 1900 

Bouwkundig Bureau 
35 N E JAARGANG N * . II Z A T E R D A G , 17 Maart K,OO. 

PrioucMtraat OO, '«-Graven li a £ t \ 
T E I . K / ' f f O O V IVo. 990. 

Ontwerpen en uitvoeren v«m alle voorkomende werken op 
bouwkundig gebied, het. compleet installeeren van woonhuizen, 
winkels enz he-t leveren van H f « l e k - e n H e l a l l t e e -
k e n l n g r e n . adraimstre^ren van huizen en eigendommen, het 
koopen en verkoopen, huren en verhuren van huizen en het 
explo i teer t van bouwterreinen. ( W o n i n g g i d s . ) 

BECKER &6U00INGH. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
TA» 

W A T E R P A S - H O E K M E B T * 
•R ANDERS 

ntSTBÜHEDTTEH, 

voor INGENIEURS, ARCHITECT!», 
LANDMETERS, TEEKENAARS, asm. 

Crtalnual l ieerde 
J ? e i l s c h a l e n . 

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

Maatschappij lot Exploitatie van 
S aatsspoorw gen, 

AANBESTEDING. 
Op 99 Maart 1900, des namid

dags ten 2 ure (G reenwichtijd) zal aan 
bet Bureau van den Sectie-Iugenieur 
te Maastricht worden aanbesteed: 

VOLGENS BESTEK I. 
H e t v e r r i c h t e n v a n eenige 

]ler%tell i i igcn en Verf -
w e r k e n m e t b ijle v e r i n g 
d e r m a t e r i a l e n a a n de 
g e b o u w e n , k u n s t w e r 
k e n en i n r i e h t l n g e n be-
h o o r c i i d c tot de l i j n e n : 

P r u i a i N e h e gretig b y 
A k e n — B e l g i a e h e g r e n i » 
bij l iUiiaeken. 
ü l a a w t r i e h t - Be lg iNehe 

g r e n « hij JKijMleii. 
M a a s t r i c h t - V e n 1 o— 

B l e r i e k , 
Pru iHiMche grciiN b y 

V l o d r o p B e l g i s c h e 
greiiN b i j It 11 d e l . 

H i t t a r d - P r u iwiwclic 
greint b i j l l e r z o g c i i r a t h 

in 16 Perceelen. 
Het best»k is, tegen taling van 

ƒ 1 . — verkrijgbaar, op franco aan
vraag aan bovengenoemd bureau. 

Aanwijzing ter plaatse zooals in het 
bestek staat Termeid. 

De Sectic-Ingcnicw, 
A. VAN LISBERGEN. 

« 5 3 3 11 
l i j i 

til 

l ! i J 

l m 
gaf l ï | 

N I ? i f f * 
a8lf l 
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H E T V R O E G E R B E H E E R D E R 
A M S T E R D A M S C H E O P E N B A R E W E R K E N . *) 

Amsterdam kan dit jaar het zesde eeuwfeest vieren 
van zijn bestaan als stad, en wij mogen veilig aan
nemen, dat er aan den Amstel sedert 1300 min of 
meer belangrijke openbare werken zijn ondernomen. 

Hoe echter het beheer over die werken in de 14e 
eeuw was ingericht, weten wij niet, omdat in de 
stukken daaromtrent geen gegevens worden aange
troffen. Maar te Utrecht vinden wij reeds in de 13e 
eeuw, onder de „ministri" of ambtenaren van den dom
proost ook een „ t immerman" vermeld, en zoo zal ook 
Amsterdam reeds vroeg zulk een ambtenaar gehad 
hebben. 

W a t toen een „ t immerman" heette, was eigenlijk 
een „bouwmeester", die evenwel geen zelfstandig gezag 
had, doch onder de bevelen van de Raden, zooals toen 
de Burgemeesteren genoemd werden, stond. 

Doch reeds in het begin der 15e eeuw begint eene 
afdeeling „ O p e n b a r e Werken" zich te vormen. In een 
handvest, door W i l l e m de Goede, Graaf van Hol land 
en Her tog van Beieren den 4en November 1411 aan 
de stad Amsterdam gegeven, staat namelijk onder 
meer: 

„Item, waer 't, dat eenige Bruggen, Straten, Steyghe-
ren ofte Caeden, binnen onser Stede ofte Vryheyt voor
schreven ghelegen tot ccnigher tydt alsoo vervallen 
waren ende verbroken, dat den Raeden van derselver 
onzer Stede oorbaer dochte, datmense dede vermaec-
ken ende vernieuwen, zoo zoude een van de voorsz. 
Raden met tween ofte drien Schepenen onser voorsz. 
Stede setten moghen ende kiesen twee, drie of meer 
goede knapen, nae behoefte des wereks." 

*) Lezing, gehouden 5 Maart 1900, voor de Ainsterdamsehe Ver
eeniging van Gemeente-Amtenaren „A. I'." 

Gi j ziet, dat hier uitsluitend de werkzaamheden, die 
tegenwoordig als tot het gebied van den ingenieur 
behoorend worden gerekend, vermeld zijn, W i j moe
ten ons echter niet voorstellen, dat de „goede knapen" 
zelf de handen aan het werk sloegen, of zelfs maar 
op de uitvoering het toezicht hielden. Slechts de koor
den van de beurs hadden zij in handen; later noemde 
men hen de thesaurieren-ordinaris, en onder dien titel 
bleven zij bestaan tot in onze eeuw toe, met het beheer 
van de geldmiddelen, zoowel als met dat der openbare 
werken, belast. 

M e n scheen in 1411 te vreezen, dat het ambt niet 
zeer begeera zou zijn. Want de Graaf dreigde, dat 
„waert dat yemant van den ghenen die al dus gheset 
ware, niet en dede als hem geboden ware", deze 
wederspanninge met boete en gijzeling kon worden 
gestraft. Ge lukk ig kennen wij zulk een dwang niet 
meer; een Raadslid, tot Wethouder benoemd, kan 
bedanken voor de eer, zonder dat het huis van be
waring er bij te pas behoeft te komen. 

Reeds Graaf Wi l l em koppelde de geldmiddelen 
aan de openbare Werken. D e onkosten toch van die 
werken moesten „gelyk daer af costumelijck is ghe-
weest", worden betaald door die burgers, welke de 
„knapen" zouden aanwijzen. Bleven de aangewezenen 
in gebreke, dan wachtte ook hen de gijzeling. 

D i t is alles wat wij omtrent de 15e eeuw weten, 
en wel mocht Mr . D e Roever schrijven i „Veel van 
hetgeen wij gaarne hadden bewaard gezien, heeft het 
voorgeslacht onmecdoogend naar den papiermolen 
gezonden. W i j kunnen dit betreuren, verhelpen kun
nen wij het niet." 

Bi j zijn leven had de betreurde archivaris mij reeds 
medegedeeld, verscheidene aantcekeningen omtrent 
de openbare werken van vroeger verzameld te heb
ben. Door de welwillendheid van zijn opvolger werd 
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ik in staat gesteld, die aanteekeningen te bestudeeren. 
E n zoo is liet mij dan mogelijk, het een en ander 
omtrent dit onderwerp hier mede te deelen. 

In het midden der i(>e eeuw hadden Burgemecsteren 
het beheer over de openbare werken. Zi j deden zich 
in dat beheer bijstaan door den fabriekmeester. A l s 
zoodanig wordt in 1535 genoemd W i l l e m Hendrickz 
Craeck. In 1552 ontwerpt een zeker meester Wil lem, 
misschien wel de reeds hiervoor genoemde, een ron
deel voor de stad Hoorn. Wij mogen daaruit afleiden, 
dat deze fabrieksmeester een man van technische 
bekwaamheid was. 

Den ^en Juni 1550 werd Frans Andriesz tot 
fabrieksmeester aangesteld. H i j was van Haarlem 
afkomstig, en kalkbrander van zijn vak. In 1535 had 
hij buiten de stad, ter plaatse van de tegenwoordige 
R guliersbreestraat, een kalkoven gebouwd, die den 
omwonenden heel wat last gaf. 

Toen Frans werd benoemd, werd zijn jaargeld op 
28 £ Vlaamsch, gelijkstaande met ƒ 277 ongeveer, 
bepaald. H e m werd echter uitdrukkelijk verboden te 
genieten eenig voordeel van „het vercoopen van 
spaenders, bickstcen, etc". Waren er bouwstoffen 
noodig, dan mocht hij die slechts koopen, als Bur-
gemeesteren hem daar last toe gaven, en moest hij 
van „directe of indirecte profijten" afzien. 

Burgemeesteren verboden hem bovendien „kalck 
van syn eyghen brander)" te leveren. Doch daar zij 
wel begrepen, dat Frans zijn zaak niet geheel en al 
in den steek kon laten, werd bepaald dat „hij sal 
twee daghen ter week moehen vaceeren in zijn eyghen 

ff „ -
aire . 
Partijen konden elkander bij de drie maanden op

zeggen, mits dit drie maanden van te voren te kennen 
gevende 

Het schijnt, dat Frans Andries tot 1506 zijn ambt 
heeft waargenomen. Den Kin Mei van dat jaar werd 
Coenraad Pietersz. als fabrieksmeester aangesteld, op 
een wedde van 3a) Caroli-guldens, gelijkstaande met 
/ 45°- Ook kreeg : i i j een toelage voor kleeding. 

Den 1311 Augustus 1575 wordt Wessel Jacobs/, 
fabrieksmeester, op hetzelfde jaargeld. H e m werd op 
het hart gedrukt, als hij iets kocht, dit te doen „son-
der vrunden oft maechen, noch eenige andere keu
nissen aen tc sien, noch oock eenighe schenckinge 
te genieten directelijck noch indirectelijck". 

Men zou uit die telkens herhaalde waarschuwingen 
tegen het zich op ongeoorloofde wijze verrijken willen 
opmaken, dat dit kwaad in de zestiende eeuw nogal 
vaak voorkwam. 

Toen Amsterdam in 1578 de Spaansche zijde ver
laten had, nam een der thesaurieren, Pieter Rod ing 
Albert/.., liet beheer der „fabriek" op zich, tegen een 
vergoeding van 100 Caroli-gulden 's jaars. E n sedert 
werd steeds een l id van de vroedschap met het ambt 
\an fabrieksmeester begiftigd. 

Zoo werd den 311 Januari 1589 Jan Jansz. Smith 
„tot te fabryeke deser Stede" verzocht Ook hij was 
thesaurier geweest, cn zoo is 't dan ook begrijpelijk, 
dat hem slechts werd verzocht er voor te waken, dat 
niets van het eigendom der stad zou worden verkocht 
zonder zijn voorkennis. Voor kwade practijken werd 
bij hem niet gevreesd. Terwi j l vóór 1578 de fabrieks-
mecsters in den regel vakmannen waren geweest, zien 
wij dit na dien tijd veranderen. Rod ing handelde in 
olie, Smith was korenkooper. E r bestond dus toen een 
toestand niet ongelijk aan die, welke wij nog op het 
oogenblik bij de Amsterdamsche openbare werken 
vinden. 

Den 2511 Februari 1594 besloot de Vroedschap 
„naedien Jan Jansz. Smith midts syn ouderdom de 

fabryeke deser stede nyet lang heeft kunnen bedie
nen ende daervan oorloff genomen heeft, dat Myne 
Heeren de Burgemeesteren totte selve fabryeke sullen 
mogen versoucken Frans Hendrickz. Oetgens, omme 
't zelve te bedienen onder al sulke instructie als daer 
van geconcipiccrt es ende hem een penningmeester 
bij te vougen volgende syn versouck". 

Deze Oetgens was toen schepen, en bekleedde dus 
een rechterlijke betrekking; als penningmeester werd 
naast hem benoemd Pieter Jacobsz. Nachtglas. D c oud-
sche]>en heeft als fabrieksmeester groote verdiensten 
gehad, zooals wij later zullen zien, doch hij vervulde 
zijn ambt slechts twee jaren. Den 4n Maart 1 590 werd 
door de Vroedschap geresolveerd : „Alzoc Frans H e n -
dricxz Oetges (nyettegenstaende alle middelen van 
inductie by de heeren Burgemeesteren daertoe ge-
bruyekt) nyet heeft konnen werden beweecht, omme 
hem als fabryckmeesler deser stede voor dit loopende 
jaer noch tc laeten gebruyeken, ende als voorsz. dyenst 
niet langer mach ledich staen, zonder merckelycke 
schade ende nadeel van deser Stede Fabryck, zoo zyn 
d' Heeren Burgemeesteren geaucthoriscert omme tot 
('en voorsz. dyenst te verzoucken ende aen te nemen 
Pieter Jacobsz Nachtglas, Raedt ende Penninkmeestir 
ende denselffdcn, soe ten aenzien van syn dienst van 
fabryck- als penninckineester toe te vougen alzulcken 
Traictement als in billickheyt bevonden zal worden 
ti behoiren". 

Nachtglas bekleedde het ambt tot aan zijn dood, 
er. werd 23 A p r i l 1603 opgevolgd door Jan Jansz. van 
Hoorn. Deze Van Hoorn was een zwager van Nacht
glas ; zij waren beiden gehuwd met eene dochter van 
den bekenden admiraal Jacob Simonszoon de Ri jck. 
V a n Hoorn bleef in functie tot zijn dood in 1623. 
Den 5 M e i van dat jaar werd hij opgevolgd door 
D i r k Gerritsz. Hóutkooper . Dezen werd als penning
meester Cornelis \ \ ilhelmus ter zijde gesteld. 

De laatste fabrieksmeester, die Amsterdam heeft 
bezeten, was Pieter Pietersz. Hasselaer, Raad en oud-
Schepen. H i j aanvaardde zijn ambt in 1626 en werd 
er in 1633 van ontheven. 

N a hem namen thesaurieren, aan wie de fabrieks-
meesters verantwoording verschuldigd waren, het 
gezag zelf in handen. Zoo bleef de toestand tot in 
de 19e eeuw. 

Toen de post van fabrieksmeester werd opgeheven, 
was reeds een groot werk, de bouw van het nieuwe 
stadhuis, in voorbereiding. Onder het beheer van 
Hasselaer begon men met den aankoop van 69 huizen, 
die gesloopt moesten worden voor den bouw. Thesau
rieren en Burgemeesteren trokken in deze één l i j n ; 
zij stelden zich meer en meer tegenover de Vroed 
schap. 

In 1(139 deden Burgemeesteren en Thesaurieren 
den Raad mededeeling van hun voornemen, om een 
nieuw stadhuis te stichten. Daarop werden zij, met 
Hasselaer, tot een commissie benoemd, om een onder
zoek in te stellen naar den toestand van het oude 
gebouw. D i t onderzoek viel ongunstig uit, waarop i n 
1640 tot de stichting van het nieuwe raadhuis werd 
besloten. E n het is voornamelijk aan de doortastend
heid der thesaurieren te danken geweest, dat het 
gebouw tot stand kwam. Z i j zaten aan het laadje, 
doch waren volstrekt niet schriel. Zelfs toen in 1653 
de Vroedschap, met het oog op den Engelschen oor
log, besloot het gebouw onvoltooid te laten, stoorden 
zij zich niet aan dit besluit 

Doch alvorens verder de wijze te bespreken, waarop 
thesaurieren zich van hun taak kweten, wensch ik eerst 
aan het technisch personeel eenige woorden te wijden. 
Reeds in de 16e eeuw was de eigenlijke technisch» 

leider de „onderfabriekmecster". Zi jn ambt kwam 
overeen, mutatis mutandis, met dat van den tegen
woordigen directeur der openbare werken. In offi-
cicele stukken wordt deze titularis soms ook wel „fa
brieksmeester genoemd, ofschoon ten onrechte. Zoo 
was in 1028, gelijk ik reeds zeide, Pieter Pieters Has
selaar fabrieksmeester. Doch in het Thesauriersreke
ningboek van dat jaar vinden wij Dirck Gerritsz, die 
toen onderfabriekmeester was, met denzelfden titel 
aangeduid als zijn superieur. 

Ofschoon van den „onderfabriek" technische kennis 
verlangd werd, was toch zijn werkkring van meer 
administratieven aard. H i j was belast met den inkoop 
en de verantwoording der bouwstoffen, het betalen 
der loonen, en met het opmaken der stukken, die aan 
thesaurieren moesten worden gezonden. H i j was dan 
ook, ofschoon ik hem den technischen leider noemde, 
wat zijn werkkring betreft vrijwel gelijk aan den 
magazijn- en penningmeester, die vroeger aan den 
dienst van den Stadstimmertuin was verbonden. 

In tijden van bijzonder veel werk werd, zooals wij 
reeds zagen, soms een afzonderlijke penningmcest2r 
benoemd; de onderfabriek kon zich dan beter aan 
het technisch deel van zijn taak wijden. Daar men 
in de 10e en 17e eeuw alles in eigen beheer maakte, 
was de taak van den onderfabriek niet licht. 

Wanneer er werken van eenig belang moesten wor
den ontworpen, (kin wendde het stadsbestuur zich, 
ahhaas in de 16e eeuw, tot bekwame deskundigen. 
Zoo ontwierp in 1545 de architect Mr . Alexander den 
nieuwen muur tusschen de St. Anthonispoort en den 
noordelijk daarvan gelegen toren, terwijl in 1566, 
in 158(1 en in 1591 aan Mr. Christiaan van Calcar, 
Mr. Adriaan Antïionisz. en Mr. Joost Jansz. het maken 
van uitbreidingsplannen en van ontwerpen voor ver
dedigingswerken werd opgedragen. 

In 1591 wordt dc e< rste stads-ingenieur, Mr. Cor
nelis Bloemacrt. uit Utrecht, in dienst genomen. H i j 
had zijn bureau in het gebouw, dat later als Rasphuis 
werd ingericht, doch toen het verlaten Clarissenkloos
ter was. Slechts zeven maanden is hij in zijn ambt 
gebleven en wel van i A p r i l tot 1 November. Men 
gaf hem geen opvolger. 

De eigenlijke vaste technische ambtenaren waren 
in de l6e eeuw de stadstimmerman en de stadsmet
selaar. De stadstimmerman was gehoorzaamheid aan 
burgemeesters cn den fabrieksmeester verschuldigd, 
hij moest toezicht houden op zijn ondergeschikten, 
en de keuring van hel hout verrichten. Het werken 
voor particulieren was hem niet verboden. 

De eerste stads-timerman, wiens naam wij kennen, 
w;ts Adriaen Lenaertsz, bijgenaamd Coster. Zijn eenig 
kind was de latere Dr . Samuel Coster, de stichter 
van de beroemde academie. In 1595 stierf hij, nadat 
hij reeds eenige maanden ziek was geweest. 

Zi jn tijdgenoot als metselaar was Roemer Ger-
brandts, die in 15(18 in dienst trad. H i j was verplicht 
mede te werken „de truffel in de handt" en ontving 
des zomers 10 en des winters 7 stuivers per dag, zoo-
dat hij geen jaarwedde had. In 1589 werd zijn loon 
op 12 en 10 stuivers gebracht. Den 1311 December 
1594 stierf hij en met 1 Februari 1595 werd Cornelis 
Danckertsz in zijn plaats benoemd. 

Deze Cornelis werd te Amsterdam in 1536 gebo
ren. Zijn vader was Danckert Adriaensz. en bakker 
van beroep. De zoon is misschien tot het metselaars
vak overgegaan, omdat zijn vader in 1556 met de 
weduwe van een steenhouwer, die tevens metselaar 
was, hertrouwde. 

D e nieuwe stadsmetselaar, die, als zijn voorganger, 
ook het stcenhouwwerk, dat voorkwam, moest ver

richten, overleed reeds in Juni van het jaar, dat hij 
werd aangesteld. 

De oud-schepen Frans Hendriks/.. Oetgens was toen 
fabrieksmeester. H i j wist Burgemeesteren over^ te 
halen tot de eerste „reorganisatie der Publieke Wer
ken", waarvan de Amsterdamsche geschiedboeken 
gewagen. Zi j vond juist drie honderd jaar vroeger 
plaats dan de laatste, die in 1895 haar beslag kreeg. 

De onderfabrieksmeester werd behouden, ook de 
stadstimmerman en de stadsmetselaar, doch een nieuwe 
betrekking, die van stadssteenhouwer en beeldsnijder 
werd geschapen. 

Onderfabrieksmeester was toen Gerrit Elbertsz. 
Hop, uit Groningen, die tot zijn dood in [OOI het 
ambt bleef vervullen. 

A l s stadstimmerman werd 18 Juni 1595 aangesteld 
Hendrik Jacobs/.. Staets ; 19 Juli 1595 volgde de aan
stelling van Cornelis Cornelis/.. Danckerts tot stads
metselaar, en van Hendrik Cornelis/.. de Keyzer tot 
stadssteenhouwer en beeldsnijder. 

D e fabrieksmeester. die hem voor benoeming aan 
Burgemeesteren voordroeg, bleek een uitstekende 
keuze te hebben gedaan. V a n de bekwaamheid dezer 
drie mannen spreken nog de schoone gebouwen, die 
de zich ontwikkelende Amstelstad deed stichten. 

D e ambtenaren hadden allen een vaste wedde van 
/ 400 en ƒ 20 als jaarlijksche toelage voor kleeding. 
Alleen de stadssteenhouwer ontving slechts ƒ 320, 
zonder kleedgeld. 

(Wordt vervolgd?) 

E N G E L S C H E B O U W K U N S T . 

Zoowel „Decorat ive Kunst" als „Studio" houden zich 
in hunne laatste afleveringen met den architect Ernest 
Newton cn zijne werken bezig. 

Het loont wel de moeite, van beide opstellen hier 
het een en ander mede te deelen. De Duitscher zegt, 
dat de nieuwe Engelsche huizen het eerst zijn ont
worpen tusschen i860 en 1870, als protest tegen de 
quasi-Italiaansche vi l las en de would-be Gothische 
landhuizen, die toen in den smaak waren. Eden Nes-
field, Philip Webb en Norman Shavv hebben de ver
dienste gehad, de baanbrekers der nieuwe richting te 
zijn geweest. 

De drie bouwmeesters zochten hunne voorbeelden 
in de kleine buitenhuizen der vorige eeuw die niet 
door architecten, doch door eenvoudige timmerlieden 
en metselaars ontworpen waren. 

Zi j streden tegen de „stijlen", die slechts toegepast 
werden, opdat de architecten hunne zoogenaamde 
kennis /ouden kunnen toonen, ofschoon al dit stijlver-
toon bij buitenhui/en volstrekt niet te pas kwam. 
Met Shakespeare verlangden zij „more matter with 
less art". 

Aanvankeli jk vond het drietal slechts betrekkelijk 
weinig navolgers, doch in de laatste jaren wordt er 
meer en meer in hun richting gewerkt. Nesfield is 
reeds overleden, W e b b en Shavv zijn nu grijsaards. 

Vooral de leerlingen van den laatste, Lethaby, New
ton, Horsley, Prior en Ricardo verheugen zich in een 
uitgebreide practijk en hebben als ontwerpers van 
buitenhuizen een goeden naam. 

Ernest Newton is de apostel der eenvoud, die hij 
nog strenger toepast dan zijn leermeesters. O m stijl 
geeft hij volstrekt niet H i j hecht geen waarde aan 
teekenwerk, doch meent dat een bouwmeester bouwen 
moet. Zi jn huizen maakt hij zóó, dat zij aangenaam 
voor den bewoner z i j n ; het uiterlijk aanzien is voor 
hem bijzaak. A l l e versierselen verwerpt hij, en daar-
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door hebben zijn werken iets strengs, iets puriteinsch, 
doch tevens iets waardigs en oprechts. 

Zuilen, pilasters, friezen, assen, symmetrie en der
gelijke moet men bij Newton niet zoeken. Maar het 
heldere rood van den gebakken steen, het wit der voe
gen, de roodverglaasde pannen, de sprekende schoor-
stecnen, de groengeverfde deuren en voorspringende 
vensters zijn voldoende om een effect te bereikeii, 
dat inderdaad treffend genoemd mag worden. De 
kleur is hier van meer betcekenis dan de vorm. 

Newton wijdt ook zijn bijzondere aandacht aan de 
omgeving der huizen. De tuinen daaromheen ontwerpt 
hij rechthoekig, met geschoren hagen, meetkundig 
gevormde bloembedden, kegelvormig gesnoeide boo 
men, balustrades, terrassen en dergelijken. 

De Engelschen munten tegenwoordig bijzonder uit 
in het bouwen van buitenhuizen. De gehcele burger
lijke architectuur wordt daar-te-lande door het buiten
huis beheerscht Dit is zeker niet zonder bedenking, 
want er dient onderscheid gemaakt te worden tus
schen wat voor woonhuizen en wat voor monumenten 
past. 

Na deze beschouwingen uit „Decorative Kunst" 
volgen nu die van „Studio". 

De schrijver noemt den stijl van Newton den „stijl 
der ontkenning".Wie dezen architect over stijl spreekt, 
maakt hem woedend, want hij is van mccning, dat de 
professoren, die zich geen bouwkunst kunnen denken 
of zij moet een bepaald stijletiket hebben, met blind
heid zijn geslagen. 

Newton en zijn vrienden haten al wat stijl, vooral 
wat geschiedkundige stijl heet. Z i j fnccnen, dat men 
een zeer goed oudheidkundige en toch een pover 
bouwmeester kan zijn. 

De schrijver in „Studio" is echter niet in alle op
zichten het met deze beschouwing eens. Hij zegt: 
„De theorie der negatie behoort binnen zekere gren
zen alleen te worden toegepast. Want het is niet vol
doende „weg te laten", er moet ook iets voor in de 
plaats worden gegeven. Hier raak ik een teder punt 
van het vraagstuk aan. Moet hetgeen in de plaats 
wordt gegeven, uitsluitend voortkomen uit des bouw
meesters geest, of behoort die bouwmeester geen ge
legenheid te laten voorbijgaan, die hem gegeven 
wordt, om het werk zijner voorgangers te bcstudec-
ren ? Is het hem veroorloofd, alles te verwerpen, wat 
zijn verbeelding aan banden zou kunnen leggen, mits 
hij slechts het levend beginsel der vroegere tijden in 
zich opneemt, om er het stempel van zijn eigen per
soon op te drukken? Ik ben geneigd, als ik het werk 
des heeren Newton beschouw, hem onder diegenen 
te rangschikken, die de laatste vraag bevestigend be
antwoorden. Een bepaalde stijl is in die werken niet 
waar te nemen, maar zij spreken van den beschaaf
den geest desgenen die, ofschoon de zinnen anders 
bouwend dan zijn voorgangers, toch hun woorden 
gebruikt". 

De heer Newton is het echter met deze beschou
wingen niet eens. Hij zegt: „Het schetsboek en het 
teekenschot zijn verantwoordelijk voor de treurige 
toestanden der hedendaagsche bouwkunst. Ik waar
schuw er mijn leerlingen telkens voor, zich toch niet 
de handboeien der stijlen van het verledene te laten 
aandoen. Hunne oudheidkundige neigingen moedig 
ik niet aan ; steeds wijs ik er hen op, dat een architect 
moet bouwen, niet t e e ke n e n. Hoeveel beter 
werk zou er niet worden gedaan, als de architect maar 
begrijpen wilde, dat luj geen teekenaar is! Ik her
inner mij nog, hoe een onzer meest beroemde bouw

meesters, nu overleden, die in den stijl der middel
eeuwen uitnemend thuis was, mij eens zeide, dat h i y 
wenschte, al wat hij aan oude werken gezien, ge
schetst en opgemeten had, te kunnen vergeten; hij 
vond dit alles hinderlijk in plaats van helpend bij het 
zelfstandig scheppen. Dit vergeten is slechts hun 
mogelijk, die een zóó sterken wil bezitten, dat zij zich 
niet door hunne herinneringen van de wijs laten bren
gen. Dezulken zijn evenwel schaarsch, zij vormen de 
uitzonderingen, en daarom is het voor de leerlingen 
beter, van de historische stijlen geheel onkundig te 
blijven." 

Er zijn verschillende soorten van buitenhuizen. De 
grootste noemt men in Engeland ..mansions", de 
kleinste „cottages". Doch de soort, daartusschen in, is 
het meest gebruikelijk, en hier moet de Britsche aard 
bijzonder tot uitdrukking komen. De heer New
ton slaagt hierin al zeer goed. Zijn huizen groeien op 
natuurlijke wijze uit het vreedzame kalme en rijke 
Zuid-Engelsche landschap. En wie weet, hoe moeilijk 
het is dit te bereiken, zal den bouwmeester zijn lof 
niet onthouden. Hij heeft een type weten te geven, 
dat niet slechts in Engeland, maar ook aan de over
zijde van het Kanaal meer en meer wordt gevolgd. 

Over het algemeen zoeken de Engelsche architecten 
nog te veel naar het schilderachtige, en om dit te 
bereiken, deinzen zij zelfs niet voor grilligheid of ge
zochtheid terug. De heer Newton weet deze klippen 
echter te ontzeilen. Hij vermijdt onrustige silhouetten, 
onnoodige voorsprongen en uitsteeksels, archaïsche 
details. Zijn ordonnanties zijn doodgewoon, bijvoor
beeld twee topgevels naast elkander, zonder trapjes 
of versierselen. Dit geeft iets zeer rustigs aan de ont
werpen, doch soms is een zekere nuchterheid het 
resultaat. 

Newton wijdt bijzondere zorg aan den tuinaanleg. 
Hij is van meening dat, daar een huis niets met de 
natuur gemeen heeft, ook de het huis omringende 
tuinen blijk moeten dragen van door menschenhand 
t~. zijn aangelegd. Een standbcelci, zegt hij, wordt 
maar niet zóó op zijn voetstuk ergens neergezet. Men 
omgeeft het met treden, lage beplantingen, hekjes 
en dergelijken. En zoo moet ook om een huis in den 
tuin een dergelijke kunstmatige omgeving aanwezig 
zijn. Dit is te bereiken door geschoren hagen, in aller
lei vormen gesnoeide boomen, rechte lanen, terrassen 
en beelden. De bekwaamste tuinaanleggers der wereld 
vindt men in Japan, en deze laten steeds het kunst
matige op den voorgrond treden. 

Overal gebruikt Newton de materialen van de 
streek, waar hij bouwt. Waar gehouwen steen voor
handen is, bezigt hij die, en richt daarnaar zijn gevels 
in. Maar ook met gebakken steen weet hij te werken, 
en hij versmaadt het dan groefsteen te doen aan
voeren, behalve waar het bepaald noodig is. 

Het werk van Newton is in zooverre van onzen 
tijd, dat wij ons niet kunnen voorstellen, dat het tot 
een vroegere periode behoort. De theorie van de 
negatie is ongetwijfeld modem. Bij het ontwerpen 
vein buitenhuizen leidt zij tot goede resultaten. Maar 
voor monumentale scheppingen zal men naar iets 
anders moeten omzien. Hier schiet de negatie te 
kort; men kan de historische details wel weglaten, 
doch men moet er wat anders voor in de plaats geven„ 
wat niet gemakkelijk is. 

VEREENIGING „DE FRIE3CHE BOUWKRING" TB 
LEEUWARDEN. 

Vergadering van 1 Maart 1909. 
De Voorzitter opent de vergaderiog en deelt, na afdoening van 

de gewone werkzaamheden, het voorstel van bet bestuur mode, 
om de uitgave van photo's van oude gebouwen io de provincie 
Friesland meer onder de aandacht van zusterverenigingen te 
brengen, door toezending van een proef met de voorwaarden van 
uitgave, een en ander naar aanleiding van de gunstige beoordee-
linir der photo's. 

Hiertoe werd besloten, waarna de heer G. Ooi man met alge
meene stemmen tot lid werd aangenomen 

Alsnu werd bet woord gegeven aan den rapportour der com
missie, bestaande uit de heeren Altena, Kalma en Finke over 
de beoordeeling der 29 ontwerp-voorscbriften, gesteld als eischen 
voor goed en veilig werk tea opzichte van buitensteigers, welke 
der Vereeniging door den heer inspecteur van den arbeid te Gro
ningen waren toegt zonden. 

Deze voorschriften luiden als volgt: 

ElSCIIKN VOOR „OOED EN VEII.IO WEItlv" TE STELLES] TEN OPZICHTE VAN 
STEIGERS (BUITENSTE GKRS) EN TOEIIEIIOOREN VOOR BOUWWERKEN. 

(Vergel. Art 19 sub 27, Kon. Besl. vao 7 Dec. 189Ü Stbl. 215.) 
1. .Alle onderdeelen van steigers moeten van gaaf en ge

zond hout zijn. 
2. De zwaarte der stellingpalen moet, gemeten tor plaatse van 

het hoogste scheerhout (strijkbout, schakel, aan bind er i minstens 
7 (zeven) centimeter in diameter bedragen. Die zwaarte moet 
naar beneden toenemen met circa V;,o van de lengte 

8. De vaste stand der stellingpalen, zoowel ten opzichte van 
wegzinking als zjjdelingsche verschuiving moet verzekerd zijn 
Zij moeten eenigszins naar den muur van het gebouw toe hellend 
worden opgesteld 

4. Ter hoogte van elke verdieping moeten de stellingen direct 
of indirect aan de balklagen worden gekoppeld en gekoppeld 
blijven. 

5 De afstand van uit den muur tot den buitenkant der stel
lingpalen mag hoogsten* 1,60 Meter bedragen, die van de palen 
onderling hoogstens 2,25 Meter. 

6. Hij gebruik van oplangers (verleng- of opzetstukken) aan 
stellingpalen moeten de te verbinden deelen over eene lengte van 
ten minste 2 Meter samengaan en op minstens twee plaatsen 
worden gebonden. De touwen moeten van boven af gerekend 
bg do eerste opstuiking tezamen ten minste 14 omwindingen, 
(bij de 2e ten minste 20 omwindingen) en bg elke volgende 8 
omwiodingen meer bekomen. 

De windingen moeten door een bouten spie kunnen worden 
gespannen. Elke verbinding moet worden ondersteund door een 
anngespijkerden klos 

7. Mm-t.MiH voor elke verdieping van het gebouw moeten itrfk-
of scheerhouten (schakels, aanbinders) zijn aangebracht; hun onder
linge afstaod mag in geen geval 5 Meter overschrijden. 

8. De scheerhouten moeten door aan de stellingpalen aange-
spjjkerde klossen «orden ondersteund Het aanbinden vnn scheer
houten aan stellingpalen dient echter steeds even degelijk te ge
schieden als wanneer dezo klossen niet aanwezig waren. 

9. Bij steigers, die linger dan 8 maanden staan, moet eene 
van elke drie dezer aanbindingen van staaldraad zijn of een goede 
ijzeren verbinding zijn. 

10. De alstand der kortelingen of bulsings mag hoogstens 1,5 
Meter bedragen; zij moeten rechts en links nabij en even ver 
uit den steigerpaal worden geleg'l en nooit midden in een vak. 

11. De koppeling vau scheerhouten (aanbinders, schakels) ten 
einde ze te verlengen, moet worden vermeden door het naast 
elkaar plaatsen van twee steigerpalen, waaraan bet einde van 
bet eindigei.de en bet begin van het beginnende scheerhout, welke 
koud tegen elkaar aHnkomen, zijn bevestigd. 

12. Hij gebruik van touwen belmoren de verbindingen elke drie 
maanden, en in bet bijzonder na stormweer en ijzel, op bunne 
sterkte en vastheid te worden onderzocht 

13. Verbinding van stellinghout aan ijzeren zuilen enz. zal 
nooit door draad, uitsluitend door touwen behooren te geschieden. 

14. De stellingplankcn mogen niet dunner zijn dan 3 centime
ter en moeten zoodanig op de kortelingen worden gelegd of 
bevestigd, dat opwippen en verrchuiven niet mogelijk is. 

15. Hec plankier moet dicht zjjn, zoodat het doorvallen van 
materiaal verhinderd wordt; de plaokej mogen niet verder dan 
20 centimeter over een bolsing uitsteken. 

16. Op elke étage der stelling moet aan de buitenzijden eene 
minstens 23 centimeter breede plank als kantdeel zgn aange
bracht en ter hoogte van 1 Meter aan de binnenzijde langs de 
palen een leuning. 

17. Ondor elke werkstelling, meer dan 3,50 Meter boven den 
grond gelegen, behoort een schrikstelling nanwezig te zjjn. Bg 
werkzaamheden op hooger liggende werkstellingen kan de on-
middeljjk daaronder liggende als schrikstslling dienen 

18. Boven ingangen eo over de ganscbe lengte bjj stellingen 
'waarlangs passage is, moeten valschermen worden aangebracht 
minstens 50 centimeter uitstekend, onder een boek van 45" (ver
stek), minstens 2 centimeter dik en goed bavestigd of ondersteund. 

19. Een zjjwaarts verschuivea van het gebeele geraamte der 

stelling behoort steeds door diagonaal schoren te worden ver
hinderd. 

20 Bij gebruik van lier-, hgsch- of trgschinrichting moet de 
stelling ter plaatse evenredig versterkt zjjn. 

21. De ladders waarlangs de materialen worden vervoerd, moeten 
tegen uitgljjden beveiligd zgn en zoodanig aan de stellingpalen 
verbonden, dat een overmatig doorbuigen wordt voorkomen. Aan 
de sporten mogen geen zwiepingen worden verbonden. Het 
boveneinde der ladders moet minstens 80 centimeter boven den 
bovensten vloer uitsteken, desnoods.door een aangespgkerde lat. 

22. Het gebruik van ladders met opgespijkerdc, niet ingekeepte 
sporten is verboden. Ontbrekende sporten mogen niet dooropge-
spijkerde latten worden vervangen. 9 

•z8. De ladders voor verschillende verdiepingen moeten, zoo 
maar eenigzins mogelijk, niet recht boven elkaar worden geplaatst 
met 't oog op 't gevaar van vallende voorwerpen. Indien 80 of 
meer personen de stelling moeten beklimmen, moeten afzonder
lijke ladders voor het opgaan en bet afgaan worden geplaatst, 

24. Bordessen moeten stevig worden ondersteund, de kortelingen 
daarvan altijd tegen uitschieten worden beveiligd (bijv. door een 
daaraan gespfjkerdon klos achter den schakel) en 't bordes aan 
de buitenzijde door kantdeel en leuning worden beschut. 

25. Liggers voor balkonstellingen moeten binnensbuis onderling 
worden verbonden en tegen den zolder worden opgekegd. 

2ti In de nabijheid van trappen en ladders moeten vloeren en 
bordessen zooveel mogelijk vrjj worden gehouden van materiaal. 

27. Hij werken in den avond of nacht, zal de geheelo stelling 
voldoci de zijn verlicht. 

28. Bij gladheid door vorst als andersinds moeten de stelling
planken niet zand of asch worden bestrooid. 

29. Uit gebruikt houtwerk moeten dadeljjk na het losmaken de 
spijkers worden verwijderd, dan wel geheel worden ingedreven of 
omgeslagen. 

De commissie had hierover een kort rapport opgesteld en de 
naar baar oordeel gewijzigde artikelen alduB geformuleerd: 

Art. 1. Alle onderdeelen van steigers moeten van gezond mate
riaal zgn. 

Art. 2. De zwaarte der steigerpalen m o e t . gemeten ter plaatse 
van het hoogste scheerhout (strijkbout, schakel, uanhinder) voor 
gobouwen van éen verdieping minstens 6 c M.; vnor hoogere 
gebouwen minstens 7 c.M. in diam bedragen. Die zwaarte moet 
naar beneden toenemen met 0,8 c.M. per meter lengte. 

Art. 3. Onveranderd over te nemen. 
Art. 4. Onveranderd over te nemen (met toevoeging) en waar 

balklagen ontbreken op minstens elk deel van den schakel één 
schoor. 

Art. 5. De afstand van uit den muur tot den buitenkant der 
steigerpalen moet minstens 130 M. bedragen, die van de palen 
onderling hoogstens 2.50 meter 

Art. 6. Bg gebruik van oplansers (verleng- o' opzetstukken) 
aan steigerpalen moeten de te verbinden deelen , voer gebouwen 
waarvan 't muurwerk hoogstens 8 M. bedraagt, over een» lengte 
van minstens 1X0 M. samengaan; voor hoogere ten minste 2 M. 
en op minstens twee plaateen worden gebonden. De louwen 
motten, vsn boven afgerekend, t>ü de eerst» opstuiting te zamen 
ten minste 12 omwindingen en hfi elke volgende telkens 4 om
windingen méér bekomen. De windingen moeten door een houten 
spie worden gespannen. Elke verbinding moet worden ondersteund 
door een anngespijkerden klos. 

Art. 7 Minstens voor elke verdieping van het gebouw moeten 
strijk- of scheerhouten (schakels, aanbinders) zijn aangebracht 
en blijven bestaan; hun oi.derlinge afstand mag in geen geval 
5 meier overschrijden; /ij mogen verwisseld worden door een 
aangespgkerde scheering of deel 

Art. 8. De scheerhouten moeten bij steigers hooier dan 5 
étages, op plaatsen waar het werkvolk op- en afgaat, alsook bij 
aanzettingen en zwaar belaste punten. door ami de steigerpalen 
aangespgkerde klossen worden ondersteund; de klossen zullen 
niet eerder worden aangebracht vóór de steiger eenigszins belast 
is. Het aanbinden van scheerhouten aan de steigerpalen dient 
echter steeds ev.-n degelijk te geschieden als wanneer deze 
klossen niet aanwezig waren. 

Art 9. Bg steigers, die langer dan 12 maanden staan, moeten 
de oplangers alle versterkt worden door omwinding van minstens 
3 c.M. breed bnndjjzer of staaldraad; de aanbindingen van de 
scheerhouten om de andere staande joffer versterken met staal
draad 

Art. 10 De n'stand der kortelingen of bulsings mag hoogstens 
1.6 meter bedragen. Zij moeten minstens 10 c.M. in den muur 
reiken en minstens 10 c.M over de scheerhouten heensteken. 

Art. 11. De koppeling van scheerhouten (aanbinders, schakels) 
ten einde ze te verlengen, » oet minstens 1 meter naast elk
ander doorloopen, minstens met 10 omwiodingen verbonden zjjn 
en met spieën gespannen. 

Art. 12. Bg gebruik van touwen behooren de verbindingen elke 
drie maanden en in het bijzonder na sterke droogte, stormweer 
en ijzel, op bunne sterkte en vastheid te worden onderzocht. 

Art. 18 onveranderd over te nemen. 
Art. 14 onveranderd over te nemen, met toevoeging „en bij 

stegere booger dan 8 meter moeten de steigerdelen voor op
waaien worden beveiligd.' 

Art. 15 onveranderd over te nemen. 
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Art Hi Op elke in gebruik zgnde étage van den steiger moet 
aan de buitenzijde, te beginnen op de Be étage, eene minstens 
28 cM. breede plank als kantdeel, cn aan de binnenzijde eene 
leuning zijn aangebracht. 

Art. 1? onveranderd, uitgezonderd 3 50 worlt 6. < 
Art. 18 onveranderd, met bjjvoeging .deze valschermen be

hoeven niet te worden aangebracht bjj steigers van minder dan 
4 M. hoogte. Is de steiger evenwel S M. hoog, d»n moet dezelve 
1 M. breed zjjn." 

Art 19, 20, 21 en 22 onveranderd over to nemen. 
Art. 28 met toevoeging: „niet meer dan 2 personen mogen 

zich op dezelfde losse ladder bewegen." 
Art. 24 geen verandering. 
Art. 26. Liggers voor balkonsteigcrs moeten binnenshuis onder

ling worden verbonden en aan de uiteinden door solicde schoren 
worden ondersteund 

Art. 2ti onveranderd over te nemen. 
Art. 27 „ „ „ . • . • „ 
Art. 28 onveranderd over te nemen, alleen t woord „aseli" te 

doen vervallen. 
Art. t'.K Het gebruikte houtwerk moet dadelijk na het los

maken der spijker» worden verwjjderd of ingedreven. 
Aldus geformuleerd, werd de !>eoordeeliog der 29 artikelen 

vastgesteld, daarbij io aanmerking nemende dat steigers bedoeld 
zijn voor gewonen huizenbouw. 

'Wegens het vergevorderd uur bleef een punt der agenda be
treffende ambschtsonderwjjs onafgedaan, on sloot de Voorzitter 
„nder de gewone dankbetuiging de vrij goed bezochte vergadering. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
HOC, Vergadering van Woensdag 14 Maart 11*00. 

Na opening en lezing der notulen werd als ingekomen stuk 
voorgelezen een brief van den heer Npairings, waarin deze zjjn 
functie als bestuurslid nederlegt wenens drukke werkzaamheden 

Hierna kreeg de lieer F. Zwollo 't woord. Spreker gaf esn toe
lichting bij een keur van gedreven koperen en zilveren voorwer-

Een ter vergadering aanwezig. Al deze voorwerpen waren van do 
and van spreker met een enkele uitzondering, ook wat betreft 

't ontwerp daarvan. 
Daar spreker juist een jiar geleden in een der vergaderingen 

van 't (icnootsctiap do techniek in 't bijzonder behandeld had, 
wilde bij ditmaal hierbij niet meer in 't bijzonder stilstaan. 

Een gedreven koperen blocmenbak, ontworpen door den beer 
Joseph Cuypers. eu uitgevoerd door spreker, werd, wat betreft 
constructie en drijfwerk nader toegelicht De luk zelf was geheel 
opgedreven uit een koperen plaat, zoodat wanden cn bodem éen 
geheel vormen, waarbjj op vernuftige manier hals cn voetstuk 
waren aangemaakt. 

Over dit onderwerp ontspon zich een levendige disciMsie tus-
Fclien den heer Zwollo en den heer Van Vuuren, kunstsmid te 
Amsterdam. 

De heer Van Vuuren was 't totaal oneens met den heer 
Zwollo, dat dit de juiste c.instructie wa«. De heer Van Vuuren 
is een Ijverig voorstander van goed soldeeren, dat volgens zijn 
zienswijze hetzelfde doet zien en belangrijk goedkooper is. De 
heer Zwollo riep do opinie in van een der leden. nl. den heer 
Hoeker, uls vakman. De heer Hoeker was 't geheel eens met 
den heer Zwollo en keurde de manier van werken van den heer 
Van Vuuren at. 

Een tweede belangrijke vraag werd gesteld door den heer Der
kinderen, die den lieer Zwollo vroeg of 't wenschelyker was dat 
èn ontwerp èn uitvoering iu éen band bleven, of dut ontwerp 
en uitvoering vau samenwerkende krachten waren. De heer 
Zwollo was de laatste opinie toegedaan, echter met dien ver
stande, dat denker en uitvoerder zeer intiem tot elkander staan. 
Zoo niet, dan beeft de eerste opinie voor. 

Een hartelijk woord vau dank werd den heer Zwollo gebracht 
voor zijn belangrijke bijdrage. 

Hierna gal de Voorzitter eenige inlichtingen over de werkzaam
heden der commissie (van Ui leden) voor dc a. s. Lustrumten
toonstelling. Voorgesteld werd deze met Mei 1901 te houden, 
't welk in de volgende vergudering beslist zal worden. 

Voorts werd mededeeling gedaan, dat 't Genoot-ichapslokaul 
waarschijnlijk overgebracht zal worden naar Café Parkzicht Na 
eenige huishoudelijke aangelegenheden werd de goed bezochte 
vergadering gesloten. 

VEREKN1G1NG TOT INVORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van Zaterdag 10 Maart 1900. 
Na voorlezing en goedkeuring der notulen van de vorige ver

gadering, doelt de Voorzitter mede dat er op da prijsvraag „Graf
monument" drie ontwerpen zijn ingekomen onder de motto's: 
„Roos", „Oom 1'aul" en „A. V.". 

De heeren D. Oosthoek en A. .1. Sanders worden na ballotage 
als nieuwe leden aangenomen. 

Daarna heeft er een beoordeeling plaats door al de aanwezige 
leden van de ingekomen ontwerpen op de prijsvraag: „Straat
versiering", waarmede het ofticiëele gedeelte der vergadering is 
afgeloopen. Het meerendecl der leden blijft nu nog eccigen tijd 
gezellig bijeen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
AlrSTERDAW. De jury van toelating voor ds architectuur in de 

Nedorlsndsche afdeeling „schooone kunsten" ter wereldtentoonstel
ling te 1'arjJB heeft den Tden dezer vergaderd in het gebouw van 
de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, en de daar ver
zamelde inzendingen der Nederlandsebe architecten aangenomen. 

Deze jury bes to i d uit de heeren: Dr 1'. J II Cuypers on C. 
Muysken. als leden van de bijzondere commissie voor groep II 
van de Nederlandsche afdeeling schoone kunsten ; A. Salm O.Bzn., 
als voorzitter van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst ; 
K. V. C. de Bazel, als voorzitter van het genootschap Architec
tura et Amicitia. en A. L» Comte. Ed. Cuypers en C. T. J . 
Louis Rieber, gekozen door de inzenders. 

GiiONis<;>\ Naar wjj vernemen beeft bet R.-K kerkbestuur 
een groote uitvestrek'beid grond gekocht., om daarop een kerk
gebouw te stichten. Het maken der plannen en de uitvoering van 
hot werk zal vermoedelijk worden opgedragen aan den architect 
A. Tb. Min El nipt alhier. 

Door bet slichten van deze kerk bereikt het aantal Koomsche 
kerken in dezn stad de hosveelh id, welke vereischt wordt om 
Groningen tot bisschopsstad te verheffen. 

P E R S O N A L I A 
— Bij den Waterstaat in Nederl-Indië is: 
toegevoegd aan den chef der Ie waterstaats-afdeeling voor 

de opnemingen in het belang der verbetering van de bevloeiing 
en den waterafvoer in Noord-Bantam, met intrekking zyuer deta
cheering bjj den aanleg van staatsspoorwegen, de ingenieur 2e kl. 
B. V. E. Bouthujjsen. 

— Bjj den aanleg van den staatsspoorweg Batavia-Tangerang-
Bantain is: 

belast met het beheer der 4e sectic, tijdelijk met dat der 3e 
sectie, de bouwkundig ambtenaar le kl. A. Hesselink. 

— Bjj beschikking van d<>n minister van waterstaat zjjn benoemd 
tot buitengewoon opzichter: F. .1. d'Hersigny te Brielle bjj het 
verbeteren van de toegangen naar het veer over het Spui te 
Nieuw-Bejjerland en W. I'. 11. Lommertzen te Ziltbommel bjj 
het maken van twee ij/eren aanlegpoi.tons met toegang-brnggen, 
een jjzeren liebtopstand eu bykomende werken, teu behoeve van 
een stoomtramweghaven te Xumansdorp. 

— Bjj kon besluit is aan den adspirant-ingerdeur der marine 
M. A. CorncliBseD, op zjjn verzoek, eervol ontslag uit 'sligks 
dienst verleend 

— Uit 80 sollicitanten heeft de Gemeenteraad van Venlo tot 
opzichter over de gemeentewerken benoemd den heer A. M. 
Schoenmakers, gameentc-opzichter te Breda, op eene jaarwedde 
van /1200. 

— De heer A N. (iulden, gemeente-architect te Zaltbommel 
herdenkt 1 April den dag waarop hjj vóór 85 jaar in dienst der 
gemeente trad. Den oudsten ambtensar dezer gemeente zal het 
dien dag zeer zeker niet aan belangstelling ontbreken. 

— Benoemd tot adjunct-ingenieur bij de N.-O.Locaalspoorweg-
inaatscbappjj te Zwolle, de heer W. Kamp te IJ muiden. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Het Dijksbestnur van het Waterschap der „Vjjf Deelen 

Zeedjjken Buitendijks" te Harlingcn vraagt hij de aan de Zee
weringen van het Waterschap uit te voeren buitengewone werken 
een tijdelijk opzichter, tegen een ealar s van t 70 per maand. 

(•adingmakeuden worden verzocht zich schriftelijk aan te melden 
vóór den 1 April a.s. 

— L e e r l i n g voor ontwerpen op bouwkundig en ornementeel 
gebied. Adres onder letters D. D. aan het bureau van dit blad. 
(Advettentie tn dit nommer.) 

— Opzichter bij den dienst der gemeentewerken tc Breda 
op eene jaarwedde van ƒ800. (Advertentie in dit nommer.) 

— Opzichter hij den dienst der gemeentewerken te Utrecht. 
(Advertentie in dit nommer.) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
— Chef de b u r e a u of eerste tcekenaar op omstr. /12^ 

salaris. Adres onder letter H. O. aan het bureau van dit blud 
(Advertentie iu dit nommer.) 

— Ken as s i s t en t o p z i c h t e r - t e e k e n a a r , goed op de 
hoogte met detailleeren en volkomen hekend met het maken van 
lichtdrukken, zoekt plaatsing. Adres no. 76, bureau dezes. (I) 

IXKORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAKVEREEMGING 
MARNIXSTRAAT 3 6 3 , AMSTERDAM 

3 Opz.-teek., leeft. resp. 23, 20, en 23 j . , ongeh., verl. 
sal. / 60 a / 70, / 50 en ƒ 6 0 . 

2 Bouwk. teek, leeft. resp. 20 en 21 j . , ongeh., verl. 
sal. / 4 0 en ƒ 6 0 . 

I Werktuigk.-teek , leeft. 22 j . , ongeh., verl. sal. / 70. 
1 Mach. electricien, leeft. 45 j . , geh., verl. sal. / 16 a 20 

per week. 
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A D V E R T E N T I Ë N . 

W e e k b l a d 

„DE OPMERKER 
A l g e m e e n e V e r g a d e r i n g 

van AANDEELHOUDEK8 der Maat
schappij tot Exploitatie vau „De Op
merker" op D i n s d a g den 2 7 M a a r t 
I 9 0 0 , des nam ddags te l'/> our, in 
bet „Zuid-Hollandsch Koffiehui*" te 
' s O r a v e n h a g e , ter behandeling 
van de volgende punten: 

lo. Balans met toelichting en ver
slag van Comm ssarissen, bene
vens Winst- en Verliesrekening 
over bet afgeloopen Boekjaar. 

2 o . Benoeming van een Commissaris, 
ter voorziening in de vacature, 
ontstaan door periodieke aftre
ding. 

HET BESTUUR. 

BEK. TEEKENAAR 
z o e k t pi. als CHEF DE BUR. of 
1ste Teek. Bekend met Ontwerpen. 
Sierkunst en Perspectief Sal. ƒ 1 2 0 
omstr. naar werktijd. Werk en ref. ter 
inzage. Br. L . H. O., Bur. „Opmerker". 

Bij een Architect te Amnterdam 
kan een 

L E E R L I N G 
GEPLAATST worden voor 

O N T W E R P E I 
op B o u w k u n d i g en O r n e i i i e i i -
t a a l gebied. 

Br. Bur v. dit Blad onder letters D D. 

Ta B r e d a wordt rjevraagd 
E E N O P Z I C H T E R 

J a a r w e d d e ƒ 8 O O . - , welke 
wedde kan verhoogd worden na de 
eerste w|jf jaren onafgebroken dienst 
met f 1 0 0 . — en na tien jaren onafge
broken dienst eveneens met f 1 0 0 . — . 

Deelname aan het pensioenfonds is 
verplichtend. 

Eigenhandig geschreven adres, op 
gezegeld papier, vrachtvrij in te zenden 
aan den burgemeester van Breda v n ó r 
S I H a a r t 1 9 Q O . 

Opzichtf r-Teckenaar. 
Yoor het toezicht bij den bouw eener 

school en woning wordt zoo spoedig 
mogelijk gevraagd een 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 . 
Salaris naar bekwaamheid. 

Zich aan te melden bij den Directeur 
sier Gemeentewerken te Utrecht, die 
persoonlijk tusschen 10 en 12 uur op 
zijn bureau, Stadstimmerhuis , is 
te spreken. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, • * « , 
Mem. San. Inat. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De R n , terkade, A M S T E R D A M , Filiaal: » • 
Hoofdagent voor Nederland. België en Koloniën van SHANKS & Co 

c a t K d % ^ 
Teekeningen en prgsopgaven gratis. Wederverkoop»» genieten het gebruikelgiteraow. 

V A N R I J N & Co., SPIEGEL- cn VENSTERGLAS. 
Glasverzilvering 

voor de grmotmte *§*•#«?••• 

ROTTERDAM. 
I Kantoor en Magazijn Bloemkweeker
straat 64 b.\d. Nieuwe Binnenweg. 
Alle soorten Geornamenteerd G L A S , enz, enz 

BECKER &BUDDINGH. 
KONINKLIJKE FABRIEK 

VA» 

W A T E R P A S - H O E K M K B T -
»N A R D B B n 

I M S T B C H E X T E H , 

voor INGENIEURS, A B C H T T E C T D , 

LANDMETERS, TEEKENAAB8, am. 

G e ë m a i l l e e r d e 

Peilschalen. 
WEEQWERKTUIQEN. 

Javasche Bosch-ExpL-Mij. 
vlh. F. Buwalda & Co. 

H . DJATIHOUT (JAVA-TEAK). 
Alle houtsoorten worden tegen concurreerende prijzen i a loon gezaagd 

mt€>,»tnhoutmagerii 1 De Directie. 
Overzijde 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 . 

S o o r i a e - B r i o k s . 
U i t s l u i t e n d v e r k r i j g b a a r b i j 

DOBBS's P A T E N T SCORIAE P A Y E R C y „ 
Kantoor STATIONSPLEIN No. 9, 

(tegenover Station Hollandsehe 8poor). 

B. H O L S B O E R . 
A n t h e m . 

Leverancier van Z . M . den Koning. 
Fabriek en Magaxijn ran Instrumenten voor 

WETENSCHAPPELIJK GEBRUIK. 
BEKKOOM» voor W A T E R P A N - , H O E K M E E T - en andere IWSTBCMEWTEM 

niet Zilver l s « 8 , 18*1, 18*3 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES, MEETKETTINOEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN enz. enz. 
Bakens, Rotatie- en Inductie toestellen, Telegraaf-Apparaten, eas. ene. 
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Zooeren verscheren: 

..Motieven"-
Verzamelirg schetsen van Gevels, 

Interim us, Détails, enz door ANTON 
VAN DK 8ANDT, Architekt. 

A l l e v e r i n g I . — I » W > ƒ l.SO. 
Afzonder!» k verkrijgbaar by ie «eren 

boek' ii eln-r en hij den sa i-nstelle 
R O T T E R D A M , Wijnkanen 98. 

H. & J. SUYVER 
FABRIKANTEN VAN 

StoooiketelseD Werktuigen 
s» sV l ntera. Tentoonstelling te Jmmm* 

dam 1888 bekroond net 
K t f. 01 PI,OMA 1 kossjito «adTsebeMtar) 

• • l l a a d a o k * T a l » M I t i n i r j 
Blokaratrastt 

A H M T K R O A I M . 

Provincie Zuid-Holland. 
A A N B E S T E D I N G . Op Maandag den £6sten H a a r t 

1900, des voorniiddags te l i 1 /» uren, 
zal, onder nadere goedkeuring, door 
den Voorzitter, of een der Leden van 
het College van Oedcputeerdc Staten 
der Provincie Zuid-Holland, en in bij
zijn van den Hoofd-Ingenieur van 
den Provincialen Waterstaat in Zuid-
Holland, aan hel lokaal van het Pro
vinciaal Bestuur te 's-Gravenhage, wor
den aanbesteed: 

Het maken van een BASALT-
MUUR te Middelharnis aan 
den mond der Sommels 
dijksche haven. 
R a m i n g ƒ 5 .000 . 

De aanbesteding zal geschieden bij 
enkele inschrijving, overeenkomstig § 
447 der A V. 

Het bestek ligt na den 14dezer ter 
lezing aan het lokaal van het Provin
ciaal Bestuur van Zuid-Holland te 
's-Gravenhage, en is voorts op franco 

aanvrage, tegen betaling der kosten, 
te bekomen bij de boekhandelaars-firma 
GEBROEDERS VAN CLEEF, Spui 
n°. 28a, te 's-Gravenhage en door hare 
tusschenkomst in de voornaamste ge
meenten des Rijks. 

Nadere inlichtingen, ook omtrent de 
kosten der besteding, zijn te bekomen 
bij den Hoofd-Iogeoieurvan den Provin* 
cialen Waterstaat in /aid-Holland, J. 
VAN DEB VEGT, te 's-Gravenhage, 
terwijl aanwijzing in loco zal plaats 
hebb. n op Dinsdag en Donderdag de 
beateding voorafgaande. 

De Gedeputeerde Staten der Provincie 

Zuid-Holland, 

FOCK, Voorzitter. 

F. TAVENRAAT, Griffier. 

van Hout en van at aal, in verschillend» 
eonmtructië—. Prijscouranten es in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

W. MM. M. mCMMOLTE, 
Fabrikant, Prinsengracht 516. AMSTERDAM". 

Maatschappij lot Exploitatie van 
S aatsspoorw gen, 

A A N B E S T E D I N G . 
Op 9V Maart 1900. des namid 

dags ten 2 ur« (Greenwichtijd) zal aan 
het Bureau van den Sectie-Ingenieur 
te Maastricht worden aanbesteed: 

VOLGENS BESTEK I . 
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 e n V e r f -
werkess m e t bij l e v e r i n g 
d e r m a t e r i a l e n a a n de 
g e b o u w e n , k u n s t w e r -
k e n e n i n r i c h t i n g e n be-
h o o r e n d e tot de l i j n e n : 

P r u i s i s c h e g r e n s bij 
A k e n — R e l g l N c h e g r e n s 
bi j L a n a e k e i i , 
M a a s i r i c h t - R e l g l N c h e 

g r e n » b i j E i j s d c n , 
M a a s t r i c h t — V e n l o— 

B l e r l c k , 
P r u i s i s c h e g r e n s b i j 

V l o d r o p B e l g i s c h e 
g r e n s b Q B n d e I . 

S i t t n r d - P r u i s i s c h e 
g r e n s bij H e r z o g c n r a t h 

i n 16 Petreeelen. 
Het bestak ia, tegen betaling van 

ƒ 1.— verkrijgbaar, op franco aan
vraag aan bovengenoemd bureau. 

Aanwijzing ter plaatse zooals in het 
bestek ataat vermeld. 

De Sectie-Ingenieur, 
A. VAN LIEBERGKN. 

te Amsterdam. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Zaterdag den Sisten Maart 

a. s„ 's middags om 3 uur, zal in Cafe 
„Du Passage", aan den Nieuwendijk 
ie Amsterdam, namens de Maatschappij 
,,BRACK'S DOELEN-HOTEL" worden aan
besteed : 

Het gedeeltelijk verbouwen van 
B R A C K e D J E L B N - H O T E L , met 

bijlevering van alle materialen 
en atbeidsloonen. 

Bestek en lichtdrukken zijn tegen 
betaling van ƒ 1 . 3 5 van af 21 Kaart 
a s. verk ijibaiir bij den Her P. 
BIJNJA, R gul iersgracht 314, te Am
sterdam. 

Inliehtingen worden gegeven door 
de A r o h i t e c t e n 

A. L . VAN GENDT E R ZONEN 
Ie Amsterdam. 

Openbare 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS der g« meet te Utrecht ziin voor
nemens op Zaterdag %4 Maart 
1900, df s namiildsgs ten 1 /» u u r 
in het opei baar ten STA DHUIZE 

aan te besteden: 
1°. H e t b o u w e n v a n e e n 

S c h o o l g e b o u w m e t 
« g y m n a s t i e k l o k a a l a a n 
d e n 2 !<•> D a a l N c h e n d i j k , 
n a b i j d e n A m s t e r d a m -
s c h « * n S t r a a t w e g . 

2 ° . H e t b o u w e n v a n e e n 
W o n i n g v o o r he t 
h o o f d v a n v o o r n o e m d e 
s c h o o l t e r p l a a t Me v o o r 
m e l d . 

De bestekken met teekeningen 1'ggen 
ter inzage aan het Bureau der Gemeente
werken Aobter Klarenburg en zgn 
aldaar, zooméde ten Stadhuize 1 Afdee
ling Financiën) en bij d» Boekhande
laren VAN TERVEEN & ZOON, ver
krijgbaar tegen den prijs van f l 
per exemplaar met stel teekemngen 
van eerstgenoemd en van f 0 , S 0 
idem met teekening van het sub 2 
genoemd werk met 4 ots. verhooging 
voor ieder bij toezending per post. 

Aanwijzing in loco zal geschieden 
op Dinsdag 20 Maart e k , des namid
dags te 2 uur. 

UTRECHT, 9 Maart 1900. 
Dc Seeretares der Gemeente Utrecht 

J . BOOL. 

IA P . M I I O T 1 
D O K D I t K C I l T 

Stoommarmerxagenj Steenhouwerij 
•teen- en narranrhandel. 

H. P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

ROT1KBPAH1. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKQVENS, 
Bekroond met den hoogsten Prtjs en 

Gouden en Zilveren Medaill-, AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille DOR
DRECHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met a l tr i jden-
den bakvloer en Draa iovens . 

Ter drukkerjj der Naamlooze Vennootschap, 
„Het Vaderland". 
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begrepen; v.or eiken regel meer / 0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annouces van aanbestedingen wurden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

H E T VROEGER B E H E E R DER 
AMSTERDAMSCHE OPENBARE WERKEN. ) 

(l'iivolg van btadz. 83.) 

Het systeem van bezoldigen verschilde eenigszins 
van dat, hetwelk in onzen tijd in zwang is. Want be
halve de vaste of ordinaris-wedde, werden ook extra-
ordinaris of buitengewone wedden gegeven. Deze laat
ste werden telkens slechts voor één jaar toegekend, 
doch wie er eens mede begiftigd was, en ten genoege 
der heeren zijn ambt vervulde, kon er vast op reke
nen. Het was dus eigenlijk een loonsverhooging, over
eenkomende met de persoonlijke toelagen, die thans 
nog wel eens worden toegekend. 

Staets kreeg in 1597 zulk een extra-ordinaris van 
ƒ l O O , Danckerts werd in 1599 daarmede bedacht, 
en De Keijser in KXJ7. Het salaris van den laatste 
werd in 1(08 op / 400 vastgesteld. 

In 1598 werd de extra-ordinaris van den stads
timmerman tot / 200 verhoogd, en die van den stads
metselaar en den stadssteenhouwer in 1610 op het
zelfde bedrag gebracht. Toen werd evenwel dat van 
Staets tot / 400 verhoogd. 

Men kan dus zeggen, dat sedert I Ó I O de salarissen 
van timmerman, metselaar en steenhouwer / 820, 
ƒ Ö20 en / (XXJ bedroegen. Maar er werden ook zoo
genaamde „verceringen" gegeven. Zoo ontving Hen
drik de Keyser den 4n April 1609 voor zijn beurs-
ontwerp / 150, een bedrag waarvoor men dat van 
1898 zeker niet zou hebben gekregen. 

Zijn de bezoldigingen, die genoten werden, niet 
hoog (ofschoon men ze, om hare waarde naar ons 
tegenwoordig geld te bepalen, moet verdriedubbelen), 
•wij behooren in het oog te houden, dat werken voor 

*) Lezing, gehouden 5 Maart 1900, voor <le Arasterdamsehe Ver
eeniging van Gemeente-Ambtenaren „A. P." 

particulieren den ambtenaren veroorloofd was, en dat 
dit vooral Hendrik de Keyser heel wat moet hebben 
opgebracht, daar zijn diensten tot ver buiten Amster
dam begeerd werden. 

Er werden, in deze jaren, ook personen tijdelijk 
in stadsdienst genomen, en wel meest voor ingenieurs
werk. Men kende toen nog geen andere ingenieurs 
dan de vestingbouwkundigen. De stad, die toen bezig 
was zich uit te breiden, had voor het ontwerpen harer 
nieuwe wallen ingenieurs noodig. Deze personen had
den geen vaste wedde. Ook de landmeters, van wie 
omstreeks 1600 vooral Adriaan Ockers en Lucas 
Janszoon Sinck voor de stad werkten, hadden zeer 
wisselvallige belooningen, daar zij slechts dan aan 
dan arbeid werden gezet, als dit voor het uitbakenen 
en in kaart brengen van de nieuwe wijken werd 
noodig geacht. Sinck ontving in 1615 voor zijn werk
zaamheden ƒ 971. 

De wijze, waarop Amsterdam tot 1795 bestuurd 
werd, verschilde zeer \an de tegenwoordige. Om de 
toestanden van vroeger le kunnen beoordeelen, is 
eenige kennis van de bestuursinrichting gewenscht. 
De Raad, die ook wel de Vroedschap genoemd werd, 
bestond uit 36 leden. Hij werd niet door de burgerij 
gekozen, doch vulde zichzelf aan. De Vroedschap koos 
ieder jaar vier burgemeesters, die het dagelijksch be
stuur der stad vormden, en voor één jaar zitting had
den. Slechts één van de vier mocht twee achtereen
volgende jaren in functie zijn. De keuze geschiedde 
op 1 Februari, en ieder der burgemeesters was om 
de drie maanden voorzittend burgemeester. De afge
treden burgemeesters vormden den Oud-raad, een 
lichaam, dat door de regeerende burgemeesters in alle 
zaken geraadpleegd werd. Ieder afgetreden burge
meester werd, als het zijn tijd was, weer herbenoemd, 
zoodat de Oud-raad in den regel uit twaalf personen 
was samengesteld. 



D e geldmiddelen en de openbare werken stonden 
onder het beheer der Thesaurieren-ordinaris, wier ge
tal niet vaststond. In den regel waren er vier, die, 
in Wagenaars tijd, des Woensdags en des Donder
dags vergaderden. In de eerste helft der achttiende 
eeuw bestond hun personeel, dat overeenkomt met dat 
onzer tegenwoorige afdeeling Financ iën en dat van 
de administratie der afdeeling Publieke Werken, u i t : 
een stadssecretaris, die men thans hoofdcommies zou 
noemen, een penningmeester, een opperboekhouder, 
ren boekhouder, een commies drie klerken, een be
diende en een bode. 

E r bestond echter ook nog een college van Thesau
rieren extra-ordinaris, dat met het beheer over de 
lastingen, die geheven werden, zich bezig hield. 

O o k de rechtspraak geschiedde door het stadsbe
stuur, en wel door de Schepenen, terwijl de Schout of 
Hoofdofficier met het opsporen der misdrijven was 
belast. 

Gi j ziet, dat het volk volstrekt geen invloed op het 
bestuur der stad had. D e uitdrukking „wat de heeren 
wijzen, moeten de gekken prijzen" moet dan ook toen 
vaak gebruikt zijn. 

D e technische ambtenaren zetelden niet als thans 
ten raadhuize. Zi j verbleven op de terreinen, die 
voor hun dienst waren bestemd, en zij hadden daar 
ook huune woningen, die door de stad waren ge
bouwd. 

D e „Stadst immertuin" bevond zich in 1595 aan het 
Rokin , op den hoek van de Doelenstraat. V a n deze 
inrichting zijn nog een paar herinneringen over. Gi j 
moet ze echter niet zoeken ter plaatse waar zij zich 
eens bevond. Maar wanneer gij de poort van dc 
Agnieten-school en die van het Burgerweeshuis tegen
over Concordia ziet, dan aanschouwt gij de beide 
poorten, die vroeger tot dien timmertuin toegang ga
ven. In 1634 zijn zij naar de gebouwen, die zij nog 
op het oogenblik versieren, overgebracht. Galland 
meent, dat de poorten in 1605 zouden zijn gemaakt. 
De vormen zijn echter die van een vroeger tijdperk. 
Later dan 1590 kunnen zij niet zijn gemaakt. 

Deze timmertuin is echter niet de oudste geweest. 
H i j werd pas in 154O gesticht, ter vervanging van de 
„scafferij", die zich bevond tegenover den O. Z . Voor
burgwal, ongeveer ter plaatse van het tegenwoordig 
Binnengasthuis. 

In 1595, toen Hendrik de Keyser als stads
steenhouwer was aangesteld, werd eene steenhouwerij 
voor hem ingericht ter plaatse waar nu de Groene-
burgwal in den Amstel uitkomt. Zi j werd, aan de 
noordzijde, begrensd door de tegenwoordige Staal-
straat. In het huis, dat daarbij gebouwd werd, heeft 
Hendrik tot zijn dood, in 1021, gewoond. Blijkens 
het kohier van den tweehonderdsten penning, van 
1631, woonden daar toen nog „d'erffgenanien van Air. 
Henrick", die op een vermogen van ƒ 2000 waren 
geschat. Het schijnt, dat ook Pieter de Keyser daar 
toen nog woonde, die zijn vader als stadssteenhouwer 
was opgevolgd. 

Niet lang daarna was de „Stads-s tcenthuyn", zooals 
Commelin hem noemt, verplaatst, en wel „aan het 
noord-cynde van de Leydsche graft" (toen nog de 
stadswal). Hier werkten eerst Pieter de Keyser, later 
Ouellijn met zijn helpers. Doch in Commelin's tijd, 
het laatst der 17e eeuw, was er geen stads-stcenhouwer 
meer. D e „Stads opper Meester-Metselaar" had daar 
toen zijn woning „en het opsicht op alle Stads-metsel-
werken, Metselaars en Öpper luyden , nevens kalk, 
steen en dergelijke materialen, die alhier in voorraad 
tot onderhoud van kleyne nootwendigheden, opge
daan en bewaard worden. Hierbi j is nu ook de Steen

houwerij, staande onder het opzicht van gemelden 
Meestér-Metselaar". 

In 1Ö32 was de Stads-timmertuin van de Oude 
Turfmarkt verplaatst naar den Jordaan. Volgens Com
melin „op de Baangraft tussen de Thuynstraat en 
Angeliersstraat, een groote hoek ledige erven inne
mende, die in tween deelende, het voorste deel tot een 
Hout-thuyn met een water doorsnydende, om 't hout 
te bequamer daer in te voeren". 

A a n de westzijde stond „een treffelijk gebouw tot 
opzetting van 't droog hout". D e timmerwerf werd 
omgeven door „logien, zoo tot Schrijnwerkers, Smits, 
Slootemakers, Wagemakers, als Spyker kassen, Brand-
emmerhuys als andere gerectschappen". 

In 1660 „werd de thuyn van daar weder opgeruymt 
en vervoerd naar de oostzyde van den Amstel, tus
sen de Wcesperpoort en de Amstelbrug, op de A c h 
tergracht". H ie r was, in het laatst der 17e eeuw, „het 
Stads Timmerwerk, Smids, 't Magazijn van Yserwerk 
en andere nootsakelykheden geplaatst, waar toe een 
bysondere Boekhouder is, die van alles naukeurigh 
boekhout". Hie r hadden ook „de Stats-Timmerbaas 
en Boekhouder haar woonhuysen". 

D e „Stads-Scheepst immerwerf was toen gelegen 
op Oostenburg, daar niet als Vlotschuyten, Modder-
schouwen en diergelijk slag gemaakt en hersteld wer
den. A l l e dese boven genoemde stads arbeytsluyden, 
alsmede die aan haar Heyen werken, genieten nevens 
de daghuuren vrij drank en worden alhier des Zater
dags verscheyde zoorten van Stadts arbeyders be
taald". 

De Thesaurieren, en tot 1633 de fabrieksmeester, 
behandelden alles met de „bazen". In 1595 was er 
geen architect in dienst genomen. He t maken der ont
werpen werd overgelaten aan den stadssteenhouwer 
Hendrik de Keyser. Zi jn zoon Pieter was een man 
van minder gaven, en toen deze in 1Ö21 zijn vader 
had opgevolgd, werden, naar het schijnt, enkele ont
werpen aan den stadstimmerman Staets gevraagd. 

Maar toen, sedert 1627, het stadsbestuur zich bezig 
hield met het beramen van den nieuwen stadhuis
bouw, werd naar meer bekwame ontwerpers omgezien. 

De zaak was zeer geheim gehouden, doch sinds 
1643 zonden verscheiden bouwmeesters, waaronder 
ook Philips Yingbooms behoorde, plannen in. Burge
meesteren vonden dit echter ongepast, en stelden 
zich in verbinding met de architecten Pieter Post en 
Jacob van Campen, om een ontwerp te verkrijgen, 
zóó als zij dat begeerden. 

U i t al wat wij van Jacob van Campen weten blijkt 
dat, ofschoon hij een zeer geniaal man was, hij toch 
als architect te zeer dilettant bleef, om zijn ontwerpen 
tot in onderdeden te kunnen uitwerken. H i j was 
echter een voornaam heer en verkeerde met de A m 
sterdamsche regeeringspersonen op een voet van ge
lijkheid, zoodat het niet te verwonderen is, dat hem 
het maken van het ontwerp werd opgedragen. V a n 
Campen heeft echter slechts schetsen geleverd, d i s 
door Pieter Post werden uitgewerkt. 

Den 28n October 1648 werd de eerste steen gelegd, 
en daags daarna Daniël Stalpaert tot stads-architect 
benoemd, op de tamelijk hooge bezoldiging van 
ƒ 1600 en ƒ 30 mantelgeld. H i j had zes opzichters 
onder zijn bevelen, en was tot groote tevredenhe'rt 
van Jacob van Campen werkzaam. Deze genoot geen 
honorarium en slechts zijn onkosten werden hem 
vergoed. 

Toen van Campen in 1657 overleden was, werd 
Pieter Post belast met het maken der ontwerpen voor 
de toen nog onvoltooide deelen van het gebouw. 

Deze opdracht moet niet aangezien worden als een 

blijk van ontevredenheid met Stalpaert. D e Oud-raad 
had den 2gn October 1648 besloten „Daniël Stalpaert 
is aengenomen voor stats architect op een tractement 
van sestien honderd gulden 's jaers, mits dat Burge
meesteren alle jaren vry mogen en hy zal moeten 
doen al wat de stat aengaet of dat Burgemeesteren 
of Thesaurieren hem belasten'. 

Zi jn dienst was ingegaan op 1 Augustus 1648 en 
Burgemeesteren waren dus vrij, hun architect ieder 
jaar op dien datum te ontslaan. Zi j deden dit ech
ter niet, doch toonden herhaaldelijk, dat zij Stal
paert op hoogen prijs stelden. Bi j het bouwen van 
het Stadhuis was Stalpaert de practische uitvoer
der ; hij gaf zich niet voor kunstenaar uit, gelijk 
uit zijn „Eerpl icht aan M i j n Heer en Meester Ja
cob van Campen". waarin hij betuigde, aan het 
ontwerp geen deel te hebben, blijkt. Maar een uit
muntend technicus was hij w e l ; zijn werk is de uit
breiding der stad van i(>C>3, die op zoo gelukkige wijze 
aan Amsterdam zijn lialvemaanvorm gaf. Met die uit
breiding was de Oud-raad, en terecht, zeer ingenomen. 
H i j besloot den 30n Januari 1663 „Den architect 
Stalpaert i s in consideratie van sijne extra-moeyte, 
die hij dese jaren gehad heeft met het afrooyen en 
afbaeckenen van nieuwe gronden, die volgens de 
caerte binnen deser stede fortificatie komen ingetroc-
ken te worden, toegestaen voor extra ordinaris de 
somma van 100 ducatons eens mits dat hij tot sijnen 
costen ter thesaurie levere vijftfigh witte caerten (af
drukken) van de groote -plaete ende deselve verder 
sodanigh bewaere dat ten allen tijde de stat 't hare 
coste daeraf gedruckte caerten kan becomen, behou
dende verder 't sijner particuliere baete deselve plaet 
volgens het octroy door H . E d . Mogh. aen hem 
suppliant op versoeck deser stede verleent, sonder 
dat hij wegens oncosten van de groote ofte cleene 
caerte "ten laste van de stat vet verder sal moghen 
pretenderen". 

(Wordt vctvolgd.) 

B L I J D E T I J D I N G . 

Daar is zij weer, de Staatscourant, met het verheu
genis brengende bericht, dat er in het K o n i n k l i j k 
der Nederlanden, en wel binnen het gebouw der 
Rijks-Academie van Beeldende Kunsten, te begin
nen op Maandag 2 Jul i van dit jubeljaar, een exa
men zal worden afgenomen, bedoeld in art. 11 ( s i c ) 
der wet van 26 M e i 1870 (Staatsblad no. 78) gevolgd 
door gezellig samenzijn, concert, bal champê t r e 

pardon, door een prijskamp in de schoone bouw
kunst, volgens art. 12, het tweede l id , van die wet. 

E r is een legende, die wi l , dat er in overoude ti j
den eens een candidaat voor het examen is opgeko
men, maar dat hij, toen hij de commissie bijeen zag, 
door een haastige vlucht zich aan den ongelijken stnjd 
onttrok. 

D e Rijks-Academie van Beeldende Kunsten, die 
anders van bouwkunst, laat staan van s c h o o n e 
bouwkunst niets weten wi l , voelt ééns in de drie jaar 
haar geweten knagen. D a n wordt de wet van 26 M e i 
1870 van haar stoffige plank genomen, artikel II 
wordt opgeslagen, en men leest er niet, als in de 
Duitsche Commerswetten „es wird immer weiter ge-
trunken", maar „er zal een examen worden afgeno
men". , 

A l s examinatoren hebben de heeren Dr . P. J . H . 
Cuypers, H . P. Berlage Nz., professor August Allebé, 
L u d w i g Beirer, Jacob F . Klinkhamer, Theodoor G . 
SchiU, J . Versluijs en A . Salm G B z , bij een vroegere 
gelegenheid gefungeerd of niet gefungeerd, want 
geen examinandus zagen zij ooit verschijnen. Het is 

dan ook bill i jk, dat men hen m de gelegenheid stelt 
andermaal hun fortuin te beproeven. 

O p dan, o Nederlanders van beiderlei geslacht, 
jongmans en jongedochters, die 2 Ju l i 1900 niet jon
ger dan 20 en met ouder dan 30 jaren zijt, op naar 
het examen, gevolgd door den prijskamp in de schoo
ne bouwkunst! Geeft, ten minste vier weken van te 
voren, bij vrachtvrije brieven kennis van uw lofwaar
d ig voornemen aan den directeur professor August 
Allebé, legt over de uittreksels uit het geboorteregis
ter van den burgerlijken stand, die uw persoon „be
treffen". 

G i j geeft u, op den leeftijd, die hier van u ge-
eischt wordt, zooveel moeite, om in ondertrouw te 
worden opgenomen, zoudt gij dan aarzelen, waar tiet 
een examen geldt in de schoone bouwkunst? Immers 
neen, driewerf neen! Toont dat het bloed van Jacob 
van Campen, die groote bouwmeester, het bloed van 
A n n a Maria Schuurman nog onverbasterd door uwe 
aderen stroomt! Zegt niet, dat deze beiden ongehuwd 
zijn gebleven, en dat hun bloed dus niet door uwe 
aderen kan stroomen! De kunst kent geen bloed
verwantschap. 

A l s gij, en wie zou er aan twijfelen, dat gij dit niet 
zult doen, het examen met goeden uitslag hebt af
gelegd, wordt gij toegelaten tot den wedstrijd, want 
weet, dat u binnen acht dagen door de commissie 
van examinatoren een getuigschrift zal worden uit
gereikt. Onthoudt het daarom vooral : Donderdag 26 
Jul i wordt aan de Rijksacademie dc wedstrijd ge
opend in de schoone bouwkunst. 

Verzuimt niet, u twee weken vóór dat tijdstip 
schriftelijk, bij vrachtvrije brieven andermaal bij den 
directeur aan te melden, en legt daarbij het zooeven 
genoemde getuigschrift over. E n beseft het wel, 
overmits de ontleedkunde, ofschoon van groot be
lang voor de bouwkunst zijnde, voor u wellicht on
overkomelijke moeilijkheden zou opleveren, zoo heert 
een wijze wetgever u die kwijtgescholden. Wcest 
dankbaar dan, en ook verblijd, omdat gij Nedet len
ders zijt! 

Dien zes-en-twintigsten Juli zult gij de examina
toren u in de vestibule der Rijks-Academie zien op
wachten, u in koor toezingende, als aan het slot van 
den „Bourgeois-Gent i lhomme", „Dignus , dignus est 
entrare". Misschien wordt de geheele treffende cere
monie wel uitgevoerd. 

E n , o Nederlanders van beiderlei geslacht, niet jon
ger dan 20 en niet ouder dan 30 jaar, als gij naar 
den gouden eereprijs hebt gedongen, dan zal hij aan 
een uwer, misschien wel aan een jongedochter, wor
den uitgereikt. Maar er is meer. A l s gij dan nog bo
vendien bli jken hebt gegeven van groot talent en 
buitengewonen aanleg, dan kunt gij, op gemotiveer
de aanbeveling van de Commissie van Toezicht, door 
H . M . Kon ing in Wilhe lmina gedurende vier achter
eenvolgende jaren met een jaargeld van ƒ 1200 wor
den begunstigd, ten einde u in de gelegenheid te 
stellen, u in de schoone bouwkunst te volmaken. 

Past echter braaf op, want onthoudt het wel, die 
ondersteuning wordt telkens voor een jaar verleend. 

Nogmaals, op dan, voor Koning in en Vaderland. 
Laa t u niet afschrikken door hen, die in verwaten
heid met examen en prijskamp lachen. Stoort u niet 
aan de slangenstemmen, die daar fluisteren, dat dit 
alles een paskwil is, en dat gij den besten tijd van 
uw jonge leven niet door zulke dwaasheden moet 
vermorsen. Bedenkt het toch, geen roem is duurzaam, 
die niet op een examendiploma, op een gouden eere
prijs gegrond is. W a a r o m zijn Jacob van Campen, 
Hendr ik de Keijser en L i e v e n de K e i j , na nog nau
welijks drie eeuwen, haast vergeten? Omdat zij ge-
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tuigschrift noch cereprijs hebben behaald. Zij kon
den dit wel niet helpen, want zij leefden vóór 26 
Mei 1870, doch het is toch ongelukkig voor hen. 

Gij, jongmans en jongedochters, zijt gelukkiger. 
Maakt dan van de gelegenheid een dankbaar ge-
oruik. Het ondankbaar nageslacht wijdde aan Jacob 
van Campen een straat in de Pijp, aan De Keijser en 
De Keij niemendal. 

Maar dc naam van den of de gelauwerde van Jul 
1900 zal aan de prachtigste straten, die de 20e eeuw 
zal zien, worden gegeven. Dan kunt gij, in de Ely 
zeesche velden, met Horatius zeggen: 

Exegi monumentum aere perennius, 
of als gij liever uw moedertaal blijft spreken : 

Ik heb een gedenkteeken opgericht, duurzamer dan 
het metaal van mijn cereprijs. 

DE Z E V E N LAMPEN DER BOl'WUNKST. 
II. 

Het was te voorzien, dat de familie Cuypers, die 
hier-te-lande vrijwel het monopolie van het restau-
reeren heeft, zich zou verweeren tegen den aanval, 
die de heer V. H. in „Architectura" op hare specia 
liteit ondernam. De heer Joseph Cuypers treedt als 
paladijn in het krijt, nu de vaardige pen van Alber 
dingk Thijm voor goed rust. Hij weet niet beter 
te doen, dan den heer V. H. zijn jeugd voor de voe 
ten te werpen ; maar als hij zich te binnen had ge 
bracht hoe er staat geschreven, dat men uit den mond 
der kinderkens dc waarheid zal hooren, dan had hij 
misschien naar andere wapenen omgezien. 

Laat ons eens hooren, wal Ruskin, die dezer dagen 
op hoogen leeftijd stierf, en die in 1849, dus toen 
men nog niet aan den heer Joseph Cuypers zelfs 
kon denken, zijn „zeven Lampen der Bouwkunst" in 
het licht gaf, over het onderwerp zegt. 

Wij moeten dan het zesde hoofdstuk opslaan, dat 
„de Lamp der gedachtenis" heet. Het begin behor-rt 
onder de fraaiste stukken proza, die Ruskin schroei, 
waarom ik mij veroorloven zal, het in zijn geheel 
te vertalen. 

Onder de uren zijns levens, waaraan de schrijver 
steeds met bijzondere dankbaarheid zal denken, om
dat zij buitengewoon vol vreugde of heldere leering 
waren, is er een, dat hij, eenige jaren geleden, tegen 
zonsondergang doorbracht te midden van de dot.ke-
re dennenbosschen, die in de Jura, boven liet dorp 
Champagnole, het riviertje de Ain omzoomen. 

„Deze plek heeft al de plechtigheid, doch niets 
van de woestheid, welke aan landschappen in de Al
pen eigen is. De aarde begint hier pas haar kracht 
te toonen ; zij heft de lange heuvelreeksen op in 
stille majesteit en kroont ze met dennenloof. Hier 
hoort men de inleiding tot de machtige symphonic, 
die de hooge en wilde Alpen straks zullen aanheffen 

„De kracht openbaart zich echter nog niet in haar 
volheid; slechts reeksen van lage bergen volg n 
elkander op, als de lange golven, die door verre storm
achtige zeeën over stille wateren gezonden worden. 
Er schuilt innige teederheid in deze eentonige 01: 
eindigheid. Van de verwoestende krachten en den 
trotschen ernst, die zich in het hoogere gebergte 
uiten, spreekt hier niets. 

„Geen door het ijs geploegde, met kiezel gevulde 
gletscherwegen doorklieven de weiden der Jura, geer: 
steile bergkammen breken de slanke dennenbosscheii 
af, geen bleeke, troebele, wilde stroomen bruisen 
hier tusschen rotsen. Rustig vloeien de groene beek
jes langs hun welbekende oevers. In de stilte der 
ongerepte wouden ontluikt ieder jaar een rijkdom 
van vroolijke bloemen, als nergens anders. 

„Het was lente; de bloemen vormen festoenen zóó 
liefelijk, als of de liefde zelf ze gewonden had. Er 
was ruimte genoeg voor allen, doch zij hadden zich 
op elkander gedrongen, hare blaadjes dooreenstren-
gelend. Daar was de bosch-anemoon, wier sterren een 
waren melkweg vormden. Als maagdelijke processies 
in de maand van Maria, stonden de oxalis-plantjes 
in iedere spleet van den kalksteen, omlijst door klim
op, zoo licht en bevallig als wijnloof. Op sommige 
plaatsen groeiden blauwe viooltjes en veelkleurige 
sleutelbloemen en, op open plekken, zandwikken, 
kamperfoelie en de azuren klokjes van de gentiaan. 
Op het zachte, warme, amberkleurige mos waxen zij 
allen uitgestrooid, met hier en daar een paar wilde 
aardbeziën. 

„Ik kwam aan den rand van een ravijn ; beneden 
mij ruiste plechtig de stroom, en op de dennen
takken zongen lijsters. Aan de overzijde, waar de 
grijze kalksteen steil omhoog rees, vloog een valk, 
bijna de rotsen rakende, terwijl de schaduw dei boo-
men op zijn vederen speelde. Beneden hem .loeide 
de groene rivier met kleine draaikolkjes, wier schuim 
wit opspatte. 

„Het tafercel was vervuld van den ernst en de 
schoonheid, die eenzame plekken bezitten. Maar het. 
veranderde geheel en al, toen de schrijver, om de 
oorzaken van wat het zoo indrukwekkend maakte, 
na te speuren, zich voorstelde, dat hij zich in een 
maagdelijk woud der nieuwe wereld bevond. 

„Hij gevoelde zich plotseling bleek worden van 
kille huivering. De bloemen verloren haar licht, de 
rivier haar muziek. De heuvelen werden woest en som
ber. De dennenbosschen hadden hun vroegere macht 
niet meer. Het bleek duidelijk, dat zij die ontleend 
hadden aan leven, dat het hunne niet wa:>, dat de 
heerlijkheid van de onvergankelijke, zich telkens ver
nieuwende schepping niet wordt veroorzaakt door dit 
vernieuwen alleen, maar door de gedachtenis der 
menschen. Deze telkens weer ontluikend™ bloemen, 
deze eeuwig stroomende beekjes waren eens gekleurd 
geweest door donker bloed, vergoten door een vol
hardend, dapper en deugdzaam volk. De kruinen der 
heuvels, die zich tegen den avondhemel afteekenden, 
kregen pas hoogere wijding, omdat zij de muren 
van Joux en den vierkanten toren van Granson be
schaduwden." 

Ruskin wil hiermede zeggen, dat dit landschnp, of
schoon op zich zelf reeds bekoorlijk, eerst dan wezen
lijk indrukwekkend wordt, indien men zich herinnert 
dat hier op 3 Maart 1476 de Zwitsers het overmach
tig leger van Karei den Stouten versloegen. En ook 
gebouwen ontlecnen hun beteekenis in de eerste 
olaats aan de gedachtenis, die zij levendig houden. 

Een volk", zegt Ruskin, „dat huizen bouwt, die 
slechts één menschenleven kunnen duren, neigt ten 
ondergang. Het huis, door een goed mensch gesticht, 
ïccft een heiligheid, die verdwijnt, wanneer het door 
in deren wordt vernieuwd. Wie aan het einde van 
een gelukkig en achtbaar leven gekomen zijn, moe
ten droevig gestemd worden, als zij bedenken, dat 
de plaats waar zij hebben gewoond, die hun vreugde 
en hun leed gezien, ja medegevoeld heeft — dat 
lun huis, met alle herinneringen, die het bewaart, met 
al hun bezit, met alles wat hun dierbaar is, waarop 
zij hun stempel gedrukt hebben - dat dit alles van 
de aarde zal verdwijnen, zoodra zij hun plaats in 
het graf hebben ingenomen. Het moet hen verdrie
ten, dat hun huis niet geëerbiedigd zal worden door 
hun kinderen, omdat die daarvoor niets voelen en 
zullen mcenen, genoeg gedaan te hebben, door een 
gedenkteeken op het graf te doen stellen. Maar wat 
zij hoogschatten, zal worden veracht, de plaats die 

hen beschutte en herbergde zal in puin worden neer
gesmeten." 

„Ieder goed mensch zal zóó denken; geen goed 
zoon zal zijn vaderlijk huis zóó mishandelen. Waren 
de menschen wezenlijk menschen, dan moesten hun
ne huizen tempels zijn - tempels die niemand durt-
de schenden, tempels die ons tot heiligheid zouden 
voeren, indien het ons veroorloofd werd, daarin te 
wonen." 

„De huizen onzer nieuwe buurten spreken van ge
heel iets anders. Wie daarin wonen, denken er niet 
aan te blijven; zij willen hooger op, en over hun vroe
ger leven en hun voorouders moet men zwijgen, om
dat zij daar maar liever niets van hooren. Het ver
leden geeft hun slechts ergernis. Zij hopen steeds 
hun huizen te kunnen verlaten, om betere te kun
nen betrekken. Niemand geeft iets om den vrede, 
de heiligheid die het „te huis" zou kunnen hebbe i. 
De bevolkte huizen der nieuwe wijken met haar zwoe
gende en rustelooze bevolking verschillen van de ten
ten der Arabieren en Zigeuners slechts daardoor, dar 
zij minder voor licht en lucht toegankelijk, en min
der gunstig gelegen zijn. Deze bevolking offert haat 
vrijheid op, maar vindt er geen rust voor in le 
plaats; zij verandert telkens van woning, en toch 
ontbreekt het haar aan afwisseling, omdat alle huizen 
hetzelfde zijn." 

Ruskin wijst erop, hoe geheel anders men in vroe
gere eeuwen deed. Toen werd geen huis gezet of 
het kreeg zijn gevelsteen, waarop de stichter liet aan
brengen wat hem goed dacht, een wapen, een spreuk, 
een jaartal, een zinnebeeld. Hij zou willen, dat dit 
gebruik weer in zwang kwam, en dat onze woonhui
zen, als de vroegere, weer gedenkteekenen werden. 

En dan toont de schrijver aan, hoe ook bij de 
openbare gebouwen van vroeger ieder detail zijn be
teekenis had. De gebouwen, door het voorgeslacht 
ons achtergelaten, behooren wij ongeschonden weer 
aan ons nageslacht over te leveren. Wij hebben geen 
recht daarmede te handelen naar ons goeddunken. 

„Wij denken volstrekt niet aan de toekomst. En 
toch wordt iedere daad van den mensch verhevener, 
als zij met het oog op de tijden die komen zullen 
is verricht. Daarom, als wii bouwen, laat ons steeds 
denken, dat wij het voor de eeuwigheid doen. Laat 
het niet zijn voor onze oogenblikkelijke verheuging, 
voor ons gebruik alleen ; laat het werk zijn, waar
voor ons nageslacht ons zal danken. Laat ons be
denken, terwijl wij steen op steen stapelen, dat cr 
ten tijd zal komen, wanneer die stecnen als gewijd 
beschouwd zullen worden, omdat onze handen hen 
hebben aangeraakt. Dan zullen de menschen zeggen : 
„Ziet, dit hebben onze vaderen voor ons gedaan." 

„De roem van een gebouw is niet in zijn stecnen 
of in zijn goud. Die roem ligt in zijn ouderdom; als 
muren bespeeld zijn door de voorbijgaande golven 
van vele geslachten ,dan voelen wij, dat zij spreke.i, 
dat zij als wachters zijn, dat zij ons aantrekken, dat 
zij goedkeuring of veroordeeling van nicnschelijkc 
daden hebben te kennen gegeven. Zij zijn blijvende 
getuigen tegenover de menschheid, hun rust vormt 
een scherpe tegenstelling met de vergankelijkheid 
van het leven. Zij zijn de schakels, die lang vergeten 
tijden aan toekomende verbinden. En het is de gou
den kleur, waarmede het verledene de gebouwen ge
tint heeft, die hen pas waarde geeft, die hen doet 
spreken en leven." 

Na deze schoone regels volgt nu een dier uitwei
dingen, die bij Ruskin zoo vaak voorkomen. De schrij
ver tracht zich rekenschap te geven van wat onder 
schilderachtigheid verstaan moet worden. Zijn be

schouwingen over dit onderwerp hebben geen groote 
waarde, zooals reeds dadelijk daaruit kan blijken, dat 
Ruskin een onverholen afkeer van Rembrandt toont, 
en aan zijn werk slechts „parasietische verhevenheid" 
meent te mogen toekennen. 

En dan behandelt Ruskin ten slotte het restauree-
ren. „Wat de ware beteekenis van het woord restau
rat ie is, begrijpen noch het publiek, noch zij, aan 
wie de zorg voor openbare gedenkteekenen is opge
dragen. Dit woord beduidt de meest volkomen ver
nieling die een gebouw kan ondergaan; een vernie
ling, waaruit geen overblijfselen kunnen worden op
gezameld ; een vernieling die vergezeld gaat van een 
vervalsching der verwoeste zaak. Laten wij ons niet 
bedriegen, waar het iets zóó belangrijks geldt; het 
is even onmogelijk om dooden te doen verrijzen, als 
om iets, dat grootsch of schoon was in de bouwkunst, 
te restaureeren. Wat het leven was van het geheel, 
de geest die alleen gegeven werd door de hand en 
het oog van den werkman, kan nimmer meer wór
den opgewekt. Een andere geest kan door een an
deren tijd worden gegeven, en dan ontstaat een nieuw 
gebouw ; doch de geest van den dooden werkman 
kan niet opgeroepen worden, om andere handen te 
besturen, en andere hersenen te bezielen. 

„Het is een tastbare onmogelijkheid, eenvoudig iets 
te kopieeren. Want hoe kan mén oppervlakten ko-
piecren, die een halve duim zijn afgesleten? In die 
halve duim die verdween ging dc eigenlijke afwer
king verloren. Nu kunt gij trachten die afwerking 
opnieuw aan te brengen, doch dan kunt gij slechts 
gissen, hoe zij geweest zal zijn. Indien gij wat over
bleef, kopieert en wij aannemen, dat dit getrouw kan 
geschieden en dat geen zorg, oplettendheid en geld 
gespaard worden, is dan het nieuwe werk beter dan 
het oude? In het oude werk was althans een ig 
leven, eenige geheimzinnige aanduiding van wat ge
weest, van wat verloren was; eenige zachtheid in de 
wazige lijnen, die regen en zon hadden getrokken. 
Maar in de brutale hardheid van het nieuwe werk kan 
van dit alles niets aanwezig zijn. 

„Als een restauratie begonnen wordt, is het eerste 
wat men doet het oude werk in stukken te slaan; 
dan brengt men een goedkoope nabootsing aan, soms 
geeft men zich daar veel moeite en werk voor, doch 
het blijft een nabootsing, een kil model, met velerlei 
gissingen aangevuld. 

„Laten wij daarom nooit over restauratie praten. 
Zij is een leugen van het begin tot het einde. Gij 
kunt een nabootsing maken van een gebouw zoo 
goed als van een lijk. Ik zie niet in, welk nut het 
zou hebben, in de nabootsing van het lijk het ge
raamte, in (kit van het gebouw de oude muren te 
sluiten, doch beide is mogelijk. Maar het oude ge
bouw is vernield, en dat meer volkomen en meer mee-
doogcnloos, dan wanneer het tot stof was vergaan. 
Er is meer gevonden in het verwoeste Ninevé dan 
ooit uit het herbouwde Milaan voor den dag zal ko
men. 

„Maar, zult gij zeggen, een restauratie kan soms 
noodzakelijk zijn. Toegegeven. Doch zie die nood
zakelijkheid dan goed onder de oogen en begrijp, 
wat zij in zich heeft. Zij beduidt vernieling. Neem 
haar als zoodanig aan, breek het gebouw af, gooi zijn 
steenen in vergeten hoeken, gebruik ze om wegen 
te verharden, brand er kalk van als gij dit wilt; maar 
blijf eerlijk en stel geen leugen in hun plaats. 

„Als gij bijtijds zorgt, zal zulk een noodzakelijk
heid zich echter niet voordoen. Wij veronachtzamen 
de bouwwerken eerst, om ze later te kunnen restau
reeren. Draag echter zorg voor uw gedenkteekenen 
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en gij zult het buiten restauratie kunnen stellen. Het 
op zijn tijd nazien van daken en goten zal een ge
bouw voor ondergang behoeden. Zorg voor een oud 
gebouw met angstige zorg; spaar geen kosten, om 
het voor verder verval te redden. '1 el zijn steenen, 
alsof het kroonjuweelen waren ; versterk ze met ijzer, 
waar zij loslaten ; stut ze, waar zij dreigen in te stor
ten, en bekommer u niet om het aanzien dat het 
gebouw door deze hulpmiddelen krijgt. Beter is een 
kruk, dan een lichaamsdeel afgezet Èn wat gij doet, 
doe het met teederheid, met eerbied, en voortdurend ; 
dan zal nog menig geslacht in de schaduw van het 
bouwwerk kunnen wandelen. Eindelijk zal zijn laat
ste uur komen ; laat dan geen ontcerende en leugen
achtige plaatsvervanger het van de plechtige begra
fenis der herinnering berooven. 

„Het is onnoodig, hier verder over deze verwoestin
gen, door baldadigheid of uit onkunde begaan, te 
spreken. Want mijne woorden zullen toch hen niet 
bereiken, die het kwaad bedrijven. Maar of ik dan 
gehoord word of niet, ik moet toch de waarheid ver
kondigen, dat de vraag, of wij de gebouwen van het 
verledene al dan niet bewaren moeten, een vraag is, 
die geenszins met nuttigheid of persoonlijk voelen 
in verband staat" 

Hier maakt Ruskin in 1880 een aanteekening. 
„Neen, werkelijk, nooit heeft iemand meer dan ik 
zijn woorden verspild, nooit werd brood op bitterder 
wateren geworpen Dit slot van het zesde hoofdstuk 
is, geloof ik, het beste deel van mijn boek - - maar 
ik heb het te vergeefs geschreven." En wanneer men 
bedenkt hoe sinds 1850 de restauratiepest geen land 
van Europa onbezocht liet dan zal men zich dc bit
tere stemming van Ruskin begrijpen. 

„ W ij hebben geen recht aan dc oude 
gebouwen te k o m e n. Wij zijn de eigenaars 
niet. Zij behooren ten deele aan hen, die ze sticht
ten, ten deele aan de geslachten, die na ons zullen 
komen. De dooden hebben er nog steeds recht op; 
wij hebben geen recht om datgene weg te wisschen, 
dat spreekt van hun bekwaamheid, van hun gods
dienstzin of van wat dan ook, dat zij voor alle eeuwen 
in hun werk wilden neerleggen. 

„Wat wij zelf hebben gebouwd, kunnen wij ver
nielen. Maar het recht van onze voorgangers, die hun 
kracht, hun rijkdom en hun leven gaven, om iets te 
volbrengen, is met hun dood geenszins te niet ge
gaan. Die voorgangers hebben ons slechts het vrucht
gebruik hunner werken gegund. Wij moeten die wer
ken ongerept aan onze opvolgers overdragen. 

„Millioenen menschen zullen ons in de toekomst 
verwenschen, omdat wij zoo schandelijk en roeklocs 
met de werken van het voorgeslacht, die ons slechts 
in bruikleen waren gegeven, hebben omgesprongen." 

Het bovenstaande was geschreven, toen de redac
tie mij het opstel zond van den heer G„ dat in deze 
kolommen als ingezonden stuk plaats heeft gevonden. 

Beter dan ik het zou kunnen doen, heeft Ruskin 
aangetoond, waarom restauratie, zooals die sedert een 
vijftig jaar in zwang is, veroordeeld moet worden. 

„Wij hebben geen recht aan de oude gebouwen 
te komen", daarop berust alles. Dreigt er voor deze 
gedenkteekenen werkelijk gevaar, dan behooren wij 
door het aanwenden van gepaste middelen, dit ge
vaar af te wenden. 

Doch in verreweg de meeste gevallen, dat tot 
restauratie wordt overgegaan, is er geen het minste 
gevaar aanwezig. De gebouwen worden niet ooglijk 
genoeg meer geacht. Gelooft de heer G. dat het 
Muiderslot, het kasteel te Medemblik, de St. Bavo-

kerk te Haarlem, de St. Janskerk in den Bosch, de 
St. Servaaskerk te Maastricht, de Munsterkerk te 
Roermond, de St Walburgskerk-te Zutfen, om slechts 
eenige voorbeelden te noemen, zouden zijn ingestort, 
indien zij niet aan het restauratie-proces onderworpen 
waren geweest? Durft hij beweren, dat deze gebou
wen niet nog eeuwen hadden kunnen bestaan, indien 
men ze gelaten had, zooals zij waren? 

Sommige dezer gebouwen, en wel de drie, die ik 
het eerst noemde, heb ik grondig kunnen onderzoe
ken, eer de restauratie begon, en ik kan verklaren, 
dat niet het minste gevaar aanwezig was. 

In mijn leven ben ik eenmaal genoodzaakt ge
weest een oud gebouw te herstellen. Het was, toen 
ik als gemeente-architect te Amsterdam de St. An-
thonieswaag tot archiefgebouw moest inrichten. Dit 
gebouw is eene stadspoort van 1488, die in de 17e 
eeuw tot waag werd veranderd, met gildekamers 
daarboven. Er is toen pressie op mij uitgeoefend, om 
mij te bewegen, de 17e eeuwsche toevoegselen te ver
wijderen, en, op grond van de zeer kleine houtsnede
afbeelding die Cornelis Anthonisz. in 1544 van het 
gebouw maakte, de 15e eeuwsche vestingpoort weer 
te doen herrijzen. Ik heb echter dien drang weer
staan, en zoo is de Waag gebleven, wat zij was, en 
heeft Amsterdam een zijner meest beroemde stads
gezichten ongeschonden behouden. 

Aan de St Bavokerk te Haarlem zijn voor mij bij
zondere herinneringen verbonden, en ik houd van 
dit gebouw meer dan van eenig ander. Telkens als 
ik weer een steiger zag opzetten, als ik de oude ver
weerde steenen, die op mij neer hadden gezien in 
zoo treffende oogenblikken van mijn bestaan, mét 
ruwe hand zag weghakken, om door nieuwe vervan
gen te worden, heb ik de restauratie uit den grond 
van mijn hart verwenscht. 

Het is mogelijk, dat door dit bedrijf, zooals de 
lieer G. zegt menschen, „die anders niet zouden kun
nen rondkomen" geholpen zijn geworden met een 
„passenden" werkkring. Maar waarom moest nu juist 
dit gedenkteeken aan deze menschlievendheid wor
den ten offer gebracht? Het had geen ander gebrek 
dan dat het zijn kloeke grijsheid toonde; aan ver
val van krachten leed het geenszins. Nu is de grijs
aard met velerlei blanketsel, poudre-de-riz, rouge en 
haarverf besmeerd, om hem er als een jongmensen 
te doen uitzien. En opdat alles te beter zou blijven 
zitten, heeft men hem zijn oude rimpelige huid af
geschaafd nog daarenboven. Midas is niet vrecsehj-
ker gevild geworden. En de menschen vinden nu den 
grijsaard belachlijk, omdat hij zich zoo dwaas heeft 
laten toetakelen 

Maar hij zal zich wreken. Want hij zal nog staan, 
als al de menschen van den „passenden" werkkring, 
als degenen die aan zijn mishandeling een broodje 
verdienden, onder de groene zoden liggen. En als 
dan een ander geslacht dat beter dan het tegenwoor
dige begrijpt welke vrome eerbied aar. oude gedenk
teekenen moet bewezen worden, gewaar wordt wat 
men hem heeft aangedaan, dan zullen, om met Rus
kin te spreken, „millioenen menschen hen verwen
schen". 

Ik wil gaarne gelooven, wat de heer G. verzekert, 
dat de heeren De Stuers en Cuijpers het „hatelijk" 
zullen vinden, voor wandalen te worden uitgemaakt. 
Zij hebben het toch zoo goed bedoeld immers! Maar 
zij hebben te veel ijver getoond. Hadden zij alleen 
gezorgd, dat het oude behouden bleef, zóó als het 
was, zij hadden lof verdiend. Hun wandalenwerk be
gon pas toen zij aan het retoucheeren, aan het bij
werken, aan het opfrisschen gingen. Tot hun veront
schuldiging valt aan te voeren, dat men in het bui-
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tenland desgelijks gedaan heeft; maar zal het nage
slacht die verontschuldiging laten gelden? 

Beeldhouwwerken en schilderijen zijn tot voor kor
ten tijd ook geretoucheerd, bijgewerkt en opgefrischt 
en dat in geheel Europa, onder toejuiching van een 
vroeger geslacht Het tegenwoordige echter oordeelt 
anders over deze wijze van handelen. En reeds zien 
wij overal tcekenen, die erop wijzen, dat het niet 
lang meer duren zal, of het restaureeren van gebou
wen zal even hard beoordeeld worden als dat van 
beeldhouwwerken en schilderijen, die nu door het 
proces „voor goed bedorven" worden geacht. 

Ruskin had een profetischen stijl, maar ook een 
profetischen blik. Zijn boetprediking is lang in den 
wind geslagen, doch zijn woord blijft en de waarde 
daarvan wordt reeds meer en meer erkend. 

A. W. W. 

R E S T A U R E E R E N . 

(Ingezonden.) 
Het stuk over restaureeren, geteekend A. W. W., 

en in no. 9 van „De Opmerker" geplaatst, doet mij 
een kleine ruimte in uw blad vragen voor een paar 
opmerkingen. 

Vooreerst schrijft daar de heer W., dat hij meermalen 
op 't onzinnige der restauraties gewezen heeft, doch 
van instemming nooit iets vernam, tot dat nu in het 
weekblad „Architectura" de heer V. H. een artikel 
plaatste, dat zich geheel bij zijne zienswijze aansluit 

De heer W. heeft dus zeker, een paar jaar geleden. 
„De Telegraaf' en „N. R. C. over dat onderwerp niet 
gelezen, anders zoude hij bemerkt hebben dat om 
nu maar bij deze bladen te blijven, daarin en zelfs 
op geen allerzachtsten toon, tegen enkele restauraties 
geageerd werd. Dit nu echter heeft met verdienste 
van restaureeren weinig te maken. Een andere reden 
is dan ook de oorzaak van dit schrijven. 

De heer W. herhaalt hier en heeft in 1886 reeds 
uitgesproken o. a het volgende •. „Een architect uit 
„de ióe eeuw, die een portaal moest zetten voor een 
„kerk uit de middeleeuwen, deed dit in zijn eigen 
„stijl. Ieder ging zijn eigen weg en zoo drukte elke 
„eeuw haren stempel op het gebouw. Ieder deel ver
haalde zijn eigen geschiedenis. Maar ten slotte kwam 
„de I9e-eeuwsche architect en daar deze niet, evenals 
„zijn voorganger, een eigen taal had om zich in uit 
„te drukken, en daarenboven de geschiedenis van zijn 
„tijd niet waardig achtte om verhaald te worden, 
„bediende hij zich van de kunsttaal van het voorge-
„slacht om een leugen op te disschen De 
„ige-eeuwsche architect kan de kunsttaal van het voor-
„geslacht niet spreken zooals het behoort; allerlei 
„moderne denkbeelden komen hem telkens hinderlijk 
„in den weg, enz. enz." 

Over dit laatste punt is reeds zooveel gesproken en 
geschreven, dat ik daarop niet zal terugkomen. Gedu
rende al dat geschrijf heb ik steeds te vergeefs naar 
een echt middeneeuwsch Romaansch of Grieksch ge
bouw (in dezen tijd gebouwd) gezocht en, buiten oud-
Amsterdam of oud-Antwerpen, het nooit gevonden. 
Doch zooals ik schreef, over dit punt basta. 

Eene andere vraag echter is het wat de heer W. 
dan wil als wij, ige-eeuwers, zooals hij schrijft, geene 
kunsttaal bezittende, gedwongen worden door 
den toestand van een oud gebouw, het voor instorten 
of voor vernieling der onderdeden te bewaren. Zou
den wij dan aan een Gothische kathedraal bijv. den 
walgelijken fantasiestijl moeten gebruiken, die nu 
ongeveer (zooals wij ten minste hopen) tot het ver

leden gaat gehooren en vóór eenige jaren in gebruik 
kwam? Dit toch zal de heer W. niet wenschen, geloof 
iK. Maar wat dan? De St Janskerk te 's Bosch, de 
Groote Kerk te Breda bijv., indien men ze zóó laat 
vergaan dan zijn ze binnen eenige jaren niet alleen 
geheel verweerd, maar zelfs voor den dienst onbruik
baar geworden en rijn alle details door ouderdom 
verloren gegaan, zoodat nog sléchts grijze brokstukken 
zullen overblijven, gevaarlijk voor voorbijgangers en 
bezoekers, zonder belang voor den bouwmeester. Be
doelt de heer W. dan soms, dat men het gebouw 
sluite, het omlieine, of herstelle met ongeprofileerde 
blokken en afdekkingen? Indien hij hier een voor 
de kunst waardevol en voor de practijk uitvoerbaar 
middel aan de hand kan doen, geloof ik dat zijne 
klacht over alleen-staan niet lang zou behoeven her
haald te worden. Schrijver dezes (en ik weet zeker, 
vele collega's) zijn evenals de heer W. de mcening 
toegedaan, dat menig oud gebouw zoowel hier als 
in het buitenland door onoordeelkundige restauratie 
bijna alle kunstwaarde verloren heeft. Daartegenover 
staan ook oude gebouwen, die door de restauratie 
niet alleen wederom zonder ongerustheid kunnen be
trokken worden, maar ook een sieraad geworden zijn 
voor de plaats waar ze zijn opgericht. Ik herhaal het 
echter dat mijn inziens veel, zeer veel, voor altijd 
bedorven is. De groote fout ligt echter, dunkt me, 
n iet in de res taurat i e zelve, maar in de 
omsUuidigheid, 1°. dat vele gebouwen worden geres
taureerd door architecten, die hunne handen met 
andere werken overvol hebben eh daarenboven nog 
v e r s c h i l l e n d e gebouwen tegelijk restaureeren; 
2". dat dikwijls bij particuliere restauraties alleen 
gelet wordt op naam en connecties, zonder van de 
kunde van den architect behoorlijk overtuigd te zijn. 
Eene commissie van monumenten, als in België, is 
dunkt mij, 't eenige middel om dit laatste kwaad 
tegen te gaan. Een architect moest ook nooit meer 
dan één of» twee gebouwen t e g e 1 ij k restaureeren, 
hij kon zich dan behoorlijk van alles op de hoogte 
houden en met hart en ziel zich aan zijn taak wijden. 
Er bleef dan ook voor menigeen, die thans bijna niet 
weet rond te komen, eenig vooruitzicht op een hem 
passenden werkkring over. Dat de fantasie bij vele 
restauraties een voorname rol speelt is wederom een 
ander punt, dat hier wegens de omvangrijkheid der 
stof niet kan worden behandeld. De vraag is hier 
slechts: Moet een oud gebouw bij verval hersteld 
worden ; zoo ja op welke wijze; zoo neen, wat dan? 
Dat de heer W. de mcening is toegedaan, dat goede 
restauratie wel degelijk mogelijk is, blijkt verder uit 
zijn schrijven, waar hij zegt: „Is de restauratie ge-
„schied door iemand, die zich in den stijl gehed had 
„weten in te werken, dan zal de oudheidkundige tel-
„kens moeten twijfelen of hij de echte vormen of de 
„namaak aanschouwt". 

Ten slotte zegt de heer W.: „De heeren Cuypers 
„en De Stuers hebben hier-te-lande al het kwaad 
„gesticht. Zonder hen zou er van restaureeren niet veel 
„gekomen zijn. Het nageslacht zal hen als wandalen 
„brandmerken". 

Indien de heer W. de wij ze van restaureeren 
zakelijk besprak, zouden zijne woorden misschien 
meer bijval vinden ; nu hij alleen het h e r s t e l l e n 
wil tegengaan, zonder eene practische oplossing daar
tegenover te stellen, geloof ik dat zijne uitdrukkingen 
als deze meer kwaad dan goed stichten en aan de 
goede adressen als hatelijk worden betiteld. 

Bepaalt hij zich tot de manier, waarop vele restau-
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raties worden geleid, wil hij het goede van liet kwade 
onderscheiden, keurt hij op voor het bewaren van het 
karakter in de te restaureren monumenten, wijst hij 
op het goede en het bedorvene daarvan, dan zal en 
moet zijn woord ingang vinden. 

G. 

DE STAAKT DER MITS. 

Toen wij. bjj bet bespreken vsn het rapport der beeren Knuttel, 
Peters en Nieuwenbnis, uitgebracht in zake de instorting der buizen 
in de Pieter Nieuwlandstraat te Amsterdam, als onze meening 
te kennen gaven, dat de berg een muis gebaard had, maar dat 
die muis een Blaart zou hebben, verwachtten wg niet, dat het 
lieest|e er drie zou blijken te bezitten. 

Drie staarten vinden wg in de motie, door den heer Hcineken 
ingediend, toen de Raad zich met het onderwerp bezig hield, 
waarbij verklaard wordt dat: lo de Raad het Leireurt dat aan 
de rapporteurs niet zgn verstrekt alle middelen, noodig tot ban 
onderzoek; 2o. de Raad het almede betreurt dat de reorganisatie 
van het bouwtoezicht geeu betere resultaten opgeleverd beeft, en 
3o. dat de Raad aandringt op krachtige reorganisatie vsn dat 
toezicht. 

Het eerste deel van de motie werd aangenomen met 32 tegen 
4 stemmen, een besluit dat ieder zul verheugen en dat te meer 
beteekenis krijgt, omdat de voorzitter zijn volle gewicht in de 
schaal wierp. Het is nog niet te voorzien hoe lang deze staart 
zal worden. 

Over het tweede deel van de motie, dat eene afkeuring bevatte 
over bet beleid van den inspecteur van het bouwtoezicht staakten 
de stemmen. Voor gezegden ambtenaar ligt hierin een niet te 
miskennen vingerwijzing, dat hij wel zal doen zgn betrekking op 
te geven. 

Tot stemming over punt drie kwam het nog niet. Ook de 
beide andere stanrten hebben dus nog kans om te groeien. 

Er is in de geheele zaak veel duisters. Waarom was de heer 
Vening Meinesz alleen aan het woord, waarom zweeg de beer 
Blooker geheel'r Wuarom werd de inspecteur van het bouwtoe
zicht door den burgemeester in bescherming genomen, ook nadat 
alle deskundigen het er over eens waren, dat de titularis er niet 
in geslaagd was, zjjn beleid uit een technisch oogpunt te recht
vaardigen 't Waarom is er, toen de betrekking geschapen werd, 
geen oproeping van rollicitanten gedaan, maar werd de tegen
woordige inspecteur benoemd, ofschoon hjj nooit iets op bet ge
bied van bouwtoezicht gepresteerd had:- Is bet waar dat de in
specteur, zooals de voorzitter zeide, .door volkomen onafhanke
lijk, zondir aanzien des persoons zijn ta*k te vervullen, zich vele 
vijanden gemaakt heeft", vijanden onder wie zich vrij wel de 
helft der raadsleden zou bevinden t Waarom nam geen enkel 
raadslid het voor den inspecteur en? 

Deze vraten zouden nog met vele andere kunnen worden ver
meerderd. Misschien dat de te wachten verdere openbare behan
deling der zaak er bet antwoord op brengt. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
UTRECHT. In aansluiting van vroegere mededeelingen omtrent 

de door de Vereeniging tot veredeling van bet Ambacht open
gestelde gelegenheid voor timmerlieden, meubelmakers, smeden 
en huisschilders. om door het afleggen van proeven van bekwaam
heid den graad van meester of gezel in hun vak te verwerven, 
kan thans worden gemeld, dat deze proeven, den 19n Februari 
jl. ts Utrecht aangevangen, den 1711 Maart daaraanvolgende zgn 
geëindigd, met den navolgenden uitalag. 

Aantal candidaten ingeschreven 3ti, opgekomen 25, terugge
trokken 3. afgewezen 6. 

Geslaagd 17, namelijk voor de meesterproef in het timmeren: 
A. de Wijs, te Haarlem; .1. Odinot, te Arnhem; W. A. Stroo, te 
Vlissingen; T. Feeostra, te 's-Gravenhage; voor degezellenproef: 
B. Jansma Jz., te (ironingen; J . Selders, te Vleuten; A. Thoolen, 
te 's-Gravenhage, B. v. d. Heide, te Warga. 

Voor de gezellenproef in het meubelmakeo: P Gerbenzon, te 
Leeuwarden. 

Voor de meesterproef in het smeden: J . J. van Leeuwen, te 
Arnhem; idem sis gezel: E. A. I ion ma. te Alkmaar; H. van 
Manzon en J. Deys, te Utrecht. 

Voor de meesterproef in het huisschilderen: J . Wingen, te 
Maastricht; idem als gezel: L. Blok Az., te Woerden; C. Verhaar 
en M. Smit. te Utrecht. 

Aan alle opgekomen candidaten zjjn afschriften van de door 
hen behaalde cijfers verstrekt, in den vorm van een examenstaat. 
Op nader te bepalen plaats, tijd en wijze zullen hun de desbetref
fende diploma's worden uitgereikt. Voor deze proefaflegging waren 
bereidwillig lokalen beschikbaar gesteld door het bestuur der 
ambachtsschool en de directie der Maatschappij tot exploitatie 
van Staatsspoorwegen te Utrecht. 

AHNIIKM. De algemeene vergadering der Vereeniging van Neder-
landsche Steeofabrikanten werd den 23sten Maart alhier gehou
den, onder voorzitterschap van den heer Jules van Hasselt. 

Behalve de huishoudelijke zaken kwamen de volgende bestuurs
voorstellen iu behandeling: 

I. a. om de steeuvorm-campagne niet vóór 30 April te beginnen ; 
b. om de productie over lttUO met 10 pCt. te verminderen, ver
geleken met 1899 

II. Over te gaan tot het benoemen van eene commissie voor 
het onderzoeken naar de mi idolen, die moeten worden aange
wend, om voor de toekomst meer normale prijzen te waarborgen. 
Inleider de heer 8. M. van Wg'ck. 

EKSCBEOE. Voor de benoeming tot directeur der gemeente-gas
fabriek zgn voorgedragen de heeren M. de Jongh, ingenieur, en 
J. Kutten, technoloog, beiden te Amsterdam. 

— Aflevering 3 van De Natuur (uitgave van J. G. Broese te 
l'trecht) bevat: 

Inaekten, die op tsbak leven, door Dr. J . E. Kombonts.—)De 
verpleging der gewonden in den oorlog, door Dr. R. G. hgkens.— 
De snelle veroudering van hout door een electrische werking, 
door H. — Het voortbrengen van vuur, Voorheen en Thans, door 
Dr. A. J. C. Snijders. De vooruitzichten vau het gloeilicht, door 
Dr. L. Bleekrode. — „Gooiland". De Flora, door C. J . Koning. — 
Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, door Ant Pannekoek. — 
Boekaankondiging. — Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— Bg den Rijkswaterstaat hier-te-lands zjjn: 
benoemd tot opzichter Ie klasse A. D. G. ten Doesschate, 

thans 2e klasse; tot idem 2e kl. A. Kooreman, thans 3e kl., en 
tot idem 3e kl. A Nieuwland, thans 4e klasse. 

— Bg den waterstaat in Nederl.-Indië is: 
een jaar verlof verleend aan den ingenieur 2e kl. F. M. 

E. L. Kerstens; 
toegevoegd aan den chef der 5e waterstaatsafdeeling voor 

het toezicht op en het beheer van de Pekalen-werken (residentie 
Probolinggo) de opzichter 3e kl. H. E. van Put, en aan den chef 
der 2e waterstaatsafdeeling naar de oi nemingen en werken in de 
residentiën Tegal en Pekalongan, de ingenieur 2e kl. J C. van 
Aalst; 

overgeplaatst naar de resid. Probolinggo, de opzichter 2e 
kl. A. W. de la Kambelje. en io de le watersiaatsafdetiling naar 
Kediri, de ingenieur le kl. J. Wilae; 

geplaatst in de resid. Soe rabaja de ambtenaar op non activiteit, 
dienstdoende opzichter 2e kl. D. O. L. Tbedens; 

gesteld ter beschikking van den chef der irrigatie afdeeling 
Braotaa, met Malang als standplaats, de ter beschikking gestelde 
ambtenaar op noo-activiteit, laatst ingenieur 2e kl. J. F. Yuant. 

— Bij kon. besluit is aan (1. J . van der Goes, te Rotterdam, 
op verzoek, eervol ontslag verleend als hoofdopzichter over reohta-
gebouwen, gevangenissen en Koks opvoedingsgestichten. 

— De heer L . W. van der Made, opzichter 2e klasse bij den 
Rijkswaterstaat, wordt op 1 Mei van Doesburg overgeplaatst naar 
Apeldoorn. 

— l!jj beschikking van den Minister van Bioneolandsche Zaken 
is, met ingang vau 1 April, benoemd tot opzichter bij het onder
houd der gebouwen van onderwijs enz, ter standplaats Leiden, 
T. H. Slinger, thans buitengewoon opziebter bij de uitvoering van 
werken aan het Kijkskrankzinnigeogeeticht te Medemblik. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat zgn be
noemd tot buitengewoon opziebter H. de Leeuwark te Giesendam, 
by de kanaalverbreeding en oeververdediging der Zuid-Willems
vaart tusschen de sluizen no. 7 en 8, en bij bet vernieuwen van 
psalregels, aansluitende aan de benedenhoofden van de sluizen 
no. v en 11 der Zuid-Willemsvaart, en W. A. Dormaar Pi . te 
Goes, bij de werken tot het vernieuwen en op diepte houden van-
de buitenhavens van het kanaal door Zuid-Beveland. 

— Te Almeloo is benoemd tot gemeente-architect, tevens be
last met toezicht op de gemeentereinigingsdienst, de heer P. 
Kolpa, thans opzichter bg de gemeentewerken te 's-Gravenhage. 

— Bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen zgn 
benoemd tot aspirant-adjunct-ingenieurs de heeren E. C. H, van 
Dijk, W. van Veen en H. H. E. K. Westenberg. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Tweede onderwijzer in het timmeren asn de 

ambachtsschool ie Tiel, op eene jaarwedde van / 700. Inlichtingen 
bjj den directeur J . W. Willemsen. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneeraen tweemaal per /aar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel intomende brieven.) 

— C h e f de b u r e a u of eerste teekenaar op omstr. /120 
talaris. Adres ouder letter H. O. aan het bureau van dit blad. 
'Aavertentie in du uommer.) (2) 

— Een a s s i s t e n t o p z i c h t e r - t e e k e n a a r , goed op de 
hoogte met detailleeren eu volkomen bekend met het maken van 
lichtdrukken, zoekt plaatsing. Adres no. 76, bureau dezes. (2) 
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H E T VROEGER B E H E E R DER 
AMSTERDAMSCHE OPENBARE WERKEN. ) 

(Slot van blade. 91.) 
Stalpaert was biervoor wel dankbaar, maar niet 

voldaan. Hij wendde zich weder tot Burgemecsteren. 
en deze besloten den 1211 October 1663 „Het requeste 
van Daniel Stalpaert, verzoekend een verecringhe 
voor de caert van Amsterdam by hem uytgegeven, 
boven hetgeen hy heeft genoten te stellen in handen 
van de heeren Thesauricren om te examineren ende 
raport te doen". 

Volgens rapport van Thesauricren ontving Stal
paert ' den 1511 November 1663 een vereering van 
/ 3 I 5 - , . , . 

In l(>;0 verzocht de architect om verhooging van 
loon. De Oud-raad besloot: „Is gelesen de requeste 
van Daniël Stalpaert, deser Stede architect, versoe-
kende in consideratie van sijn veelvoudige extra-
ordinaris diensten, zoo int lantmeeten als anders, 
extra-ordinaris te mogen worden gerecompenseerd, 
ofte bv vermeerdering van tractement gehonoreerd. 

"Waero'p synde gedelibereerd is goet gevonden ende 
verstaen syn architects tractement, in consideratie 
van 't geen voorschreven, 't augmenteren met de 
somme van twee hondert caroli guldens, dus dat sijn 
tractement voortaen sal worden betaelt met achttien-
honelert guldens jaerlyx". 

De resolutiën van den Oud-raad en die van thesau
rieren vermelden Stalpaert daarna niet meer. Blijkens 
de kerkelijk huwelijks-proclamatiën was Stalpaert in 
1639, 'toen hij met Margaretha Fransen trouwde, 24 
jaar, en dus in 1615 geboren. In 1670 was hij 55 jaar 

*) Lezing, gehouden 5 Maart 1900, voor de Amsterdamsehe Ver-
eeniginj; van Gemeente-Ambtenaren „A. P. 

oud, en het is niet onwaarschijnlijk, dat hij nog 
langer in dienst bleef. 

In 168a was hij echter geen stads-architeet meer, 
want op een lijst van ambtenaren, 111 Maart van dat 
jaar opgemaakt, komen slechts voor: de stads-tim-
merman, de stads-metselaar, de stads-onder-metselaar, 
de stads-opziencr van de graaf- en modderwerken, 
de stads-smid, de stads-stcenhouwer, dc stads-schui-
tenmaker, de stads-onder-stratenmaker en de stads-
loodgieter en leidekker. 

In 1O91 was er geen stads-steenhouwer meer, als 
Commelin ten minste vertrouwbaar is in zijn opgaaf, 
dat toen de steenhouwers onder den „opper-metselaar" 
stonden. Sinds 1685 was echter het personeel uitge
breid met een opzichter der stads-lantaarns, tevens 
waarnemer van dc stads-brandspuiten en génerale-
brandmeester. De titularis was de schilder Jan van der 
Heyden, die zoowel lantaarns als brandspuiten had 
uitgevonden. Amsterdam was toen, wat zijn straat
verlichting en brandweer betrof, alle steden der wereld 
de baas. 

In 1712 werd een weddeboek der stads-ambtenaren 
aangelegd, dat, geregeld bijgehouden, voor het tijd
perk tot 174G belangrijke gegevens verschaft. 

Het administratief personeel der openbare werken 
bestond toen uit een penningmeester, die tot 171 > 
ƒ 1450, later ƒ 1000 genoot ; een boekhouder op 
ƒ ioèx), na 1728 op ƒ 800 's jaars ; een klerk op ƒ 300 
bezoldiging en een „schrijver in 't stratenmakershok" 
die ƒ 350 per jaar ontving. 

Het technisch personeel bestond uit 1 den stads
timmerman, die, behalve vrij wonen, tot 172S ƒ I20O, 
later ƒ 9 5 0 'sjaars had; den stadsmetselaar, die ook 
vrij woonde en een bezoldiging van / 800 ontving; 
den opzichter van de stads-schutsluizen en 't circu
leren der wateren, die ƒ 800 genoot, doch wiens be-



9« 99 

trekking in 1750 werd opgeheven ; den opzichter van 
de stads-graaf- en modderwerken en 't verdiepen dei-
wateren, die met ƒ 1200 gesalarieerd werd ; den stads-
schuitenniaker, die vrij woonde en / 040 per jaar 
ontving; den stads-smid, met / 700 beloond ; den 
stads-stratenmaker, op ƒ O24 aangesteld; den opzich
ter der stadslantaarns, die ƒ 700 had ; den opzichter 
van de stadsbrandspuiten en generale brandmeester, 
die ƒ 3 1 5 ontving, en den waarnemer van de stads
brandspuiten, die ƒ 800 tracteinent genoot. 

De laatste drie betrekkingen werden tot 172b door 
Jan van der Heyden, de jonge, vervuld. In 1729 werd 
een der betrekkingen opgeheven, en wel die va;i 
ƒ 3 1 5 jaars. 

Sinds het aftreden van Stalpaert, die dc eenige 
„stads-architect" der 17e eeuw geweest is, had de Oud-
raad geen nieuwen titularis benoemd, misschien om
dat de behoefte niet gevoeld werd. De Oosterkerk, 
in 1O71 voltooid, was nog door Stalpaert ontworpen 
en uitgevoerd. Sinds deed de stad geen bouwwerken 
van belang meer verrijzen, doch bepaalden Thesau
rieren, daar de stadsfinanciën zich in geen besten 
staat bevonden, zich tot het meest noodzakelijk onder
houd. 

De zeer nuchtere Eilandskerk, in 1736 voltooid, 
kan best door den toenmaligen stadstimmerman Wil
lem van Dieden ontworpen zijn. 

Maar in 174(1 besloot de Oud-raad tot eene reor
ganisatie, waarbij een Directeur-generaal aan het 
hoofd der Stadswerken werd geplaatst, op een trak
tement van ƒ 1500. De keuze viel op Gerard Frede-
rik Maybaum, die het ambt tot aan zijn dood, in 1708, 
vervulde. In 17(10 had hij, wegens zijn hoogen leef
tijd, 0111 een assistent verzocht, en Burgemeesteren 
stelden 2 Januari 17(17 als „mede-Directeur" aan Cor
nelis Rauws, die als ingenieur in de Generaliteits
landen, waaronder men toen Noord-Brabant en Lim
burg verstond, werkzaam was. Hij kreeg een tracte-
ment van ƒ 1800, dus meer dan Maybaum, die een 
jaar later overleed. 

Rauws werd den 2211 Juli 17O8 als Directeur-Gene
raal benoemd. Zijn bezoldiging werd bepaald op 
ƒ 3300, met ƒ 700 aan emolumenten, welk bedrag de 
stad waarborgde. Het boek der besluiten van den 
Oud-raad is ten zijnen opzichte nogal uitvoerig, het
welk ons vergunt eenig denkbeeld te krijgen van de 
positie, door Rauws ingenomen. 

De Directeur moest „sig ten zynen koste voorsten 
van een bequaam Reytuyg en Paard", om steeds daar 
te kunnen zijn, waar Burgemeesteren of Thesaurieren 
hem wenschten te zien. Ook het „tent jagie" der stad 
stond tot zijn beschikking, om te varen. 

Zijn kantoor werd „van stadsweegen onderhouden 
en met schrijfbehoeften als na gewoonte van de The
saurie verzorgt" Verscheidene ambtenaren waren op 
dat kantoor werkzaam. Daar zat de „secunde Boek
houder ter Thesaurie" Gcrrit Pumper, die een dag 
geld van 24 stuivers van stadswege ontving en aan 
wien Wynand Wiltens „die de eygenlyke Boekhou
der" was, per week 40 stuivers uit zijn eigen zak moest 
}>etalen. 

De assistent-Boekhouder genoot 18 stuivers per 
dag uit de stadskas, en 40 stuivers per week van 
Wiltens. 

Als technische hulpkracht vinden wij daar Gijsbert 
van Duimen, die 30 stuivers per dag genoot. Voor dit 
ambt, dat met onderbaas betiteld werd, moest daar-
en boven „een bequaam persoon worden aange-
queekt". 

Een boodschaplooper, die het betrekkelijk hooge 
loon van 18 stuivers per dag had, was mede aan het 
kantoor verbonden. 

Rauws moest het aanvankelijk zonder assistent 
doen. Pas den 3111 October 1771 werd de luitenant
ingenieur Dalhof als onder-Directeur van Stads-wer-
ken aangesteld op een loon van ƒ 1500. Deze was 
belast met het maken van teekeningen, bestekken en 
kaarten. Hij mocht daarvoor geen teekenaarslöon in 
rekening brengen. 

Rauws kwam in 1772, bij den brand van den Stads
schouwburg, om het leven, toen hij poogde menschen 
te redden. Hij stond bij de heeren in groot aanzien. 
In 17O8 was hem „als belooning voor veel moeyte en 
applicatie, in verscheyde opsigten aangewend", een 
gratificatie van ƒ 1000 toegekend, mede als „tege
moetkoming in het aanschaffen van chais en paard". 

Zijn opvolger, Jacob Eduard de Witte, trad 10 Juli 
1772 in dienst. Ook over hem worden vele bijzonder
heden in het boek der besluiten gevonden. Zijn trak
tement was ƒ 4500; voor paard en chais kreeg hij 
ƒ 600 in eens. Hij mocht, voor de verwarming en 
de verlichting van zijn kantoor, aan de stad in reke
ning brengen 50 ton turf en 100 pond kaarsen per 
jaar. 

Onder dezen Directeur begint het stelsel van aan
besteden naast dat van eigen beheer in zwang te 
komen. Aangaande hem toch vinden wij bepaald: 
„Hij zal, volgens zijn instructie, moeten nagaan, of 
de werken, die bij de hand zullen worden genomen, 
ook van die natuur zijn, dat deselve tot meerder voor
deel zouden kunnen worden aanbesteed". 

Het „generaal op/.igt over de stads-bazen" was hem 
uitdrukkelijk opgedragen. lederen Donderdag, des 
morgens ten 10 uur, moest hij op het Stadhuis komen 
„0111 de ordres van Thesaurieren te vernemen". 

Voorts was bepaald i „Hij zal sig moeten toeleggen 
om kennisse te bekomen van het circuleeren der 
Stads-Wateren en van de werking der sluyzen en 
molens, om de stank in de burgwallen zooveel doenlijk 
voor te komen". 

De Witte heeft zijn ambt slechts vijf jaar vervuld. 
Den ion Juli werd hij oneervol ontslagen „om reden 
van diversche malversatiën". De onder-Directeur, Jan 
Samuel Creutz, werd tijdelijk met het beheer belast. 
Doch daar Burgemeesteren en Thesaurieren van oor
deel waren, dat de „malversatiën" minder zouden voor
komen, als men niet één Directeur had, voerden zij 
eene reorganisatie in, en benoemden drie Directeuren, 
ieder op een wedde van ƒ 1500. De eerste dezer drie 
was de reeds genoemde Creutz, die de woning aan 
den Timmertuin kreeg, de tweede was Abraham van 
der Hart, architect, de derde Johannes Schelling. 

Hen waren verscheiden voorrechten toegekend, die nu 
een ietwat vreemden indruk maken. Wij vinden om
trent hen bepaald : „Zij zullen in de publicque kerken 
en kapellen deeser stede haar sitplaats mogen neemen 
in Regentengestoelten en aan deeser Steede Poorten 
vrydom van Poortgeld genieten, alsmeede een vnj 
acces tot den Schouwburgh". 

Creutz werd belast met het beheer van de schuiten-
makersvverf, de stratenmakerswerf, de lantaarns, de 
brandspuiten enz. Van der Hart beheerde de gebou
wen, de timmer-, metsel-, smids- en schilderswinkel. 
Schelling was met de aard- en waterwerken, benevens 
het toezicht op de rentegevende eigendommen belast. 

Deze toestand duurde tot 1795. 
Het bouwtoezicht vormt op het oogenblik zeker 

niet het minst belangrijke deel der afdeeling Publieke 
Werken. Zulk bouwtoezicht bestond te Amsterdam 
reeds sedert het begin van de 16e eeuw. Men noemde 
de ambtenaren der bouwpolitie „rooimeesters". Oor
spronkelijk waren zij drie in getal, doch 30 Januari 
1680 werd hun aantal op vier gebracht. 

Een kantoor hielden zij er niet op na. Zij moesten 

iederen ochtend van 8 - 9 uur en iederen middag van 
l—2 uur zich vervoegen op een aangegeven plaats, 
in de 17e eeuw bij de beurs „om seckérlyck gevonden, 
aenghesproken ende ghebruyekt te connen worden 
bv deghene dien t' ghelieft'of die haer van noode 
heeft". 

De keuren, waarin de bouwverordeningen der 16e, 
17e en 18e eeuw vervat zijn, hadden aan de rooi
meesters uitgebreide bevoegdheden gegeven. Wij zul
len die keuren zoo aanstonds wat nader bezien. Een 
wedde genoten de rooimeesters niet Wie van hen 
gebruik moest maken, was verplicht hen te betalen 

< naar een vast tarief. Het laagste loon per keer was 
-i stuiver, het hoogste 18 stuivers, wat betaald moest 
worden als er aan „de Heeren van den Gerechte" te 
rapporteeren viel. Buiten de muren der stad werd het 
tarief verdubbeld. 

De rooimeesters waren verplicht hunne inspectiën 
twee aan twee te verrichten. Wie tegen de kosten niet 
opzag, kon er ook drie of vier laten komen. 

Reeds den 511 October 1521 had „Kaerle, by der 
gratie Gods ghecoTen Roomschen Keyser, grave van 
Hollandt", verordend, dat binnen Amsterdam geen 
houten waaiden of huizen gemaakt mochten worden, 
en dat, die hernieuwd werden, van steen moesten wor
den herbouwd. 

De eigenlijke bouwverordening was de keur van 
1505, die in 1638, 1650, 1603, 1(1(19 en 1701 „geani-
plieerd" werd Overtredingen werden door de rooi
meesters bij de schepenbank aangebracht. Legde deze 
boeten op, dan kreeg de rooimeester, die de bekeuring 
gedaan had, daarvan een derde, wat ongetwijfeld den 
ijver zal hebben geprikkeld. 

In vele opzichten overtrof de bouwverordening van 
den regententijd de tegenwoordige. Geen kalk mocht 
gebruikt worden, of zij moest door de rooimeesters 
eerst gezien worden, „terwyl die beslagen werd". Werd 
de mortel niet goed bevonden, of zag een rooimeester 
onder het metselen, dat er ondeugdelijke waar werd 
gebezigd, dan verbeurde de meester metselaar 3 caroli 
guldens. Ook alle steenen moesten vooraf door de 
rooimeesters worden gekeurd ; die niet goed werden 
bevonden, moesten onmiddellijk buiten de stad wor
den gebracht. 

Reeds in de keur van 1505 vindt men uitvoerige 
bepalingen omtrent fundamenten, dikte van muren, 
putten, riolen, waterloozing, hoogte van stoepen, het 
voorspringen van luifels en uithangborden, pothuizen 
en privaten. Ja zelfs is daar een lijst te. vinden van 
straten, die te smal werden geoordeeld, om er huizen 
met luifels, stoepen enz. te mogen maken. Het bouwen 
buiten de rooilijnen was verboden, terwijl ook omtrent 
het peil en de afmetingen der balken voorschriften 
waren gegeven. 

De keur van 1638 verscherpte de bepalingen op 
het heien, die van 1(150 gaf nadere maten voor niuur-
dikten, die van 1663 bevatte de bepalingen voor de 
Heeren- en Keizersgracht, die nog heden in de Politie
verordening van kracht zijn verklaard, die van 1(109 
vermeerderde de bevoegdheid der rooimeesters en die 
van 1701, met bijzondere zorg opgemaakt, vulde aan, 
wat nog niet of onvoldoende geregeld was. 

Een raadscommissie, in 1798 benoemd, om het wo
ningvraagstuk tc bestudeeren, oordeelde dan ook de 
bouwverordeningen zeer voldoende, en zwaaide vooral 
lof toe aan de „schoone" keur van 1701. 

De stadsreiniging was sinds de 15e eeuw reeds een 
voorwerp der regceringsz.org geweest. Bij keur van 
10 December 1497 was bevolen „dat elc jongk wyf, 
ofte die 't beboert, alle saterdaghen en alle heyliche 
avonds haer strate sal hebben scoon te maeken". Onze 
urinoirs kende men nog niet, maar den 20n Februari 

1579 werd bepaald, dat het verboden was „ergens op 
de straeten ofte wallen syn gevoech te doen, vermits 
daer met groote costen secreeten aan de brugghen 
syn gemaect". 

Den 2n Maarl 1580 werd bevolen: „ten eynde alle 
stancken, vuyligheden ende quaede reucken, te ver
hoeden, sal een ieghelyk syne geute voor syn buys 
tweemalen ter vveeeke scboonmaecken en reynighen 
ofte doen reynighen van slyck ende vuylnissen ende 
die doorsteecken ende klaermaecken met water, be
zemen als anders/.ints". 

Het was, sinds 20 Ft bruari 1579, verboden „vuyl-
nis buyten de vaten in de grachten te werpen". De 
stadsreiniging stond onder het beheer der regenten 
van het Aalmoezeniersweeshuis. Deze hadden een 
eigenaardige manier, om toezicht te houden bedacht. 
Commelin zegt: „Er zijn verscheidene kleine houte 
huisjes, op de kanten der burgwallen voor eenige 
straten gezet, waarin zitten schoenlappers, die jaarlijks 
aan het Aalmoezeniers-weeshuis voor dezelven beta
len. Bij aldien zij vernemen, dat iemand zijn vuilnis 
niet in de verordende vuilnisvaten, maar op de straten 
of in de gragten werpt, die moet boete aan haar 
betaalen en zij nemen, bij onwilligheid, tot pand van 
hetzelve de ketels, potten of vaten, daaruit vuilnis 
geworpen is, na haar, waardoor zij hun huurgeld wel 
dubbel goedmaken". 

De vuilnisvaten werden op gezette tijden leegge
haald. Ook voeren „vuilnisschuiten alle gragten door". 
Een der opvarenden „ging langs de straten en maakte 
gerugt niet een ratel, waarop de luiden hun vuilnis 
aan de schuiten brengen'. De man kwam het vuilnis 
„ook wel uit eenige huizen, die daar jaarlijks eene 
vrijwillige vereering voor geeven, halen". 

Het schoonmaken van den openbaren weg werd 
verricht door vrouwen, opkortsters genaamd, en in 
1705 ten getale van 56. Zij waren ieder van een 
wagentje en schop voorzien. 

De reinigingsdienst stond al van ouds, zooals wij 
zagen, onder liet Aalmoezeniersweeshuis, dat de baten 
genoot, die de verkochte vuilnis opleverde Die baten 
werden in de iSe eeuw op / oom ;i ƒ 10.000 's jaars 
geschat. 

Het Aalmoezeniersweeshuis trachtte zooveel geld 
uit de stadsreinigingsdienst te verkrijgen als mogelijk 
was. Daarom keerde het geen hooge loonen uit. 

De opkortsters ontvingen per jaar ƒ 156; het man
nelijk personeel bestond grootendeels uit „stads-
gepensioneerden", die, boven hun pensioen, nog ƒ 156 
per jaar genoten. Slechts het personeel op de schui
ten bij de asch- en vuilniskarren werd wat beter be
zoldigd, en wel met ƒ 234 |>er jaar. Maar men rekende 
ook op de Kermis- en Nieuwjaarsgiften, die geacht 
werden / 25 per persoon en per jaar en te leveren. 
De bezems kwamen dan nog voor rekening der werk
lieden. 

De organisatie liet heel wat te wenschen over. Want 
de „stads-gepensioneerden" stonden niet „onder direc
tie van Regenten of van derzelver opzieners". Zij 
stoorden zich derhalve ,.weinig aan de ordres" .die zij 
kregen, wel wetende, dat zij, bij luiheid of wangedrag, 
door de Regenten niet konden worden „opgeschort 
of afgezet". 

In de 18e eeuw waren de „schoenlappers", die daar
straks genoemd werden, verdwenen. Bij de gebrek
kige wijze, waarop het vuilnis werd opgehaald, is het 
dan ook niet te verwonderen, dat het, trots de keuren, 
overal in de grachten werd geworpen. 

Die grachten verspreidden dan ook in de 18e eeuw 
„vooral in den zomer, een geweldige stank". Dit was 
niet altijd zoo geweest. Nog in 1525 waren de stads-
wateren zoet, en werden zij gebruikt om te drinken 
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er. tot liet brouwen van bier. Maai- reeds in 1540 
schijnt het burgwalwater niet best meer geweest te 
zijn. Want toen durfde Karei V niet te Amsterdam 
komen „daar het water niet deugde", en „Zyne Ma
jesteit wilde, water drinkende", haar gezondheid niet 
in gevaar brengen. 

Nog in 1591 was het grachtwater echter als drink
water algemeen in gebruik. 

Sedert echter werd het meer en meer brak, en moest 
daardoor des zomers wel stank ontstaan, vooral daar 
liet werpen van vuil in de grachten niet voldoende kon 
worden tegengegaan. Door verschillende intappende 
en uitlatende sluizen poogde men, sinds 1685, de 
waterverversching te regelen, doch dit bleef gebrekkig. 

In 1672, toen de Lekdijk was doorgestoken om de 
Franschen te kceren, werd het water der grachten 
zoet en drinkbaar. Doch zoodra was de oude toestand 
niet hersteld, of de klachten over stank kwamen weer 
als voorheen 

De drinkwater-vraag was niet gemakkelijk op le 
lossen, toen de grachten eenmaal brak geworden 
waren. Regenbakken voorzagen slechts voor een klein 
gedeelte in de beheofte, en het overige moest in 
schuiten uit de Vecht worden aangevoerd. Bij strenge 
winters was die aanvoer zeer bezwaarlijk. De ijs-
breker moest dan een slop maken, waardoor de schui
ten de stad konden bereiken. Het duurde echter 
betrekkelijk lang, eer dat slop er was, en daarom 
waren bij de v oornaamste openbare gebouwen regen
bakken gemaakt, waaruit het water tegen 3 duiten 
per emmer werd verkocht. 

In 1789 begon men ook groote bakken op pleinen 
aan te leggen, waarvan er 10 met regenwater en 14 
met schuitenwater gevuld moesten zijn, welke vulling 
in het najaar geschiedde. Bij besloten water werden 
deze bakken geopend, en de emmer v oor 4 duiten ver
kocht 

In 1085 werden de schuiten aan de Geinbrug ge
vuld, doch in de 18e eeuw moesten de schippers tot 
voorbij het fort Uitermeer de Vecht opvaren, om 
goed water te krijgen. Zij ontvingen daar een loodje, 
dat zij, aan de stad komende, den opzichter, door 
Thesaurieren aangesteld, moesten vertoonen. 

Herhaaldelijk werd er over de hoedanigheid van 
dit schuiten water geklaagd. In het laatst der 18e eeuw 
werd zelfs eene commissie van geleerden benoemd, 
om naar het Amsterdamsche drinkwater een onder
zoek in te stellen. Het bestaan van bacteriën was toen 
nog niet bekend en de scheikunde pas in haar kinds
heid. De commissie kwam tot het besluit, dat, wan
neer het water slechts ver genoeg uit de Vecht werd 
gehaald, het aan alle eischen voldeed. Zij was echter 
van meening, dat er toezicht op de dichtheid der 
schuiten moest gehouden worden, omdat het drink 
water anders met grachtwater zich vermengde. 

Had de commissie het water onzer tegenwoordige 
Vechtleiding gekend, dan zou zij het uitmuntend voor 
drinkwater hebben geacht. En nu wordt het voor 
drinkwater geheel en al ongeschikt geoordeeld. 

De stedelijke overheid bemoeide zich slechts zeer 
weinig met de waterverzorging. De waterschippers, 
zestien in getal, vormden een gild. Maar de liggers, 
waarin het water werd overgepompt behoorden meest 
„aan minder welgezeten lieden, die niet in staat 
waren de noodige reparation daaraan te bekostigen". 
Thesaurieren lieten geen schuit, voor een brouwerij 
bestemd, door de Amstelschutsluis dan tegen betaling 
van / 1, van andere schuiten werd 13 stuivers ge
heven. 

Wanneer wij aan onze tegenwoordige gemeentelijke 
waterleiding denken, dan wordt het ons duidelijk, hoe 

groot het verschil is tusschen voorheen en thans. . 
Een openbaar slachthuis heeft Amsterdam pas wei

nige jaren geleden gekregen. Doch reeds in 1595 was 
een keur gemaakt dat geen vlecsch verkocht mocht 
worden, of het moest eerst van stadswege goed be
vonden zijn. Deze keur werd verscheidene malen 
„geamplieerd". Daar de verkoop van het vleesch in 
hallen plaats vond, was het onderzoek naar de deug
delijkheid gemakkelijk uitvoerbaar. In de 18e eeuw 
waren er vier hallen ; de grootste is thans het gebouw 
der Stadsdrukkerij. De .andere, staande op de Boter
markt de Westermarkt en de Heerenmarkt zijn ver
dwenen. In 1797 werd het voorstel gedaan, om ter 
plaatse van den lateren Parktuin een openbaar slacht
huis te stichten. De directeur, Van der Hart, had het 
plan reeds klaar, doch de zaak had geen voortgang. 

Terwijl in onzen tijd takken van dienst bestaan, 
die men vroeger niet kende, was Amsterdam in de 
17e en 18e eeuw toch ook stedelijke inrichtingen rijk, 
die nu gemist worden. 

Een daarvan was de stads-geschutgieterij, waar
omtrent de heer A. J. M. Brouwer Ancher in „Oud-
Holland" belangrijke mededeelingen deed. 

Amsterdam was een vesting en had daarom kanon
nen noodig, ook voor de oorlogs- en koopvaardijsche
pen ; tevens behoefde de stad af en toe klokken voor 
hare openbare gebouwen. Reeds in 1531 werd daarom 
aan Ghobel Jansz. Zael een jaarwelde van 3 pond 
Vlaamsen gegeven „zoo lange hy 't ambacht van 't 
ghieten met dat daeraen cleeft", binnen Amsterdam 
zou uitoefenen. 

In 1599 werd Cornelis Ammeroy „alzoe verstaen 
werd, dat het voor deze stad zeer nut eerlyck ende 
dienstig soude wezen, soo men aldaer geschut soude 
mogen ghieten", als gieter aangesteld, en een gieterij 
voor hem ingericht ter plaatse van de tegenwoordige 
Halvemaansteeg, die teen nog buiten de muren lag. 

Gerrit Coster volgde in 1000 Ammeroy op. In 1614 
verhuisde hij met de gieterij naar een terrein bij het 
voormalig Karthuizer klooster. De Gieterstraat her
innert nog aan deze instelling. 

De gieters van het begin der 17e eeuw hadden geen 
vast loon. Zij mochten werken voor wie zij wilden» 
doch waren verplicht alles wat het van stadswege 
zou worden opgedragen, te doen voorgaan, en tegen 
lageren prijs, dan zij elders konden bedingen. 

De zoon en de kleinzoon van Gerrit Coster waren 
achtereenvolgens tot 1679 in de gieterij werkzaam. 
De eerste, Assuerus, maakte daar de grootste klok, 
die Amsterdam bezit en die de uren op den Wester
toren aangeeft. 

Het was reeds sinds de 15e eeuw hier-te-lande ge
bruikelijk geweest, de torens van een klokkenspel te 
voorzien. Die klokkenspelen waren echter tamelijk, 
gebrekkig, Er zijn in sommige steden nog carillons 
uit het laatst der Kie en het begin der 17e eeuw aan
wezig ; zij bestaan slechts uit weinige klokken, die 
daarenboven met goed stemmen. Pas de gebroeders 
Hemony, die omstreeks 1640 uit Lotharingen naar 
Zutfen verhuisden, verstonden de kunst zuiver stem
mende klokken te gieten. 

De Zutfensche gieters verwierven groote vermaard
heid door hun werk. Daarom deden Burgemeesteren 
van Amsterdam Francois Hemony in 1655 overkomen 
0111 te spreken „over 't klockegespel voor het nieuwe 
raedthuys, mitsgaders voor den oude-kereks toren en 
andere plaetsen binnen deser stede". Hemony, dien 
groote bestellingen beloofd werden, was aanstonds 
bereid „tot clock- en geschutgieter" te worden aan
gesteld. Voor hem werd een werkplaats ingericht op 
een gedeelte van den stadstimmertuin aan het Molen
pad, die weldra naar de Achtergracht zou worden over

gebracht. In 1O69 stierf Francois, en werd door zijn 
broeder Pierre opgevolgd, die in 1O80 overleed. 

De werkplaats aan het Molenpad werd toen geslo
ten. In 1679 was de stads-gieter Gerrit Coster, die 
de werkplaats nabij het Karthuizer klooster in ge
bruik had, overleden, en sedert werd dit giethuis 
verhuurd De eerste huurders waren Claude en Mam-
mes Fremy, neven der Hemony's. Aan verschillende 
personen werd later de huur overgedragen. Doch in 
1770 besloot men tot eigen exploitatie, met Pieter 
Secst als directeur, tegen een bezoldiging van ƒ 20 
's weeks en 1/6 van de winst, met vrije woning, vrij 
brandhout- turf en kaarsen, vier ankers wijn en het 
loon der dienstbode. In de laatste jaren der 18e eeuw 
is er nog veel gegoten, doch de Fransche tijd werd 
voor de gieterij noodlottig. In 1818 werd zij opge
heven. 

Zoo heb ik dan omtrent de wijze, waarop de open
bare werken der stad Amsterdam vroeger beheerd 
werden, u het een en ander medegedeeld. Ik ontveins 
mij geenszins, dat mijne mededeelingen allerminst 
op volledigheid aanspraak mogen maken. Doch het 
veld is nog vrijwel onontgonnen. Sinds Mr. De Roe
ver zijne „bladzijde uit de geschiedenis van het Stads-
fabrieksambt" openbaar maakte, waarin hij uitsluitend 
het tijdperk tusschen 1590 en 1630 behandelde, heeft 
niemand meer op den akker gewerkt. En moge het 
ook al geen rijke oogst zijn, waarop ik wijzen kan, 
ii: hoop toch u eenig denkbeeld gegeven te hebben 
van de wijze, waarop uwe voorgangers in dienst der 
stad hun taak vervulden. 

A. W . WEISSMAN. 

A N D E R M A A L DE STAART DER MUIS. 
Dé zaak van het Amsterdamsche bouwtoezicht is 

in de laatste raadsvergadering ten einde gebracht. De 
drie staarten der muis, die verleden weck waarneem
baar waren, bleken nu zoo vreemd door elkander ge
draaid, dat er geen losmaken aan was. 

De hooglceraar aan de gemeente-universiteit te 
Amsterdam, Mr. Treub, had in couranten-artikelen 
den Raad de les gelezen, was eenige raadsleden op 
bijzonder krasse wijs aangevallen, en had den lof 
van den inspecteur van het bouwtoezicht, die zich in 
zijn bijzondere bescherming schijnt te verheugen, ge
zongen. 

Dat de hoogleeraar daarover in de vergadering heel 
wat te hooren heeft gekregen, spreekt van zelf; het 
is hem niet gelukt te voorkomen, dat het tweede deel 
der motie, houdende een verklaring, „dat de wijziging 
van het bouwtoezicht sedert 1895 onvoldoende is ge
bleken" waarover de stemmen gestaakt hadden, te 
doen verwerpen. 

Licht werd niet ontstoken; het scheen ons zelfs, 
dat de duisternis sedert den vorigen keer nog was 
toegenomen. 

Wij ontleenen aan „Het Nieuws van den Dag" de 
volgende karakteristiek der zitting. 

„Niemand zal wel van mcening zijn, dat deze zit
ting, in verband met de vorige, een schitterende blad
zijde in der stede geschiedenis vult. Een Raad, die 
wel wat zeggen wil, maar niet juist weet wat en hoe, 
en een Dagelijksch Bestuur, dat den eenen keer heen
gaat met gefronste wenkbrauwen, maar acht dagen 
later terugkeert met een gelaat vol heilige onnoozcl-
heid en het gemoed des argeloózen, hebben eenigé 
uren lang een steekspel geleverd, dat inderdaad noch 
schoon, noch spannend was. De strijd, die misschien 
algemeen bedoeld was, verliep in eenige particuliere 
worstelingen, waarbij aan het slot de stand van het 
gevecht in het geheel niet te overzien was. Nu, beter 

zóó dan dat er dooden vallen, wier verlies men allicht 
betreuren zou." 

Toch is het te verkiezen, eervol te sneuvelen; het 
vccge lijf te redden, en verder een roemloos bestaan 
voort te sleepen, wordt zeker door niemand als iets 
benijdenswaardig beschouwd. 

Nu moge men, met den Schoolmeester, zeggen:. 
„Want zonder eer kan ik wel leven, 
„Maar zonder kop leeft held Achilles niet", 

een gemcentebetrekking is den mensch zóó noodza
kelijk niet, dat hij het opgeven daarvan met het ver
liezen van zijn hoofd gelijk zou behoeven te stellen. 

Wanneer Dr. Blooker er de Publieke Werken aan 
zou geven, zouden de patiënten zeker hem toestroo-
men. En nu de heer Treub ons gezegd heeft, welk 
een man van zessen klaar de inspecteur van het Bouw
toezicht is, behoeven wij ons ook over hem niet on
gerust te maken, als hij den dienst van het ondank
baar Amsterdam zou verlaten. 

SOCIËTEIT „U. N. I" TE ROTTERDAM. 

Vergadering van II oensdag 25 Maar/ 1900. 

Op de Woensdagavond gehouden vergadering werd bekend ge
maakt dat op de uitgeschreven onderlinge prijsvraag voor een 
bewya van lidmaatschap der Vereeniging zes antwoorden zgn in
gekomen, doch dat alleen een eerste prgs is toegekend en wel 
aan het ontwerp motto S, waarvan de vervaardiger bleek te zjjn 
de heer Jan v. d Valk, arebitrct te Tilburg. 

Na afdoening van enkele huishoudelijke zaken werd het woord 
verleend aan-den heer <>. Dirksen te 's-Oravénhage, om namens 
de daartoe benoemde commissie verslag uit te brengen omtrent 
de navolgende in de vragen bus gevonden vraag: 

„Wie kan iets mededeelen omtrent den onderbouw van ds in 
aanbouw zjjnde Alexander III-brug te Parijs, welke gefundeerd 
is door middel van samengeperste lucht." 

Spreker wees er allereerst op dat bet maken van fundeeringsn 
d«or middel van samengeperste lucht, voor de leden der Sociëteit 
„U. N. I." een nieuw onderwerp is, waarom hg er de voorkeur 
aan gaf, alvorens bet antwoord op de gestelde vraag te geven, 
een eenvoudiger geval van sen dergelijke fondeering ts behan
delen. 

Als voorbeeld nam hij daartoe de pneumatische fundeering van 
de pijlers der spoorwegbrug over de Nieuwe Maas te Rotterdam, 
waarvan de verschillends onderdeelen, die voor het maken van 
zulke fundeeringen noodig zjjn. werden beschreven, waarna de 
wijze va» werken werd medegedeeld, die gewoonlijk bij het ma
ken van zulke fundeeringen wordt gevolgd. 

Tot het antwoord op de gestelde vraag komende, deelde spr. 
eerst een en ander mede omtrent den bovenbouw dezer belang
rijke brug, waaruit bleek dat in verband met de eischen die door 
de scheepvaart werden gesteld, een boogbrug werd ontworpen 
met een wijdte van 107.5 M . tusschen de scharnierpunten en een 
pijl van den boog van slecbts 6.28 M . , terwijl de breedte der 
brug 40 M. bedraagt. Elk landhoofd is achterwaarts verlengd door 
een steenen viaduct, die met de landhoof den één geheel uitmaakt, 
waardoor hunne fundeering een afnaai hm heeft verkregen van 44 
X 28 5 M . 

Vervolgens geeft spr. een overzicht van de samenstelling der 
caisson, voor genoemde fundceringen benoodigd en van de wgze 
van werken in en op dit gevaarte. Achtereenvolgens beschrijft hg' 
de werkkamer met mantel, de steigerwerken en andere hulp
middelen, voor den bouw van genoemde landhoofden benoodigd, 
om ten slotte de methode van werken aan te toonen welke voor 
dit werk gevolgd is. In de werkkamer, waar de lucht is samen
geperst om het indringen van water te voorkomen, wordt de 
grond ontgraven, waardoor de caisson, boven de werkkamer door 
het metselwerk meer en meer belast, voortdurend zakt totdat de 
vaste grondlaag is bereikt, waarna de werkkamer geheel met 
beton wordt gevuld. 

Deze interessante voordracht, door verscheidene teekeningen 
en plaatwerken verduidelijkt, werd met aandacht gevolgd, terwijl 
bij net slot de commissie in 't algemeen, doch de heer O. Dirksen 
in 't bijzonder, den dsnk van den waarnemenden Voorzitter had 
te aanvaarden voor de duidelijke en uitgebreide wgze waarop deze 
lastige vraag beantwoord is. 
aj'I'en slotte werd werderom eene vraag uit de vragenbus ter tafel 
gebracht omtrent het ontstaan en de toekomst der moderne kunst
richting, welke vraag ter beantwoording in handen werd gesteld 
van eene commissie van drie leden. 
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TECHNISCHE VAKVEREENIOING. 
A KIilCi:i.lN(. AjiSTEIUUM. 

Vergadering van 21 Maart 1900. 
In deze vergadering hield de heer Joseph Th. J . Cuypers, 

architect-ingenieur alhier, eene kui sthescbouwing over Arauische 
kunst, waarvoor door spreker eene fraaie verzameling teekeningen 
en platen van Arabische kunstwerken waren tentoongesteld. Aau 
sprekers beschouwing ontleenen wij bet volgende. De Arabische 
kuntt, zoo geheel verschillend met d« kunstuitingen van andere 
volken, staat iu nauw verband met de meetkunde; elke versiering, 
hetzij eene bandversiering of eeu vlechtwerk, heeft tot grond eeoeu 
geometrischen vorm. In hoofdzaak zijn bet de negen regelmatige 
veelhoeksvsteemen, die onderling gecombineerd tut eeu onbeperkt 
aantal variation aanleiding geven. 

Daar de Arabier de werken van den Schepper niet mocht na-
nolgen, en dus mensch, dier of plant niet tot voorbeeld mocht 
demon, bleef het beginsel bewaard; dat dan ook van de 12e tot 
ze 15e eeuw haren hoogsten trap bereikte. Daarna vermengden 
zij zich meer met andere volken, en dit had invloed op hunne 
kunstuitingen. Wil men eeu band, een vlechtwerk of in het alge
meen eene versiering ontleden, dan zoeke men de hoofdlijnen van 
de ^ veelhoeken, die te zamon het schema van de figuur vormen. 

Spreker beschreef daarna verschillende constructies voor het 
verkrjjgen van de meest voorkomende veelhoeken, verklaard* daarna 
eenige der teekeningen, eu wees er in het bijzonder op, hoe men 
door het gebruik van vaak zeer eenvoudige geometrische figuren, 
zulk een fraai geheel kan vormen. 

De 70 aanwezigen gaven door een luid applaus hunne inge
nomenheid met het gehoorde te kennen, waarna nog geruimen 
tijd de verschillende plaatwerkeu werden bezichtigd. 

ARCHITECTURA ET AMIC1T1A T E AMSTERDAM. 
1107, Ve'gade/iug van 28 Maait 1U00. 

Na opening van de vergadering en lezing der notulen werd etn 
stemming gehouden voor een nieuw bestuursl d ioplaats.vau deu 
heer Sparnuga , die wegens drukke werkzaamheden znu ambt 
had neergelegd. Als candidaten werden gekozen de heereu Van 
Leeuwen eu Verscbuvl, waaruit ten slotte de hesr E. Versebuyl 
als bestuurslid gekozen werd., hetwtlk aldus door hem werdaau-
vaard. Voorts werd het voorstel van het bestuur, om de tentoon
stelling van het lustrum tc verschuiven tot het volgende jaar, 
goedgekeurd, terwijl toezegging gedaan werd dat in eeu volgende 
vergadering over dè festiviteiten, aan het lustrum verboodeu, be
raadslaagd zal worden. 

Voorts kwam liet voorstel aan de orde om het Bestuur te 
machtigen de onderhandelingen met de directie van café Parkzicht 
verder voort te voeren over een huurcontract van twee jaar voor 
een vergaderzaal en bestuurskamer, hetgeen aldus werd goed
gekeurd. 
. Een aangekondigde bespreking van het rapport der commissie 

'P zake de wijziging der teekenakten kon geen voortgang hebben, 
°mdat de 6 leden dezer commissie niet aanwezig waren. 

Ten slotte cireulecren een 40-tal plioto'a naar de werken van 
Brunnellescbi da Majuiiu enz. 

Hierna werd de eoed bezochte vergadering gesloten. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
AFDEELING AHMIKM. 

Als lid werd aangenomon de heer E. van Wessem en als af
gevaardigde tot de aanstaande Mei-vergadering benoemd de heer 
W. F. ('. Schaap, secretaris van de Afdeeling 

Van het bestuur van de Maatschappij was een schrijven inge
komen om adhesie te betuigen met het denkbeeld om de aanst. 
Septembar-vergadcring te Arnhem te houden. ' 

Ingekomen was eeue brochure van den heer Sanders, technisch 
ambtenaar bij de Amsterdamsche fabriek van cement-jjzerwerken, 
systeem Mooier, naar aanleiding van de door het hoofdbestuur 
van de Maatschappij gestelde vraag over het cement-jjzer. 

Hierna werd het woord verleend aan den heer R. Kalt!' te 
Amsterdam, die met verschillende modellen inlichtingen gaf over 
de door hem geïmporteerde artikelen als: het jalousie-dakvenster, 
dat voor alle soorten van daken te gebruiken is, en op de ge
wone daklichten voor heeft dat het open kan blijven zonder in 
te regenen, en dus zeer geschikt is voor vei t.latie van alle ruim
ten, direct onder het dak liggende. 

Ken gasdrukregulateur-toestel of gasbezuiniger, die den te grooten 
druk regelt, en niet meer gas laat doorgaan als noodig is voor 
de pitten die aangestoken zjjn. 

Een John's scboonsteendeur, uttvoerig beschreven in het „Bouw
kundig Weekblad" van 1899, waarbij bet door eene eenvoudige 
inrichting onmogelijk is de volgende schoorsteendeur.te openen 
als de laatst geopende niet eerst gesloten wordt. 

Een toestel tot afvoer van bedorven lucht eo rook uit kamers, 
vergaderzalen enz , hetwelk onder het plafond in het afvoerkanaal 
wordt geplaatst. 

Hoewel niet direct tot het bouwvak behoorende, bad de spreker 
medegebracht een toestel, waarmede men in een minimam van 
tgd kan ai trekken, vermenigvuldigen en deelen, worteltrekken 
enz., door een Rus uitgevonden. 

De Voorzitter. dankte namens de Vergadering den heer Kalff 
voor de mededeelingen, en gaf daarna eene zeer interessante 
kunstbeschouwing van- tien briefkaarten, geaquarelleerd in het 
genre vau Alma Tadeina. welke iu Parijs verkocht worden, en, al 
is het dan ook niet door den grooten meester, Op zeer artistieke 
wjjze waren, vervaardigd. F. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
A.MsiiiiiiAM. Den heer J . H. Albers is bg gelegenheid van zjjn 

25 jarige werkzaamheid als oplichter bij de Publieke werken 
der gemeente door den wethooder van dien tak van dienst, namens 
het gemeentebestuur, een gouden horloge met iuBchrift overhan
digd, wegens zgn belangrijke diensten, aan de gemeente bewezen. 

De directeur van publieke werken bood hem, namens de su
perieuren en collega's, een toepasselijk cadeau aan en de jubi
laris heeft vele liawij/.en van belangstelling ondervonden. 

P E R S O N A L I A . 
— By den waterstaat in Nederl.-Indië is: 
eervol ontslag verleeud aan den iogenieur der 2e kl. E. J . 

Bergmans; 
verlof verleend met zes maanden verlenging aan den in

genieur 2e kl. Koster; 
tijdelijk gesteld ter beschikking van den tijdelijk vervan-

gouden directeur der burgerlijke openbare werkeo, ten einde dienst 
te doen als ingenieur der 2e kl , de ambtenaar op wachtgeld E, 
J. Bergmaus. 

— Den ingenieur der le klajse bjj het groodpeilwezeo N. 
Wing Easton is opgedragen een reis te doen door Java en Ma-
doera eu Sumatra's Westkust, ten einde een onderzoek in te 
stellen naar de boringen van artesisch water. 

— Bg kon. besluit is, met ingang van 1 April, aan E. Lacomblé, 
op zgn verzoek, eervol ontslag verleend als leeraar aan de Poly
technische School te Delf,. 

— Bg beschikking van den Minister van Waterstaat, is J . 
Breed, te Zgpe, benoemd tot buitengewoon opzichter bij het onder
houd der duinen en zanddgken ouder Caltantsoog. 

— Te Enschede is benoemd tot directeur der gasfabriek de 
heer Marcel de Jongb, te Amsterdam. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— L e e r l i n g machinist. De Minister van Marine brengt 

Ier kennis van belanghebbenden, dat in dit jaar bij de opleiding 
van leerlingen-machinist te Helle voet sluis, na vergelijkend exa
men, vier en twintig jongelingen kuunen worden geplaatst; tot 
bedoeld examen kunnen alleen worden toegelaten jongelingen 
die geboren zgn tusschen 1 Juli 1883 en 1 Juli 1880. 

Het exameu, dat te 's Graveuhage wordt gehouden, wordt 
gesplitst in een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Het schrif
telijk examen, aanvangende 27 Juni a. s., wordt aan alle adspi-
ranten gelijktijdig afgenomen en duurt anderhalven dag. Daarbij 
worden aan alle aospiranten dezelfde vragen ter behandeling 
gegeven. Het mondeling examen zal aanvangen 9 Juli e. k. eu 
duurt één dag. 

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

INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAKVËREENIGING 

MARNIXSTKAAT 3 6 0 , AMSTERDAM 
2 Bouwk. teek, leeft. resp. 20 en 21 j . , ongeh., verl. 

sal. resp. / 4 0 en ƒ 6 0 . 
4 Opz.-teek., leeft. resp. 23 , 25 , 23 en 21 j . , ongeh., 

verl. sal. ƒ 6 0 , 1 füo, / 70 en ƒ 7 0 . 
1 Opz.-teek., leeft. 26 j . , geh., verl. sal. / 110. 
1 Werktuigk.-teek, leeft. 22 j . , ongeh., verl. sal. / 7 0 . 

Advertentie.!. _ 
S T O O M TIMMER-

H O U T W O L - F A B R I E K 
DIJKER1AN A B0IJZERD, 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 » 
Houten woonhuizen, Directie-
keeten, Z i e k e n b a r a k k e n ei 
TninkoepelH. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, « a , ^ 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Royterkade, A M B T E R 0 A H , Filiaal: 36 Kokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van tompltett Badinrichtingen. —Privaat-Inrichtingen. 

Shanks Closets zgn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, IVaschta/els, Urinoirs enz. — V E l W A B H l N f i en T K X T I L A T I K 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerendo prgzen 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

Maatschappij totExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op JHnndag den Telden April 

19QO, des namiddags ten 2 ore (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

BESTEK No. 807. 
H e t wi jz igen en u i t b r e i d e n 

v a n s p o r e n en wiNselN: 
h e t m a k e n v a n perron**, 
v e r h o o g d e ION e n l a a d 
p l a a t » e n IOM wegen; het 
v e r v a n g e n v a n d e n ge
g o t e n i jzeren b o v e n 
b o u w d e r b r u g o v e r d e n 
;*n « • i c i i l t a k , d o o r e e n e n 
v a n g e t r o k k e n i j z e r : 
h e t wi jz igen v a n d u i 
k e r » e n h e t v e r r i c h t e n 
v a n d i v e r s e w e r k e n , 
t e n behoeve v a n de u i t 
b r e i d i n g v a n bet sta
t i o n J I E E R 8 E S . 

B e g r o o t i n g f 2 2 S O O . 
De besteding geschiedt volgens § 63 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 26sten Maart 

1900 ter lezing aan het Centraalbu
reau in het Moreelse Park en aan het 
bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
A. T A N LIEBERGEN •« Maastricht, 
en is op franco aanvraag (per brief) 
aan genoemd Centraalbureau 'Dienst 
van Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van ƒ 1 . — . 

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 3den April 1900,ten 1030 
ure voormiddag (West Europeesclie tijd), 

Utrecht, den 20sten Maart 1900 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag, 9Ü April 1900, 

des middags te 12 nnr, zullen BUR
GEMEESTER en WETHOUDERS van 
Delft, in het openbaar, ten Raadhuize 
aanbesteden: 

Het bonwen van een School 
voor Lager Onderwijs met 
13 lokalen en Gymnastiek-
school. 

Aanwijzing Woensdag 11 April, des 
namiddags 2 nur, op het bureau Ge
meentewerken. 

Inlichtingen zijn te bekomen alle 
werkdagen tot den dag der aanbe
steding, tusschen 10 en 11 en 2—8 
uur aan het Bureau Gemeentewerken; 
het bestek met 3 teekeningen is tegtn 
betaling van ƒ 1.50 ter Secretarie 

- verkrijgbaar. 
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Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Bintdag den Éfden April 

1900, des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
van: 

BESTEK No. 810 
H e t u i t b r e i d e n v a n de 

v i a d u c t In d e n « r a a f -
Mchen weg, m e t d a a r 
m e d e i n v e r b a n d s t a a n 
de w e r k e n o p l iet s ta
t i o n X I J H E U E X . 

B e g r o o t i n g f 2 2 2 0 0 . 
De besteding geschiedt volgens § 46 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 26sten Maart 

1900 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park en aan het 
bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
D. MOLENAAR, le Zutphen, en is 
op franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) ie bekomen, legen 
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 lOden April 1*00, ten 
10 ure voormiddag (Went Europeesehe 

Utrecht, den 20aten Maart 1900. 

Maatschappij totExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Binndag den Wden April 

1900, des namiddags teo 2 ure (local* 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

BESTEK No. 80». 
H e t wi jz igen v a n de d a k e n 

v a n IN w a e li 1 e r » w o 
n i n g e n o p de l i j n e n 
U T R E C H T - * » B O S C H e n 
T I L B U R G - ' « B O S C H . 

B e g r o o t i n g ƒ * « « « » . 

De besteding geschiedt volgens §'37 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 24sten Maart 
1900 ter lezing aan bet Centraalbureau 
in het Moreelse Park en aan het bureau 
van de» He»r Sectie-Ingenieur Jhr. J . 
C VAN REIGEHSIïERG VERSLUIJS, 
te 's Bosch, en is op franco aanvraag 
(per brief) aan genoemd Centraalbureau 
(Dienst van Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van ƒ O . S 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 2den April 1900, ten 9 
ure voormiddag (West Europeesehe tijd) 
te Station 'i Bosch. 

Utrecht, den 20sten Maart 1900. 

BECKER & BUDDIN6H. 
Arnhem. 

KONINKLIJKS FABRIEK 

TA» 
W A T E R P A S - H O E K M E B * * 

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

voor INGENIEURS, A B C H T T E C T D , 

LANDMETERS, TEEKENAAJUS, aas. 

G e ë m a i l l e e r d e 

Peil s c halen. 
WEEQWERKTUIQEN. 

S o o r i a e - B r i o k s . 
U i t s l u i t e n d v e r k r i j g b a a r b i j 

DOBBS's P A T E N T SCORIAE P A Y E R C y „ 
Kantoor STATIONSPLEIN No. 9, 

(tegenover Station Hollandsche Spoor). 

v a n J s o a s f e n v a n ataat, i a v e r s c h i l l e t * * 
eonati-teeliën. P r i j s c o u r a n t e n s a in
l i c h t i n g e n o p a a n v r a g e g r a t i a b y 

WW Èt. WÊ. &CBOLTP1 

Fabrikant. Prinsengracht 511, A18TERWJ. 
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M M1tt£ , i e , alBouwkuiidig Bureau 
AANBESTEDING 

?5«te JAARGANG N * . 14. Z A T E R D A G , 7 A p r i l 1900. 

op Donderdag 19 April 1900, 
des namiddags ten half drie ure ( West-
Europ. tijd), in rle wachtkamer 3« kl. 
Tan het stationsgebouw te 's-Hsrtogen-
bosch, van: 

BESTEK K. 
H e t u i t v o e r e n v a n l i e r s l e l -

l ingN-. v e r n i e u w i n g * - e n 
v e r f w e r k e n , niet bij 
I e v e r i 11g< Ie r 111 a I e r i si I e n . 
a a n «Ie g e b o u w e n e n 
k i i n M t t t e r k e n , i n r i e h -
t i 11 g e n en v e r d e r e wer
k e n b e h o o r e m l e tot de 
l i j n e n : T i l b u r g - \ i j m e 
g e n . t ' treeht (Lunetten)— 
B o k s t e l . V l i j m e n 
'N- l l cr logenboMcl i . B o k 
s t e l — B l e r i k . Itelgiiselie 
g r o m — F.i iitl h o v e n . 

in li 1'ereeelen, 
Het bestek ligt ter inzage en is op 

franco aanvraag tfgen betaling van 
ƒ 1 . — (frarco per post ƒ I.O.Ii te 
bekomen san het bureau van den Sectie-
Ingenieur Jhr. VAN REIGERSBERG 
VERSLUIJS, Stationsweg No. 5, te 
'ê-Hettogenbosch, alwaar tevens ad 

ƒ 0 . 2 3 te verkrijgen zijn exemplaren 
van de algemeene voorwaarden op hot 
bestek van toepassing. 

Aanwijzing op het terrein ZBI ge
schieden tu-schen I en 6 April 1906. 
op de in het bestek aangegeven tijd
stippen. 

A A N B E S T E D I N G ! 
Op IHnstfag den lOdeii April 

1900. des n a i i i ' i l i l H g R ten It uur. zal 

in het Café „DE BOODE LEEUW", 
aan de Vijgendam te Amsterdam, d oor 
ondergeteekenden namens hun prin
cipalen worden 

JI n u 1 l o s t e e c l : 
H e l ainov e e r e n d e r p e r -

e e e l e n K e i x e r K g r a e l i l 
2 S ö en a.S? en het d a a r 
ter p laat we b o u w e n v a n 
een k a n t o o r g e b o u w 
m e t si 1111ev m a g a z i j n e n . 

Bestek en lichtdrukken zijn vao af 
Vrijdag 30 Haart a. s., tegen beta irg 
Tan ƒ 1 . 5 0 . verkrijgbaar bij de firma 
P. RIJN.IA, Reguliersgracht 314, te 
Amsterdam. 

Inlichtingen geven Architecten A L. 
VAN GENDT & ZONEN, te Amster
dam. 

' F 
Prinsestraat OO, 'g-GraveDhage. 

TEMJMSPBOON NO. » » • . 

Ontwerpen en uitvoeren van alle voorkomende werken op-
bouwkundig gebied, het compleet installeeren van woonhuizen, 
winkels, enz , het leveren van B e s t e k - e n l l e l a l l l e e -
k e n l n g r e n , administreeren van huizen en eigendommen, het 
koopen en verkoopen, huren en verhuren van huizen en het 
Hxploi teeren van bouwterreinen. (Woninggids.) 

Firma Vao Lelyvei en Hrindt G. SCHUTTE J.Fzn. 
Valkenburg t>ij loeiden. 

SCHELPKALKFABRIEK en HANDEL in STEENKALK en TRAS. 
tcentea te Rotterdam de Heeren I.AI'KKXS Jt Co., Z s l d b l s s k No. 73 

Directie te Valkenburg de Heer M K I F K . 

Y A N R I J N & Co., SPIEGEL-CD VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. 

[ Kontoor en Magazijn Bloemkweeker-

straat 64 b.jd. Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

Glasverzilvering 
voor de groatmte mates*. 

iVIaatsch^ppïj tol Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 

| A . P . S C H O T E L t t ™ 
D O R D R E C H T . 

I Stooaunannerxagerij SteenhonwenJ. 
•teem- Marmerhandel. 

Op Dhmdag IO April 1900. 
des namiddags t. n Ü our (locale tijd) 
zal aan het bureau van den Secne-
Ingenieur H. J . VAN HOORN, voor
malig stationsgebouw S.S. (Utrecht V) 
worden aanbesteed: 

B E S T E K G. 
Hers te l l ing van T i m m e r - , 

Hftsiel- , I.I/.er- en L o o d 
gieter»* werken aan K u n s t 
werken, tiebouwen •• 11 I n 
r icht ingen behoorend* tot 
de l ijnen A m « t r r t l a s i -
Oosterbrek, K d e — W a p e 
n i n g e n , Ifireclit—Rotter
dam, Kreuke len—Harme-
l«*n, 6 « n i l a - D r n H a a g — 
Scheveningen • 11 L e i d e n — 
Woerden . 

In 9 Eereeelen. 
Het bestek ligt ter inzage op het 

bureau van den Sectie-Ingenieur voor
noemd, en is aldaar op franco aan
vraag te bekomen ad / * ! . — . Tevens 
zijn aan hetzelfde adres ad ƒ 0 . 2 5 
te bekomen exemplaren van de Alge
meene Voorwaaadm (met verbeterblad) 
op het bestek Tan toepassing. 

Aanwijzing op het terrein tusschen 
2G Haart en 4 April als in het bestek 
Termeid. 

UTRECHT, 21 Maart 1900. 

E P. DEN BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

ROTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen Tan 

HEETE-LUGHT-8AKQVENS 
Bekroond met den hoogst en Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille DOR
DRECHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met ni tr i jden-
den bakvloer en Draaiovens . 

V A N 

« e S C H I T Y T S T R A A T 1 0 » , 

s-Gravenhage. 

Het Advertentie-bureau van 
,DE OPMERKER" beveelt 
t ich aan voor de plaatsing van 
a d v e r t e n t i ë n in alle Binnen- en 
Buitenlandsche Dag- en Week
bladen 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 

REDACTEUR : F. VV. VAN GliXDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: liureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 'f Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
5.—; voor lielgie ƒ6.50 en voor da 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 ƒ0.15. 

Advertentiën van I tot 6 regels / I.oo, liet bewijsnummer daaronde 
begrepen; v . o r eiken regel meer /0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. AnnOüCes van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsir.gen, slechts tweemaal gerekend. 

D E Z E V E N L A M P E N D E R B O U W K U N S T . 

111. 

Daar het onderwerp „restaurceren" in de zesde 
„ L a m p " vau Ruskin behandeld wordt, heb ik dat 
hoofdstuk, toen dit onderwerp ter sprake kwam, aan' 
het tweede doen voorafgaan. 

Het tweede hoofdstuk heet „de Lamp der Waar
heid", en om de stof alleen reeds, is het uiterst be
langrijk. 

Ruskin begint, met erop te wijzen, dat de grens 
tusschen waarheid en leugen zeer scherp getrokken 
is, maar dat rle menschen dit in den regel niet besef
fen. 

„Wij zijn over bedrog slechts dan werkelijk ver
ontwaardigd, wanneer men ons uit boos opzet bedro
gen heeft. W i j haten kwaadsprekerij, huichelarij en 
verraad omdat zij ons schaden, niet omdat zij leugen
achtig zijn. Leugen die ons niet schaadt, hindert ons 
niet; houdt hij lof voor ons in, dan behaagt hij ons 
zelfs. Laster en verraad doen niet het meeste kwaad 
hier op aarde; zij worden voortdurend bestreden, en 
wen .voelt hen slechts als zij overwonnen worden. 
Maar de zwarte sluier, die over de menschheid hangt, 
wordt veroorzaakt door de gefluisterde leugens, de 
beminnelijke leugens, de vaderlandslievende leugens 
van den geschiedschrijver, de voorzichtige leugens van 
den staatsman, de ijverende leugens van den partij
ganger, de genadige leugens van den \ r icnd, de leu
gens, die wij uit gemakzucht telkens ons zeiven voor
zeggen. W i j zijn dankbaar, als wij iemand hebben 
aangetroffen, die dezen sluier verscheurt ; zoo danken 
Wij ook den man, die een put in een woestijn heeft 
gegraven. W i j voelen ons gelukkig, omdat de dorst 
naar waarheid ons bijgebleven is, zelfs toen wij moed
wi l l ig de bronnen, waaruit zij stroomt, verlieten." 

..Laten wij in het geheel niet liegen Laten wij 

niet meer spreken van leugens om bestwil, van leu
gens, die geen kwaad kunnen, van leugens /onder op
zet." 

„ H e t is moeilijk in woorden en daden steeds waar 
te zijn. E r zijn vele menschen, die hun goed of hun 
leven om der waarheid wi l ten offer zouden brengen, 
maar slechts zeer weinigen die zich voor haar dage-
lijkc eenige geringe moeite willen getroosten." 

„Ik zou wenschen, dat de lamp der waarheid in de 
harten van onze kunstenaars en ambachtslieden hare 
heldere stralen schoot. Ik geloof niet, dat Je waar
heidlievende uitoefening der ambachten de zaak der 
waarheid zelve bevorderlijk zou zijn, maar ik meen 
dat de ambachten verder zouden komen, indien hun
ne beoefenaars door ridderlijke gevoelens werden aan
gespoord." 

„In het eenvoudige beginsel der waarheid is een 
groote, allesbeheerschende macht. A l l e rnenschelijke 
kunst of handeling dankt haar waardigheid aan haar 
waarheid ; onwaarheid gaat steeds met onwaardigheid 
hand in hand." 

„ E r behoort echter onderscheid gemaakt te wor
den tusschen onwaarheid en verbeelding. l ie t rijk der 
verbeelding schijnt aanvankelijk slechts een rijk van 
bedrog. Maar dit is toch niet zoo, want wie zijn ver
beelding laat werken roept vri jwill ig voorstellingen 
op van dingen, die niet aanwezig of onmogelijk zijn. 
Slechts dan evenwel is de verbeelding edel en be
haagt zij ons, wanneer wij haar nemen voor wat zij 
is, en steeds ons bewust blijven dat hare voortbreng
selen geen werkelijkheid zijn. Wanneer wij ons door 
de verbeelding laten bedriegen, wordt zij waanzin. 
D e verbeelding is een edele gave, zoolang zij haar 
bovenzinnelijkheid blijft erkennen ; maar zoodra zij 
hiermede eindigt, gaat zij in krankzinnigheid over. 
A l s geestelijke schepselen mogen wij verzinnen en 
aanschouwen wal er in werkelijkheid niet is, maar 
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als zedelijke schepselen moeten wij terzelfder tijd 
weten en bekennen, dat wij hier met geen werkelijk 
heiil te doen hebben." 

Ruskin tracht dan aan te toonen, dat in schilder 
kunst geen bedrog, schuilt, doch ik zal hem hier niet 
volgen, en liever overgaan tot datgene, wat op de 
bouwkunst betrekking heeft. 

„In de bouwkunst is een bedrog omtrent den aard 
van de stof, of de hoeveelheid van het verrichte werk 
mogelijk. Dit is verkeerd, in den volsten zin van het 
woord, en het verdient evenzeer gelaakt te worden, 
als andere vergrijpen tegen de zedeleer. Zulk bedrog 
is zoowel de bouwmeesters als de volken, onwaardig. 
Waar liet gepleegd werd, was het steeds het ken-
teeken van een vervaltijd in de kunst." 

„Zulk een bedrog wordt vaak uit onnadenkendheid 
begaan, maar het heeft steeds een noodlottig !>evol< 

l i • i 
voor de kunst, waarin het binnensluipt. A l s er geen 
andere redenen waren voor het mislukken van ieder 
pogen, in onzen tijd gedaan om wezenlijk grootsche 
bouwkunst te leveren, dan zouden al de leugens, waar
aan wij ons schuldig maken, reeds oorzaken genoeg 
zijn. Wil len wij grootschheid, dan moeten wij alles 
wat oneerlijk is, wegdoen. W i j hebben het niet in 
onze macht een goede, een schoone of een oorspron
kelijke bouwkunst het aanzijn te geven, maar wij 
kunnen wel een e e r 1 ij k e bouwkunst in het leven 
roepen. Sobere armoede kan men vergeven, droge 
nuttigheid eerbiedigen ; laag bedrog wordt echter 
steeds veracht." 

Ruskin onderscheidt drie soorten' van bedrog in 
de bouwkunst : 

ten iste als zij den beschouwer in den waan wil 
brengen, dat hij een anuere wijze van samenstelling 
öf ondersteuning ziel dan de werkel i jke; 

ten 2de als oppervlakten zoo beschilderd worden, 
dat de beschouwer meent, dat zij uit iets anders be
staan dan in werkeli jkheid; 

ten }e als gegoten of machinale versierselen zijn 
aangebracht. 

Het is zeer merkwaardig wat de schrijver over deze 
verschillende wijzen van bedrog zegt. 

„De bouwmeester is niet v e r p l i c h t de samen
stelling te laten zien. W i j mogen het hem niet kwa
lijk nemen, als hij haar verbergt. W i j betreuren im
mers ook niet, dat het samenstel van den mensch 
door huid en spieren verborgen wordt. Maar in het 
algemeen zal toch slechts dat gebouw edel zijn, dat 
aan het geoefend oog de groote geheimen van zijn 
samenstelling toont. Bi j alle levende wezens is die 
samenstelling in haar groote lijnen te zien, al ontgaat 
zij soms den oppervlakkigen beschouwer." 

Ruskin behandelt in dit verband de vraag, welke 
rol het ijzer in de bouwkunst heeft te vervullen. „De 
bepaling van v\at onder bouwkunst moet worden ver
staan", zegt hij, „is onafhankelijk van de gebruikte 
grondstoffen." Doch daar die kunst, tot de negentien
de eeuw toe, bijna alleen klei, steen en hout heeft ge
bezigd, zijn hare verhoudingen cn hare samenstellin
gen grootendecls gegrond op deze bouwstoffen. H e i 
gebruik van metalen raamwerk wordt daarom als een 
vergrijp tegen de eerste regelen der kunst beschouwd. 
Ik geloof, dat hiervoor wel reden is. Want de bouw
kunst, die noodzakelijkerwijze dc eerste kunst was, 
die de mensch beoefend heeft, bereikle ook het vroegst 
hare volmaking. Zi j was afhankelijk van de bouw
stoffen, die aan de oppervlakte der aarde te vinden 
waren, dus klei, steen en hout. Deze hooge ouderdom 
verleent aan de bouwkunst in de eerste plaats hare 
waardigheid. Daarom is het goed, zelfs in tijdperken 
van vergevorderde wetenschap, de bouwstoffen en de 

wetten der vroegere perioden in cere tc houden.' 
Ruskin voelt, dat niet ieder het met deze beschou

wing eens zal zijn. H i j erkent, dat hij niet onbevoor
oordeeld is, maar hij verklaart uitdrukkelijk, dat naar 
zijne mcening de ijzeren samenstellingen van onzen 
tijd niet tot de bouwkunst, zooals hij die opvat, be
hooren. 

„Metaal", zegt hij, „moet een v e r b i n d i n g s 
m i d d e l blijven, doch mag niet als o n d e r s l e u -
n i n g gebruikt worden. E r bestaan verbindingsmid
delen, die zoo stevig zijn, dat zij de steenen, waar-
lusschen zij zich bevinden, tot één vaste massa ma
ken, zonder dat die massa daarom haar karakter van 
bouwkunst verliest. Wanneer nu een volk zóó het ijzer 
heeft leeren gebruiken, dat het metalen dooken en 
ankers in plaats van kalk cn cement kan aanwenden, 
dan kan het daardoor groote stevigheid verkrijgen, 
zonder dat het van de tot dusver gevolgde bouwwij
ze behoeft af te wijken." 

„Zoodra evenwel het ijzer iets krijgt tc dragen, en 
het dus de plaats van steen inneemt, zoodra het als 
balk optreedt, en de rol vervult van hout, kan er van 
bouwkunst in den waren zin van het woord niet meer 
worden gesproken." 

D e schrijver erkent dat hij, door het gebruik van 
het ijzer op deze wijze te beperken, ook tevens de 
hulpmiddelen, waarover de bouwmeester de beschik
king heeft, beperkt. 

„ D e ware grootheid cn de hoogste wijsheid kun
nen slechts worden getoond door wie zich onderwerpt 
aan zekere beperkingen, die hij zich vrijwillig heeft 
opgelegd, en daarmede rekening houdt. 

Ruskin wijst op de schepping, welke, ofschoon aan 
vaste wetten gebonden, die nooit overtreden kunnen 
worden, toch een • oneindige schoonheid en verschei
denheid vertoont. 

De schrijver gaat vervolgens over tot het bespre
ken van het tweede bedrog, namelijk, liet beschilde
ren van oppervlakten. H i j maakt eene vergelijking 
tusschen de beschildering der gewelven in de kathe
draal te Milaan en die in de Sixtijnsche kapel. O p de 
eerste zijn traceeringen geschilderd, de tweede heeft 
Michelangelo met zijn kunstvol penseel versierd. D e 
traceeringen worden veroordeeld, als onwaardig be
drog. 

„ H e t gewelf van de Sixtijnsche kapel vertoont 
bouwkunstige vormen, in grauw geschilderd, en.over-

1 vermengd met de figuren der fresco's, het gevolg 
daarvan is verhooging van de waardigheid. Hoe komt 
l i t ? Vooreerst omdat de bouwkunstige vormen over
al in zulk namv veroand staan tot de figuren, en ook 
in hunne schaduwen daarmede zooveel verwantschap 
toonen, dat men aanstonds ziet één geheel voor zich 
te hebben. De figuren kunnen niet anders dan ge
schilderd zijn, dus ook de bouwkunstige vormen wor
den als voortbrengsel van het penseel herkend. Daar 
is dus geen bedrog." 

„Daarenboven zou een zóó groot schilder als M i 
chelangelo was, de ondergeschikte deelen van zijn 
ontwerp, nooit met zulk een uitvoerigheid behande-
en, dat men daar aan de werkelijkheid zou moeten 

denken." 
„Schilderwerk, dat zich slechts voor schilderwerk 

uitgeeft, is geen bedrog, want liet geeft geen bepaal-
le bouwstof aan. Het is onverschillig o l het op hout, 

steen of pleisterwerk is aangebracht. We lke stof ook 
gebruikt zij, schilderwerk geeft haar hoogere waarde; 
omtrent de stof, waaruit de ondergrond bestaat, be
driegt het ons niet, daar 't ons geen enkele aanwijzing 
?eeft. He t is iets volkomen geoorloofds, gebakken 
steen met kalkmortel, kalkmortel met fresco-schilder
werk tc bedekken. In de groote tijdperken der kunst 

heeft deze wijze van versieren steeds toepassing ge
vonden, is zij overal gewenscht geworden. Maar wie 
.rebakken steen met Portland-cement bedekt, en daar
in voegen krast, als ware het gehouwen steen, pleegt 
bedrog. Zijn handelwijs is even laag, als die der fres
co-schilders edel mag hceten. 

„ H e t is dus geoorloofd te schilderen, maar niet alle 
schilderwerk is daarom goed. Zoolang het niets anders 
dan schilderwerk wi l zijn, kan er geen bedenking tegen 
worden ingebracht. Maar zoodra het ons, hoe weinig 
dan ook, den indruk der werkelijkheid wil geven, 
moet het veroordeeld worden. 

„Laa t ons dit met eenige voorbeelden toelichten. 
In het Campo Santo te Pisa wordt ieder fresco om
geven door een rand van zeer fraai vlaK-ornamcnt. 
Daardoor wordt aangeduid, dat alles vlak is, en de 
levensgroote figuren bedriegen ons niet. D e schilders 
geven ons hun volle kracht, zij voeren ons door vel
den en boschjes, zij toonen ons wijkende landschap
pen, heldere welvende luchten, en toch gaat de streng-
beid der bouwkunstige versiering niet verloren." 

„In de Camera di Correggio bij San Lodovico te 
Parma zijn de muren met wijnloof bedekt, als ot 
men in een prieel was.' De kinderen, die door de 
ovale openingen kijken, fraai van kleur en teeder van 
licht, schijnen verstoppertje te spelen. Maar de be
valligheid hunner houdingen en de blijkbare grootsch
heid van liet geheele tooncel, toonen dat men hier 
schilderwerk ziet, en redden het van de beschuldiging, 
bedrog te zijn. Maar edele of geoorloofde bouwkunsti
ge versiering is dit schilderwerk toch niet." 

„In den koepel van den dom te Par ma heeft dezelf
de meester de hemelvaart van Mar ia zoo bedriegelijk 
voorgesteld, dat hij de opening van misschien tien 
meters middellijn verandert in een hemel, welks wol
ken ontelbare engelen omgeven. Is dit verkeerd: 
Keen ,want het onderwerp alleen reeds sluit alle be
drog uit. Tusschen de wijnranken van straks konden 
wij ons denken, in een werkelijk prieel te zijn, schenen 
de kinderen te leven. Doch wij weten, dat de wolken 
en de engelen door een mensch moeten geschilderd 
zijn. Die mensch deed daar het hoogste, wat hij ver
mocht. Zijn werk kan ons betooveren, doch het kan 
ons niet bedriegen." 

Ruskin veroordeelt echter alle schilderwerk, dat 
hout of marnier wi l nabootsen; hij ziet daarin, en 
terecht, een bedrog van de ergste soort. Witten en 
vergulden neemt hij daarentegen in bescherming. „Al 
is witsel soms, maar volstrekt niet altijd, te betreu
ren, als het ornamenten bedekt, het is toch geen leu
gen. Het geeft zich voor wat het is, en laat zich niet 
uit over wat het bedekt. Ook het verguldsel is, daar 
het zoo dikwijls reeds werd toegepast, even onschul
dig. Het is slechts een dun huidje, en niemand ver
gist zich daarin." 

Maar het bekleeden van een minder kostbare stof 
met eene andere, die rijker is, wordt door Ruskin 
met warmte verdedigd. Zijne zienswijze daaromtrent 
hcett hij later in de „Stones of Venice" nog uitvoe
riger uiteen gezet. 

..Iedereen weet dat, wanneer van een marmeren 
kerk gesproken wordt, bijna altijd vordt bedoeld, 
dat dunne platen marmer bevestigd zijn op muren 
van gebakken steen, die ZOo gebouwd zijn, dat het 
marmer op een geschikte wijze kon worden aange
bracht. W a t massieve steenen schijnen, zijn in wer
kelijkheid slechts dunne platen. 

„Men kan zulk eene bekleeding met het verguld
sel, daar straks genoemd, vergelijken. 

..Iedereen begrijpt, dat slechts de bekleeding ml 
marmer bestaat. Waar bijzonder kostbare steensoor
ten als jaspis en serpentijn gebruikt werden, kunnen 

alleen dunne platen dienst doen, omdat het maken 
van geheele muren uit deze stoffen, (wat meestal on
mogelijk zal zijn, daar zij niet in groote hoeveelhe
den voorkomen), ongelooflijke kosten met zich zou 
brengen. Dat zulk eene bekleeding zeer duurzaam is, 
wordt door de ondervinding bewezen. M e n moet haar 
beschouwen als mozaïek op groote schaal, uitgevoerd 
om gebakken steen of ander materiaal aan het oog 
te onttrekken." 

„Wij roemen het in een zuil, wanneer zij uit één 
stuk gemaakt werd ; bekleedden wij onze muren met 
kostbare materialen, dan zouden wij niet aan L e l i j 
ke versieringen behoeven tc denken. 

Ruskin acht het wel geoorloofd, schiklervverk op 
muren, die aan de buitenlucht zijn bloot gesteld, te 
maken, doch hij ontraadt dit, omdat de kleuren spoe
dig verbleeken, en dan het oorspronkelijk bedoelde 
effect te loor gaat. 

„ D e ware kleuren, waarmede de bouwkunst moet 
werken zijn die van den steen, en van die tinten kan 
op allerlei wijzen partij worden getrokken. W i j be
schikken over alle schakeeringen tusschen geel en 
purper, als oranje, rood en bruin. Bijna alle tinten 
van groen en grijs kunnen wij eveneens verkrijgen. 
E n als wij daarbij dan nog het zuivere wit voegen, 
dan blijkt het, dat onze kleuren de schoonste harmo
nieën toelaten. Gestroopte en gevlekte steensoorten 
zijn in haast oneindige verscheidenheid voorhanden. 
In mozaïeken kunnen wij de helderste kleuren, zelfs 
goud, zoo toepassen, dat zij weer en wind trotseeren. 
Laat daarom de schilder alleen de wanden van de 
zalen met de vruchten van zijn penseel bedekken." 

„Dit is de eenige goede, ware 'en eerlijke wijze van 
bouwen. Waar zij niet mogelijk is, kan men, zonder 
oneer, de kleur van buiten met het penscel doen aan
brengen. Maar men moet dan bedenken, dat er een 
tijd komt, wanneer dc kleur verdwenen zal zijn, zoo
dat het werk dan zonder haar beoordeeld zal worden. 
Het doorschijnende albast der kerk van San Miniato 
bij Florence, de mozaïeken der San Marco te Vene
tië, zijn in dc morgen- en avondzon nog altijd even 
schitterend als vroeger. Maar de kleuren der kathe
dralen van het noorden zijn reeds lang verdwenen ; 
de tempels van Griekenland, die eens in azuren en 
purperen pracht straalden, staan nu in bleeke witheid, 
als sneeuwvelden na zonsondergang." 

De schrijver gaat dan over tot de bespreking van 
het bedrog dat bij het maken van versieringen kan 
voorkomen. H i j vergelijkt versieringen bij diamanten. 

„De waarde van een diamant schuilt daarin, dat 
het zooveel tijd kost, er een te vinden ; de waarde 
van een versiering staat in verhouding tot den tijd, 
waarin zij kan worden gemaakt. Maar eene versie
r ing heeft ook nog eene innerlijke waarde, die een 
diamant niet bezit, want hij is niet fraaier clan een 
stukje glas.". 

„ E e n e vrouw met smaak zal nimmer valschc dia
manten dragen ; zoo behoort een bouwmeester ook 
geen goedkoope ornamenten aan te brengen. Beter 
is het de muren geheel vlak te laten, dan ze met on
waardige en leugenachtige versierselen te bedekken." 

„Gebakken steen moet worden gemaakt en laat dus 
de meest verscheidene vormen toe. D i e vormen zul
len nooit als met den beitel verkregen worden be
schouwd, en dus tot geen bedrog aanleiding geven. 
In vlakke streken, waar nergens steengroeven in de 
nabijheid zijn, is door gebakken steen alleen een 
prachtige versiering verkregen. D e versierselen van 
het Palazzo Pepoli te Bologna, van de markt te V e r -
celli behooren onder de rijkste, die Italië heeft aan 
te wijzen. Verglaasd aardewerk is door de familie 
della Robb ia op bewonderenswaardige wijze in Tos-
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kane toegepast. Wel zijn soms de kleuren hier over-
oodtg en slerlit aangebracht, maar ondanks deze ge
breken zou ik toch nooit het gebruik willen afkeuren 
van een stof als klei, wier bewerking nog meer vaar
digheid vcreischt dan die van marmer. De waarde 
van een stof hangt af van datgene, wat zij onder 
mensclienhanden geworden is. Een stuk gebakken 
klei of gips, door.een mensch bewerkt, is meer waard 
dan alle blokken marmer, die een machine uit de 
groeven van Carrara kan zagen." 

„Ik geloof, dat voornamelijk het gebruiken van ge
goten ijzeren versierselen ons gevoel voor schoonheid 
iieeft doen verminderen. Het ijzerwerk van de mid
deleeuwen was eenvoudig en toch voldeed het goed, 
omdat het uit dc grondstof door de bedreven ham. 
van den werkman werd gesmeed. Geen versierselen 
zijn zoo koud, zoo lomp en zoo gemeen, zoo zonder 
mooie lijnen of schaduwen als die van gegoten ijzer. 
Evenwel kunnen wij, als wij ze ten opzichte hunner 
waarheid beschouwen, er niets tegen inbrengen. Men 
kan ze bij den eersten oogopjslag herkennen van 
gesmeed werk, zoodat zij zich niet voor wat anders 
uitgeven dan zij zijn. Toch heb ik de vaste overtui-
gin, dat wij niet behoeven te hopen op eenige voor
uitgang in onze kunst, zoolang ons volk nog behagen 
schept in deze gemeene en goedkoope nabootsingen 
en tiet die als werkelijke versieringen duldt." 

Men moet bedenken, dat Ruskin dit schreef in 
1849, toen het gegoten ijzer nog in zijn opkomst was, 
en het de kunst van den smid dreigde verloren te 
doen gaan. Sedert is de smeedkunst, voornamelijk 
door den invloed van Ruskin en Morris niet slechts 
in Engeland, maar ook op het vasteland weder meer 
in eere gekomen. 

Het slot van het hoofdstuk, aan de „Lamp der 
waarheid" gewijd, is niet in alle opzichten bevredi
gend. De schrijver, die tot dusverre het over de waar
heid in het algemeen, zooals zij zich in de bouw
kunst behoort te toonen, gehad heeft, üegceft zich 
nu op een dier zijpaden, die hij zoo vaak betreedt, 
doch die hem van zijn eigenlijk onderwerp afleiden. 

Hij verdiept zich namelijk in ecne beschouwing 
over de traceeringen der middeleeuwsche kunst, waar
voor hij de vergiffenis van den lezer vraagt, wel be
seffende van zijn stof af te dwalen. Het komt mij 
voor, dat deze uitweiding een gevolg is van de pla
ten, die bij het werk zijn gevoegd. Dat ik hier niet 
mistatst, wordt aangeduid door een noot bij plaat II, 
in 1880 geschreven. „Ik begrijp niet, waarom ik eigen
lijk deze plaat heb opgenomen. Zij is naar een pot
loodschets van een oude kerk te St. Lo gemaakt. 
De oorspronkelijke teekening is, meen ik, nu in Ame
rika, en in het bezit van mijn ouden vriend Charles 
Eliot Norton." 

Ik geloof, dat plaat III en IV, die verschillende 
traceeringen voorstellen, de aanleiding zijn geweest 
tot het behandelen dier middeneeuwsche biouwdeelen. 
Ruskin wijst in een noot van 1880 erop, hoe Viollet-
le-Duc zich in deze geheel bij hem aansluit, waar hij 
in zijn „Dictionnaire d'Arclhtecture" de tracecringen 
bespreekt. 

Als de bespreking der traceeringen is afgeloopen, 
dan eindigt Ruskin het hoofdstuk met een dier fraaie 
bladzijden proza, die wel de grootste aantrekkelijk
heid van zijn boeken vormen. 

Van des schrijvers oprechtheid, van zijn onbevan
gen oordeel over zich zelf, vindt men een bewijs in 
de noot van 1880, die hier wordt aangetroffen. „Dit 
slot", heet het daar, „is heel mooi, maar, ongelukkig 

onzin. 
Daarom zal ik het hier niet vertalen. In een vol 

gend artikel hoop ik de „Lamp der Macht", die het 
derde hoofdstuk vormt, te behandelen. 

A. W. W. 

BOUWONDERNEMING „JORDAAN" T E 
AMSTERDAM. 

. Op het gebied van het woningvraagstuk is een be
langwekkend geschrift verschenen: een verslag over 
drie jaren der bouwonderneming „Jordaan", die in 
[JJ96 zich den eigendom verzekerde van een fiuizen-
of beter gezegd „krotten-complex" tusschen Goud-
blóemstraat en Lindengracht, ten einde door de ver
vanging dier huizen door aannemelijke arbeiderswo
ningen, te beproeven in hoever onder de tegenwoor
dige omstandigheden liet voor particulier of vereeni
ging mogelijk zal blijken, op economische basis gron
dige verbetering le brengen in de woningtoestanden 
van het oude Amsterdam, d. i. gezond en doelmatig 
te bouwen voor die groote categorie van arbeiders, die 
in staat zijn geregeld huur te betalen, maar niet de 
hooge huur, welke gewoonlijk voor nieuwe en goede 
woningen geëischt wordt. 

Het terrein, dat de commissie (1) niet zonder veel 
moeite en tijdverlies in handen keeg, was voor de 
proefneming als aangewezen. V a n de 37 in het ge
heel op dat terrein aangetroffen huizen, waren er 2 1 
inpandig (2), terwijl van de 131 in die huizen gevon
den woningen, 47 aan inpandige terreinen waren ge
legen ; 36 pCt. der woningen in dit kleine complex 
waren dus bekneld tusschen oe huizen der oorspron
kelijk slechts voor bebouwing bestemde Goudsbloem
straat en Linden gracht Van dc oppervlakte van 1800 
vierk. meter, was 15(14 vierk. meter bebouwd. Neemt 
men in aanmerking dat de onbebouwde ruimte ver
brokkeld was over 17 onderdeelen, dan kan men zich 
eenigszins een denkbeeld vormen van de meer dan 
gebrekkige wijze, waarop licht- en luchttoevoer in 
\erreweg de meeste woningen plaats had. De toestand 
was trouwens in alle opzichten erbarmelijk. 

Wat het bouwplan betreft, door de commissie, met 
het oog op dit terrein aanvaard, aan de verwezenlij
king van het ideaal eener arbeiderswoning: een vrij
staand huisje, voor elk gezin afzonderlijk, kon, met 
het oog op de kosten, natuurlijk niet worden gedacht. 
Men moest zich bepalen tot een soort van kazerne
bouw, maar met ondervanging zooveel mogelijk van 
de nadeden aan het stelsel verbonden, deels door het 
construeeren van een betrekkelijk groot aantal trap
pen en gangen ; deels door het systematisch scheiden 
der verschillende woningen. 

Tijdens den ouden toestand bevonden zich op het 
terrein 131 woningen, bestemd voor de bewoning van 
550 personen. De huurprijzen waren ƒ 1 , 7 0 of meer 
voor 49 woningen ; de overige deden minder, tot een 
minimum van ƒ 0.60. De nieuwe woningen — dit stond 
reeds dadelijk vast - zouden in geen geval onder 
de / 1.70 kunnen worden verhuurd. In dc nieuwe wo
ningen trokken 92 gezinnen, omvattende 521 perso
nen. Daaronder waren slechts 9 van de vroegere huur
ders ; wel een klein contingent, maar daar intusschen 
1 % jaar sedert de ontruiming der oude woningen ver
streken was, hadden natuurlijk allen een andere wo
ning betokken. 

Dat bij betere indeeling op het terrein, een even 
groot aantal woningen kan verrijzen, voldoende aan 
de gestelde eischen, verklaart zich uit dè grootere 
hoogte der nieuwe huizen. De huurprijzen werden, in 

(') W. Janssen, A. Kerdijk, I. Kruseman, Ilelene Mercier, I. E . 
van der Pek, P. I. Smitt, Louise Went. 

(*) Inpandig zijn die huizen, welke gebouwd zijn op de oorspronke
lijk voor tuinen bestemde ruimte, welke zich tusschen twee op elkaar 
volgende, parallelloopende verkeerswegen bevindt. 

overeenstemming met de in de buurt geldende, ge
steld op ƒ I.70 als minimum voor een achterkamer in 
de Goudsbloemstraat, / 3.70 als maximum voor een 
Dcnedenhuisjc op dc Lindengiacht (uitgezonderd de 
4 winkelwoningen op die gracht, die voor / 5.25 ver
huurd zijn). De huizen werden op degelijke wijze ge
bouwd, uit goed materiaal, en kostten, alles inbegre
pen : ƒ328 .000 . Aan huur werd ontvangen 1897: 
ƒ11,285.30 , 1898: ƒ11,223.42% I 8(J(J : 
De onkosten bedroegen respect. 
ƒ 4248.02^, ƒ 4212.73^ . Doch daar uit een 

ƒ 1 1,251.05. 
/ 5437 I5>| . 

zorgvul
dige berekening was gebleken, dat voor ale onder
houdswerken per jaar pl. m. ƒ 2500 beschikbaar moest 
worden gehouden, vooral met het oog op het periodiek 
terugkomende schilderwerk, werden de rekeningen 
van de jaren 1898 en 1899 nog belast met resp. 
j 1191.89^ en ƒ 1253.48. Voor rente bleef dus be
schikbaar./ 5848.05;.; - ƒ 5773-5°/'2 — / 5/75-33%• 
Volgens deze rekening (netto provenue van ƒ 5800, 
aangezien ook nog rente wordt gekweekt van de be
legde ontvangsten) kan dus gerekend worden op een 
rente van 1.4O pCt. 

Om nu uit de rekening dezer bouwonderneming 
af te 'leiden in hoever verbetering van woningtoestan
den op econonischen grondslag mogelijk is, heeft men 
in aanmerking te nemen, dat de proef onder finan
cieel zeer ongunstige omstandigheden is genomen 
gelijk de commissie dan ook niet verzuimt uiteen te 
zetten. Zij heeft de perceelen, die tot afbraak bestemd 
waren, „buitensporig duur" moeten koopen, en ook 
de bouwprijs der nieuwe woningen is hoog geweest. 
Was de bebouwde grond b.v. verkregen voor ƒ 5 0 
per vierk. M., hetgeen men kan zeggen ongeveer de 
marktprijs te zijn (thans kwam de prijs op f 80.90), 
dan zou voor de geheele proef incl. bezuiniging op 
den bouw ƒ 244.OOO nood"- zijn geweest, waardoor 
bijna 2.4 pCt. rente zou kunnen zijn uitgekeerd ; hier
bij is echter buiten beschouwing gelaten de immers 
noodzakelijke afsfehnjving voor waardevermindering. 
Daartegenover staat, dat dc post wanbetaling plus 
onverhuurd, in de 3 jaren beneden 2 pCt. is geble
ven. Maar in elk geval, evenals bij alle dergelijke 
bouwondernemingen blijkt, uit het oogpunt van geld
belegging, zij 't dan onder verzekering eener zeer ma
tige rente, zal men niet kunnen rekenen op navol
ging, althans niet op zulk een schaal, als bij de hoogst 
treurige woningtoestanden in deze gemeente nood
zakelijk zal zijn. 

Of de uitkomst der proefneming al dan niet be
moedigend is, indien wij haar beschouwen in ver
band met de bepalingen van 't onwerp Woningwet valt 
moeilijk te bepalen. Zeker zou zelfs de rekening dei-
commissie, waar zij komt tot eene rente-opbrengst van 
bijna 2.4 pCt. (evenwel zonder afschrijving!), in 
verband met de bepalingen van 't ontwerp Woningwet 
in uitzicht gesteld, gunstiger worden. Onteigening op 
groote schaal! Ja, maar och zoo geleidelijk, dat de 
bewoners, die men verdrijft, zooveel mogelijk i n d e 
buurt een heenkomen kunnen vinden. De commis
sie, die haar taak inderdaad zeer breed heeft opge
vat, hield ook met deze omstandigheid rekening. Wat 
de allerarmsten der oude bewoners van het door haar 
aangekocht huizencomplex betreft, werd nagegaan in 
hoeverre ze een kamer gevonden hadden, overeenko
mende in huur met de oude. Allen waren ongeveer 
voor dcnzelfden prijs weer in sloppen aangeland, som
migen, helaas, in nog ellendiger woning, dan de ver
latene. Meerendeels weigerden de bewoners goed
schiks te vertrekken, en moesten de woningen óf ont
ruimd worden, óf men betaalde den bewoners een 
bedrag uit, iets lager dan de ontruimingskosten. Ook 
werden aan de verschillende winkelhouders vergoe-
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rekening 
sten der eigenaars uit hun bezit 
zal men niet draconisch kunnen 
men de eigenaars, die het in 

dingen verstrekt, daar de commissie meende, dat zij 
geen nadeel mochten ondervinden van de verplaatsing 
hunner zaak. De meesten begonnen een nieuwe affai
re 111 dezelfde buurt. Intusschen, onteigening op groo-
ter schaal volgens de Woningwet, en bouw op groo-
ter schaal, zal onbetwistbaar voordeel opleveren. Dan 
komt de onteigening naar de werkelijke waarde, dus 
zonder rekening te houden met de werkelijke mkom-

Maar ook in deze 
te werk gaan, wil 

weerwil van de hooge 
rente die zij maken niet breed hebben, niet zóó zwaar 
treffen, dat dezen op hun beurt hulpbehoevend wor
den. Onder de eigenaren, met wie de. commissie te 
doen had, waren vermogende menschen, ja, maar voor 
het meerendeel bestonden ze uit kleine burgerlieden, 
die hun spaarpenningen in huizen hadden belegd. Een 
dier eigenaars wero huurder van een der woningen 
der Bouwonderneming. Eindelijk hebben wij in het 
oog te houden, dat wat de overgroote meerderheid be
treft, de nieuwe woningen in verband met de hoo
gere huurprijzen • . slechs te betrekken waren door 

heter gezeten klasse van arbeiders, dan die de 
krotten bewoond hadden. E n toch b l e e k 

d a. t d e m eest e n i e 11 w e b c vv o 11 e r s yx a 1/5 
hunner i n k o m s t e n moesten verwonen, 

11's dikwijls 1 3. treurige cijfers, schrijft de 
d blijkt er uit hoe hoog de 

'ïat, zoodat hij 

eene 
vroegere 

/ 1 

commissie met recht, al bl 
werkman eene goede woning op prijs scl 
voor haar bezit zich andere levensbehoeften ontzegt 

Niemand zal kennis nemen van de 
welke de commissie geeft van den 

'iet door haar aangekochte, zonder een gevoel 

beschrijving, 
ouden toestand 

van 
van 1 liep medelijden niet medemenschen, die gedoemd 
zijn in zulk een walgelijke omgeving hun bestaan 
voort te sleepen. „In een der kleine éénkamer-wonin-
gen waren (1 volwassenen en 2 kinderen onder dak 
gebracht. De kamer, (>.(io vierk. meter groot, deed 
bovendien dienst als bergplaats voor lompen. Waar 
die menschen sliepen? Twee in de bedstede, één 
volwassen vrouw met haar kind in een leuningstoel 
(met papieren zitting), terwijl de overige vier den 
grond als slaapplaats gebruikten. Bedenkt men, dat 
deze woning (?) 2.30 M. hoog was, maar dat dit cijfer 
met het noodige voorbehoud moet worden beschouwd, 
daar op door de kamer gespannen lijnen vodden hin
gen te drogen, dan dringt zich met onweerstaanbare 
kracht de vraag op : wanneer eindelijk zulke, de maat
schappij onteer en de, toestanden tot het verleden zul
len behooren?" 

Dat dergelijke toestanden bestendigd blijven, komt 
misschien ten deele hierdoor, dat ze meerendeels voor 
het oog verborgen zijn. Wie - om in de Jordaan 
te blijven langs Lindengracht of Goudbloems
straat wandelt, kan niet vermoeden, dat achter de be
trekkelijk goede voorgevels aan de straat, zulke jam
merlijke toestanden verborgen zijn. Juist „inpandig" 
vindt men opeengehoopt de krotten, die van de straat 
toegankelijk zijn door gangen tusschen de huizen, 
gangen, gemiddeld ter lengte van 12 M. en ter breed
te van hoogstens 1 M. Wie er niet absoluut wezen 
moet, kuiert zoon gang niet in! 

Het verslag der bouwonderneming Jordaan behoort 
in ruimen kring verspreid ,te worden. Vooral zouden 
wij het wenschelijk achten, dat een exemplaar in han
den kwam van elk der leden onzer Tweede Kamer, 
als inleiding tot de beoordeeling van en de beraad
slaging over de ingediende Woningwet. Zeker, het 
kwaad heeft door de eeuwen heen zulke afmetingen 
gekregen, dat het niet dan ten koste van belangrijke 
financieele offers zal zijn te veronzijdigen. Maar een 
der mooiste zijden van het ontwerp-Woningwet is, 
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dat zij de gelegenheid openstelt tot samenwerking 
van particulieren, gemeente en staat. Op de offer
vaardigheid van onze vermogende cn welgezeten bur
gers, zal men stellig kunnen rekenen, als zij maar 
tot het inzicht geraken, dat het niet alleen om proef
nemingen te doen is, maar dat er iets grootsch en 
afdoends is tot stand te brengen, En de gemeente? 
Het geld moet en zal gevonden worden! 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

AFDEELING 'S-GHAVENHAGE. 

Vergadering van Vrijdag 80 Maart 1900. 

In deze bijeenkomst trad Mr. J. Limburg op, die de verhouding 
van den aannemer tot den aanbeBtcder, geldschieter en werkmnu 
in het licht stelde. Hoofddoel van zjjn voordracht was et n schets 
van de verhouding tusschen den aannemer en den gehlsch eter. 
met cessie, iupandgeving of hypotheek al» waarborgen. 

De eigendomsovtrdracht van schuldvorderingen (de cessie waarbjj 
de aannemer zgn rechten op de betalingstermijnen voor het werk 
cedeert aan den geldschieter, maakte hierbij het voornaamste 
onderwerp van behandeling uit, te meer daar spreker uiteenzette 
dut cessie een zekerder en gemakkelijker instituut is dan pand
recht. De cessie iu ongunstige beteekenis bestaat z. i. hierin, dat 
reeds vóór het bouwen alle termijnen, waarop de aannemer recht 
heeft, zijn gecedeerd of in pand gegeven, derhalve een toekom
stige zaak. 

Op de schromelijke economische gevolgen hiervan, achtte in
leider liet plicht te wjjzen. En die algemeene maatschappelijke 
gevolgen z i j n o. a deze: lo. dat tot bouwen in staat gesteld wor
den, aannemers, die 't anders niet zouden zijn of niet in staat het 
bouwwerk behoorlijk uit te voeren; 2o. dat tegen een buitengewoon 
lage som worat aangenomen, alle termijnen worden gecedeerd en 
men verder violen laat zorgen voor de verdere crediteuren; 8 0 . 
dat 't den aannemer bitter weinig kan schelen boe 't werk wordt 
uitgevoerd 

Ken der bijzondere gevolgen van de cessie, waarvan de interesten 
en kosten, gewooulijk 7 pCt., maar ook wel in enkele gevallen 
eens opgeloopen tot 20 pt't.. is dat de geldschieter zijn geld krijgt, 
maar de leverancier» der bouwstoffen niet, alsook dat de leveranciers 
weigeren verdere materialen te leveren en de qualiteit niet is 
zooals deze besteld is. 

Na aldus de hoogst nadeelige gevolgen van de cessie voor aan
nemers, leveranciers en aanbesteders te hebben doen uitkomen, 
daarbij alleen de eigendomsoverdracht in verkeerde richting, den 
uitwas ervan bestrijdende, vroeg Mr. Limburg van dit standpunt, 
wat daartegen te doen buiten de wet en met de wet. 

Onder de maatregelen buiten de wet, noemde lig o. m. een 
eenvoudig verbod vau de cessie door den aanbesteder, boewei hij 
een eisch tot ontbinding van het contract bij niet-nakomiog vau 
het verbod een onpractischen weg achtte, evenmin als veel heil 
is te verwachten van opzegging van het werk, daar in dat geval 
de aannemer vergoediug van kosten, arbeid en winstderving zal 
kunnen vorderen. 

Wil men in het aannemingscontract bepalingen tegen cessie, 
dan ware het beste daarop te stellen een hooge geldboete, in te 
houden van de te betalen termijnen. Met de wet zal echter cessie 
noch te straffen, noch te verbieden zijn, zoolang de aannemer niet 
is arbeider, geljj< dc Duitsche wet 't verbiedt en in welke rich
ting het arbeidscoutract door Prof. Drucker ontworpen, cessie 
wil toestaan, mits niet meer dan een vgfde van het loon wordt 
afgestaan. 

Zgn conclusie kwam hierop neer, dat buiten de wet cessie bij 
contract kau worden uitgesloten, doch dat dc Europeesehe arbeids
wetgeving wel verbiedt cessie bjj de arbeiders, maar niet hij de 
aannemers en deze bezwaarlijk te brengen zijn onder bet begrip 
van arbeiders Korteljjk behandelde hg nog de subrogatie van de 
werklieden in hetgeen de aannemer te vorderen het ft van den 
bouwheer, ook al beeft hij alle termijnen gecedeerd, waaruit o.a. 
bleek, dat Mr. Limburg de waarborgen van den aannemer tegen
over den bouwheer luttel achtte. Hiermede had hjj zgn overzicht 
van de verschillende verhoudingen bij aanneming van werken 
geëindigd, aan de helderheid waarvan de afdeelings-voorzitter, de 
heer Metzelaar. onder instemming der veroudering, hulde bracht. 

In het op de voordracht gevolgde debat kwam meer bepaaldelijk 
op den voorgrond, dat subrogatie van den geldschieter iu ae rechten 
van den aannemer niet uitgesloten, maar nog al omslachtig en 
kostbaar is en dat, welke ook de rechtsverhoudingen zgn tusschen 
aannemer en aanbesteder, aannemer en geldschieter, de werklieden, 
behalve voorrang op bun loon, ook anaerc rechtsmiddelen hebben 
om zich de uitbetaling te verzekeren. 

Ondanks liet reeds vergevorderde uur besloot de Vergadering 
nog te behandelen, de vraag: ls het niet mogelijk in bet ver
volg bg aanbestedingen het schilderwerk als afzonderlijke post te 
beschouwen cn als zoodanig te behandelen 't 

Na eenige discussie vereenigde de afdeeling zich met bet aan 
het hoofdbestuur op te zenden rapport barer commissie, wier 
conclusie hierop neerkwam, dat het buiten aanbesteding laten 

van den geheclen post van het schilderwerk niet in het belang 
ware van het werk, doch dat hot wenscbeljjk is, dat alléén het 
afschilderen, de voltooiing van het schilderwerk, als afzonderlijke 
post worde aanbesteed. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadtrin van Zaterdag 31 Maart 1900. 

Na voorlezing en goedkeuring der notulen van de vorige ver
gadering wordt uitgebracht bet volgende rapport der Jury: 

Wel Edele Heeren! 
Ingevolge de vereerende opdracht om de op bovengenoemde 

prijsvraag ingekomen ontwerpen te beoordeelen, hebben onder
getekenden de eer u hierbij bet volgende te rapporteeren. 

Wij moeten aanvangen met ons leedwezen uit te drukken over 
de geringe belangstelling, die bet gekozen onderwerp mocht 
ondervinden, hoewel er volgens onze meening wel redenen be
staan om eenige aandacht hieraan te schenken, aangezien in t 
algemeen op het gebied van grafmonumenten niet op eene talrijke 
keuze van artistiek ontworpen en uitgevoerde werken kan worden 
gewezen. 

Drie ontwerpen zgn ingekomen en wel onder de motto's Holde, 
de letters A. en W . door elkander (figuur) en Oom Paul. 

Is dit aantal gering, de waarde is daaraan evenredig, zoodat 
deze prijsvraag als weinig geslaagd kan beschouwd worden. 

Motto Hulde. In dit ontwerp is nog het meest getracht aan het 
programma ie voldoen door bijvoeging van verschillende samen
stellingen, hoewel de ontwerper blijk geeft geen constructeur te 
zgn. De vormen zijn zeer alledaags en onbehaaglijk, terwijl de 
keuze van materiaal, nl. zink, niet gelukkig is en niet is aan te 
bevelen om een monumentaal karakter te verkrijgen. 

Motto A en W door elkander. Uit dit ontwerp krjjgt men vol
komen den indruk als zoude het monument van steen zgn ver
vaardigd, l i t niets blgkt de uitvoering in metaal; overigens ont
breekt elke aanduiding van const-octie. 

Hoewel de indruk van dit ontwerp gunstiger is dan het vorige, 
zijn de aangewende vormen toch van algemeene bekendheid. 

Het teekenwerk is goed, doch vooral het perspectivisch aan
zicht te hard van kleur. 

Motto Oom Paul. Blijkbaar beeft de vervaardiger gedacht aan 
Duitsche monumenten, getuige bet streng vestingachtige karakter. 
Ook uit dit ontwerp blgkt allerminst de uitvoering in metaal en 
is evenals in de vorige ontwerpen de bedoeling van het programma 
slecht begrepen geworden. 

De Jury is van oordeel geen der ontwerpen voor eene bekroning 
voor te dragen; evenwel meent zjj aan elk der ontwerpen, meer 
ter aanmoediging dan wel voor de verdienste, eene belooning te 
moeten toekennen van vjjf gulden. 

Gedaan en geteekend te Groningen den Sisten Maart 1900. 
De Jury: 

L. M. M()() EVAAR. 
P VAN u i : WINT. 
II. BKMEKGA. 
J. A. HUIZING*. 
A. T11. VAX EI.JII'T, 

rapporteur. 

Daarna heeft de verkiezing plaats van een lid voor de Com
missie van Bijstand der Vereeniging tot verzekering van werk
lieden tegen ongelukken, waarvoor de heer A Th. van Elmpt 
worde verkozen, die de betrekking aanneemt. 

Het bestuur doet een voorstel tot hst uitschrijven van eene 
nieuwe prijsvraag Tot aanmoediging van de leerlingen die niet 
ouder zgn dan 22 jaar en woonachtig in de prov. Groningen, 
zullen io het vak van timmeren, smeden, schilderen, meubel
maken en behangen prijsvragen worden uitgeschreven. Vóór of 
op den 1 November 19Ü0 moeten de antwoorden zgn ingekomen. 

Voor iedere prijsvraag zal worden uitgeloofd: een prjjs van 
3 rjjksd. -f- het diploma der vereeniging; eene premie van 1 rijksd. 
-j- het diploma en eene 2e premie: bet diploma. 

De bijeenkomst wordt opgeluisterd door eene tentoonstelling 
van de ontwerpen op de prgsvraag voor een grafmonument en 
van antwoorden op prijsvragen, iu 1899 uitgeschreven door de 
vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, welke 
laatste, evenals de interessante circulatie van eenige bouw-frag-
menten, met groote belangstelling wordt beschouwd en besproken. 

Daarna sluitiog. 

VEREENIGING „BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP" TE 
ROTTERDAM. 

Vergadering van Woensdag 4 April 1900. 

De Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" hield hare laatste 
vergadering in dit seizoen, waarin na afdoening van enkele huis
houdelijke bezigheden de heer H. Ellen uit Arnhem zjjne be
kende voor.iracht hield over het goede recht van de zoogenaamde 
nieuwe kunst, van welke voordracht reeds vroeger in dit blad 
een verslag verscheen, zooals deze door hem in de afd. Arnhem 
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der M. t. bev. d. Bouwkunst" was gehouden. Ter meerder ver
duidelijking van het door spreker voorgedragene werd echter 
naast de expositie van teekeningen, een reeks van allerbelang
rijkste lichtbeelden vertoond van in zoogenaamd nieuwen stijl 
uitgevoerde bouwwerken, zoo in als uitwendig van Morris Nor
man Shaw, Hankar, Horta, Otto Wagner, Berlage eu andoren, 
die een duidelg'k beeld gaven van het verschil iu richting en 
opvatting eenerzijds en van het overeenkomstig streven 111 begin
sel anderzijds dier verschillende kunstenaars, bjj de conceptie 
hunner scheppingen. — Als plaats voor de dezen zomer tc hou
den excursie werd Amsterdam on als doel daarvan in hootdzaak 
de beursbouw aldaar bepaald tot voorbereiding van welke excur
sie, de heeren D. B. Logeman en A. P. B. Otten werden aan
gewezen. 

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

' s - G i t A \ E N i i v G i . Het Koninklgk Instituut van Ingenieurs voi" 
cadert Dinsdag 10 April, des voormiddags te 10* , uren, in het 
lokaal ,Diligentia". Op deze vergadering worden mededeelingen 
van den Raad van Bestuur aan de orde gesteld betrekkelgk de 
Wereldtentoonstelling te Pargs in zake het Uedenkboek en de 
vertegenwoordiging van het Instituut op congressen. 

De agenda maakt melding van 2 voordrachten: a. onderzoek 
van de langsdragerB van onze spoorwegbruggen, door het lid H, 
(!. Kist, en t. mededeelingen over de haven van Lmden. In ver
band mot het Dortmund-Eemskanaal, door het lid Jhr. < . L. w. 
van PanhuyB. 

HAARLEM. Het Museum van Kunstnijverheid werd gedurende de 
eerste drie maanden van dit jaar bezocht door 103a perBonen, 
terwijl het aantal over de maand Maart 400 bedroeg. 

Uit de boekerij van het Museum werden over eerstgenoemd 
tijdperk 370 boek- en plaatwerken naar verschillende plaatsen 
van ons land verzonden; gedurende de maand Maart bedroeg dit 
aantal 111. . . . , , 

De nieuwe catalogus der boekerij is gereed gekomen en voor 
belangstellenden op aanvraag verkrijgbaar gesteld. 

WOIIMISRVlSER. De Gemeenteraad heeft besloten de gemeente-
«taafabriek, volgens de plannen van den directeur den heer P. 
H. Lab'ijn uit te breiden, en daartoe eene geldleenmg van 
/100,000 aan te gaan. 

P E R S O N A L I A . 

— Bg den waterstaat in Ned.-Indiü is : 
tijdelijk gesteld ter beschikking van den directeur der 

burgerlijke openbare werken, de ambtenaar op wachtgeld E. J. 
Beritmans; de ambtenaren op non-activiteit, H. Ch J. Streng-
naerts en S. C. P. van Musschenbroek, laatstelijk ingenieurs 2e k l ; 

benoemd tot ingenieur 2e kl. de ambtenaar op wachtgeld, 
E. Gerst, laatst die betrekking bekleed hebbende ; 

bepaald dat de ingenieur 2o kl. J. C. van Aalst toegevoegd 
blijft aan aen chef der 4e wnterstaatBafdeeliug voor de ïrngatie-
opnemingen in de afdeeling Magettan (Madioon); . 

overgeplaatst voor de opnemingen in de residentie legal 
en Pekalongan, de ingenieur 2e kl. E. Gerst; 

toegevoegd aan den chef der 2e waterstaatsaldeoling voor 
de opnemingen ter verbetering der bevloeiing door de Sindopradja 
en Doetamaiie-leidingen (ltulramajoe, Chcribon), de ingenieur 3e 
kl. A. Perelaer; , • L 

ontslagen op verzoek eervol u-.t 's lands dienst, de opzicn-
ters le kl."s. E. Hnagsma en W, Klaus. 

— Bij de exploitatie der staatsspoorwegen op .lava is: 
tgdelijk belast met de waarneming der betrekkingen van 

cbef dor werkplaatsen bg de oosterlijnen, de adjonct-chef der Se 
afdeeling dier ljjncn J. M. van Aftelen van SaemBfoort; met dia 
van Inspect 2e kl. bij h e t toezicht op de spoorwegdiensten en 
h e t stoomwezen, de adjunt-cbef der 3e afd. d e r oosterlijnen W. 
J. F. do Kgk; met die van adjunctchef der 3e afdeeling der 
oosterlgnen, de inspecteur der 3e klasse A. Bryan; en met die-
van inspecteur 3e kl. de adjunct-ingenieurs bg de exploitatie r . 
Nobel en J. W. van Dgk; 

é é n j a a r verlof verleend 'aan den opzichter Se kl. J . J . 
P. Hoon; aun don chef der werkplaatsen bg de Oosterlijnen der 
staatsspoorwegen, X. de Vicq; aan den inspecteur 2e kl. bg het 
toezicht op de spooorwegdiensten en het stoomwezen P. A.' M. 
Karthaus eu aan den adjunct-chef 4e afdeeling b. d. westerlgnen, 
J. H. van der Vossen; 

benoemd tot opzichter 2e kl., do opzichters der 3e klaBse 
W. Rarr.erB en J. Huges; 

ontslagen op verzoek eervol den opzichter 2e kl. Lammers; 
twee jaar v e r l 0 f verl eend aan den ingénieur 2e kl. Van 

Aalst. 
— Bg kon. besluit is. niet ingang van 1 April, benoemd tot 

leeraar aan de Polytechnische School V. W. M. Odé Jr., beeld
houwer te 's-Gravenhage. 

— Bjj kou. besl. is de adjunct-ingenieur bij het aan het depar
tement van koloniën verbonden technisch bureau J. C. Schater, 
met ingang van 1 April, bevorderd'tot ingenieur 2de klasse tij) 
dat bureau. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

INFORMATIE-BUREAU DEK TECHNISCHE VAK/EKEEXIGING, 
MARNIXSTRAAT 3 6 0 , AMSTERDAM. 

2 Bouwk. teek, leeft. resp. 20 en 21 j . , ongeh., verl. 
sal. resp. / 40 en j 60. 

5 Opz.-teek., leeft. resp. 23 ,25 ,23 ,21 en 38 j . , ongeh., 
verl. sal. resp. / 60, 1 f Ho, / 70, ƒ 7 0 e n / 9 0 . 

I Opz.-teek., leeft. 26 j . , geh., verl. sal. / n o . 

Vervolg der Aankondigingen. 

DOXDEBDACI, 1* Apr i l . 
Slenderbroek, te 5 aren, door H. Wis-

liuk, bouwmeester te Olit, namens de commis-
tie van het stoomgemaal te Werven, ia het 
Wuhesche veerhuis: het afbreken vaa het be
staande eo het wederopbouwen v»a een machi-
negeboaw te Werveo. Aanw. 12 April, te 2} uren. 

Z A T E R D A G , 14 Apr i l . 

Epe, in het hotel „Veluwe", voor het her
vormd diaconiebestuur, op het erve „De Hoek" 
te Njjbroek: het bouwen van een houten schnur 
op steenen voet. 

DINSDAG, 17 Apr i l . 
Colamachate, te 4 aren, in het koffiehuis 

van E. J. Klostere, voor rekeaing van C. Haar
man: het boawen van een woning te Colm-
•chate (behalve het dekkerswerk). 

W O E N S D A G , 18 Apr i l . 
Middelburg, te 11 aren, door den Com

missarissen der Koningin, aan het gebouw vaa 
het prov. bestuur: het maken vaa twee duk
dalven boven de üoetachutsluia te Sas-van-Gent. 
Inl. door den hoofding. Beksar te Middelburg, 
den ing. Nelemans te Terneazen en deu opz. 
Kiewit te Sas-van-Gent. Aanw. 11 Mei. 

V R I J D A G , SO Apr i l . 
Bnaehede, te 3J uren. door burg. en weth., 

ten raedhuize: de levering van 150 gegalvani
seerd ijieren privsattoanen met 25 binnen- en 
25 buitendeksel?. Inl. door den gem -arch. P. 
Timmer, 

Z A T E R D A G , Al Apr i l . 
Hellevoetalnls, te 10 uren, door den 

kapt., eerstaanw.-ing., te zijnen bureele : lo. het 
écujarig onderhond vau de militaire gebouwen 
en werken te Hellevoetsluis. luim. f8650; 2o. 
het eenjarig onderhoud van de militaire gebou
wen en werken te Brielle. Ram. f6250. lol. 
voor lo. door den besteder, te zijnen bureele, 
18 April, te 10 aren, en voor 2o. door de genie 
te Brielle, 1') April, te 10 aren. Geen aanw. 

W O E N S D A G , *s Apr i l . 
's-Gravenhaare, te 11 uren, aan het 

gebouw van het departement van waterstaat: 
de uitvoering van baggerwerk tot onder
houd van de bodemsdiepte in de baveu voor 
rijksvasrtaigen te Koek van Holland en in bet 
kanaal door Rozenburg met toebehooren, beboe
rende tot het onderhond, het herstel en de ver
betering der werken van den waterweg van Rot
terdam naar zee, langs de Nieuw Maas, het 
Scheur en aan den Hoek vaa Holland. Inl. door 
den hoofding. der rivieren, den ing. voor het 
6de rivier-arrondissemeut te Rotterdam en den 
1 dj. ing. Feitb U Hoek van Hollaud. Aan*. 18 
April, ie 1 uur. Ram. ƒ0.41 per M 3 . 

D O N D E R D A G , 'Af. Apr i l . 
Haarlem, te 11 ureu, door deu coiuuii.sa-

ris der Koningin, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: bet op diepte brengen van eenige ge
deelten vau het Groot .Noordhollandsch Kanaal. 
Inl. door den hoofding. Keinper te Haarlem, 
door den ing. Caland te Alkmaar eu J. Koore-
mau te Nieuwediep. Aanw. 19 April. Riming 
/ 16,000. 

V R I J D A G , *7 Apr i l . 
'n-Gravenhage. te 12 uren, door het voor-

loopig bestuur der stichting Or.nje Nassau's 
()>rd : het bouwen van een „Sanatorium". Inl. 
door den ing.-arch. Roelof Kuipers, Ceintuur
baan 181, Amsterdam. Aanw. in loco 17 April, 
te 1 uur. 

Z w o l l e , te 11 uren. door burg. en weth. 
ten gemeentebnize: de levering van 490 M 
zuiver gewasscben riviergrind, ten dienste der 
kunstwegen 

H A A N D A G , SO A p r l ' . 
Maastricht, te 10} uren, door deu com

missaris der Kouingin, aan bet gebouw vaa het 
prov. bestuur: bet maken eu leveren van vier 
stalen gierbooten voor de veren te Ooi, te Baarlo 
en te Broekhuizen, behoorende tot de rijksferen 
op de rivier de Maas in Limburg. Inl. door den 
hoofding. Schuurman te Maastricht, den ing. 
Marinkelle te Rotterdam eu de opzichters Koo-
reman te Venlo eu Koorevaar, te Koermond. 
Mededeling van het proces-verbaal van aanw. 
23 April door den ing. te Roermond. 

H A A N D A G , 7 He l . 
Haaatrlcht, dour den Commissaris der 

Koningin, aan het getouw van het prov. bestuur: 
het verrichten vau baggerwerk tot verbetering 
van het Zij- of Afwateringskanaal van de Noord
vaart naar de Maas in de provincie Limburg. 
Inl. door den hoofding. Schuurman te Maas
tricht, den ing. Marinkelle te Roermond en den 
opz. Vau der Ven te Weert. Aanw. 30 April, te 
I uur, aan sluis no. 1 vau het Afwaterings
kanaal te Meijel Ram. f 1800. 
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Z A T E R D A G , 14 A p r i l 1500. 

Vervolg der uitklagen. 

• •«Sraveal iage , 5 April: lo du levering 
van gegoten-jjzeren kachels en kachel-
mantels van plaatijzer; ingek. 
Gebrg. Schild, EnkhuizeD, 
M. Langezaal en Zn, Leiden, 
G. D. Buitendijk, 
6. Brummelkamp, 

bilj, nis: 
/ *42i; 
„2294 
., 2228.75 
,2100.74 

/ 59,680 I 59,680 
„59,589 „58,789 
„ 59,468 „69,200 
„59,400 ,58,000 
., 58,000 — 

57,775 
• 56,901) 66,9CO 

„56,870 „57,110 
, 56,600 

„56,600 „;>8,000 
„56,490 „56,900 

„ 55.900 „ 55,900 

„ 54,804 „ 55,900 
„ 54,800 „ 55,800 

„ 58,959 „ 63,459 

„52,428 „52.224 

„51,480 „51,480 

J . H. Wildeman, tinna O. Schuld 
en Zn., Dordrecht, „2100.5b 

H. O. v. Egmond, Leiden, „2100 
2o. het aanleggen, rioleeren en bestraten 

van straten op de voormalige buitenplaats 
„Westerbeek", a. voor het geval de rgwegon 
bestraat worden met Ourthe-keien; b. idem 
met Scoriae bricks; ingek. 17 bilj., als: 

a b. 
G. v. d. Drift 
C. Bastiaansen, Waspik, 
A. de Haan 
H. v. Kliijn, Naarden, 
H. L . v. Zeul. Zumlvoort. 
W. A Verbruggen, Wad 

dinksveen, 
C. de Huiter, Leiden. 
II. Jongenburger, Wad-

dinksveen, 
S. Schoonboom, Voorburg, 
H. Bomert 
•I. Blok, 's-Gravendeel, 
B. W. de Blécourt, N'ü-

mogen, 
C. v. Stujjvenberg. Loos

duinen, 
J. de Krujjn 
G. v. d. Klshout, Scheve

ningen, 
A. de Waerd en J. C. 

Diericks 
J. v. d. Klshout. Scheve

ningen, 
De overigen te 's-Oravenhage. 
7.i< rikxrr. 5 April: de levering van 

380,000 Wablxiraatkliiikers, door de com
missie van beheer over den straatweg Zierik-
zee—Brouwershaven. Ingek. 4 bilj , als: 
Firma N. Terwindt, Ngmegen, f 16.95, 87 
siuks in do M-; A. H. Kuipers, Dordrecht, 
f 15.60, 78 stuks in de M - ; Gebrs. van Hasselt, 
Kampen, 117, 91 stuks in de M-.; Leo 
Peters, Lobitb, 110.15, 84 stuks in de M-. 
Alles per 1000 stuks. .Nog niet gegund 

.niiiiiliM.il. 5 April, duur burg. eu weth. 
bei «eruieuweu vin den achtergevel (au bet 
raadhuis met bijk. werktu, het vernieuweu vau 
de itrast 1) il IJtelpuort en verdere timmer-, 
iuei-ri- eu rerfwirken aan andtre jiem. eigen
dommen. 

1. Vernieuwing achtergevel raadhuis. 
2. \ trmeiiwiiu verdert geuieenU-eUeudoKiiieu. 
Hüointe ioschrijver» perc. 1, II v»u Vliet IV45 
Hoo«»te iuM-hrijiers perc. 2 F. H. Pel f884, 

G. T. Heenein.u f 725, idem li. vau Vliet f 575. 
(iimi i L' in beraad «ehoudeu. 

Krimpen. 6 April: tien bouw eener zuivel
fabriek c. a. op Seveningen, voor rekening 
van den heer U de Koek te Kampen. Ingek. 
12 bilj., als: Treep, Zwolle, 1 17,830; J Mol, 
Genemuiden, f 17,756; N. Bollen, Zwolle, 
f17,600; F. Herder, idem, 117,4f>0; G. J . 
Veldkamp 1 17 200; J Rietman. Uselmuiden, 
117,000; J . S. v. d. Weri 1 16,877; G. Wilke, 
Uselmuiden, f 16,500; H. v. Dijk Dz. f 16,477; 
J . Valk Cz. 1 16,484; J. v. Gone en H J . 
Steenbergen 116,266; H. Jalvingb, Assen, 
f14,863. Dc overigen te Kampen. 3 dagen 
beraad. 

Onderdendam. 5 April: het vernieuweu 
van de havonbeschoeiïug te Schouwer/.yl. 
lang 51 IL, de zuidelijke sluisvleugel te 
Zoutkamp, lang 7.25 M., en het aanbrengen 
van eene voetboscboeiïng langs den Leidijk 
over eene lengte van 220 M. ingek.; 26 bilj , 
als: Jac. Nicolaï, Lauwerzijl. f5225; W.de 
Vries, (iarnwerd, f5160; Joh. rooi den An-
del, 15160; H. de Vries, Kommerzijl, 15048; 
G Pastoor, 8tedum, f 5050; H. Nieland, Warf-
fum, f5000; J. Nicolaï, Grijpskerk, f4899: K. 
Pathtiis, Zoutkamp, f 4960; W. Nieland, Wir-
dom (tir), f4957; P. Nieland. id, I 4940;H 
Huisman, Onderdendam, 14920; K. Danhof, 
Barlo, 14900; P. Dam, Rasquert, 1 4900; J . 
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Zeldenrust, Warffum, f4880: 11. K Wind, 
Zoutkamp, f4820; J. Pott, Stedum, f4800; 
IL van Dijk. Dellzijl, f4748; I). Bo-man, 
Kenrum, f 4667; B. Jansen, Middelstum, 
f4629; R. Havinga, Zoutkamp, f 4600; R. 
Wieringa, Rrum, f4580; B. .lansen, W. 
Wijt werd. f4450; H. Kiep ma, Groningen, 
f4400; K. Zeef, Kenrum, 14399; R. Rui-
dinga, Groningen, f4897; A. Hofman en P. 
Kars, Zoutkamp, 4300. 

2o. bet doen van herstellingen aan dé 
sluizen, brujrgen en andere objecten van het 
waterschap llunsingo, in 3 perceelen en in 
massa: 

lepere. 2e 3e 

ƒ3200 
„3200 
„8037 
„3013 

— — „2982 

/2475 
„2385 
„2518 

Joh. Pool, den Andel, ƒ 
L. Bakker, B»rlo, 
R. Danhof, „ 
G. Bremen, Middelstum, 
H. Nieland, Groningen, 
D. Bosman, Eenrum, 
P. Dam, Rasipiert, 
I'.. Stamhuis, Loppersum, 
li. Janset, .Middelstum, 
R Patbuis, Zoutkamp, 
A. Lsp, Zuurdijk, „1465 — 

„ 2290 
.2200 

„2378 

„3000 
„2900 
„2900 
„2775 

- I 
A. Hofman, Zoutkamp, „13:(7 
H. K. Wind, id. „1240 
R. Zeef, Kenrum. — „2021 

Massa: <i. Pastoor, Stedum, /6880. 

Bouwk. Opzichter. 
Door afloop der werkzaamheden zag 

eeu li luwk Opz teek. zich gaarne too 
spoed iff mogelijk geitlaatMt. Uit
stekend' ref. et*nu hem ten dienste. 

Br. fr onder letter B 18, Bureau 
van dit Blat 

Bouwkundig 

OPZICBTEB-TEIKKNAAB. 
Gevraagd een O P Z I C H T J E R -

T E E K E H A A R voor de uitbrei
dingswerken aan de Gemeentegasfa
briek te Wormcrvccr. Salaris HO gulden 
per maai d Stokken zoo spoedig moge
lijk, uiterlijk 15 April, te zenden aan 
den gemeente-architect. 

De Directeur van de Gemeente-
i/as fabriek, 

P. N. LABRIJN. 

Th VAN HEEMSTEDE DBELT, 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO !>«• Rnyterkade, A1IHTERKAJI, Filiaal: 36 Hoktn. 
Hoofdagont voor Nederland, België en Koloniën van 8HANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van lomplccte Badinrichtingen. — 1'rinaat-lnrichtingen.— 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, ll'asch/a els, Urinoirs enz. — V K K W A K »I i \ U en V K \ T I I. A T 1 K 
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prjjzen 

Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke raba t 

BECKER &BUDDINGH. 
Arnhem. 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 
VA» 

W A T E R P A S - H O E K 3 T E B T . 

UH ANDERS 

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

voor INGENIEURS, A E O U i T E O T U , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, SSM. 

G e ë m a i l l e e r d e 

Peilschalen. 
WEEQWERKTUIGEN. 

V A N R I J N & C o , SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. Glasver/ilverinjr 

\ kontuur en Maoazi/nBloemkweeker- , * * " S » 
straal 64 b.ld. Nieuwe Binnenweg. T 0 0 r d e • — mlett. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

van Jsoatt en van ttaat, in verschillends 
eonitructiën. Prijsconranten « a in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

f T . kW. BW. SCUOLTMS, 
Fabrikant, Prinieügracht 516, AÏSTERDII. 

ItoACTEÜ»: F. W. VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, 2d« Schuytstraat 100, 's-Gravenhage 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
e.-; voor lielgie / Ó.50" eu voor di overige landen der Post-nme, 
met inbegrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, / 7 50. Afzonder
lijke nommen bij vooruitbetaling niet plaat /0.25, zonder plaat /0.15. 

Advertentiën van 1 tot 6 regels f 1.00, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; v.or eiken regel meer /0.15. Groote letters worden tierekeiia 
naar plaatsruimte. Anno-ces van aanbestedingen, worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

D E Z E V E N L A M P E N D E R B O U W K U N S T . 

I V . 

He t derde hoofdstuk van Ruskin's bock heet „dc 
L a m p der Macht". De schrijver heeft dezen titel ge
kozen, omdat hij wil nagaan, op welke wijze in de 
bouwkunst grootschheid tot uitdrukking kan komen. 

N a eene korte inleiding, waarin een vergelijking ge
maakt wordt tusschen de macht en de majesteit der 
natuur en die van menschenwerk, bespreekt de schrij
ver de macht, die zich toonen kan door groote afme
tingen. 

„Hel schijnt niet mogelijk, om, wat afmetingen aan
gaat, niet de verheven scheppingen der natuur te wed
ijveren ; dit is ook zoo, wanneer de bouwmeester met 
de natuur in het strijdperk wil treden. Het zou dwaas
heid zijn piramiden in het dal van Chamounix te 
gaan oprichten. De S t Pieterskerk te Rome lijdt er 
onder, dat zij cp de helling van een onbeteekenenden 
heuvel geplaatst is. Maar stel u dit gebouw eens voor 
in de Po-vlakte bij Marengo geplaatst of als de Su-
perga bij Turijn, óf L a Saluté te Vene t i ë ! " 

„Het besef van de grootte, zoowel bij het aanschou
wen Van Voortbrengselen der natuur als van d>e der 
bouw kunst, wordt den mensch meer bijgebracht door 
zijn opgewekte verbeelding, dan door meten met het 
oog. D e bouwmeester heeft het in zijn macht des aan-
schouwers verbeelding te hulp te komen, en hem den 
indruk van grootschheid te geven. 

„ E r zijn weinig rotsen, zelfs in de Alpen , die zoo 
loodrecht oprijzen als het koor der kathedraal te Beau-
vais. Hooge gebouwen, geplaatst daar, waar geen reus
achtige natuurvoortbrengselen met hen kunnen ver
geleken worden, zullen altijd een grootschen indruk 
te weeg brengen." 

„ H e t strekt tot aanmoediging, maar valt te betreu
ren tevens, dat het den mensch gemakkelijker is, de 

Verhevenheid der natuur te doen verdwijnen, dan zijn 
werk door de natuur te doen verpletteren. E r is niet 
veel voor noodig, om een berg klein te doen schijnen. 
E e n enkele hut is soms al genoeg. Ik kan nooit uit 
het dal van Chamounix naar den C o l de Baline zien 
of ik erger mij aan het logement, dat op den top 
staat en welks helder witte muren duidelijk onder
scheiden worden, zoodat'de indruk ten ecneninale ver
loren gaat." 

„ E e n enkel buitenhuis bederft dikwijls een geheel 
landschap, een gansche heuvelreeks; de Acropolis te 
Athene, met het Parthenon en de overige gebouwen 
lijkt kinderspeelgoed, nu er een paleis aan zijn voet 
gesticht is. Heuvels zijn nooit zoo hoog, als wij ons 
voorstellen. Maar als een gebouw van betrekkelijk 
gn.oie afmeting de gedachte opwekt aan het werk 
van de hand en het vernuft der menschen, dan is een 
Verhevenheid aanwezig, die alleen door grove vergis
singen in het ontwerpen der onderdeelen kan te loor 
gaan." 

„Men moet niet vergeten, dat ofschoon groote af
metingen alleen een slecht onwerp niet kunnen red
den, toch die grootheid een zekeren adel in zich sluit. 
W i e bouwen gaat moet daarom wel overwegen, of 
hij in de eerste plaats naar schoonheid dan wel naar 
verhevenheid wi l trachten. Wenscht hij de laatste, dan 
moet hij zich niet te veel om de onderdeelen bekom
meren, daar deze, te zeer uitgewerkt, de schaal zou
den doen verloren gaan. Maar het behoort in de macht 
des bouwmeesters te zijn, ten minste die afmetingen 
te kunnen bereiken, waar de verhevenheid gezegd., 
kan worden te beginnen; deze uitkomst is verkre-
ge, wanneer levende wezens, met het gebouw ver
geleken, kleiner schijnen, dan zij in werkelijkheid 
zijn." 

„ H e t is het ongeluk van onze hedendaagsche bouw
werken, dat wij ze aan alle eischen, die gesteld kun-
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nen worden, willen laten voldoen. Daarom besteden 
wij een deel der bouwsom aan schilderwerk, een an
der aan verguldsel ,aan behangerswerk, aan gekleur
de vensters, aan torens, aan velerlei versierselen. En 
toch is dit alles niets waard." 

„Het bevattingsvermogen van dc menschen is door 
een harde korst omgeven. Wordt die niet doorboord, 
dan treft hen niets. En nu werkt de veelheid onzer 
versierselen op deze korst als spcldeprikken zouden 
doen Zij bereiken de kern niet. Wij moeten op één 
plaats dieper doordringen, en wij kunnen dit door een 
zwaar gewicht. De korst die door een toren niet door
boord kan worden, bezwijkt onder het gewicht van 
een zwaren muur." 

„Daarom moet de bouwmeester, die slechts over 
beperkte middelen kan beschikken, wel weten, wat 
hij wil. Wenscht hij indruk te maken, dan dient hij 
alle versierselen weg te laten, om alleen door de mas
sa te werken. Hij moet niet vragen, of zijn kapitee-
len niet beter zouden doen, als zij gebeeldhouwd wa
ren - hij iate ze als groote blokken. Hij kan zijn 
bogen ongeprofilcerd laten, — als hij ze maar zoo 
wijd spant, als hij kan. Een meter meer breedte van 
zijn groote zaal moet hem meer waard zijn dan een 
nio/.aiekvlöer daarin. Hen meter meer hoogte van zijn 
buitenmuren behoort hij te verkiezen boven een heir-
leger van bekronende pinakels. Slechts door het doel, 
waarvoor zijn werk bestemd is of door den grond, 
die beschikbaar is, mag de bouwmeester zich dan 
laten beperken." 

„Als een gebouw zijn grootsehheid zal toonen, dan 
behoort het in één oogopslag overzien te kunnen wor
den .Zijn grenzen dienen dan door groote lijnen ge
vormd te zijn. De grens van boven naar beneden kan 
schuin zijn, zoodat de massa dan die eener piramide 
is; loodrecht, alsof het een rots ware ; of naar boven 
zich verbrecdend, als bij Griekschc tempels en bij alle 
gebouwen met lijsten." 

Ruskin verkiest de loodlijn. „Ik voor mij, zegt hij, 
houd er van, als een gebouw door zuivere loodlijnen 
begrensd wordt, of als de loodlijn van boven door een 
plechtig fronsen van het voorhoofd, gelijk bij het 
Palazzo Yecchio te Florence, wordt afgebroken. De 
dichters kennen dit strenge karakter steeds aan rotsen 
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van gebakken steen of van jaspis zijn gemaakt. Het 
licht des hemels, om hen te beschijnen, de zwaarte
kracht der aarde om hen op hun plaats te houden, 
meer is niet noodig. De menschelijke geest is zóó, dat 
hij aan geen bouwstof of wijze van werken meer denkt», 
wanneer hij tegenover zeer groote vlakken komt. Hij 
herinnert zich dan slechts de vreugde, die het aan
schouwen van breede vlakten of wijde zeeën hem gaf." 

„Wanneer wij met onze gehouwen of gebakken 
steen kunnen bereiken, dat een muur zich als on
eindig aan den beschouwer voordoet, dat zijn boven-
lijn als een gezichtseinder tegen de lucht afsteekt, ja 
zelfs wanneer wij dit niet geheel en al kunnen be
reiken, dan vinden wij er een genoegen in, op te mer
ken, hoe het wisselende ncht op het groote vlak speelt, 
hoe tijd en weder daarop hunne stoute teekeningen 
met zoo veel tinten en schaduwen weten aan te bren
gen." 

Ruskin wijst op de Romaansche werken van Italië 
als voorbeelden, hoe men bouwen moet. Ook bij het 
Dogenpaleis te Venetië staat hij uitvoerig stil, en in 
een noot van 1880 vermeldt hij nog San Paolo fuori 
le mura te Rome. 

Belangrijk is, wat de schrijver omtrent de samen
stelling van muren opmerkt." Een muur moet onver
mijdelijk uit een opstapeling van kleinere stukken be
staan. Door groote kunstvaardigheid kan men de voe
gen haast onzichtbaar maken ; ik vind het echter on
verstandig en oneerlijk dus te handelen. De voegen 
moet men laten zien, en ik meen, dat met enkele uit— 
zonderingen, bij kleine gebouwen juist groote stuk
ken steen noodier g zijn, om de muren samen te stel-
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len .Want als een gebouw slechts geringe afmetingen 
heeft, dan is dit voor een ieder ••; zien, en kunnen 
wij die afmetingen niet grooter doen schijnen, door 
het uit kleine stukken te doen bestaan." 

„Maar als wij zulk een bouwwerk uit groote stee
nen optrekken, dan kunnen wij het een zekere 
rootschheid verleenen. Er kan geen majesteit zijn in 

toe. In werkelijkheid hangen rotsen maar zelden 
over. Maar toch hebben de dichters gelijk, want de 
voorsprong van boven geeft iets dreigends aan een 
vlak, dat trotscher werkt dan groote afmetingen alleen 
kunnen doen. Daarom vind ik de bekroningen van 
het Palazzo Yecchio en de kathedraal te Florence veel 
grootscher dan die der Grieksche tempels." 

Deze uitingen van Ruskin zijn zeer belangrijk. Men 
herkent er de beginselen in, waaruit de „nieuwe 
kunst", een vijftig jaar later, zou voortkomen. Ware 
liet Ruskin gegeven geweest de voltooide Amsterdam
sche beurs te aanschouwen, hij zou er veel van zijn 
idealen in verwezenlijkt hebben gevonden. 

Maarniet alle. Want later zegt hij: „Wanneer groot-
sche eenvoud schoon zal zijn, dan moet de stof, waar
uit zij bestaat, schoonheid bezitten. Daarom moeten 
wij de bouwmeesters van het noorden, die in veelheid 
van versierselen hun heil zochten, niet te haastig ver-
oordeelen. Want wij dienen ons te herinneren, welk 
een onderscheid er is tusschen een muur, geheel glad 
van Noordschen steen opgetrokken, en een dergelij
ke uit tweekleurig marmer gebouwd. Waar Genua en 
Carrara hun groen en wit mengen, is het alsof ser-
pentijnsteen door sneeuw wordt afgewisseld." 

„Macht en majesteit komen echter slechts door 
breedheid van behandeling tot uitdrukking. Daarom 
moeten de muren door niets gebroken worden, of zij 
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een buitenhuis, van gebakken steen gemaakt; maar 
als zulk een huis, zooals in Wales, Cumberland of 
Schotland, van ruwe, groote stukken steen wordt ge
bouwd, dan is er wel een zekere verhevenheid aan
wezig." 

„Als wij maar beseften, welke waardigheid in ruwe 
blokken te vinden is, dan zouden wij ze niet vlak 
gaan hakken, of nauwsluitende voegen willen maken. 
Wij zouden onze gebouwen dikwijls heel wat hooger 
hebben kunnen optrekken, als wij de steenen maar 
gelaten hadden zooals ze uit de groeve kwamen." 

„Wij moeten echter ook eerbied toonen voor de 
bouwstoffen, die wij gebruiken. Het is bekend, dat 
marnier en kalksteen gemakkelijk te bewerken zijn ; 
als wij ze ruw laten, dan zal de beschouwer denken, 
dat wij ons geen moeite hebben willen geven. Daar
om doen wij goed, gebruik te maken van de betrek
kelijke zachtheid der stof, en bij ons ontwerp reke
ning tc houden met effen vlakken en fijne versierse
len. Als wij echter graniet bezigen, is het dwaashed, 
dit vlak te gaan maken ; wij doen dan goed, de blok
ken ruw te laten." 

„Ik ontken niet, dat er pracht en kracht kan aan
wezig zijn in gepolijst graniet ; dat het harde mate-
naai zich heeft moeten voegen naar den mensch, 
een overwinning 

is 
Maar ik meen, dat in de meeste ge

vallen het polijsten slechts tot vermorsen van tijd en 
geld heeft geleid. Er is een majesteit in de natuur
lijke breukvlakken van den steen, waartegen de kunst 
het moet afleggen. Wie zou willen, dat de steenen 
van het Palazzo Pitti te Florence gelijk werden ge
hakt?" 

„De bouwmeester werkt met massa's van licht en 

schaduw. Men bedenkt niet genoeg, dat een muur 
voor hem is, wat een gephimuurd doek voor den schil
der is. Maar de muur heeft reeds verhevenheid in zich 
zelf door zijn afmetingen, en daarom is het gevaar
lijk, daarop schaduwen aan te brengen." 

Het zou mij te ver voeren, als ik hier alles wilde 
weergeven, wat Ruskin over het aanbrengen dezer 
schaduwen zegt. De talrijke teekeningen hebben ver
moedelijk ook hier tot de bijzondere uitvoerigheid van 
den tekst aanleiding gegeven. 

„Het versieren der wanden door schaduwen was in 
de middeleeuwen zoowel bij de bouwmeesters van het 
noorden als bij die van het zuiden algemeen. Maar 
het geschiedde op verschillende wijzen. De meesters 
van het zuiden hadden marmer tot hun beschikking; 
zi) kenden de klassieke werken, en brachten uitmun
tend blad-ornament of andere fijne versierselen aan. 
De architecten van het noorden kenden de klassieke 
werken niet, en hadden geen fijne bouwstoffen om te 
gebruiken ; daarom maakten zij tracceringen op hun 
muren, die krachtige schaduwen konden geven." 

„Er is veel over compositie en inventie geschreven. 
Ik meen echter, dat dit geen nut heeft gehad, want 
men kan niemand leeren te componeeren of te inven-
teeren. Deze beide elementen van de macht, die door 
bouwkunst kan worden uitgeoefend, laat ik dus on
besproken. Ook zal ik niets zeggen over de beper
king, die men in alle groote tijdperken der bouw
kunst heeft in acht genomen, waar het gold, de na
tuur in de ornamenten na te volgen, omdat ik dit on
derwerp in het volgend hoofdstuk vvensch te behan
delen." 

„De majesteit der gebouwen hangt meer af van 
de zwaarte hunner massa's. Groote vlakken van licht, 
groote vlakken van schaduw, groote vlakken van kleur 
zijn noodig. Hij alle onderdeden moet dit insgelijks 
111 het oog gehouden worden. Hier in Engeland bij
voorbeeld zijn wij gewoon de galmgaten onzer klok-
ketorens met keurig nette jalouziebordjes te dichten; 
de vele scherpe waterpaslijnen, die daarvan het ge
volg zijn, vormen een onaangename tegenstelling met 
die der omgeving, en het nette timmerwerk maakt een 
prozaïschen en vervelenden indruk. Op het vasteland 
gebruikt men drie of vier hellende galmborden boven 
elkander, die de volle zwaarte van de muren innemen. 
Hier ziet men dus, in de plaats van onze met een li
niaal getrokken lijntjes, vier of vijf groote massa's 
schaduw, met de grijze galmborden, die door warm 
gekleurde mossen bedekt worden, een prachtige te
genstelling vormende. Deze galmborden zijn dikwijls 
nog fraaier dan de omringende architectuur, daar zij 
breede en eenvoudige schaduwen geven." 

..Het doet er niet toe welke middelen gebruikt wor
den, om schaduw te verkrijgen — een overstekend 
dak, een inspringend portiek, een balcon, een nis, een 
waterspuwer, een kan teeling, alles kan worden ge
bruikt. Men moet eerst op de schaduwen bedacht zijn, 
dan komt het overige van zelf." 

Ruskin velt ten slotte een zeer streng oordeel over 
de Engelsche kunst .„Sinds de dertiende eeuw", zegt 
hij, „hebben wij gebouwd alsof wij kikvorschen of 
muizen waren. Welk een tegenstelling is er tusschen 
de treurige kleine duiven-gaatjes, die in dc kathedraal 
te Salisburv als deuren dienst doen, en de koninklij
ke portalen der hoofdkerken te Abbeville, te Rouaan 
en te Rheinis, de als uit rotsen gehouwen pijlers te 
Chartres, dc gewelfde ingangen en de kostelijke zui
len te Yerona! Over onze burgerlijke bouwkunst be
hoeft in het geheel niet gesproken te worden. Zelfs 
waar zij op haar best is, blijft zij toch kleingeestig, 
arm, en ten cenenmale beneden peil. Als wij ons van 

Picardic naar Kent verplaatsen, welk een overgang! 
Wij moeten onze bouwkunst verbeteren, wij moeten 
haar meer lrischheid geven. Zoolang de muren onzer 
iiurgerluiizen nog zoo dun zijn, mogen wij onze bouw
meesters er geen verwijt van maken, dat zij geen mo
numenten kunnen scheppen. Hun oogen zijn gewend 
aan bekrompenheid cn poverheid ; hoe kunnen zij dan 
in eens in breedheid cn monumentaliteit smaak krij-
gen? 

„Onze bouwmeesters moesten niet. in steden wonen. 
Hun verbeelding is daar ingemetseld. Zend een bouw
meester naar ons heuvelland, dat hij zien kan, wat 
de natuur verstaat onder een steunbeer, onder een 
koepel." 

„Het is waar dat de gebouwen, die ik het hoogst 
stel, hun ontstaan danken. aan de oproeren van het 
volk. Ik zou niet willen, dat in ons Engeland zulk een 
oorzaak tot het gebruiken van groote steenen, het 
smeden van forsch ijzerwerk zou nopen." 

„Doch wij kunnen uil andere bronnen putten. Onze 
motieven zijn te v inden in onze trotsche kusten en 
blauwende heuvelen. Daar schuilt een macht, zuiver
der en niet minder helder dan dc kluizcnaarsgeest, die 
eens haar witte kloosters tusschen de pijnboonien der 
Alpen deed verrijzen, die van de woeste rotsen hooge 
klokkentorens vormde aan de zee der Noormannen, 
die aan het kerkportaal de diepte cn dc duisternis 
van Elia's grot op den berg Horeb gaf, die, uit. de 
bevolkte steden eenzame grauwe rotsen deed oprij
zen, die slechts door de stille lucht omspoeld, door 
de vliegende vogels omzwermd worden." 

* 
Zoo eindigt het hoofdstuk, dat „de Lamp der 

Macht" heet. In de noten van 1880 heeft Ruskin zijn 
eigen werk op zeldzaam onpartijdige wijze gecriti-
seerd. In een daarvan zegt hij: „lk heb vele zinnen 
geschreven, die uiterst eenzijdig zijn, of die mijn be
doeling slechts onvolkomen weergeven ; die zinnen 
misleiden den lezer, als hij ze neemt, zooals ze zijn, 
en niet let op wat ik elders verbeterde of aanvulde." 

Het slot van dit hoofdstuk behoort onder die ge
deelten. Want de krijtrotsen en de heuvelen van En
geland kan men slechts onder voorbehoud als bron
nen van inspiratie vóór den bouwmeester erkennen. 
Hepaalde motieven kunnen zij niet gezegd worden, 
op te leveren. Slechts dit kunnen zij den ontwerper 
leeren, dat hij door groote omtreklijnen zijn effect 
moet trachten te bereiken. Ruskin wilde niet een paar 
fraaie zinnen zijn hoofdstuk eindigen, en daarom nam 
hij het zoo nauw niet met wat hij eigenlijk zeide. 

Een zekere neiging tot rhetoriek is bij den schrij
ver niet te miskennen. Des te meer moeten wij het 
in hem prijzen, dat hij zelf pp de onwaarheid van de 
gedeelten, waarin deze rhetoriek zich toont, wijst. 

Dit derde hoofdstuk behoort ongetwijfeld tot de 
meest belangwekkende van het boek. Ruskin's plei
dooi voor majesteit, macht, verhevenheid in de bouw
kunst is te merkwaardiger, omdat het in 1849 reeds 
gehouden werd. De bewondering van den schrijver 
voor sommige gebouwen van Italië is duidelijk merk
baar. Tn deze scheppingen vindt hij de verhevenheid, 
waartoe de bouwkunst "in staat is, bereikt. 

Reeds bij een vroegere gelegenheid heb ik opge
merkt, dat Ruskin altijd zeer subjectief oordeelt. Voor 
hem is de middeleeuwsche kunst van Italië de meest 
bewonderenswaardige van alle tijdperken. Doch voor 
gebouwen, hoe fraai ook overigens, die in Renais-
sance-geest ontworpen zijn, heeft hij geen oog. Ook 
het nationale, dat er in kunst gelegen is, ontgaat hem. 

De gebouwen van Italië zijn daar uit den bodem 
uitgegroeid, zij zouden elders misplaatst zijn. Ja zelfs 
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wie in andere landen van dezelfde beginselen zou 
willen uitgaan bij het ontwerpen als de oude Italia
nen, zou toch niet bereiken, wat zij bereikten. 

Zijn liefde voor Italië maakt Ruskin onbillijk te
genover de kunst van andere landen. De Engelsche 
bouwkunst, die de schrijver zoo laag stelt, had op 
meer waardeering aanspraak. De wereld zou er niet 
bij gewonnen hebben, indien de bouwkunst in alle lan
den de Italiaansche voorbeelden uit de middeleeuwen 
had gevolgd. De schoonheid, ook de verhevenheid 
kan zich op zeer verschillende wijzen toonen. 

Zelfs ten opzichte van Italië is Ruskin onbillijk. 
Van wat daar na 1420 gebouwd is, wil hij bijna nooit 
iets weten ; toch komen er onder die scheppingen 
werken voor, die volkomen aan de idealen, die hij 
heeft, beantwoorden. 

Evenwel bevat dit hoofdstuk zeer belangrijke ge
deelten. In het bijzonder Ruskin's beschouwingen over 
de waarde van eenvoud en groote lijnen in dc bouw
kunst zullen door hare tegenwoordige beoefenaars met 
waardeering en belangstelling gelezen worden. 

A . W. W. 

PRIJSVRAGEN 
ONTWERP SMYRNA-TAPIJT. 

De directie van de 's-Gravenhaagsehe Tapijtfabriek 
heeft het besluit genomen jaarlijks voor Nederlan
ders een prijsvraag uit te schrijven voor het ontwerp 
van een smyrna tapijt in modernen stijl. Drie prij
zen worden uitgeloofd, van f 100, f60 en ƒ 4 0 , en dc 
gedrukte toelichting is kosteloos te verkrijgen aan de 
fabriek op den Loosduinschen Weg no. 537 te 's-Gra
venhage. 

Er worden alleen ontwerpen in modernen stijl ver
langd en de teekeningen moeten een afmeting heb
ben van 54 x 42 cM. en in zijn geheel zijn bewerkt, 
zoowel in lijn als in kleur. Het ontwerp moet verge
zeld gaan van een tcekening, waarop de bloemen, bla
deren en planten zijn geteekend, die gediend hebben 
als leiddraad voor de versieringsmotieven. 

De directie stelt zich voor de ingekomen ontwer
pen ten toon te stellen en de namen van de leden 
der jury, waarbij de directeuren als technische advi
seurs optreden, nader bekend te maken. De teekenin
gen of antwoorden op deze prijsvraag moeren zijn in
gezonden vóór 20 Mei e. k. 

E E N ONDOORDACHT PROGRAMMA. 

Wij ontkenen aan de „Deutsche Bauzeitung" van 
den /den dezer maand, dat het kerkbestuur van St. 
Michael te Keulen eene prijsvraag heeft uitgeschre
ven voor den bouw van eene kerk en dat acht bouw
kundigen, te Keulen en te Dusseldorf gevestigd, zijn 
uitgenoodigd aan dien beperkten wedstrijd deel te 
nemen. De voorwaarden, die de goedkeuring van de 
jury mochten verwerven, geven het kerkbestuur de 
bevoegdheid om de personen, die voor de uitnoodi-
ging mochten bedanken, door anderen te doen ver
vangen, mits het totaal der medewerkers niet meer 
dan 8 bedraagt. De teekeningen, tot beoordeeling der 
ontwerpen dienende, moeten in eenvoudige lijnen wor
den ingezonden en vergezeld gaan van een perspec-
tievisch aanzicht. Bij de indiening van het ontwei)) 
wordt den inzender een bedrag van l 50 Mark voor 
vergoeding van de gemaakte kosten uitbetaald, zoo
dra het uit eene verklaring van de jury blijkt, dat 
het aan de gestelde eischen voldoet. Aan de meest 
bruikbare schets wordt bovendien een prijs van 2so 

Mark, en aan de daarop volgende een belooning »an 
200 Mark, toegekend. 

Aan de mededingers wordt vrijheid gelaten meer
dere oplossingen in te zenden zonder daardoor aan
spraak op eene bijzondere vergoeding te kunnen ma
ken. Voor de genoemde geldsommen worden de schet
sen in zoo verre het eigendom van het kerkbestuur, 
dat het gerechtigd is daaraan enkele fragmenten te 
ontleenen en toe te passen, zoodat er gcene verzeke
ring voor de uitvoering gegeven wordt. Voor de 
bouwkosten is een bedrag van 450.000 Mark uitge
trokken, waarin die Van de binnenbetimmering niet 
begrepen zijn. 

Het is een verblijdend toeken dat tot heden slechts 
twee der uitgenoodigdeti aan den wedstrijd zullen 
deelnemen ; de zes anderen maakten terecht bezwaar 
om reden de voorwaarden in strijd zijn met de be
palingen, die in 1897 door de Duitsehe architecten
en ingenieurs-vereeniging werden vastgesteld en het 
trekt de aandacht, dat deze afwijkingen ditmaal werden 
goedgekeurd. De Vereeniging van Keulsche architec
ten acht dc bepaling van het honorarium, die in dit 
geval voor eiken deelnemer 1850 Mark zou moeten 
bedragen, kleingeestig schraal genomen. 

KONINKLIJK I N S T I T U U T VAN I N G E N I E U R S 

Het Instituut hield den loden April jl. eene tal
rijk bezochte vergadering in het lokaal Diligentia te 
s-Gravenhage. 

Na goedkeuring van de notulen der Instituutsver-
jadering van den ijden Eebruari jl. en aankondiging 
van een aantal wederom ingekomen geschenken, wer
den door den Raad van Bestuur mededeelingen ge
daan van verschillenden aard. 

Vooreerst moest de president weder melding ma
ken van onderscheiden verliezen, welke het Instituut 
hadden getroffen, door het overlijden van de leden 
G. Wind, oud-ingenieur van den waterstaat te Gro
ningen, J. Frenkel, gepensioneerd kapitein der genie, 
W. van Enst, opzichter bij den Rijks-waterstaat, G. 
Th. G. Bodde, ingenieur bij de Nederlandsch-lndische 
.Spoorwegmaatschappij en A. van Hooff, buitengewoon 
lid. 

In verband met het besluit, vroeger genomen, om 
een exemplaar van het Gedenkboek 1847—1897, be
nevens van de daarvan sedert verschenen Fransche 
vertaling, op de Wereldtentoonstelling te Parijs in te 
zenden, had den Raad het lid J. van Konijnenburg, 
die zich door de artistiek-wetenschappelijke versie
ring van het Gedenkboek zoo hoogst verdienstelijk 
had gemaakt, uitgenoodigd een ontwerp te willen ver
vaardigen van een doelmatige, artistiek bewerkte 
tafel, waarop de beide boekdoelen zouden worden ge
plaatst. 

Algemeen was de lof welke den heer Van Konij
nenburg ten deel \ iel voor de zeer verdienstelijke 
wijze, waarop hij' zich van deze in veel opzichten 
moeielijke taak had gekweten, zoodat ongetwijfeld 
door de wijze, waarop het Gedenkboek ter tentoon
stelling zal worden geplaatst, het schoone van dien 
arbeid zeer tot zijn recht zal komen. Belangstellenden 
verwijzen wij naar de zeer uitvoerige beschrijving van 
de tafel, die door den meubelfabrikant L . P. Smul
ders te Breda uitstekend is uitgevoerd, welke voor
komt in de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" van 12 
April j l . 

Blijkens mededceling, in de vorige Instituutsver
gadering gedaan, zal een groot aantal internationale 
congressen bij gelegenheid van de Parijsche tentoon
stelling worden gehouden. 

Het Instituut zal te dier gelegenheid op het Con

gres de surveillance et de sécurité en matiére d'appa-
reils ii vapeur door het lid W. A. M. Piepers worden 
vertegenwoordigd; op het congres voor elektriciteit 
door het lid A. J. R. Collette; op dat voor tramwe
gen door het lid Jhr. H. G. Verspijck, en op het 
congres betreffende methodes van beproeving van 
materialen door het lid L. Bienfait. Het Instituut zelf 
is als lid toegetreden tot het achtste Schecpvaartcon-
gres en behoort tot het comité de patronage van het 
c'ongres voor toegepaste mechanica. 

Twee belangrijke voordrachten stonden op den op
roepingsbrief vermeld. In de eerste plaats verkreeg 
het lid N. C. Kist het woord, die de uitkomsten mede
deelde van een door hem ingesteld onderzoek om
trent de spanningen in de langsdragers van onze 
spoorwegbruggen. Dit onderzoek liep over een 1500-
tal spanningswaarnemingen aan de spoorwegbruggen 
te Bommel, Kuilenburg, Dordrecht, Rotterdam en 
Amsterdam en strekte om na te gaan of uit de waar
genomen verschijnselen met eenige zekerheid eene 
theoretische berekening valt op te maken. Zoowel de 
voordracht zelve als de daarop gevolgde gedachten-
wisseling met de leden G. H. Broekman, J. M. Tel
den, H. J. E. Wenckebach. P. Joosting en B. M. Gra-
tama leidde tot de conclusie, dat men zich door de bij 
de waarneming gevonden verschillen niet moet laten 
verleiden tol ingewikkelde, moeielijke berekeningen, 
daar allerlei, niet in rekening te brengen factoren op
treden, en dat men het veiligst doet door te rekenen 
op een spanningsinvloed tweemalen grooter dan de 
theoretisch berekende spanning. 

De tweede voordracht, die van het lid Jhr. C E. 
W. van Panhuvs, had ten onderwerp mededeelingen 
over de haven van Emdcn, in verband met het Dort-
mund-Ems-kanaal, waarin nevens de technische be
handeling van het onderwerp de vraag ter sprake 
werd gebracht in hoeverre deze aanleg aan het blijk
bare doel zou beantwoorden om in Duitschland aan 
het gemis van eene groote rivier naar het noordwes
ten tegemoet te komen en zoo doende aan het ver
keer langs den Rijn en de spoorwegen in Nederland 
afbreuk te doen. Üit het medegedeelde en de daar
over gevoerde gedachtenwisseling met de leden A. 
Dékirig Dura, J. F. W. Conrad, S. Bouma, F. W. 
Hudig, T. Schroeder van der Kolk, Wenckebach en 
G. van Diesen schijnt te mogen worden afgeleid, dat 
men zich voorshands daarover niet zeer bezorgd be
hoeft te maken. 

Onder algemeene instemming van de Vergadering 
deelde de president mede, dat de Raad van Bestuur 
aan den heer P. C. Mondt, aan wien onlangs op zijn 
verzoek eervol ontslag was verleend uit zijne betrek
king van amanuensis van het Instituut, die hij gedu
rende twee-en-twintig jaren had bekleed, als blijk van 
waardeering een schrijfbureau was aangeboden. 

Weder werden eenige nieuwe leden aangenomen. 

T E C H N I S C H E V A K V E R E E N I G I N G . 

AFIIEKI.INO AMSTERDAM. 

Vergadering van Woensdag \ April 1900. 

Na de huishoudelijke zaken, werd eene verkiezing gehouden 
voor leden van het hoofdbestuur, in de plaats van de heeren 
Sanders en Haver. Verkozen werden de heeren Baron, Van den 
Berg en Des Bouvrie, waarna nog vgf afgevaardigden verkozen 
werden voor de iu Mei a. s. buitengewone algemeene vergadering. 

Een schrijven van het genootschap „Architectara et Amicitia" 
in zake wgziging van de bestaande teekenacten werd niet be
handeld, daar men het eerst door het weekblad meer algemeen 
bekend wenschte te maken. 

Daarna behandelde het lid, de heer Rientjes, een voorstel over 
het voorkomen van ongelukken op spoorwegen. Spreker wenschte 
dat de Technische Vakvereeniging hij de Regeering zou aandrin
gen op middelen, waardoor ongelukken als bijv. die te Capelle, 
zouden voorkomen worden. 

Een door spreker Bamer gesteld concept-adres gaf het lid, den 
heer Baron, aanleiding eene uitvoerige verklaring te geven van 
de veiligheids-inrichtingen op spoorwegen, en de zorgen te be
schrijven, waarmede de verschillende spoorwegmaatschappijen trach
ten ongelukken te voorkomen. 

Nadat besloten was het voorstel verder uit te werken, werd 
met een woord van dank aan de heeren Rientjes en Baron, door 
den Voorzitter, den heer Sanders, de vergadering gesloten.. 

VEREENIGING . D E FRIE8CHE BOUWKRING" TE 
LEEUWARDEN. 

Vergadering van 5 April 1900. 
De Voorzitter opent de vergadering en na 't afdoen van eenige 

«•ewone werkzaamheden wordt meegedeeld dat een brief is inge
komen van den eersten spreker voor dezen avond, inhoudende de 
mededeeling dat hij verhinderd is de vergadering te bezoeken. 

De Voorzitter geeft nu dadelijk het woord aan den tweeden 
spreker, den heer 8. Jansma, voor 't houden vao zgn toegezegde 
bijdrage over vuurtorens 

In zjjn inleidend woord zegt spreker, dat hij met deze bgdrage 
het oog heeft op eene meer algemeene beschouwing te houden 
over vuurtorens, dan wel om de constructie van deze torens te 
bespreken en daarbij het nut van dezen in 't licht te stellen. Op 
onderhoudende wgze werd den aanwezigen verteld welke middelen 
men reeds vroeg had aangewend om de schepen de zeer gevaar
lijke plaatsen te doen kennen, of w e l door seinen een veiligen weg 
aan te geven, waarbij in hoofdtrekken de inrichting van vuurtorens 
en lichtschepen werd besproken. Aan de hand van een kaart 
werd aangegeven waar de/.e seinen zgn geplaatst en werd te 
kennen gegeven dat, waar de Engelsche kusten goed van seinen 
zgn voorzien, ook ons land niet ten achter staat om de middelen 
aan te werden, die de gevaren van den zeeman tot een minimum 
beperken. Verder deed spreker nug eenige mededeelingen omtrent 
de bediening van vuurtorens en lichtschepen en eindigde zg'ue 
bijdrage met eenige geschiedkundige bijzonderheden uit het leven 
van personen, die daarmede belast zijn. Het gesprokene werd met 
aandacht gevolgd en den spreker dank gezegd voor zijne interes
sante lezing Hierna werden de tentoongestelde plaatwerken, door 
de boekhandelaren de beeren Meyer en Scbaafsma v r i j w i l l i g af
gestaan, met belangstelling bezichtigd. 

De Voorzitter deed daarna lezing van eene i n de vorige bijeen
komst ingekomen vraag betreffende de nieuwe richting in de 
b o u w k u L s t , waarover eene bijna algemeene, zeer geanimeerde dis
cussie ontstond en waarbij de secretaris o v e r de/.e zaak eenige 
artikelen uit De Opmerker voorlas, waaruit de steller volgens zijn 
inzien voldoende wijsheid kon putten; een en ander droeg er toe 
bij om den slotuvond voor d i t seizoen tot een der gezelligste te 
maken, waerop de Voorzitter met een tot weerziens en met dank
zegging voor oe trouwe opkomst de vergadering sloot. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA T E AMSTERDAM. 
1108,- Vergadeiing van 11 April 1900. 

Na opening der vergadering werden de notulen gelezen en goed
gekeurd. Hierna werd bet nieuwe bestuurslid, de beer E. Vcrschuijl, 
bg monde van den Voorzitter welkom geheeten aan de bestuurs
tafel. Voorts werd voorlezing gedaan van een ingekomen stuk 
van eeu beeldbouwers-vereeniging, waarin het verzoek werd ge
daan op de een of andere wijze in de bestekken voor te schrijven 
dat bij ruw eu koud weer, wanneer genoemde beeldhouwers in 
de open lucht aan de gevels moeten arbeiden, zg een afgeschut 
gedeelte op de steigers zullen hebben. 

Dit stuk werd ondersteund door den heer Joseph Cuypers, ter
wijl de heer Joling de meening is toegedaan dat aan deze wensch 
gewoonlgk voldaan wordt. Besloten wordt het stuk in het Orgaan 
op te nemen en hierover nader te overleggen. 

Vervolgens hield de heer Jan Kalf zijne bijdrage over toepas
sing van beelden in de kerkelijke kunst, en meer in 't bijzonder 
in de middeleeuwen. Spreker wijst aan hoe deze beelden volgens 
een bepaald systeem over de verschillende gevels verdeeld wor
den, zoowel wat betreft de plaatsing ten opzichte der windstreken 
als wel wat betreft de onderlinge meer of mindere belangrijke 
ten opzichte van elkander. 

Een serie van platen vooral van de kerk te Chartres, verduide
lijkt en bewijst de woorden van den spreker. Na ten slotte ge
wezen te hebben op de grove dwalingen en onkunde, dikwerf in 
de moderne kerken te zien, en na gewezen te hebben op een 
gunstige uitzondering hierop in ons land, namelijk de nieuwe St. 
Bavo te Haarlem, eindigt ne spreker zijne causerie en oogst daar
voor veel dank der Vergadering. 

Na eenige huishoudelijke aangelegenheden wordt de druk be
zochte 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-GHAVKMIAGI:. Naar het Dagblad verneemt, zal nog dit jaar 
in do maand September door den Minister van Waterstaat een 
wetsontwerp worden ingediend betreffende de droogmaking der 
Zuiderzee. 

AHSTI;IU>AM. De oud-leerlingen der rijksschool voor kunstnijver
heid zullen aan den afgetreden directeur, den heer J. R.. de Kruijft*, 
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als blijk van waardeering en boogacbting, eene portefeuille aan
bieden met bjjdragen, bestaande in photographieën of andere af
beeldingen van door de ood-leerlingen uitgevoerd werk. 

LEEUWARDEN. Da hier-ter-stoHc gevestigde „Onderlinge Brand 
waarborg-maatschappjj" heeft in eene buitengewone vergadering 
besloten, ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan op 1 Mei a. 
aan de gemeente aan te bieden: 

lo. Ken bedrag van ƒ25.000, om daarvoor aan te schaften een 
automobile-, electrische- of stoombrandspuit van voldoende capa
citeit, en 2o. een bedrag van /15.000 voor aanschaffing van een 
voldoend getal nieuwe handbrandspuiten van de laatste constructie, 
met bijbeboorende gummi-slangen, en verdere voor de brandweer 
gewenschte inrichtingen; een en ander zooals het college brand
meesters in overleg met den Ruad zal wenschelyk achten. 

HRONINHKN. Wjj ontleenen aan het jaarverslag over 1899, dat 
de behoefte aan uitbreiding van het „Museum van Oudheden" zich 
steeds klemmender doet gevoelen. Voor den bouw van den oosste-
lijken vleugel wordt eene uitgave van ƒ15.000 gevorderd, waar
voor ; 5000 is bijeengebracht; het Bestuur hoopt die som in het 
loopende jaar te besteden en bovendien in het gemis van eene 
centrale verwarming te voorzien, waarvan de kosten op ƒ8000 
geraamd zjjn. 

De onvangen geschenken geven moed dat de belangstelling in 
het „Museum van Oudheden" net zal verminderen en dat deze 
verzameling steeds de aandacht van bet publiek zal trekken. 

UIKIIIIT. De kunstglasschilders Löhrer en Lerscb, die sinds 
1881 aan het Stationsplein no. 17 gevestigd zijn en het voorgaand 
jaar eene tentoonstelling van glaseclrlderkunst in het lokaal 
„Diligentia" te 's-U raven bage hielden, hebben in laatstgenoemde 
stad een filiaal geopend in de lluygensstraat no. 25. 

HAARLEM. In bet Museum van Kunstnjjverheid zal gedurende 
de feestdagen eene zeer belangrijke tentoonstelling gehouden wor
den van reproduction naar de werken van Rembrand. 

De prachtige reproduction naar do voornaamste schilderijen van 
den grooten meester, die door de tinna Meizenbach Riffarch & Co. 
werden gereproduceerd, en door den heer F. M. baron van Lijnden 
welwillend ter expositie werden afgestaan, vormen een voornaam 
deel dezer tentoonstelling, terwjjl een groot aantal reproduction 
van de firma Emmerik en binger alsook van de firma Kleinman & Co., 
beiden te Haarlem, deze tentoonstelling completeeren. 

Deze tentoonstelling biedt eene zeldzame gelegenheid een zoo 
groot aantal reproduction, waaronder nog vele onbekende werken 
van een der eerste Nederlandsche artisten uit vroegere tijdperken 
bjj elktii.der te zieu, en zal zeker de belangstelling van velen 
opwekken. 

P E R S O N A L I A . 

— Bjj den waterstaat in Ned.-Indië is: 
benoemd tot opzichter le kl., de waarn. opzichter 2e kl. 

J. B. Heustedt; tot opzichter -.e kl , de ambtenaar op non-activi
teit D. 1>. L. Thedens; 

t o e g e v o e g d aan den chef der 3e waterstaats-afdesling voor 
de opnemingen ter verbetering der irrigatie in de resid. Rembang 
en .lapara, de ambtenaar op wachtgeld, dienstdoende ingenieur 
2e kl. E. J. Bergmans; 

é é n jaar verlof verleend, wegens langdurigen dienst, aan 
de opzichters 2e kl. C. J. Evers en C. Swartbol'. 

— Bjj de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java is: 
bepaa ld dat de tijdelijk waarnemende chef der werkplaatsen 

F. K. van ADelen van Saemsfoort op de oosterlijnen geplaatst blijft: 
g e p l a a t s t op de oosterlgnen, de tjjdel. waarn. adjunct-chef 

der 3e afd. A. Bryan; op de westerljjuen, de adjunct-ingenieur 
M. H. Dam me; 

tjjdeljjk be las t met de waarneming der betrekking van 

adjunct-chef der Se afdeeling, de adjunct-ingenieur bjj dien dienst 
J . F. A. Mulock Houwer; 

v e r l o f v e r l e e n d voor den tijd van zes maanden met stil
stand van da aan zijne betrekking verbonden bezoldiging en verder 
geheel buiten bezwaar van deu lande, aan den adjunct-chef der 
3e aid S. G. Heymerling. 

— Wegens ziekte is een tweejarig verlof verleend aan den 
ingenieur le kl. bij den aanleg van Staatsspoorwegen op Java 
J. F, P. Richter. 

— Bjj het toezicht op de spoorwegdiensten en het s' oomwezen 
in Nederl.-Indië is: 

o v e r g e p l a a t s t naar Semarang, de waarn. inspectenr 2e kl. 
A. N. van Meerten; 

g e p l a a t s t te Medan, de tjjdeljjk waarn. inspecteur Se kl. 
W. J. F. de Rgk; te Pasoeroean, de tijdel. waarn. inspecteur Se kl. 
F. Nobel; te Batavia, de tgd. waarn. inspecteur Se kl. J. F. v. Djjk. 

— Bij kon. besluit is benoemd tot adjunct-ingenieur bij den 
Raad vau Toezicht op de Spoorwegdiensten, de civiel-ingenieur 
J . G. Kavenek. 

— Bjj kon. bosluit is de Oost-Indische ambtenaar met verlof 
C. J. van Loon, laatstelijk ingenieur 2e kl., waarnemend ingenieur 
le kl. bij den dienst van het mijnwezen in Nederl.-Indie. op zijn 
verzoek, wegens poysieke ongeschiktheid, met 1 Mei e. k. eervol 
uit den Indischen dienst ontslagen, met toekenning van pensioen. 

— Do heeren E. C. H. van Djjk, W. van Veen en H. H. E. K. 
Westenberg te Utrecht zijn benoemd tot aspir.-adjunct-ingenieurs 
bjj den dienst van weg en werken der Maatschappij tot exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

— Tot ingenieur bjj de directie over de wegen en vaarten 
tusschen de zes Xoord-Hollandsche steden, is benoemd de beer 
Oraal Van Kandwgk, te Haarlem. 

— Te Velsen is op 40-jarigen leeftijd overleden de heer A. Dhooge, 
civiel-ingenieur, directeur der stoomtram Haarlem—Alkmaar. 

— Den 8n April is de industrieel Jhr. F. Backer te Breda, 
directeur der machinefabriek „Breda, in den ouderdom van 05 jaar 
overleden. 

— De beer P. van Duyn, opzichter van den locaalspoorweg 
Hattem— Dieren, wordt overgeplaatst naar Almelo; de heer S. 
P. A. Beckers, thans te Barneveld, is aangewezen voor de stand
plaats Apeldoorn. 

— Eervol ontslag is verleend aan D. M. Hol als assistent voor 
de beschrijvende meetkunde en graphostatica aan do Polytech
nische School te Delft. ' 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 
heeren geabonneerden tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending; 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Assistent opzichter-teekenaar zoekt plaatsing. Ver
langd salaris ƒ50 's maands. Brieven onder letter K, aan het 
bureao van dit blad. (1) 

INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAKVEREENIGING 
MARNIXSTRAAT 3 6 0 , AMSTERDAM 

1 Bouwk. teek, leeft. 21 j . , ongeh., verl. sal. / 6 0 . 
1 „ opz., „ 23 „ „ „ „ / ó o . 
5 Opz.-teek., leeft. resp. 25 , 23 , 2 1 , 38 en 21 j . , ongeh., 

verl. sal. resp. d /So, f70, f70, f go en / 6 0 . 
1 Opz.-teek., leeft. 26 j . , geh., verl. sal. ƒ 110. 

ADYERTENTIEN. 

H. P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 3*7. 

R O T T E R D A M . 

Specialiteit in het vervaardigen vat 

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 uitrijden 
den bakvloer en Draaiovens. 

Th VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Kn) terkade, A M S T E R D A M , Filiaal: 36 Kok in. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhoad. 
Specialiteit voor de Levering van compleet e Badinrichtingen. — Privaat-Inrichtingen.— 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, iVaschtafels, Urinoirs enz. — V E R W A R M I N G en V I X T I I, A T I E 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concorreerende prjjzen 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat 

KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en Constrnctiefabriek. Scheepsbouw werf met Dwarshelling, lang SO M 
St oombooten-, Bagger- en Spoorwogmateriaal. I Jzer- en Kopergieter jj. Zware en Lichte Smas • 
werken. Ankers. IJzeren en Stalen Kettingen met certificaat van Llovd's en Bureau Veritas. 
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Vervolg der Aankondigingen. 

DINSDAG, 17 Apri l . 

Ondahoorn, te 11 uren, door de firma 
Wed. F. A. W. Wernink en Zu.: het afbreken 
en weder opbouwen van een veestalling met 
toebehoortn. Inl. door den bouwkundige C. Pan-
nevit. Aanw. gebonden. 

Venlo, door den arch. H. Seelen: het boa
wen vaa twee wuonbaizen met bijlev. van mate-
ria'en op een lange den Ligt en bene gelegen open 
terrein. Inl. door gen. arch. Aanw. 17 April. 

W O E N S D A G , 18 Apr i l . 
Alkmaar, te 12 uren, door den arch. 6. 

I.ooman, in de sociëteit „Harmonie": het bouwen 
van een woning en wachtplaats bij den ontsmet
tingsoven, gelegen aan „Klein-Hargen". Aanw. 
gebonden. 

D O N D E R D A G , 1» Apr i l . 
Alkmaar, te 1 uur, door burg. en weth.: 

a. het verbouwen van de itads apotheek; b. het 
afbreken van de perc. wijk B nu. 49. aan den 
koningsweg en B noi. I, aan de Ilielekluft, 
het verbouwen van de perc. B, nos 2 en 3, aan 
de Doelekluft en het maken van oinriugsmuren 
langs Koningsweg en Doelenkluft. Inl. door den 
gem -arch. Aanw. 17 April. 

Haarlem, door den arch. J. r. d Ban, na
mens den raad van beheer der aocic'té anonyme 
Beige de tramways ncerlandaie, gevestigd te Brus
sel : het bouwen van wachthuisje met goederen
lokaal op het Kennemerplein te Haarlem, ten 
dienste van de stoomtram Haarlem—Alkmaar. 

V R I J D A G , «O Apr i l . 
Bovencarapel, te 3 nren, door burg. sn 

weth. der gemeenten Bovencarapel, Grootebroek, 
Hoogcarapel an Andijk, op het raadhuis: lo 
eenige vernieuwingen en herstellingen, alamede 
het onderhond tot I Jan. 1901 der werken aan 
de Broekerhaven, met de leverantie der daartoe 
benoodigde materialen; 2o. bet afdammen, drong
en schoonmaken der sluis te Broekerhaven. Inl. 
door den opz K. Swageruian Fz. te Bovencarapel. 

Groningen, te 8 aren, namens J, Maller, 
in het koffiehuis van H. R. Boer: het af breken 
van bet perceel get. no 68, in de Nieawe Ebbinge 
etra.t, eu het weder-opbonwen van een behuizing, 
onder bijlevering van al het daartoe benoodigde, 
met uitzondering van het glaa- en verfwerk. Inl. 
door den arch. Y. r. d. Veen. 

Venlo, door den arch. H. Seelen : het bouwen 
van drie woonhuizen met bijlev. van materialen, 
op een langa den Ooataingel gelegen open terrein. 
Aanw. 20 April. 

M A A N D A G , * » A p r i l . 
Rapenburg (Zeel,) door deu aanbeateder: 

het bouwen van een woonhuis met aanhoo-
righeden, met bijlev. van alle boawatotfen (uit 
gezonderd metselsteen l voor J. A. f 'laeasens, ou
derwijzer te Stoppeldijk. Inl. door J. A. Claea-
lens. Aanw. ia loco 28 April. 

W O E N S D A G , *S Apr i l . 
Frederlkaoord, te 9 uren, door het be

stuur der Maatschappij vaa Weldadigheid: lo. 
het bouwen vaa een fabriek met magazijnen voor 
manden makerij en mattenweverij. benevens een 
afzonderlijk gebouw voor smederij en ververij te 
Wilhelmiuaaoord; 2o. een boerderij, genaamd hoeve 
„Raatoord". Aanw. 17 en 20 April. 

D O N D E R D A G , *« A p r i l . 
RUetiergen (N.Br.), te 11 aren, door den 

arch. K. P. Bilaen te Brela, in bet koffiehuis 
van P. Geerta te Rijabergen : het bouwen van een 
heerenhuis met bijlev. van de ben. bouwstoffen. 

DINSDAG, 8 Mei. 
Zutren, te 2 uren, door de provisoren vaa 

het oude en hel nieawe gasthuis: het bouwen 
van een krankzinnigengesticht op „het Grallel". 
lal. door den arch. D. Lijaen en den civiel iog.-
arch. H. Paul te Leiden. Aanw. 30 April, te 1 
nar. 

V R I J D A G , 11 Mei . 
'aBoseh, te 10} aren, door het min. van 

wat., aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
uitvuerea van verbeteringen aaa den rijksweg van 
Prinaenhage naar het Tholenscbe veer, onder de 
gemeente Halsteren. Inl. door den hoofding. in 

het 6e district te 'a-Bosch en den arror diseeraenta-
ing. te Breda. Aanw 4 Mei. Ram. f4600. 

Op onbepaalden datum. 
Gronw: het bouweu van een graanpakhoia 

voor de Firma G. L. Lyklei en Zoon. Inl. 
(Oor deu arch. K. Bads tra. Aanw. 18 en lil 

April, te 11 uren. 
I,emmer, door het dijkbestuur van het 

waterschap „de Zeven Grietenijen en Stad Slo
ten'' : de vernieuwing van verschillende percee
len paalwerk, brug; betonniaeeriog ateenglooiing; 
verfwerk aan gebouwen, bruggen enz.; houtbt-
atrijking met carbolioeum; greppel- en hekkel-
werk; kistrulling; walbeheining. 

Vervolg der uitslagen. 

Groningen, 11 April: het bouweu van 
een vleeschbouwerjj met vrije bovenwoning 
ter plaatse van perceel Brugstraat no. 14 
te Groningen voor J . Joosten. onder beheer 
van den arch. P. M. A. Huurman ; ingek. 14 
bilj., als: G. Brinks f18,450 D. Doojjes 
1 18,200; J. De Vink f 10.985; B. Wilkens 
f 16 875; G. Kademaker f16.618; H. K. Bol 
f16 570; G. Kuipers f16,222; H. T. Van 
Duinen f16,100; W. T. C. Kruse f15,887; 
D. Janssen f 15,876; Ph. Hendriks f 15,777; 
H. Kamps H5,i40; A. v. d. Berg 1 15,430; 
A. Jansen 1 15,342. Allen te Groningen. 

K i e l bij Hoogezand, 11 April: het yer-
grooten der aardappelmeelfabriek „Een
dracht" a. zonder beschoeiing; ingek. 6 
bilj , als: a. 
B. N Bsenker / 23,9119 
L Gorter „23,960 
J Jansen ,23,920 
J. Dieten Jr., Foxham, „21,790 
M. Tims , 19,700 
L. Oldeuburger, Groningen, „ 18,600 

b. met beschoeiing; ingek. 3 bilj, als: 
" b 

B. Jansen, Middelstum, ƒ28,080 
J. Zeldenrust, Warfum, „ 26,100 
P Nielaod, Wirdum, „25,900 

De overigen te Sappemeer. 
Den Helder, 11 April: het éénjarig on

derhoud van de militaire gebouwen en wer
ken te Deu Helder en op Teasel: 
J. Spruit, 1 pCt. boven tarief. 
Firma gebr. van Pelt, 3 • „ „ „ 
W. de Jong, 6 „ „ „ 
H. Wijke 5'/„, , 
J. F. Philips, 7* „ 
A. Krjjnen, 9 „ „ n 

A. Nobben, 10J , , , 
P. Kortf, 11 „ 
J Dienaar, 12 „ „ „ 

Raming f5945. 
Nurliui/.um, 11 April: het bouwen eener 

handkracht zuivelfabriek met directeurswoning 
der Coöperatieve /.ai vel vereeniging; ingek 16 
bilj., ala: J . Nicola', Grijpakerk, f4415; F. S. 
Schiere, Kotlevalle, f 4367; J. Oosterholf, Kollum, 
f4230; J. Nicolai, Lauwerzijl, f4220; H. J . 
Kjjliïra, Ojatermeer, f4189; K. v. d. Laan, Kol
lum, f40f>3; G. v. d. Veen, Sarhuizum, f 8997; 
F. Dam, Zwagerveen, f3970; J. K. Pijnacker, 
kollum, f3940; M. Keenatra, Augustinuaga, 
f3860; A. v. d. Veen, idem, f3847; G. v. d. 
Wal, Konteu, (3620; J. H. Bos, Twjjzel, f3560; 
J. J. Dalstra, Surbuiaterveen, f3470; H. J . 
Dilstra, Twgzel, f3460. Gegand. 

'e-Boeeh, 12 April: het uitroeren van her-
stelling*-, vernieuwiugs- en verfwerkeo, met bij-
lereriog der materialen aan de gebouwen, kunst 
werkeu, inrichtingen ea verdere werken, be-
hoorende tot de lijnen Nijmegen—Tilburg, 
Utrecht— Bokstel, Vlijmen—'»• Hertogenbosch, 
Bokstel—Mierik- en Belgische grena—r.iudhoven. 

Perc. 1, P. van de Plaa, Udenhout, f2740; 
perc. 2, J . A. Jansen, Vljjmeu, f 1286; perc. 3, 
A. van Hezik, 'e-Boech, f 3282; peic. 4, M. E. 
Hartman, Vianen, f1184; perc. 6, Firma Gebra. 
Kaasjager, Zaltbommsl, f3080; perc. 6, dezelfde, 
f1760; perc. 7, M. E. Hartman, Vianen, (794; 
perc. 8, Firma Gebra. Kaasjager, Zaltbommel, 
f 8270; perc 9, J. A. Jansen, Vlijmen, f 134; 
psre. 10. F. Verbeijden, Bokstel. (2806.60; perc. 11, 
C. de Haan, IJudhoven, f1159; perc. 12, A. 
Bogaarts, Woensei, f1737; perc. 18, C. de Haan, 

Kindhoven, (447 50; pere. 14, F Moonen Jr., 
Valkenawaard, (640; perc. 15, J. van Well, Horst, 
(873; perc. 16, A. van Heetst!, Bokstel, f 1213; 
p re 17, de Haan, Kindhoven. f459. 

Den Helder, 12 April: lo. eene ver
ving van militaire gebouwen en werken te 
den Helder; ingek. 7 bilj , als : J. Lak f1910, 
J. Bethlehem f1899, F. Boon Jr. f1887, 
Gebr. de Boer 1*1874, Gebr. Hoogerduijn 
f1870, M. E. Hartman. Vianen, f1749; H. 
Zegel f1825. Ram. f 1700. 

De overigen te den Helder. 
2o. het doen van herstellingen aan mili

taire gebouwen en werken te den Helder; 
ingek. 10 bilj., als: A. Nobbes f4245, C. 
Kroon. Wieringen, f8200; J. J . Schoeffelen-
berg f2496, A. Krjjnen f2487, J.F.Philips 
f2410, W. de Jong f2310, II. Wjjker f 2294, 
«leur. van Pelt f2278, P. Korff f2260. K. 
Laagland Winder f2249. Ram. f2295. 

De overigen te den Helder. 
Naardien, 12 April: lo. het éénjarig onder

hond der milit. gebouwen te Naarden; iugek. 3 
bilj., ala: Van Santen en Van den Grampel, 
Breukelen (St.-Pieter), ƒ5185; W. van Schaik, 
Nieuweraluis, ƒ5027; II. Schippers, Oud-0»er 
(Loosdrecht), /4S85. Raming /372ö. 

2o het eenjarig onderhoud van milit. gebouwen 
en werken te Nieuweraluia en in de Nieawe Holl. 
waterlinie van Kijkuit: ingek. 3 bilj., ala: M. 
P. van Wettum ƒ4100, H. L. Verhaar ƒ4075, 
J. van Altveer ƒ4070. Raming ƒ5385. 

Appelseha, 12 April: bet boawen vaneen 
heerenhuis; iugek. l l bilj., 2 van onwaarde. 
Laagste inschrijver H. J. Broekema, Aaaen, ƒ6456, 
boven de rauiiu/. Niet gegund. Herbeateding 
26 April. 

Zwolle, 12 April, in 't .Hotel Derbo-
ven" : bet uitvoeren van herstellingen,schil
der- en behanberawerk aan het „Café Usel-
zicht; iogek. 4 ' bilj., als: L. Stil, Zwolle, 
f ll.'.U; A Rouwenhorst, Hattem, f1128; D. 
J . Noorman, idem, f 1098; H. van Laar, 
Zwolle, f 1085. Gegund. 

Schiedam. 12 April, door B. cn W.: 
het maken van een gedeelte bazaltsteenen 
kaaimuur langs de Nieuwehaven. Laagste 
inschrjjver G. Kamsteeg, te Bolnes voor 
t'4250 bjj vrije keuze van werklieden of 
f41100 met Schiedamsche werklieden. O mi
ning aangehouden. 

Haarlem, 12 April, doir het provinciaal 
bestuur vau Noordhollaod: lo. het herstel van 
den voet der Pettemer Zeewering, tusschen de 
hojfdeu VIII en l.V, beuevena het herstel van 
het werkspoor der teewering, behoorende tot de 
rijkszeewerkeu in de provincie Noordholland; in
gek. 6 bilj.. ala: C. Kwak en A. r. Pelt, Helder, 
(10,981; A. Krjjnen, idem, (10,940; W. de Jong, 
idem, f 10,350; J. Oldenburg, Bergen, f9992; 
G Viaeer Gz, IJmuiden, f9840. 

2o. bet vernieuwen van het onder- en bovendek 
van de beide bruggen over de zijkanalen B ea 
C van het Noordzeekanaal; ingek. 25 bilj., als: 
G L. Winder, Helder, f8475; H. J. Boers, 
Velsen, (8426; 8. P. B. Schermer, Uitgeest, 
(8224; W. van Wijk, Utrecht, f7986; L. van 
Zon, Purmerend, f7942; G. Schermers, Dassen, 
t'7900; H. J. Meekers, Amsterdam, f 7«00; J. 
Faas, Amsterdam, (7777.74; C.Hoen, Nieuwen-
dam, f7700; G. van Steen ijk, Sloterdijk, f 7695; 
H. L. van Zijl. Zand voort, f7694; H. Dinkla, 
Bnikaloot, f 7687; P. Verniera, Amsterdam, f7654; 
J. Oldenburg, Bergeu, f7692; G. D van Doorn, 
Amsterdam, f7580; C. Bos, Haarlemmermeer, 
f7546; J. P Penninga, Sloten, f7488; L. H. 
van Ksien, Halfweg, f 7469; V. Ph. Braun en Zn., 
Beverwijk, f7418. J . A. Kaub, Halfweg, f7460; 
A. Boekei, Aaaendelft, f7369; J . U. Veenis. 
idem, f7198.99; (' Benard, Haarlem, f 7198; G. 
Schermen Jr. f 7176; T. Metz. Assendelft, 16967. 

Stiawoade, 12 April: het bouwen eener 
school met 2 localsn voor de Vereeniging 
voor Chr. Schoolonderwijs; ingek. 7 bilj., 
als: II. S. K ijlst ra, Oostermeer, f2580; H. 
Dokter, Twjjzel, f2490; J. Dalstra,Surhuia-
terveen, f 2464; A. A. Veeninga, Suawoude, 
f2044; J . R. Slotegraaf, Suameer, f1990; 
A. Dijkstra, Berguin, f1900; II. Elderink, 
Suameer, f 1878, Gunning aangehouden. 
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Een bekwaam Timmerman en ont
wikkeld Teekerjaar zoekt plaatsing als 

Opzichter-Teekenaar. 
Hoog salaris niet direct verlangd. Br. fr 
lett P aan GEBR's. v BREDERODE, 
Boekh. Haarlem, 

AANBESTEDING! 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS der Gemeente ARNHEM, zulen 
Don de t«f a f/ 19 April 1900, 
's voormiddags l i 1 /» uur, in hei open
baar, ten Gemeentehuize a a 11 Is e-
H t e <l v l i : 

B E S T E K No. 16. 
D e l e v e r i n g v a n gegoten 

1.1/.i;i: ssan: 7 B u i z e n , 
wi jd O.HO JU. . Ï O O l ï Jool 
l u i k e n met r a n i h ' i i : 
l O O O K y p h o n » . Ï S O O 
S tv |» l i o ii r a n d e n niet 
l / n i k e n . 2 5 K o l k r a n -
d e n met roosteen. IO 
I l n n d u i j / . e r s | » ; i l e n . 4 0 
V u l s t u k k e n en 91 T e l e 
p h o o n p a l e n : In /.e*. p e r 
eee len. 

Inlichtingen : alle werkditgen, tot eu 
met 18 April a s, des voormiddag* 
van 10—12 uur asn het bureau Ge
meentewerken in rle Kadestraat; bestek 
met gezegeld inschriivingsbilJHt en 6 
teekeningen a f 1..10 verkrijgbaar 
aan het bureau Gemeentewerken ten 
G e m e e n te l iu ize . 
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BECKER &BUD0INGN. 
A .rnJheni. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VA» 

W A T E R P A S - HOEKMEBT» 
BN ANDERS 

I N S T B V H E N T E H , 
voor INGENIEURS, A R C H I T E C T D , 
LAuND METERS, TEEKENAARS, et*. 

G e ë m a i l l e e r d e 

JPeil s chaleu. 
WEEGWERKTUIGEN 

Y A N R I J N & Co., SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
, R O T T h R 1 > A M . Glasverzilvering 

I Kantoor en MaoaziinBlocmkwceker- , . ™ 
^ ^ w ( < 6 4 f c . / d ; ^ W Z J i n » « ^ « , e « ï . v o o r d e Ifootste maten. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S , enz, enz. 

MASTIX-OEMENT DAKBEDEKKING-
De eenige echte en origineele Mastix-Cemerjt Dakberlekkir 
VEKKENVOUDIttINdi en VI 
dak, en als de B E S T E BEI 
van ging van zinken daken (zie 
II- Maart 1897, en Architectura 
Nederland ingevoerd, wordt 
fee-Jarige ervaring 

I. ALLERSDOflF, 

die erkend is als de 
het Houtcementen-
H I J / K ter ver* 

kundig tVeckbl. No. 11 

ebr '98) in 1894 in, 
grond van eene ralas 

U E L K V K K » door 

AMSTERDAM. 
T a l r i j k e B i n n e n - e n B u i t e n l a n d s e h e B e l e r e n t i ë n . 

Een model ü geëxposeerd in het gebouw der Mij. t. Bev. d. Bouwkunst, Mar nix straat 4 0 2 , Awtsttfwit 

van Hout en van ataal, in verschillende 
eonsttructiën. Prijscouranten ea in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

f f . JbT. M. mCHOMeTE, 
Fabrikant. Prinsengracht 516. A l S T E R D l l 

S c o r i a e - B r i c k . 8 . 
U i t s l u i t e n d v e r k r i j g b a a r b i j 

DOBBS's P A T E N T SCORIAE P A Y E R Cy., 
D O M S C A A O . 

Kantoor STATIONSPLEIN No. 9, 
(tegenover Station Hohandsche >pecrj. 

Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek A. S. KEU, Rotterdam, 
legt l ï o u t g r a n i e t - V I o e r e n n i t é é n s t u k , z o n d e r n a d e n of 
v o e g e n in Vestibules, Gangen, Portalen, Kantoren, Keukens, Badkamers, Slaap
kamers, Kinderkamers, Warandes, Serres, Ziekenzalen, Schoollokalen, Winkels, 
Magazijnen, Cafè's en Biljartzalen. Levert T r a p t r e d e n cn P l a t e n 
v a n e l k e gevraagde a f m e t i n g voor Aaurechibanken in Keukens, 
Toonbanken in Winkels, Bagagebalies in Stations enz. 

Aanvragen , met opgaaf van grootte en bestemming, adresseere men 
Wijnstraat 113-115 (Kantoor) R O T T E R D A 1 H . 

P l a t e n van 1 X 1 en 2 X 1 M a in gee l , r o o d , b r u i n en z w a r t , 
dik 2 oM. zijn v o o r r a d i g . — Zie in De Ambachtsman van 26 Aug. 1899 
het rapport geteekend J . A. VAN DEB KLOES, op aanvraag verkrijgbaar. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

35*, JAARGANG N* . I6. Z A T E R D A G , 21 A p r i l 1900. 

REDACTEUR : F. W. VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, V iSravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
5.—; voor België ƒ6.50 en voor ds overige landen der Post-unie, 
met inbegrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, / 7.50. Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaat /0.25, zonder plaat ƒ0.15. 

Advertentiën van 1 tot 6 regels ƒ1.00, bet bewijsnummer daaronder 
begrepen; v.or eiken regel meer ƒ0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

D E Z E V E N L A M P E N D E R B O U W K U N S T . 

V . 

D e vierde „Lamp" , die der Schoonheid, is zeker 
niet de minste der zeven. Ruskin w i l geen onderzoek 
instellen naar het eigenlijk wezen der schoonheid. 
H i j verzoekt den lezer te willen aannemen, dat schoon
heid iets volstrekt subjectiefs is. 

Rusk in gaat uit van de onderstelling, dat alle 
schoonheid in de bouwkunst berust op navolging der 
natuur en hare wetten. 

„ Ik wi l daarmede niet zeggen" .vervolgt hij, „dat 
iedere gelukkige schikking van lijnen onmiddellijk 
door een voorwerp in de natuur is aangegeven, maar 
alleen, dat alle schoone lijnen navolgingen zijn van 
die, welke algemeen in de natuur voorkomen. D e 
mensch kan slechts weinig schoons uit eigen brein 
doen ontstaan; zoodra hij verder wi l gaan, moet hij 
noodzakelijk de natuur nabootsen." 

Deze uitspraak van den schrijver zal den aanhan
gers onzer nieuwste kunstleer verbazen, maar de 
gegeven toelichting laat geen twijfel aan Ruskin's 
bedoelingen over. 

„Bij den Dorischen tempel zijn de triglyphen en 
het hoofdgestel geen Navolgingen, of misschien hoog
stens nabootsingen van samenstellingen in hout. Maar 
de groeven der zuilschachten, die ongetwijfeld het 
Grieksche zinnebeeld voor boomschors waren, berus
ten op navolging, en herinneren aan de wijze, waar
op sommige planten gevormd zijn. Men bespeurt hier 
reeds schoonheid, doch van betrekkelijk lagen rang. 
D e eigenlijke versiering geschiedde door het naboot
sen van het leven, vooral dat der menschen, in de 
metopen." 

„ H e t Dorische kapiteel is ook geen navolging; 
maar zijn schoonheid berust op de zuiverheid van den 

echinus, een lijn die in de natuur veelvuldig voor
komt." 

„Ik ben van oordeel, dat het Jonische kapiteel als 
bouwkundige vinding bijzonder laag moet worden 
geschat. Maar als het eenige schoonheid heeft, dan 
berust die op de spiraallijnen, die in de lagere die
renwereld zeer algemeen worden aangetroffen. Toen 
de Grieken naar grootere schoonheid streefden, kwa
men zij er toe, de bladeren van een distelplant na 
te bootsen." 

„De Romaansche boog is schoon, ofschoon hij door 
een wiskundige lijn gevormd wordt. Maar het voor
beeld dier lijn is het zichtbare hemelgewelf. E e n ron
de zuilschacht is altijd schoon, want zoo is iedere 
boomstam gevormd, die het oog behaagt. De spits
boog is schoon, want in hem eindigt haast ieder blad, 
dal door den zomerwind bewogen wordt. D e samen
stellingen van spitsbogen zijn onmiddellijk gevolgd 
naar den klaver der velden, naar de kransen der bloe
men. Verder kon de mensch niet gaan, zonder de bloe
men en bladeren zelf toe te passen. H i j vergaderde 
ze en wond ze in kransen om zijn kapiteelen." 

„ D e schoonste vormen en gedachten zijn onmiddel
lijk aan voorwerpen uit de natuur ontleend. Ik wensen 
deze stelling ook om te koeren, en meen dus, dat alle 
vormen, die niet aan voorwerpen uit de natuur ont
leend zijn, noodzakelijk lcelijk moeten wezen." 

Ruskin zegt, dat hij geen ruimte heeft, om deze 
stoute stelling te bewijzen. H i j verzoekt daarom den 
lezer, haar als bewezen te willen beschouwen. D i t is 
een weinig wetenschappelijke wijze van redenccren, 
doch die bij Ruskin wel meer voorkomt. H i j verlangt, 
dat zijn lezers hem op zijn woord zullen gelooven. 
Misschien is dit echter wat veel gevergd, als hij on
middellijk laat volgen, dat de stelling het schibboleth 
vormt, waarnaar beoordeeld zal worden wat al of niet 
versiering is. 
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„Ei komen in de bouwkunst vele zoogenaamde ver
sieringen voor, die algemeen toegepast worden, en die 
daarom ook als fraai gelden ; die althans nimmer wor
den afgekeurd. E n torh is liet mijn overtuiging, dat 
/ i j in het geheel geen versieringen zijn, maar leelij-
i<e dingen, die in het bestek van den bouwmeester 
onder een afzonderlijk hoofd „monsteracht igheden" 
dienden te worden opgenomen." 

Ruskin belooft den lezer later te zullen uiteenzet
ten, welke versieringen hij op het oog heeft, en komt 
inmiddels met een andere stelling aan, namelijk dat 
alle versieringen natuurlijk moeten zijn, en uat voor-
al datgene natuurlijk is, wat de mensch dagelijks en 
gemakkelijk kan zien." 

„Wat veelvuldig voorkomt is schoon, en omgekeerd. 
\ \ eten wij dus, dat iets algemeen is, dan mogen wij 
daaruit afleiden, dat het ook schoon is. Maar het moet 
zichtbaar zijn ; want de dingen die in den schoot der 
aarde, of in de organische lichamen verborgen zijn, 
werden door den Schepper niet gemaakt, opdat de 
mensch ze zou aanschouwen." 

Bi j deze stelling voegt Ruskin in 1880 een noot. 
„Dit is een voortreffelijke stel l ing; ik ben er trotsch 
op, dat ik toen reeds inzag hoe gevaarlijk de ontleed
kunde is, op welk gevaar ik in mijn latere werken 
zoo vaak heb gewezen." Deze uiting is zeer karakte
ristiek voor den schrijver. De ontleedkunde heeft aan 
tie beeldende kunst ongetwijfeld groote diensten be
wezen. In Ruskin's kraam komt zij echter niet te pas, 
en daarom wordt zij met een enkele pennestreek wej 
geredeneerd. 

Dan worden de verschillende versierselen wat na
der beschouwi, in de eerste plaats de Grieksche mean
der. Die veroordeelt Ruskin, omdat de vorm herin 
neri aan de kristallen van bismuth. 

„Kristallen van bismuth komen in hel dagelijksch 
leven bijna nooit voor. H u n vorm is zelfs onder de 
delfstoffen eenig Daarenboven kan men ze slechts 
door een kunstbewerking verkrijgen, daar het metaal 
zich in de natuur alleen in verbindingen vertoont." 

„ O m die reden verklaar ik, dat de meanderv ersie-
ring lcelijk is, of in de letterlijke beteekenis van het 
woord monsterachtig. Want zij verschilt van alles, wat 
het des menschen aard is te bewonderen. Ik ben van 
mecning, dat een vlakke band verkieslijk is boven 
een, die met deze geinecne samenstelling van rechte 
lijnen bedekt is." 

D c onpartijdige lezer zal niet mij van oordcel zijn, 
dat Ruskin hier doordraaft, ja doorslaat als een bl in
de vink. In zijn noten van 1880 heeft hij, zooals wij 
reeds vroeger konden opmerken, zichzelf met groote 
openhartigheid gecritiseérd. Ook hier komt een noot 
voor, waarin Ruskin het gebruiken van den meander 
op vazen of op zoomen van gewaden goedkeurt. Maar 
toch zegt hij daar ook, dat toen Michele Sanmicheli 
het plint van het Palazzo (irimani te Yenetic met 
een meander versierde, hij blijk gaf van een vermin
derend gevoel voor wat schoon is. 

De Grieksche eierlijst vindt daarentegen in den 
schrijver een bewonderaar. A l s reden voor die bewon
dering voert hij aan, dat eieren zoo veelvuldig in de 
natuur te vinden zijn. H i j gaat zelfs zoover te be-
toogen, dat slechts gebogen lijnen schoon kunnen 
zijn, omdat de natuur de rechte lijn niet kent. De 
houwkunst kan dan ook slechts betrekkelijke schoon
heid, of liever benaderende schoonheid geven, omdat 
zij de rechte lijn niet kan vermijden. 

Men ziet tot welke zonderlinge gevolgtrekkingen 
het als axioma aannemen van de stelling, dat de na
tuur de leermeesteres der kunst is, leidt. 

Doch Ruskin gaat verder. H i j prijst zekere ruit

vormige versierselen die te Lucca, Pisa en Pistoja 
veelvuldig voorkomen, omdat zij aan de kristallen van 
keukenzout doen denken. H i j veroordeelt de geheele 
wapenkunst, omdat zij niet natuurlijk genoeg is, hij 
toetst de tracccringen van den laai-Gothischen stijl 
aan de netwerken, die de vleugels der insecten, de 
huid van krokodillen vertoonen. 

Ge lukk ig zegt de schrijver in 1880: „Di t gedeelte 
is geheel en al onjuist l k begrijp niet, hoe ik zoo-
ïets schrijven kon, want ik had in Italië veel goede 
wapenkunst gezien en bewonderd. M i j n minachting 
voor het Parlementsgebouw heeft mij parten gespeeld. 
Ik verbaas mij er over, als ik de ontwikkeling van 
mijn geest naga, dat, terwijl iedereen meende, hoe ik 
vol verbeelding en geestdrift was, het al te veel op 
den voorgrond stellen van nuchter gezond verstand 
mij noodlottige vergissingen deed begaan." 

He t gebruik van spreukbanden en draper iën wordt 
door Ruskin afgekeurd, ofschoon hij, in een noot, 
voor de spreukbanden van Botticelli een uitzondering 
maakt. Ook de festoenen en kransen der Renaissan
ce worden veroordeeld. Bloemen en vruchten mogen 
volgens den schrijver slechts aan kapiteelen worden 
toegepast. 

Want Ruskin is van mcening, dat versierselen niet 
overal op hun plaats zijn. 

„Veronders te l dat in een tijd, dat gij met ernstig 
werk bezig zijt, een uwer vrienden voortdurend een 
uwer lievelingsgedichten voor u opzegt. G i j zoudt 
daar tureluurseh bij worden, en na een dag zoudt gij 
nog slechts eenige geluiden hooren, zonder dat de 
beteekenis van het gedicht u meer iets schelen kon. 
Later zoudt gij moeite hebben, de verzen weer als 
voorheen te genieten. De taalmuziek zou u in uw werk 
gehinderd hebben, en haar bekoring zou later voor 
u ten deele te loor zijn gegaan." 

„Denk nu eens, welk een indrukken door uw oog 
worden verkregen. E r is dikwijls volkomen stilte, en 
dan heeft uw oor niets te doen. Maar uw oog is 
altijd bezig. A l s het mooie vormen te zien krijgt op 
oogenblikkcn, dat gij daar niet 0111 geeft, omdat uw 
geest zich met iets anders moest bezig houden, dan 
hinderen die vormen u slechts. Later zult gij ze nooit 
meer goed kunnen genieten, omdat hunne frisehheid 
onherroepelijk verloren ging." 

„Daarom is het een algemeene wet, een wet van 
eenvoudig gezond verstand, een wet, die in dezen t i jd 
van bijzonder belang is - - versier niets, wat van het 
haastig en bezig leven onzer dagen onafscheidelijk 
is. Versier slechts daar, waar gij rusten kunt ; waar 
geen rust is ,daar kan ook geen schoonheid zijn. V e r 
siering zoomin als spel kan met zaken samengaan. 
Werk eerst en rust dan!" 

„ W e r k eerst en aanschouw dan, maar gebruik geen 
gouden ploegscharen, en versier de banden uwer kan
toorboeken niet met email. Gebruik geen gebeeld
houwde dorschvlegels, en breng geen bas-reliefs aan 
op molenstcenen." 

„ H o e nu, zal gevraagd worden, doen wij dit dan? 
Ja, altijd en overal. Grieksche lijsten ziet men tegen
woordig het meest aan winkelpuien. D e versierselen 
die bedacht waren voor tempels en koninkli jke palei
zen vindt men nu op de uithangborden, de kasten en 
de toonbanken van de winkeliers in de straten van 
al onze steden. Waar men ze nu ziet, hadden zij even
goed weggelaten kunnen worden. Z i j hebben geen de 
minste waarde — zij kunnen geen genoegen geven, 
zij kunnen slechts het oog oververzadigen, en zoo hun 
vormen alledaagsch doen worden." 

„Deze versierselen zijn dikwijls goede nabootsin
gen ' a n fraaie zaken, die wij echter, later, nooit meer 
van harte zullen kunnen bewonderen." 

Rusk in voegt hier een noot bij. „ H e t beginsel (om 
geen voorwerpen van dagelijksch gebruik te versie
ren) getuigt van eenzijdigheid, en zijn waarde is twij
felachtig, l k heb weder gefaald, door al te veel ge
zond verstand te willen toonen." 

D e schrijver behandelt dan het streven der winke
liers, om door rijke puien en gevels de aandacht der 
voorbijgangers te trekken. 

„ D e winkels onzer kruideniers, onzer komenijsba-
zen, onzer klecdermakers zijn dikwijls met aardige 
motieven in hout of cement versierd. Maar begrijpen 
deze neringdoenden dan niet, dat zij slechts klanten 
lokken door goede thee, goede kaas, goed laken te 
verkoopen? D e menschen komen bij hen omdat zij 
goede waar wenschen, omdat zij eerlijk en vlug be
diend willen worden. Maar de klanten geven niets om 
de Grieksche lijsten boven de puien of om de groote 
vergulde letters op de gevels." 

„Heerl i jk zou ik het vinden, als ik door Londen's 
straten kon gaan en door een tooverkracht de puien 
en letters kon doen verdwijnen. Ik zou dan de macht 
willen hebben, om den winkeliers de gelden terug te 
geven, die zij aan dit alles hadden besteed. E n ten 
slotte zou ik hen op een voet van eerlijke gelijkheid 
willen stellen, door ieder ccn eenvoudige houten pui 
te geven. In die pui zou ik kleine ruitjes willen ma
ken, opdat geen voorbijganger in de verzoeking zou 
komen, om door het ingooien van een spiegelruit vrij 
logies te verkrijgen. Den naam van iederen winke
lier zou ik in zwarte letters boven zijn deur willen 
schilderen, en niemand zou dien meer van zijn boven
verdiepingen mogen uitschreeuwen." 

„Dit zou veel beter voor hen zijn. Zi j zouden zich 
gelukkiger voelen, zij zouden wijzer handelen, nu zij 
alleen op hun eerlijkheid en ijver konden bouwen en 
niet op de dwaasheid hunner klanten. Zonderling is 
het, en weinig strcclend voor onze vaderlandsche voor
zichtigheid en rechtschaiienheid, dat onze geheele 
straatversicring uitgaat van het denkbeeld, dat de 
menschen naar ccn winkel gelokt moeten worden als 
motten naar een kaars." 

„Nu zult gij zeggen, dat vele der beste middeleeuw
sche houtwerken juist aan winkelpuien voorkomen. 
Maar dit is niet waar; toen was de winkelpui geen 
afzonderlijk iets als tegenwoordig. Z i j vormde een 
deel van den g e v e l en werd niet afzonderlijk ver
sierd. In die dagen leefden de menschen niet slechts 
d o o r hun winkels, maar ook b o v e n hun winkels ; 
iets anders konden zij zich niet voorstellen." 

„Met die winkelhuizen waren zij tevreden en ge
lukkig, zij vormden hun paleizen en kasteden. Daar
om versierden de bewoners hun huizen ; zij maakten 
de bovenverdieping, waar zij woonden, het rijkst, en 
beschouwden de winkelpui als iets meer onderge
schikts." 

„Als onze winkeliers weer wezenlijk boven hun 
winkels gaan wonen, en niet verkiezen op buitentjes 
te verblijven, mogen zij hun gevels weer laten ver
sieren, maar dan naar vaderlandschen en echt huise-
lijken trant. Doch in onze groote steden woont men 
haast niet meer bij zijn zaak ; maar als dan de wo
ning elders is, behoort de winkelier zich te herinne
ren, dat er geen reden meer bestaat tot versieren, en 
hij dient de pui zoo eenvoudig mogelijk te maken." 

Toen Ruskin dit schreef, was de reclame nog slechts 
in haar begin. H o e zou hij niet getoornd hebben, als 
hij gezien had, hoe meer en meer de bouwkunst zich 
in dienst der reclame is gaan stellen! Bi j de winkel
puien zijn nu de verzekeringsgebouwen gekomen, als 
zoovele kaarsen om de motten te lokken! 

..Ook het versieren der spoorwegstations is een 

vreemde en verkeerde neiging van onzen tijd. Ner
gens ter wereld mist de mensch meer dan hier de 
stemming, die noodig is om iets schoons te genieten. 
E e n station is een plaats, waar wij aan geen rust of 
gerieflijkheid kunnen denken. A l wat de bouwmees
ter doen kan, om ons van dienst te zijn, is, ons het 
wegkomen zoo gemakkelijk mogelijk te maken.' 

„Wie met de spoor reist, heeft haast, en doet het 
niet voor zijn pleizier. Wie zooveel schoonheidsgevoel 
heeft, dat hij reeds aan het station bevrediging daar
van verlangt, wi l niet met den trein door ingravin
gen en tunnels reizen. A l s hij maar tijd heeft, dan 
wandelt hij liever op zijn gemak over heuvelen en 
tusschen hagen." 

„Al wat met het spoorwegverkeer in verband staat 
heeft een zakelijk karakter. Hie r kan ge in tijd ver
beuzeld worden ; men reist niet meer, doch wordt 
vervoerd. De mensch heeft afstand gedaan van zijn 
edelste eigenaardigheden, om maar snel van de eene 
plaats naar de andere te kunnen komen. Vraag hem 
niet iets te bewonderen onderweg. H i j wi l slechts 
veilig vervoerd worden en zoo kort mogelijk in den 
trein zitten. Meer begeert hij niet." 

„ W e e s daarom niet zoo dwaas, den reizenden mensch 
nog op andere wijze te willen behagen, want hij lacht 
u uit. He t fraais, dat gij aanbrengt is als een vlag 
op een modderschuit, riet is onzinnigheid, iets wat 
met onze spoorwegen in verband staat, te gaan ver
sieren. L e g de lijnen aan in de leelijkste streken, die 
gij kunt vinden, beken, dat iedere spoorweg iets af
schuwelijks is en zorg alleen, dat men er veil ig en 
snel op vervoerd kan worden. Geef aan het personeel 
hooge loonen, opdat het voor zijn taak geschikt kan 
zijn, doe uwe bestellingen bij goede fabrikanten, be
taal uwe kundige werklieden ruim ; laat het ijzer taai, 
het metselwerk zwaar, de rijtuigen sterk zijn. Di t alles 
kost reeds geld genoeg en is niet zoo gemakkelijk 
te bereiken; geld aan wat anders uitgeven is gek
heid. Begraaf het liever in de perrons, dan dat gij 
er versierselen voor koopt om de stations mede op 
te smukken." 

„Geen reiziger is bereid, een hoogeren prijs voor 
zijn kaartje te tietalen, omdat de zuilen van het South-
Western station te Londen met motieven uit Nin ivé 
zijn bedekt. D i e versierselen maken slechts, dat hij 
de ivoren uit Ninivé in het Britseh Museum met on
verschilligheid aanziet. 

„Niemand neemt den North-Western spoorweg, om
dat het station Crewe ccn dak heeft met quasi oud-
Engelsche spanten. Maar de spanten van Crewe-house, 
waarnaar deze gevolgd zijn, worden nu niet meer be
wonderd. D e spoorweg-bouwkunst zou een waardig 
karakter kunnen hebben, als zij alleen op nuttigheid 
wou letten. A l s een smid aan zijn aambeeld staat, doet 
hij geen ringen aan zijn vingers." 

Ruskin haatte al wat spoorweg is met een groote 
haat. Hie r maakt hij zich ongetwijfeld aan overdrij
ving schuldig. Maar er ligt toch wel waarheid in zijn 
oordeel. W e l k reiziger herinnert zich iets van de sta
tions, die hij voorbij ging? 

De schrijver betoogt dan, dat versiering slechts daar 
op haar plaats is, waar verondersteld kan worden, dat 
rustige beschouwing mogelijk zal zijn. 

D e verdere gedeelten van dit hoofdstuk zijn min
der belangrijk, en zij passen niet goed bij wat voor
afging. Met zijn gewone openhartigheid erkent Rus
k in in ccn noot van 1880= „Ik heb mijn stof niet 
goed geordend, deels omdat ik te haastig te werk 
ben gegaan, deels omdat ik steeds zorgen moest, dat 
mijn zeven Lampen niet acht, negen of meer werden, 
en zoo in een gewone rij van tooneelvoetlichten over
gingen." 
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„Moet de schoonheid, mogen wij vragen, al dan 
niet in de voorwerpen van ons dagelijksch leven te 
vinden zijn ? Ja, antwoord ik, mits gezorgd worde, dat 
zij slechts daar voorkomt, waar zij in kalmte kan wor
den genoten. Maar de schoonheid mag nooit een 
masker worden, waarachter de voorwerpen zich zoo 
goed verbergen, dat men niet meer weet, wat hun doel 
eigenlijk is. De schoonheid behoort in de kamer, niet 
in de werkplaats; zij mag zich vertoonen op onze 
'meubelen, niet op ons gereedschap." 

„Iedereen voelt, welke grenzen hier bestaan, maar 
de meesten laten hun gevoel niet werken; iedereen 
weet, waar en wanneer schoonheid hem genoegen 
doet. Hij moet om haar vragen, doch zij mag hem 
niet opgedrongen worden." 

„Vraag het maar eens aan de menschen, die Lon 
don Bridge overgaan, of zij wel iets geven om de 
vormen der bladeren, waarmede de bronzen lantaarn
palen versierd zijn, en zij zullen u met neen antwoor
den. Maar verklein nu eens de schaal dezer bladeren, 
breng ze aan op een melkkan, en vraag dan eens aan 
den man die de kan bij zijn ontbijt krijgt, hoe hij 
ze vindt. Dan zal hij zeggen, dat ze heel mooi zijn." 

„Maar omdat de bronzen bladeren op London Brid
ge van een slechten smaak getuigen, volgt daaruit nog 
niet, dat zij ook op de Ponte della Triniti te Florence 
zouden misstaan. Het zou dwaasheid zijn, de gevels 
in een drukke winkelstraat te gaan versieren; maar 
als men de huizen van een rustige provincie-stad ver
fraait, verdient dit lof. Of men van buiten of van bin
nen versieren moet, hangt geheel af van de vraag, waar 
de meeste rust is te vinden." 

„Het was goed gezien, dat de gevels in het oude 
Venetië zoo rijk werden gemaakt, want nergens zit 
men zoo rustig als in een gondel." 

Ruskin behandelt vervolgens de verhoudingen in 
de bouwkunst. Hij is van oordeel, dat er tusschen 
onderdeelen van gelijke waarde geen verhouding mo
gelijk is. Gelijkheid van assen in een gevel keurt 
hij goed, maar een opeenstapeling van even hooge 
verdiepingen verwerpt hij. „Hoed u voor zulk een 
gelijkheid", zegt hij, „laat die over aan de kinderen, 
die kaartenhuizen maken. Gelijkheid is tegen de wet
ten der natuur, tegen de rede des menschen. Gelijk
heid is zoowel in de kunst als in de politiek iets on
mogelijks. Er is in Italië, naar mijn oordeel, slechts 
één leelijke toren ; dit is de toren te Pisa, die gelijke 
verdiepingen heeft." 

Niet iedereen zal dit met Ruskin eens zijn. Onze 
nieuwste kunst geeft om het beginsel der verhoudin
gen, zooals de schrijver dat verstaat, al zeer weinig. 

Meer toont zij te voelen voor een ander denkbeeld, 
in dit hoofdstuk neergelegd en wel, dat het primitie
ve groote waarde heeft. 
„Alle kunst kan, als zij begint, slechts enkele hoofd

trekken van haar voorbeelden nabootsen. Zij brengt 
dan ingewikkelde omtrekken tot hoogst eenvoudige 
terug, en laat veel aan symboliek en conventie over. 
In dit tijdperk gelijkt de kunst van alle groote volken 
op het werk van kinderen en onwetenden. De ge-
dachtelooze beschouwer lacht er dan ook om." 

„De boomen der beelhouwwerken uit Ninivé ge
lijken zeer veel op die welke men op merklappen 
vindt ; de gezichten die de vroegste Italianen schil
deren, kunnen gemakkelijk air, karikaturen beschouwd 
worden." 

„Maar ook als de kunst krachtiger geworden is, 
houdt zij, uit vrijen wil, de kinderlijke vormen van 
vroeger vast. In alle zuivere beeldhouwkunst, schil
derkunst en bouwkunst vindt men dit verschijnsel. 

talrijke voorbeelden, door platen toegelicht In het 
bijzonder staat hij stil bij de rol, die het beeldhouw
werk in de bouwkunst heeft te vervullen. 

„Onder zekere beperkingen kan volmaakt beeld
houwwerk zelfs met de meest strenge architectuur 
samengaan. Maar toch is de volmaaktheid van het 
beeldhouwwerk gevaarlijk. Want zoodra de bouwmees
ter veel zorg aan de gebeeldhouwde versierselen gaat 
besteden, loopt hij gevaar, de eigenlijke beteekenis 
daarvan te gaan overschatten, en meer waarde te gaan 
hechten aan de onderdeelen dan aan het geheel. E n 
dan is hij verloren. Want als architectuur slechts een 
omlijsting is voor fijn beeldhouwwerk, heeft hij geen 
zin meer. Het beeldhouwwerk zou in een museumzaal 
beter tot zijn recht komen." 

Men begrijpt, dat Ruskin, zoo oordeelende, de Ita-
liaansche Renaissance geheel en al afkeurt. Hier ver
toont zich des schrijvers eenzijdigheid. Er zijn ver
schillende wegen, die naar Rome leiden. Ruskin meent, 
dat er geen andere is dan die hij koos. 

Over polychromie is Ruskin niet best te spreken. 
Hij vindt, dat slechts die kleurschakeeringen fraai 
zijn, welke door de materialen zelf in de wisseling van 
licht en schaduw kunnen verkregen worden. 

Ten slotte wijdt hij eenige woorden aan Giotto's 
klokketoren te Florence, die hij een der schoonste 
bouwwerken der wereld acht. 

„Ik weet nog wel, hoe ik in mijn jeugd dien Cam-
panille als al te zoet en te gelikt verachtte. Maar 
seder heb ik langen tijd bij dien toren gewoond ik 
heb hem uit mijn venster gezien bij zonneschijn en 
bij maanlicht, en ik zal nooit vergeten, hoe somber 
en woest ik, na mijn terugkeer in het vaderland, onze 
Engelsche kathedralen vond. De tegenstelling is-, 
vreemd. Hier grauwe muren uit een groen grasveld 
oprijzende, als donkere onbegroeide rotsen uit een 
meer, ruwe zuilen en vensters, geen andere versierin
gen dan vogelnesten, ginds een heldere, zonnige, 
gladde oppervlakte als van gloeiend jaspis, gewonden 
zuilen en tracecringen als door feeën gebeiteld, zoo 
wit, zoo zacht, zoo kristallijn, dat zij zich nauwelijks 
afteekenen tegen de bleekheid van den oosterhemel, 
tegen het klaar albast der bergen, dat gekleurd is 
als een uchtendwolk, gevormd als een zeeschelp." 

„En wanneer deze toren nu zulk een voorbeeld van 
volmaakte bouwkunst is, kan dan het leven van den 
bouwmeester ons niet veel lecren ? De macht van den 
menschelijken geest groeide in de wildernis. De 
schoonheid wordt daar geleerd, waar de den en de 
par tieren. Niet binnen de muren van Florence, maar 

tusschen de verre velden waar zijn leliën en rozen 
wassen, groeide het kind op, dat de schoonheid boven 
alle torens der stad zou doen uitsteken. Denk aan 
Giotto's geschiedenis, herinner u de gewijde gedach
ten waarmede hij het hart van Italië vervulde. Hij 
was werkelijk een koning onder de menschenkinde-
ren. Op zijn kroon kon als op die van David staan: 
„Ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter 
de schapen." 

A. W. W. 
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Ru-k 111 jaat na, hoe het zich openbaart en geeft 

PRIJSVRAGEN 
PROGRAMMA GEVELWEDSTRIJD. 

Op initiatief van Jhr. Mr. J. W. G. Borecl van Ho-
gelanden, burgemeester van Haarlem, worden door 
ce afdeeling „Haarlem en Omstreken" van de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst prijzen uit
geloofd voor het ontwerp en voor de uitvoering van 
gevels van gebouwen, binnen de gemeente Haarlem 
in een bepaald tijdperk verrezen. 

Het doel van den wedstrijd is: het bevorderen van 
de bouwkunst in 't algemeen en de verfraaiing van 
Haarlem in 't bijzonder. 

Is voor dit laatste een goede architectuur een van 
de eerste vereischten, ook een dergelijke, zorgvuldige 
uivoering van de bouwwerken zal voorzeker het hare 
daartoe kunnen bijdragen. 

Met het oog daarop zal de wedstrijd zijn twee
ledig, d. i.: nevens een beoordeeling van de bouw
kunstige waarde zal de uitvoering van de ter beoor
deeling aangewezen gevels getoetst worden aan de 
eischen van het ambacht. 

Voor een beoordeeling van de uitvoering kunnen 
bij dezen wedstrijd alleen die gevels in aanmerking 
komen, waarvan tevens de architectuur door den ont
werper ter beoordeeling gegeven wordt 

Tot mededinging worden overigens toegelaten alle 
beoefenaars der bouwkunst met die door hen ontwor
pen gevels, welke binnen het tijdvak van 1 Mei 1900 
tot 1 Mei I Q O I te Haarlem zullen verrezen zijn, on
verschillig den aard van het gebouw, mits slechts het 
karakter van den gevel daarmede in overeenstem
ming zij. 

Tot den isten Mei 1901 kunnen zij zich daarvoor 
bij den secretaris der regelings-commissie aanmelden 

"door het inzenden van een gesloten en verzegeld brief
je, waarop aan de buitenzijde alleen mag en moet 
vermeld worden het motto „Gevelwedstrijd", en waar
binnen door duidelijke opgaaf van plaats en nummer 
den gevel wordt aangeduid, waarmede men aan den 
wedstrijd wenscht deel te nemen. 

Het insluiten van teekeningen mag geschieden, doch 
is geen vereischte. 

Verder moet de enveloppe bevatten een naamkaar
tje van den mededinger en een door hem geteeken-
de verklaring, dat hij is de ontwerper van den gevel, 
den datum vermeldende van de voltooiing en den 
aard aangevende van 't gebouw, dat door dien gevel 
afgesloten wordt 

Waar tevens de uitvoering ter beoordeeling wordt 
gesteld, zullen aan den inhoud der enveloppe nog toe
gevoegd moeten worden het naamkaartje en de hand-
teekening van den aannemer of werkbaas, aan wien 
de uitvoering is opgedragen geworden en die het 
werk voltooid heeft. 

De leden der regelings-commissie verbinden zich, 
om vóór de uitspraak van de jury aan niemand, dan 
te zijner tijd aan de jury in haar geheel, eenige mede-
deeling te doen van de ingekomen aanvragen tot 
beoordeeling. 

Die aam ragen zullen niet geopend worden vóórdat 
de gestelde termijn van inzending, 1 Mei 1901, ver
streken is. De beoordeeling geschiedt door een jury 
van drie leden, waarvan één te benoemen door Jhr. 
Mr. J. W. G. Borecl van Hogelanden, burgemeester 
der gemeente Haarlem, terwijl de beide andere ge
kozen worden door de mededingers in dier voege, dat 
elk in het hierboven genoemde briefje de namen op
geeft van twee personen, die hij als juryleden zou 
verkiezen. 

De twee, welke alsdan de meeste stemmen op zich 
vereenigd hebben, zullen deel uitmaken van de jury. 

Bij gelijkheid in stemmen zal het lot beslissen, ter 
wijl bij het eventueel niet aanvaarden van de op
dracht door een der gekozenen, diegene in diens plaats 
treedt, welke de derde in het stemmenaantal zal zijn 
gebleken of, bij gelijkheid, weder door het lot zal 
aangewezen worden. 

In alle andere gevallen zal door de regelings-com
missie, in overleg met de reeds tot de jury toege
treden leden, voorzien worden. 

Zoo spoedig mogelijk na de samenstelling van de 
jury zal de beoordeeling van de gevels plaats hebben. 

De uitspraak van de jury zal, voor zoover die den 
bekroonden aangaat bekend gemaakt worden door 
een mededeeling in de dagbladen en in het „Bouw
kundig Weekblad". 

Buiten toestemming van een mededinger, de be
kroonden uitgezonderd, zal noch. diens naam vermeld, 
noch diens werk op eenigerlei wijze aangeduid wor
den. 

De toe te kennen prijzen zullen bestaan in: een 
verguld zilveren medaille voor den ontwerper van 
dien gevel, aan welken door de jury de meeste archi
tectonische waarde wordt toegekend. 

Een zilveren medaille voor den aannemer of werk
baas, wiens werk zal geacht worden het meest aan 
de eischen van eene goede, zorgvuldige uitvoering te 
voldoen. 

De jury heeft het recht om de uitgeloofde medail
les al of niet toe te wijzen, maar tevens om een lof
felijke vermelding toe te kennen aan het werk, dat 
haar die onderscheiding waardig mocht voorkomen. 

Kan voor geen der gevels, hetzij als ontwerp, hetzij 
als uitvoering, door de jury de volle bekroning toe
gewezen worden, dan zal voor het best gekeurde ont
werp een som van ƒ 25, en voor de knapste uitvoering 
een som van ƒ 10 beschikbaar worden gesteld. 

De uitreiking van de prijzen zal plaats hebben op 
een nader aan te geven buitengewone vergadering van 
de afdeeling „Haarlem en Omstreken" van de Mij. 
t. Bev. d. Bouwkunst. 

JB. VAN DEN B A N Pz., Voorzitter. 
JACQUES LEIJH. 
J . J . F. BEIJNES. 
G. L . VAN L E N N E P . 
J. W. G. DROSTE, Secretaris. 

Dit programma is van af 1 Mei a. s. gratis ver
krijgbaar bij den secretaris der regelings-commissie, 
Ged. Oude Gracht 16. 

V A _ K I A . 

GLAZEN STRAATSTEENEN. 

Worden glasscherven door verwarming gesmolten 
en daarna geperst, dan krijgt men een ondoorzichtige 
massa van groote hardheid, die tevens een groot weer
standsvermogen bezit tegen afslijting. Kort geleden 
heeft men te Genève een proef genomen met het be
straten van straten met deze glazen stecnen. De resul
taten zijn zeer bevredigend uitgevallen wat betreft de 
duurzaamheid en voor het uitglijden der paarden leve
ren zij niet het minste bezwaar op. In Frankrijk zijn 
reeds onderscheidene fabrieken opgericht, die zich 
bezighouden met ..e vervaardiging van straatsteenen 
uit glasscherven. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S-GRAVENHA(;K. Omtrent het bericht (Ut de Minister van Water

staat in September een wetsontwerp zal indienen betreffende bet 
droogmaken der Zuiderzee, deelt „De Ingenieur" mede dat dit 
bericht klaarblijkelijk voorbarig: is, daar tot de indiening- thang 
nog niet besloten kan zjjn, maar dat minister Lely het plan, 
waaraan zijn naam meer dan die van iemand anders verbonden 
is, zeker niet ter zijde zal leggen. 

— In de vereeniging „Art' et Indus trine" alhier heeft de heer 
.Tac. van den Bosch van Amsterdam eene voordracht gehouden 
over „versieringskunst", me'r bijzonder met toepassing op wand
en plafondversiering en meobileprin?, waarin de spreker de booge 
noodzakelijkheid betoogde »an volkomen samenwerking der deco
ratieve en meubileeringskunst met de architectuur, ten einde een 
schoon eeheel tot stand te brengen Er ligt een Ijjd achter ons 
waarin het decoreeren en meubileeren geheel ondergeschikt werd 
beschouwd, waarin men de versiering öf naliet óf beperkte tot 
een platte, makelooze bedekking van wanden, wasrin het behang 
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de volkomen karakterloozo versiering uitmaakte van de zijwanden, 
en men zich verplicht rekende dat behang te bedekken door 
schilderijen en teekeningen. .Maar gelukkig is daarin Terbetering 
waar te nemen, ontkennen kunstschilders niet meer de booge 
waarde van goede decoratie en ontzien zij zich niet zalf daartoe 
mede te werken. Trouwens, juist de groote wandvlakten leenen 
zich zoo bjjzonder tot versiering, en de kunstenaar is geneigd ze 
te vollen met die harmonische versieringen, die hem door zgn 
kunstgevoel worden voorgeschreven. 

Wat vooral door spreker op den voorgrond werd gestald, was 
de behoefte aan eenheid in bouw en versiering, aan net gebruik 
der materialen naar bon natuurlijken aard, ten einde uitspattingen 
of naiiperijen te voorkomen, die geen beteekenis hebben dan te 
zjjn een modegril. Niet door schoonschijnende, niet op bet alge
meene eenheidsbegrip gegronde vormen mag de kunstenaar zich 
laten afleiden van de grondgedachte van zjjn kunstuiting. 

.Met vele voorbeelden lichtte de spreker zjjne rede toe an trad 
in vele bijzonderheden. Hem werd door verschillende sprekers 
hulde gebracht, die over de rede een zeer levendig debat open
den, waardoor de spreker gelegenheid had nog veel toe te lichten 
en aan te vullen. 

Aan het einde der vergadering is uitvoerig gesproken over het
geen de vereeniging doen moest met het haar toegezonden rapport 
van het genootschap „Architectara et Amicitia" te Amsterdam 
over de door de heeren H. L . Boerma c. s. voorgesteld» wets
wijziging in de bestaande Teekenakte M I. 

Het hooge gewicht van deze zaak erkennende, vooral uit een 
kunstindustrieel oogpunt, stonden sommigen een behandeling dezer 
zaak voor, gemeenschappelijk met andere njjverheidsvereenigingen 
hier-ter-stede, doch daartegen gold het bezwaar van tijdsgebrek 
voor de voorbereiding, daar de Amsterdamsche vereeniging inde 
eerste helft van Mei de samenkomst zal houden, waartoe ook 
vertegenwoordigers van „Arti" zjjn uitgeuoodigd. 

Besloten werd dat het bestuur eene commissie van vijf leden 
zoo benoemen om op korten termijn een advies over de rapporten 
uit te brengen, dat tot grondslag kan strekken van een debat en 
een besluit in een volgende, spoedig te houden vergadering van 

— Dezer dagen is door den Rijkswaterstaat een begin gemaakt 
met de voorloopige werken voor de buitenhaven te Scheveuiogeu. 

Van den weg langs het ververjchingskanaal wordt een toegangs
weg gemaakt naar het terre n tusschen dat kanaal en den vuur
toren. Op bet terrein worden twee directie-woningen geplaitst. 
Deze werken zjjn aangenomen door den aannemer J. van der 
Vlugt Kz„ alhier, voor ƒ15.000 

De aanbesteding van de havenwerken zal nog dezen zomer 
volgen. 

— De Scheveningsche wandelpier strekt zich nu, vaa den strand-
muur af, al 140 meter ver in zee. Mankeeren nog 210 meter, die 
primo Augustus klaar moeten zjjn. De ongeveer 45 meter om
vattende jjzercoostruciie van het Kurkausterras naar en over den 
strandmuor, tot de grens, waar het hoofd begint, zjjn gereei. De 
winkelgalerij onder dit terras nadert haar voltooiing en de trap-

Sen, leidende van het terrasviaduct naar het hoofd, zjjn gesteld. 
.Iet de dekking der ijzeren balken van Int viaduct met jjzercement 
kan begonnen wordeo. 

AMSTERDAM Op de algemeene vergaderiog van de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst, tegen Woensdag 80 Mei uitge
schreven, komt de verkiezing van twee bestuursleden aan de orde. 
Volgens rooster zjjn de heeren A. C. Blejjs en Ed. Cuypers aan 
de beurt van aftreding en is eerstgenoemde herkiesbaar. 

UTRECHT. Op de agenda der jaarljjksche algemeene vergade
ring der Nederlandsche vereeniging van Spoor- en Tramweg
personeel, welke op Donderdag 24 Mei (Hemelvaatsdag) hier-
ter-stede zal worden gehouden, komen o. a. de navolgende door 
de afdeeliugeo ingezonden voorstellen voor. 

Bij het doorlezen daarvan komt men tot de overtuiging dat er 
nog tal vau wenschen vervuld kunnen worden 

lo. De vergadering drage het hoofdbestuur op de direction der 
Holl. spoorwegmaatschappij en staatsspoorwegmaatschappjj te ver
zoeken, de bezoldiging der wachteressen t> verhoogen en te bren
gen op ƒ0.50 per dag. 

20. De vergadering drage het hoofdbestuur op de directie der 
staatsspoorwegen te verzoeken de bestaande vjjfjaarljjksche ver
hooging op de bezoldiging der arbeiders van weg en werken met 
vijf' cent, te willen herleiden tot jaarljjksche verhooging. 

Ho. De algemeene vergadering drage het hoofdbestuur op, namens 
de vereeniging tot de staatsspoorwegen een verzoek te richten, 
aan haar personeel steenkolen, cokes en briketten te leveren tegen 
den kostenden prijs, ovenals zulke bjj de Holl. spoorwegmaat
schappij geschiedt. 

4o. De algemeene vergadering drage bet hoofdbestuur op de 
directie der Holl. spoorwegmaatschappij te verzoeken, de beambten 
en werklieden van weg en werken, welke in vasten dienst zjjn, 
evenals de beambten en werklieden der afdeeling vervoer, dieost-
kleeding, zijnde overjassen, jassen en kielen te verstrekken. 

5o. De algemeene vergadering drage het hoofdbestuur op aan 
de directie der staatsspoorwegen te verzoeken het werklieden-

Sersoneel bjj de diensten van mouvement en weg en werken betere 
ienstkleeding te doen toekomen, daar genoemd personeel het 

grootste gedeelte van hun dienst aan alle weersgesteldheid bloot
staat. 

6o. De algemeene vergadering besluite tot het oprichten van 
eene weerstandskas met eene verplichte contributie van 5 cent 
per lid'en per maand eu bjjdragen daarboven vrijwillig. 

7o. De algemeene vergadering drage het hoofdbestuur op de 
directie der staatsspoorwegen te verzoeken den rang vat» aan -
teekenaar-weger te doen vervallen an dien te vervangen door dien 
van ladingmeestar en tevens de periodieke verhooging tt doen 
doorgaan. 

8o. De algemeene vergadering spreke zich uit omtrent de wan-
scbeljjkheid van aansluiting bjj het Nederl. Arbeiders-secretariaat. 

9o. Ds algemeene vergadering drage het hoofdbestuur op de 
verschillende directies te verzoeken in de dringende behoefte van 
drinkwater, waaraan op verschillende stations gebrek is, te voor
zien, alsmede van betere verlichting van rangeerterreinen, mtt 
hat oog op da veiligheid. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den waterstaat ia Nederl.-Indië zjjn de volgende beschik

kingen genomen, als: 
bepaald dat de ingenieur 2e kl. J . F. Quant bjj de directie 

geplaatst bljjft; 
tjjdeljjk gesteld ter beschikking van dan chef der irrigatie-

afdeeling Brantas, met Malang als standplaats, de ingenieur 2» 
kl. H. Ch. J . Strengnaerts; 

toegevoegd aan den chef der 2e waterstaats-afdeeling voor 
de opnemingssectie Tegal-Pekalongan, de ingenieur 2e kl. S. C. 
P. van Mneschenbroek; 

overgeplaatst naar de residentie Kediri, de opzichter 2ekl. 
W. C van der Spek; 

v e r l o f v e r l e e n d wegens ziekte, voor twee jaren, aan den 
opzichter 2e kl. 8. J . Weg; 

benoemd tot ingenieur 2e kl., de ambtenaar op wachtgeld 
E. J . Bergmans, laatst die betrekking bekleed hebbende. 

— Bij kon besluit zgn, met ingang van 1 Juni, benoemd tot 
inspecteur van den arbeid E. H. likker, leeraar aan de Nederl. 
school voor nijverheid en handel to Enschede D. Blanson Hen-
kemaos, adjunct-inspecteur van den arbeid te fironingen, en S. 
R. Smit, te Amsterdam, technisch adviseur van de Krmelo Spoor
wegmaatschappij, gevestigd te Pretoria. 

— Bjj beschikking van den Minister van Waterstaat is P. W. 
J . Carpay, te llpendam, benoemd tot buitengewoon opzichter bjj 
het plaatsen van meerpalen langs hot Noord-Hollandscli kanaal. 

— De zending van den heer W. F. Leemans als derde scheids
rechter in de zaak van den aannemer Hallier contra het Rumeeoache 
gouvernement is geëindigd en de heer Leemans heeft zjjn werk
zaamheden als inspecteur van den Waterstaat, Nederl. commis
saris bjj de centrale commissie voor de Rijnvaart, en lid der Solo
commissie weder aanvaard. 

— De civiel-ingenieur ('. I.. M. Lambrechtsen van Ritthem, de 
nieuw opgetreden directeur der Dordtsche Petroleum-maatschappjj, 
zal zich waarschijnlijk met October naar Indië begeven ia net 
belang zjjner maatschappij. 

— Bjj de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen is 
benoemd tot adjunct-ingenieur le kl. de heer D. L. Graadt van 
Roggen. 

— De civiel-ingenieur J . F. de Vogel vertrekt als ingenieur der 
Semarang—Joana Stoom tra mmaatschappjj naar Java. 

— De heer I'. J . A. de Wildt is als ingenieur in dienst getreden 
in het technisch bureau te Amsterdam van de Keulsche electrici-
t ei t-maat schappij „Helios". 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Gemeente-opzichter op een aanvankelijk salaris van 

ƒ 800, wordt te Ede (Gelderl) gevraagd een gemeente-opzichter 
bouwkundige, tevens bekend met den aanleg en het onderhoud 
van verschillende wegen. Brieven met getuigschriften franco in 
te zenden aan den burgemeester van Ede. Persoonlijke aanmelding 
op Zaterdag 21 en Maandag li April aanstaande. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

(Dienstaanbiedingen in beknipten vorm worden ten gerieve van 
heeren geabonneerden tweemial per laar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met di toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Assistent opzichter-teekenaar zoekt plaatsing. Ver* 
langd salaris ƒ50 s maunds. Brieven onder letter K, aan het 
bureau van dit blad. (2) 

CORRESPONDENTIE 
Aan B. te II. Uw schrijven, gisterenavond ontvangen, zal ten 

spoedigste beantwoord worden. 

V e r v o l » der Aankondigingen. 
Z A T E R D A G , SM Apri l . 

Hellevoetslnla, te 10 aren, door den 
kapt., «eretaanw-ing. te zijnen bureele: het 
afbraken van de Zuidpoort en het verra gen 
van de brug buiten die poor door een dam 
met korte brug te Bridle. Inl. door den be
steder, ten bureele der genie te Brielle, 25 
April, te 1 uur Aanw. in loco 25 April te 11 
uren. Aam. f8800. 

K A T E R D A G , X Mei. 
Vlaardlngen, te 1} uren, door burg. en 

weth.. ten raadhnize: het boawen van een 
school voor 576 kinderen, aan de Oosterstraat. 
(Zie advert, in dit no.) 

D I N S D A G , H Mei. 
Amsterdam, ta 10 uren, door den majoor 

eerataanw.-ing., Nieuwe Heerengracht nn. 11: 
lo. het maken vau artillerie-inrichtingen aan de 
Hembrug (He gedeelte). Raming f20,200. 2o. 
het maken van artillerie-inrichtingen aan de Hem-
brag (9c gedeelte). Iteming f 5130. 3». het maken 
van een boatloods bij de artillerie-inrichtingen 
van de Hembrug. Raming f975. 4o. het uit
breiden van de amalspoorbanen der artillerie
inrichtingen ahn de Hembrug. Raming f8S50. 
Inl. door den besteder op gen bureel, te 9 uren. 
Geen aanw. 

Groningen, te 2 uren (W.-K T l , aan het 
bureau van den sectie-ing. de- Mpij..tot «pl 
van Staatatp., in het stationsgebouw, bestek N: 
het uitvoeren van eenige herstelling»- en ver 
nieowiogswerken met bijlev. der materialen aan 
gebouwen, kunstwerken en inrichtingen, behoo-
rende tot de lijnen Harliogen—Nieuweachan», 
Groningen—Delfzijl, Sauwerd—Roodeschool en 
Beilen—Groningen, in 9 perc. (Zie advert, in 
dit no.) 

Utrecht, te 2 uren aan het centraal bnr»au 
der .M pij. tot eipl. van Staataap, bestek no. 818 : 
het verbeteren van het bsllaatbed op de lijn 
Nijmegen—Venlo, door het opbrengen van grove 
gewaeschen grint. Inl. san het centraal bureau 
en door den sectie-ing D Molenaar te Zutfen. 
Aanw. 80 April, te 10 uren (W.-E. T.), in de 
8e klasse wachtkamer te Nijmegen en verder 
per extra trein. Ram. f112,500. (Zie advert, in 
dit no.) 

Vervolg der uitslagen. 
AmHterdam. 18 April, door de commissie 

van de nieuw op te richten parochie van den 
H. Vicentius: bet bouwen eener R.-K. kerk 
met toren, sacristie, pastorie, zusterscholen 
en bijkomende werken op een terrein aan de 
van Lennepkade; ingek. 11 bilj., als: 

kerk en zuster-
pastorie. school, massa. 

N. Perquin, Am 
sterdam, 

W. Wasterhof, 
Weesp. 

v d. Plujjm en 
Gielen. R'dam, „ 149.870 

W. A Verbrug-
gen,Waddingsv. „ 178.700 „ 81.000 — 
P.H.Versteijnen, 

Oisterwijk, „ 164.200 
J . N. Hendrix, 

176.789 

f151.000 f 81.000 f182.100 

„177.700 „34.200 „211.900 

., 180.870 

— „ 196 800 

— „ 209.739 

,185.500 - „278.897 

„ 172 900 „ 88.000 — 

Amsterdm, 
C Bastiaanse, 

Waspik, 
F.Raaymakers, 

Amsterdam, 
J. H. Groenen-

daal. A'dam. „ 163 700 „ 81.500 — 
H. R. Hendriks, 

Amsterdam, „ 149 500 „ 80.800 — 
J.v.Groenendaal, 

Hilversum, , 165.375 „ 83.200 — 
* Gegund. 
Kninre, 19 April, door de kerkvoogden: 

een belangrijke herstelling aan de Ned.-Herv. 
kerk; ingek. 10 bilj, als: P. J. Zjjlatra, Olde-
holtpade. f8495; Tj. M. Hofman, Sloten, f8282; 
L. Onderaeega, Osienzjjl. f8219; W. Jonkers, 
Oldemarkt, f 8136, A. M. Bosma, Lemmer, f 8090; 
H. Visser idem. f8070; D L. Hoogkamp, rol-
lega, f8047; H. J. Zjjlatra, Sonnega, f8035; J. 
Nyholt, Wolvega, f8033; H. Visacher, kuinre, 
f6955. Gegnnd. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Rnj terkade, A M S T E R D A M , Filiaal: » 6 Rokln. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van complecle Badinrichtingen — Piivaat-InnchUngen.— 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. - Porseleinen Badkuipen, /Sz'">'yla™",f'N2~ 
Closets, Itaschta'els, Urinoirs enz. - V E R W A R M t W G en V B S T H A T I K 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland.Zeer concurreerende prnzen 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopors genieten het gebruikelgke rabat 

Arnhem, 19 April, door burg. en weth.: de leveriog vaa gegoten ijzer aan: 7 buizen, wjjd 
0 80 M.; 100 rioollaiken met tanden; 1000 ayphona; 1200 eyphonr-nden met luiken, 25 kolk" 
randen met rooatera, 10 haudwijzerpalen, 40 vulstukken en *4 telefoonpalen, in zea perceelen. 
Perc. I, buizen, 7 atuka; perc. 2, per luik met rand; perc. 3a, per syphon, perc. db, per ayphon-
rand met luik; perc. 4, per kolkrand met rooater; perc. 5a, p:r handwgzerpaal; perc. 5b, per 
vulstuk; perc. 6, per telefoonpaal met voetplaat 

Perc. I Perc. 2 Perc. 3a 
iugek. 4 bilj. 5 bilj. 4 bilj. 

Ijzergieterij Sallandia,Zwolle / 1196 ƒ18.18 ƒ14 
H. T"Wi>gèrink en Co, Nym. „ — „ 14 30 „ 12 38 
G. Dufay eu Zn , 'a-Boach, — „ 12.80 — 
Nijmeegeche Machinefabr, 

Nijmegen, „ 897 „ 16.45 „ 12.4» 
H. Verateeg, Hardinkaveld, „ 736 — — 
G. A. A. van de Wall 

eu Co., Arnhem, 

Perc. 3b 
4 bilj', 
/ 3.50 
„ 4.12 

Ptrc 4 
6 bilj. 

/ 16.75 
„ 10 60 
„ 7.80 

Perc. 5a 
3 bilj. 

f 4 6 -

Perc. 5b Perc. 6 
3 bilj. 
f 0.20 

5 bilj. 
ƒ30.— 
„ 2 8 . -
„21.85 

,1180 „ 11.28 „ 18.24 

4.38 

3.56 

8 49 
9.70 

,25.54 0.35 ~— 
- - „ 27.65 

8.3h „ 3 1 . 9 0 „ 0.40 „26.40 
dunning in beraad gehouden. 

Haarlem, 19 April, door het min. van 
wat. aan het gebouw van het Provinciaal bestuur: 
lo. de voltooiing van de attcnglooiing op bet 
baitenbeloop der Helderache zeewering vóór 
Huisduinen, behooreade tot de Kjjkezeewerken ia 
N.-Holland; ingek. 6 bilj , laagste inschrijver A. 
de Man, Watergraafameer, f 113,98». Raming 
f 105,000. 

2o hot verbeteren der ateenglooiing op bet 
baitenbeloop der Helderache zeewering bewesten, 
en het «oorzien van den teen dier zeewering 
beooaten het Noordduinahoofd, behoorends tot 
de Rjjkezeewirken in Noord-Holland; ingek. 6 
bilj. laagste inaehrijver A. Boa, Helder, f39,770. 
Ram f38,800. 

8o- het verbeteren der zeeweringen langa h t 
Nooideratrand van het eiland Vlieland, be-
hoorende tot de zeewerken in Noord-Hollaod; 
iugek. 3 bilj., laagste inachrjjver A C. Swart, 
Terachelling, f30,880. Ram. f28,500 

4o. het verbeteren van eeu gedeelte omring* 
djjk op het eiland Marken, behooreude tot de 
zeewerken in Noord-Holland; ingek. 13 bilj., 
laagste inschrijver H. M. vaa Meekeren, Hinde-
loopen. f4H45. Ram f5000. 

Prtnaenhage, 19 April, door deu arch. 
F. P. Bilaen te Breda: het bouwen van twee 
heerenhuizen en een winkelhuis; itg-k. 2 bilj., 
als: P. A. Hoppeobrouwers, Breda, f8112; J. 
Dielen. Prinsen hage, f7960. 

Prlnaenhage, 19 April, doer den arch. 
J. Lijdaman • het boawen van vier woningen; 
ingek. 8 bilj., ala: R. Wiercx f5306, A. Van 
Gag ldonk f5075, P. H. Rijnaarts f4960, H 
J. Wa kerhaoaen, Teteringen, f4964 A. Die
len f4880, H. A. Mol f4683, C. J. Mol (4420, 
A. Hop f4180. Gegand. De overigea te Breda. 

Sneek, 19 April: het amoveereo vaa een 
gedeelte der cacao- en chocoladefabriek met kan
toorgebouw, en bet bouwen vaa een fabrieksge
bouw met kantoorlokaal voor de heeren J Veen 
ea Co. te Sueek; iogek. 18bilj., ala: H. Keijzer, 
Leeuwarden, f 9842; F. Boerama, Hoizum, f 8955; 
(i.Velsink, Soesk, f 8750; A.Elaer. idem, f8723; 
C. Lerk. Leeuwarden, f8700: R. J. v. d. Leij, 
Arum. fs675; A. Bmnsma, Sneek. (8645; M. 
Mejjer, Leeuwarden, f 8625; H. Biesma, Hozu.u, 
f8600; 6. en H. Broersma, Harlingen, f8596; 
J. A. de Graaf, Sneek, (8540; F. Anems. Har
liogen, (8525; F. R Feenatia, Bolaward, f8400; 
Gears, v d. Meer, Harlingen, f8265; A. G. 
Visser, Ulat, f7924; H. Lammersma, Bolaward, 
f7920; F. Blok, Sneek. f7689, 1'. de Wolf, 
idem, f7644. 

Kaarden, 19 April, door de genie, be
stek no. 182: het éénjarig onderb. van de 
milit. gebouwen en werken in de Nieuwe 
Holl. waterlinie van Naarden tot Hinder
dam; ingek. 2 bilj., als: M. E van Wettrum, 
Naarden, f7175; H. L. Verhaar, id, 17245. 

Bestek no. 141: een» verving van idem; 

ingek. 4 bilj.. als : J . van der Velden, Mui
den, f 814; J . Hanon, Naarden, f815; II. 
van der Velden, id., f888, J . F. van Galen, 
Bussum, 1900. 

Iioelinchem. 1!) April: bet vergrooten 
der stoomzagerij; ingek. 0 bilj., als: A. 
Gieskes, Azewijn, f t>900: T. Siebelink f 6442, 
II. J Tiecken t" 5975, 11. J . Lebbink 15793, 
F. A. YVamelink f5703, W. <». J . van Ree 
t' 5727. De overigen te Doetinchem. 

Groningen, 19 April: het bouwen van 
een ijzeren draaibrug met houten penant 
en remmingwerk over het Winschoterdiep 
te Foxham, bet bouwen van een landhoofa, 
waaraan te verbinden de benoodigde draag
stoelen, het herstellen der overige metsel
werken en loopbrugjes, enz. enz.; ingek. 
15 bilj. Laagste inschr. Koert Hensema, 
Oude Pekela (Gr.), f!)893 

Br••<!•• 19 April, door burg en weth., 
lo het maken van een taocaliënbak van 
cementbeton op de gemeente-mestraalt. met 
inbegrip aau alle daartoe benoodigde mate
rialen, iogek 11 bilj, als: Th. Kessels f5810; 
H. Westenberg, Almelo, f5648; M, Bakkeren, 
Princechage, 15640; Th. Bljjlevens, Made, 
f5485; J . Kamps te eg. Giesendam, f5245; 
J . Kleiner, f5000; A. Korte weg, t'5000; C. 
de Kanter, f4976; F. J . Stullemejjer, f 4768; 
Rotterdamsche-Cementsteenfabriek van Wa
ning en Co, f3994*; C. Bljjlevens, Made, 
f8580 * Gegund. De overigen te Breda; 

2o het leveren van hardsteenen trottoir
banden voor het Kerkplein en don Tram-
singel; ingek. 2 bil j , als M. Bakkeren, Prin-
cenbage, f3 05; J. B Petit, Breda, f2.92 
per meter. Gegund 

3o. het leveren van 100 M ; . steenslag; 
ingek. 5 bilj., als: Tb. Bljjlevens, Made, 
f5,43; C. de Kanter, f 5,35; J. B. Petit, f 5,37; 
F. J . Stullemejjer, t'5.37;M Bakkeren, Prin-
cenhage, f5,1!' per M 3. Gegund. De overigen 
te Rroda. 

4o. het maken en leveren van gegoten 
ijzeren rioolkolken voor den Tramsingel; 
ingek 5 bilj., als: Kon. Ned. Grofsmederij, 
Leiden, f402; Dufou en Zoon,'s Bosch, f 456; 
A. de Lepper, Breda, f399; G. A. van dea 
Broek-Marboi, Breda, f 381,60; Gebroedera 
Fonkert, Breda, 1854 Gegund. 

XUniegen, 19 April: lo. het éénjarig 
onderhoud van de mil. gebouwen en werken, 
in gebruik bjj de Koloniale Reserve te 
Nijmegen; ingek. 11 bilj., als: II. v. Genderen 
f3300, D. P. Hendriks f3290, W. v.d.Wagt 
f3210, J . M. Roos f3215, G. Nollen f3195, 
H. W. Delgjjer f3180. J . O. Kropman f8175, 
J. v.Ginkel f3170, K. Verbrugh f 8 > 30, H. 
Bartels i 2969, W. H. Thuoissen f 1900. 

lo. eene verving van mil. gebouwen en 
werken, in gebruik bjj de Koloniale Reserve 



te Ngmegen: ingek. 5 bilj., als: W. C. E 
Berger, Arnhem, f1847; M. H. Egsvogel, 
Bnmpt, f1827, B. H. van Djjck f1685, J. 
H in den Bosch f1604, T. D. Teeuwissen 
f 1589.99. De overigen te Ngmegen. 

NU negen, 20 April: lo. het éénjarig 
onderhond van de mil. gebouwen en werken 
te Nijmegen, Lent en Pannerden; ingek. 
6 bilj., ale: W. H. Thunissen f5400, H. 
Tan Oenderen f5800, H Bartel» f5800, J . 
C. Kropman f5825, O. J. Verbrngh i 5150, 
J van Oinkel f4990. 

2o. eene verving van militaire gebouwen 
en werken te Nijmegen; ingek. 4 bilj., ah: 
L . van Eenennaam f674. J. (Linden Bosch 
f689, B. H. van Djjck f628, T. D. Teeu
wissen f627.75. Allen te Nijmegen. 

Zwolle, 20 April, door borg. en weth.: 
de levering van 400.000 straatklinkers, in 
drie perceelen, waarvoor twee ieder groot 
150 000 stuks en het derde groot 100.000 
stuks; ingek. 8 bilj., als: J . ter Windt, 
Westervoort, perc. 1 f 16,40. perc. 2 f 16,40 
en perc. 8 f 15,90; H. ter Windt, Arnhem, 
ierc. 1 f 15,75 en perceel 8 f 15,75; H. J . 
ienhuis Bugs, Yeessen, perc. 8 f 16,40, 

alles per 1000 stuks. Qunning aangehouden. 
VHertog-enbosch, 20 April: het ver

ruimen der doorvaartopeniog van de Beek-
sche ophaalbrug over de Zuidwillemsvaart; 
ingek. 8 bilj., als: M. Visser, Papendrecht, 
f6000; J id. van den Berg, Weert, f5850; 
G. Schermers, Dussen, f6688. Bam. f6000. 

Arnhem, 20 April: de bediening van het 
rjjksveer over de Waal te Zaltbommel van 
1 Mei 1900 tot 80 April 1906; ingek. 1 biljet 
van P. W. van Hattum, Zaltbommel, f3198 
per jaar. 

Ni 

BECKER & BUDDINGH. 
.Ajrnhem. 

KONINKLIJKE F A B R I E K 
Ta* 

W A T E R P A S - H O E K J t K E T -
• « ANDKBa 

nrSTBIiaaJEDTTEir, 

voor INGENIEURS, A R C f f l T E C T H , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , aaa. 

G e ë m a i l l e e r d e 

Peilschalen. 
WEEQWERKTUIGEN. 

Y A N R I J N & Co., SPIEGEL- eR VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. Glasverzil vering 

l Kantoor en Magazijn Bloemkweeker- voor de groottte —mie». 
1 straat 64 b.jd. Nieuwe Binnenweg. " 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S , enz, enz. 

Maatsctipppij totExpIoitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
op DINSDAG 8 HEI 1900, 

des namiddags ten 3 ure (West-Euro-
peesche tijd) aan het Bureau vau den 
Sectie-Ingenieur der Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen in 
het Stationsgebouw te Groningen, van : 

BESTEK N. 
H e t u i t v o e r e n v a n e e n i g e 

h e i s t e l l i n g » - e n v e r n l e u -
w i n g t i w e r k e i i n i e t b i j l e 
v e r i n g d e r m a t e r i a l e n 
a a n g e b o n w e u . k u n s t 
w e r k e n e n i n r i e h t i n g e n 
b e h o o r e n d e t o t d e l i j 
n e n H a r l i n g e n — X l e u w e -
M e h a i i N . G r o n i n g e n - D e l f 
z i j l • S a u w e r d - B o o d e -
w e h o o l e n B e l l e n — G r o 
n i n g e n i n O p e r e e e l e n . 

De besteding geschiedt volgeiis§31 
der Algemeene Voorwaarden, genoemd 
in § 151 van het bestek 

liet bestek ligt van den 21 April 
1900 ter lezing aan het bureau van 
den Heer Sectie Ingenieur Jbr H H. 
8ANDBERG VAN BOELENS te Gro
ningen, en is op aanvraag aan genoemd 
bureau te bekomen, tegen betaling 
van f l . O O . 

De Algemeene Voorwaarden op bet 
bestek van toepsssing, zijn terzelfder 
plaatse te verkrijgen tegen betaling 
van / O . 2 . » . 

Inlichtingen worden gegeven alt in 
het bestek vermeld. 

GRONINGEN, een 19 April 1900. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOU 

DER8 van Vlaardingcn, zullen op 
Zaterdag den üden Mei ÏOOO, 
des namiddags ten h a l f t w e e ure, bij 
enkele inschrijving, ten BAADHUIZE 
in het 

Openbaar Aanbesteden: 
H e t b o u w e n v a n e e n 

S4 H O O I . , v o o r 5 7 6 k i n 
d e r e n , a a n d e O o n t e r -
s t r a a t t e Vtaardingen. 

Bestek en teekeningen liggen ter 
inzage op de Gemeente-Secretarie en 
zijn Tan af 23 April tegen betaling 
Tan / * 3 . 5 0 per stel op franco aan
vraag verkrijgbaar. 

Vlaardingcn, den 19den April 1900. 
Burgemeester en Wethouders 

voornoemd, 
R. A VERPLOEGH CHASSÉ 

De Secretaris, 
J. VAN 8CHRA VEN DIJK. 

E P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

BOTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen Tan 

HEETE-LUCHT-BAKQVENS, 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille AMSTEB-
DAM 1894, en Gouden Medaille DOR 
DKKU11T 1896. 

Bouwt ook OVENS met a 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 . 

Maatsctipppij tol Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
- Op Dinsdag den Ssten Mei 

1 9 0 0 , des namiddags ten 3 ure (lo
cale tijd), aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

BESTEK No. 818. 
H e t v e r b e t e r e n v a n h e t 

b a l l a s t b e d o p d e l i j n 
\ I J M I : U Ë . \ V K X L O 
d o o r h e t o p b r e n g e n 
v a n g r o v e g e w a s s e h e n 
g r i n d . 

B e g r o o t i n g ƒ 1 1 3 5 0 0 . - . 

De besteding geschiedt volgens § 19 
van bet bestek. 

Het bestek ligt Tan den 17den 
April 1900 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan het 
bureau van den heer Sectie-Ingenieur 
D. MOLENAAR te Zutfen en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van f 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Seetie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den ;>0sten April 1900, ten 
10 ure voormiddag (West Emropeesche 
tijd), wachtkamer 3e klasse te Nijmegen 
en Terder per extra trein. 

UTBECHT, den 12den April 1900. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland». 
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DE Z E V E N L A M P E N DER BOUWKUNST. 
VI. 

Het vijfde hoofdstuk draagt als titel „de Lamp des 
levens". De stelling, die hier de inleiding vormt, luidt 
dat in de kunst de meerdere of mindere adel der voort
brengselen afhankelijk is van de volheid des levens 
die erin opgesloten ligt. 

„Ook voor de bouwkunst", /.egt Ruskin, „geldt deze 
regel. Wel zijn hare voortbrengselen samengesteld uit 
dingen, die op zich zelf geen leven bezitten, — ter
wijl de muziek en de schilderkunst door het liefelij
ke van geluiden en kleuren in gunstiger omstandig
heden verkecren — doch bij haar hangt de indruk, 
die zij maakt geheel af van het geestelijk leven, dat 
bij haar schepping werkte." 

„Over wat leven is, in den eigenlijken zin, kan geen 
verschil bestaan. Dieren en planten kunnen zoo wei
nig leven bezitten, dat men het haast niet bespeurt. 
Maar toch kan geen mechanisme of galvanisme het 
vervangen. De mensch schept er echter behagen in, 
ook voorwerpen, die eigenlijk doode dingen zijn, als 
levend voor te stellen. Dan brengt hij wat van zijn 
eigen leven in hen over, en doet wolken dreigen, 
golven juichen en rotsen spreken." 

„Maar het leven van den mensch vertoont twee zij
den. De ecne is waar en werkelijk levend, de andere 
valsch en dood. Het eigenlijke leven van den mensch 
is de kracht, waarmede hij de stoffelijke natuur be-
heerscht, waardoor hij zich voedsel en werktuigen 
maakt uit wat hem omgeeft Maar het andere leven 
is datgene, wat de gewoonte en de omstandigheden als 
natuurlijke gevolgen met zich brengen." 

„Het leven der volken is als een lavastroom Eerst 
vloeit het helder en krachtig, dan langzamer onder 
de gestolde korst en eindelijk is er nog slechts eenige 
beweging in de hard geworden stukken, totdat alle 

leven ophoudt. Dit laatste tijdperk is treurig om aan 
te zien." 

„in de bouwkunst gaat het op dezelfde wijze. Ik 
wect niets wat zoo droevig is voor de aanschouwing, 
als een doode architectuur. De zwakke jeugd was vol 
belofte, alle belangstelling waard — jonge kracht 
vulde later aan, wat er aan wetenschap ontbreken 
mocht — maar eindelijk kwam de onmacht en de 
starheid van den ouden dag. En dan zou men willen, 
dat de bouwkunst weer alle wetenschap, op ervaring 
steunende, kon weg doen, en zij weer terug kon kee-
ren tot een onbeholpen jeugd." 

„Maar zulk een terugkeer is onmogelijk. Er zou 
slechts hoop op zijn, als kindschheid in kinderlijkheid 
kon veranderen; maar ik weet niet, hoe wij weer 
ooit kinderen zullen kunnen worden, hoe wij ooit het 
verloren leven terug zullen kunnen krijgen." 

„De beweging, die zich sedert eenige jaren in de 
bouwkunst openbaart, is voor sommigen vol van be
loften : ik hoop, dat dit zoo zal zijn, maar ik vind in 
haar iets ziekelijks." 

Hier maakt Ruskin in 1880 een zeer karakteristie
ke aantcckening. „Ik ben blij als ik zie hoe ik, zoo 
vroeg reeds, van gezond verstand blijk gaf. Maar had 
ik toen nog maar meer gezond verstand gehad! Dan 
had ik mijn krachtig leven niet vermorst door boe
ken te schrijven, maar had ik het kunnen gebruiken, 
om te tcckenen. Ik had de gehcele San Marco en Ra
venna toen kunnen opmeten, als ik verstandig geweest 
was. De menschen hebben mijn ongelukkig boek her
drukt willen zien. en daaruit maak ik op, dat zij er 
wat goeds uit mecnen te kunnen lecren. Maar i k zie 
niet in, hoe dit mogelijk zou zijn. Er is nog slechts 
één werkelijk levende kunst in Engeland die van 
geld verdienen." 

Ruskin gaat clan na, waarom onze kunst dood is. 
„Het is geen bewijs van den dood, dat dc kunst van 
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elders leent; maar het is droevig, als zij dit doet, 
zonder rente te betalen. De Longobarden, een ruw 
en kinderlijk volk, waren omgeven door overblijfse
len van een edele bouwkunst, die zij bewonderden 
en navolgden. Maar zij veranderden en schikten alles 
naar hun eigen zienswijze en wisten zoo het ontleen
de om te scheppen tot een volmaakt en oorspronke
lijk geheel. Het vuur van dit volk was zóó groot, dat 
het de gestolde lavablokken, door zijn voorgangers 
achtergelaten, weder deed smelten." 

„Nu zal de vraag gedaan worden, op welke wijze 
men moet navolgen, opdat het gezonde leven daarbij 
bewaard blijft. Maar helaas, gij kunt wel de ken-
teekenen van het leven opnoemen, doch het is u on
mogelijk van het leven een juiste bepaling te geven, 
of het aan doode lichamen mede te deelen. Ieder 
schrijver over kunst heeft opgemerkt welk een ver
schil er bestaat tusschen hel navolgen in het begin 
en in het eind van een tijdperk ; geen enkel is ech
ter in stuit geweest, den copiist op wien hij invloed 
had, de kracht des levens te geven. 

„Al geeft het dan ook geen baat, het is toch be
langwekkend te weten, dat openhartigheid en durven 
de eigenschappen zijn van het goede navolgen. D e 
openhartigheid is vooral merkwaardig; zij versmaadt 
liet de bronnen, waaruit geput is, ook maar het minst 
te verbergen." 

„Raffael neemt een gehcele figuur van Masaccio, 
een geheele compositie van Perugino over, en doet 
dit zoo gerust en zonder het minste schuldbesef als 
ware hij een jonge Spartaansche gauwdief." 

Ruskin bedoelt hier een der figuren van Masaccio 
in de Cappella Braneacci der Karmeheterkerk te F l o 
rence, door Raffael gebruikt in zijn carton „Paulus 
predikend", voor de tapijten in het V'aticaan te Rome. 
D e compositie, die overgenomen werd, is de „Sposali-
zio" in de Brera te Milaan, en die geheel overeenkomt 
met eene schilderij van Perugino, nu in het museum 
te Caen. 

„ D e Roniaansche bouwmeesters in Italië namen 
hun zuilen en kapiterlen waar zij ze vonden, juist zoo 
als een mier takjes opraapt. A l s wij zulk een overne
men zien, dan mogen wij aannemen, dat hij, die het 
doet, zich bewust is, genoeg kracht in zich te hebben, 
om al wat hij dus ontleent, naar zijn eigen behoeften 
pasklaar en geschikt te maken." 

„Het durven openbaart zich in het al of niet vol
gen der overleveringen, al naar dit noodig geacht 
wordt of niet." 

A l s een voorbeeld geeft Ruskin de gevels der Ro-
maansche kerken te Pisa. Hier zijn de schuine daken 
der zijlieuken als halve klassieke frontons gevormd. 
Doch de bouwmeesters plaatsten daar zuilen in, wier 
schachten, tegen alle klassieke regelen in, telkens kor
ter moesten worden, en eindelijk geheel verdwijnen. 

De schrijver is evenwel van meening, dat de open
hartigheid en het durven niet de eenige kenmerken 
van een wezenlijk levende bouwkunst zijn. O o k een 
zekere onregelmatigheid noemt hij als zoodanig, en 
geeft daarvan belangwekkende voorbeelden. 

Die onregelmatigheid, welke men ook ongelijkma
tigheid zou kunnen noemen, openbaart zich op ver
schillende wijzen. Een der voorbeelden, die Ruskin 
noemt, is de predikstoel van Sant' Andrea te Pistoja, 
door Nicolo Pisano gemaakt. Hie r zijn tie wanden 
met rijke reliefs bedekt, die verschillende tafereelen 
uit de gewijde geschiedenis vertoonen, en waaraan de 
beeldhouwer zijn uiterste zorg heeft besteed. Maar de 
omlijstingen dier reliefs zijn haast slordig bewerkt, 
zoodat men nergens scherpe lijnen ziet. O m strakheid, 
zelfs om' wiskunstige zuiverheid bekommerde Andrea 

Pisano zich niet en hierin ziet Ruskin het bewijs, dat 
zijn kunst leven bezit. 

E e n ander voorbeeld, dat de schrijver geeft, is de 
westelijke gevel van de kathedraal te Pisa, wier zeven 
traveen, oi schoon even breed bedoeld, bij opmeting 
tamelijk aanzienlijke verschillen blijken op te leve
ren. Ook de loodlijnen en waterpaslijnen laten veel te 
wenschen over. Onder het bouwen ontstonden blijk
baar verzakkingen, doch de architect bekommerde 
zich daarom niet. H i j trachtte zoo goed hij kon, weer 
in het waterpas te komen. Het baarde hem geen zurg, 
dat de fout gezien zou worden. Zelfs bij het versieren 
deed hij geen enkele poging, om haar le verbergen. 

Zulke eigenaardigheden vond Ruskin ook aan den 
gevel van San Giovanni Evangelista te Pistoja, van 
San Marco te Venet ië , de kathedraal te Bayeux, de 
kerk te St. L o en St. Maclou te Rouaan. Het zou 
mij te ver voeren den schrijver hier te volgen ; de 
lezer zou, zonder de platen, de uiteenzettingen toch 
niet goed kunnen begrijpen, leder, die gebouwen uit 
vroegere tijden heeft opgemeten, heeft zulke onnauw
keurigheden kunnen ontdekken. 

Ruskin noemt dit „levende" bouwkunst, en de lezer 
zal met die benaming vrede hebben. D e vraag rijst 
echter, of in deze betrekkelijk geringe afwijkingen 
van wat blijkbaar de oorspronkelijke bedoeling der 
bouwmeesters was, wel zóó groote verdienste schuilt, 
als Ruskin ons wil doen gelooven. Wanneer de oude 
gebouwen, die wij bewonderen, geen andere aanspra
ken op schoonheid zouden kunnen doen gelden, dan 
verschil van asbnedten en soortgelijke eigenaardig
heden, die zich eerst door meting of door zeer aan
dachtige beschouwing vertoonen, dan zou onze be
wondering niet van langen duur zijn. 

D e schrijver vervolgt: „ Ik heb misschien veel te 
lang bij deze uiting van levenskracht stil gestaan, die 
even bekend is door de fouten, welke haar gevolg 
waren, als door de middelen, die tot het verbeteren 
daarvan werden aangewend." 

„Ook in details komen dergelijke vergissingen wel 
voor; doch ook hier behooren wij ze niet te laken, 
omdat zij het uitvloeisel zijn van de eenig juiste 
werkwijze." 

„Men kan aan deze fouten handwerk van machine-
werk onderscheiden. Het is, helaas, mogelijk, dat ook 
menschen machines worden, en dat hun arbeid dan 
niet hooger komt dan het machine-peil. Maar zoolang 
de mensch werkt als een mensch, zoolang hij zijn 
ziel legt in wat hij doet, zoolang hij alles zoo goed 
mogelijk doet komt het er niet op aan, of hij groo-
1e bedrevenheid bezit. Want in zijn werk ligt dan 
datgene, wat voor geen geld te verkrijgen is." 

„Als men zulk werk met aandacht beschouwt, ziet 
men gedeelten, waar de vervaardiger blijkbaar groot 
genoegen in vond, en andere waar hij minder zorg 
aan besteedde of vluchtig overheen gleed. Hie r raak
te de beitel met kracht, ginds heel zachtjes, op andere 
plaatsen zelfs aarzelend. D e stemming van hart en 
/.iel wordt overal teruggevonden." 

„Vergeli jkt men nu hetzelfde ontwerp, door een ma
chine of machinaal uitgevoerd met dat, door men-
sc hen hand gebeiteld, dan is het alsof men eerst een 
piano-orgel hoort en daarna een pianist. E r zijn men
schen, die van het onderscheid niets merken; maar 
wie gevoel voor muziek heeft, /.al zich ergeren, als hij 
een mooie melodie dus hoort verknoeien" 

Onder machinaal werk verstaat Ruskin niet slechts 
dat, wat werkelijk door een machine wordt voortge
bracht maar ook datgene, wat één zelfde model dik
wijls herhaalt of wat gelikt en glad is. 

„Men vergeet meestal dat beeldhouwen niet is het 
hakken van bepaalde vormen uit steen ; wezenlijke-
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beeldhouwkunst wi l door haar werk bij den beschou
wer een bepaalden indruk te weeg brengen. A l s een 
beeldhouwer dc werkelijke vormen aan het marmer 
geeft, dan maken zij meestal een geheel anderen in
druk, dan men zich voorstelt." 

„De beeldhouwer moet met zijn beitel schilderen. 
H i j werkt met licht en schaduw, en maakt een ver
hevenheid of een diepte, niet omdat hij die zóó bij 
zijn model ziet, maar om licht of schaduw te ver
krijgen." 

Ter toelichting van zijn bedoeling vermeldt Ruskin 
het oude houtsnijwerk, waarvan hij vooral het Fran
sche bewondert. In Nederland is, tot het laatst der 
17e eeuw, zulk karakteristiek houtsnijwerk algemeen, 
geweest. 

„Schoone voorbeelden van dit schilderen met den 
beitel vindt men ook in de werken van Mino da F i e -
solc. H i e r worden de prachtigste effecten bereikt 
door schijnbaar ruwe beitelslagen. D e lippen van een 
der kinderfiguren op een tombe in de Badia te F l o 
rence lijken onaf als men ze dichtbij ziet. Maar op 
den beh(x>rlijken afstand gezien, is het effect prachtig, 
eri overtreft het dat van alle beeldhouwwerk, dat ik 
ken." 

„Slechts Michelangelo's beelden in de sacristie van 
San Lorenzo komen Mino's werk nabij. Ook hier is 
door het schijnbaar onafgewerkt laten het treffend 
effect verkregen." 

„Bij beeldhouwwerk, dat gebouwen moet versie
ren, is zulk een breede behandeling aangewezen. D e 
a l te fijne afwerking gaat door den tijd spoedig ver
loren." 

„Bij alle versiering zou ik slechts één vraag willen 
stellen, en wel of de maker zich gelukkig gevoelde, 
toen hij haar aanbracht." 

Ruskin wijst erop, dat alle oude ornamentwerk met 
liefde gedaan is, en dat het daarom zoo mooi werd, 
Dan heeft hij het over een nieuwgebouwde kerk, ui 
Gothischen stijl opgetrokken. 

„Dc details zijn rijk, met smaak ontworpen ; de 
architect heelt de oude werken goed bestudeerd. Maat 
alles is zoo dood, als bladeren in December. M e n vindt 
geen tecdere toets aan het geheele gebouw. De men
schen, die aan het hakken werden gezet, deden dat 
zonder genoegen, alleen omdat zij moesten ; zij waren 
blij, toen alles af was. Toch hebben zij geld genoeg 
verdiend, maar het leven is niet voor geld te koop." 

„Als af en toe een beeldhouwer als ornemanist eenig 
talent toont, clan stuurt men hem gauw naar de aca
demie. Zoo gaat de invloed, die hij op zijn mede
werklieden zou kunnen hebben, geheel te loor." 

„Alle gestampte ijzerwerken, alle gegoten ornamen
ten, alle nabootsingen van kostbare houtsoorten en 
brons ,alle soortgelijke vindingen van onze veelge
prezen nijverheid - al die goedkoope en gemakke
lijke manieren om iets te doen, wat vroeger slechts 
met moeite, maar daarom ook met eere kon gedaan 
worden — het zijn slechts hindernissen op ons toch 
reeds niet ruim pad. Z i j zullen ons niet gelukkiger 
of verstandiger maken — zij zullen ons oordeel niet 
verscherpen, ons genot niet vermeerderen. Zi j zullen 
ons slechts oppervlakkigheid in ons begrip, ki lheid 
in ons hart, zwakheid in onzen geest brengen." 

„ E n dit kan niet anders. Want wij zijn niet op deze 
wereld gekomen, om werk te doen, waarin wij onze 
ziel niet kunnen leggen. W i j moeten werken voor ons 
brood, en dat met i jver; maar wij moeten ook werken 
voor ons genoegen, en dan van harte. W i j moeten 
nooit iets ten halve doen, en steeds onzen wi l toonen. 
Werk dat zulk een inspanning niet waard is, deden 
wij beter na te laten." 

„Misschien is alles wat wij doen niets dan een oefe
ning van verstand en hart, en heeft het geen eigen
lijk gezegd nut. Is het niet waard, dat wij er onze 
.vracht voor aanwenden, dan behoeft het geringe nut 
ons niet te nopen, het toch te gaan ondernemen." 

„He t past niet aan onzen onsterfelijken geest zijn 
gemak te nemen, daar dit niet met zijn hoog gezag 
bestaanbaar is. E r mogen geen'andere werktuigen 
tusschen den geest en de dingen die hij behcerscht, 
zich stellen dan de strikt noodzakelijke. W i e meent 
de scheppingen zijner ziel met iets anders dan met 
zijn handen tot werkelijkheid te kunnen maken, zou 
zeker, als hij kon, aan de engelen in den hemel draai
orgels willen geven, opdat zij hun muziek gemakke
lijker ten gehoore mochten brengen." 

„Wij hebben te weinig oogenblikken van wezenlij
ke bezieling, dan dat het noodig zou zijn, die tot 
een mechanisme te verlagen. E r zijn reeds droomers, 
aardschgezinden en zinnelijken genoeg." 

„Zelfs het leven van de besten onder ons is slechts 
een damp, die gedurende korten tijd zich toont en 
dan verdwijnt. Laa t die damp dan een wolk zijn aan 
den hoogen hemel ; laat zij niet de duistere rook 
wezen, die hangt boven de hoogovens en de sombere 
fabrieken." 

A . W . W . 

PRIJSVRAGEN 
FABRIEKMATIGE KAASBEREIDING IN NOORD-

H O L L A N D : 
D e Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw 

in Hollands Noorderkwartier heeft de volgende prijs-
\ ragen uitgeschreven : „ D e vereeniging voornoemd, 
van mcening, dat de fabriekmatige kaasbereiding in 
Noord-Holland, zoowel wat de regeling van het be
drijf als wat inrichting der gebouwen betreft, niet vol
doet aan de eischen, die tegenwoordig gesteld mogen 
worden, verlangt: 

10. Eene uitvoerige schets van de wijze, waarop 
eene vereeniging, die zich ten doel stelt de bereiding 
van Edammer kaas, behoort te worden opgericht en 
georganiseerd, en waarop het bedrijf behoort te wer
ken en te worden beheerd. 

In het antwoord zullen onder meer de volgende 
punten moeten worden behandeld: statuten, regle
menten (o. a. ook voor de behandeling der melk), 
contracten met en instruction voor het personeel, melk-
controle, wijze van uitbetaling, boekhouding. 

D e melk moet tweemaal per dag kunnen worden ge
leverd en gerekend moet worden op de mogelijkheid, 
om ze zoowel eens als tweemaal per dag te verwer
ken, terwijl de hoeveelheid melk in het drukst van 
den tijd op minstens /(.xxi K G . per dag te stellen is. 

(Voor de beantwoording dezer prijsvraag wordt 
eene som van ƒ 250 beschikbaar gesteld.) 

20. E e n uitgewerkt plan met schetsteekeningen voor 
ecne kaasfabriek met volledigen inventaris, die min
stens 7000 K G . melk per dag kan verwerken : 

a. in de veronderstelling dat tweemaal per dag vol-
lemelksche kaas wordt gemaakt, 

b. aannemende dat ééns per dag gekaasd wordt uit 
gedeeltelijk volle en gedeeltelijk geroomde melk, 
doch met levering der melk tweemaal per dag. 

Wanneer een der plannen volledig is uitgewerkt 
kan in het andere daarnaar worden verwezen. 

D e fabriek mag, met inbegrip van den inventaris, 
hoogstens / 17.000 kosten (zonder den grond), tenzij 
eenige overschrijding van dat bedrag voldoende wordt 
gemotiveerd. 

Voor de beantwoording dezer prijsvraag wordt 
ƒ 150 beschikbaar gesteld. 
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Antwoorden moeten worden ingezonden bij den 
secretaris der vereeniging te Alkmaar, vóór i Januari 
1901. 

Zij moeten geschreven zijn in de Nederlandsche 
taal, met een andere hand dan die van den inzender, 
niet ondertcekend worden en voorzien zijn van een 
kenmerk, dat zich ook bevindt op een begeleidend 
verzegeld couvert, bevattende den naam van den in
zender. 

Bekroonde antwoorden blijven het eigendom der 
vereeniging. 

TENTOONSTELLING AMBACHTS- EN TEEKENONDERWI.TS. 

Ter bordenki g van bet vjjftigiarig bestaan der Vereeniging 
tot bevorder'ng "°n Fabriek*- en Handwerksnijverbeid in Neder
land, hef ft zij het initiatief genomen tot een tentoonstelling, welke 
zoo volledig- en juist mogelijk een beeld (reeft van den sta' d v«n 
het ambnclits- en teekeronderwiis in ons land, of liever va>' de 
opleiding der werklieden (mannelijke en vrouwelijke) voor het v«k. 

Het beeft H M de Koningin behaagd, het hesehermvrouwPc,,ap 
te aanvaarden, en Mr. H Goeman Borgesius beeft zich we willend 
bereid verklnnrd nl» cere-vonrzitter op te treden 

Pe tentoonsti Hing za' in de eerste plaats moeten ge-en een 
beeld van den leergang (practisch en theoretisch) aan elke in
richting tot opleiding, welke hare medewerking verleen», door 
tentoon te «tellen het theoretisch werk en de practische werk
stukken, in elke klnsse of afdeeling, voor elk vak door een leer
ling verricht of gemaakt. Voor elke klasse en elk vak ka» het 
werk gekozen worden vun den leerling, die de beste is of nis de 
beste vertegenwoordiger geldt ter heoordeeling van het bestuur 
der in7ender.de inrichting 

Alle opleiding, welke de strekking heeft den aanstaanden am
bachtsman (als tezel, niet a's patroon) voor te bereiden voor zijn 
ambacht (dit in den ruimden zin genomen als alle techniaebe 
handenarbeid in de klein-industrie) valt binnen de getrokken 1 reu
zen. Ook het teekenonderwjjs. 

In de tweede plaats zal de tentoonstelling moeten bevatten 
leer- en hulpmiddelen, echter alleen de zoodanige, welke niet 
overal gebruikelijk zijn en zich door een of andere bijzonderheid 
onderscheiden. 

Ten einde de te> toonstelling zooveel mogelijk vrucht te doen 
dragen voor de o> twikkelin 1 van de opleiding van den ambachts
man ligt bet iu de hedoelirg, lo. ten aanzien van elke inzendende 
inrichting een kort overzicht samen te stellen uit de -t' tuten, 
programma, jaarverslag en dergelijke gegevens, znodat het knrakter 
en de organisatie uitkomen. 2o. een beredeneerd verslag te doen 
opmaken door de«kundigen, die de opleiding van verschillet de 
scholen kunnen herordpelen. 

Ten slotte i» het plan opgevat, gedurende een of twee dagen 
tijdens de tentoonstelling een bijeenkomst te organise* ren van 
directeuren en leeraren van ambachtsscholen en andere opleiding*-
inrichtingen, alsmede van andere deskundigen en belangstellenden, 
ter behandeling van later va«t te stellen onderwerpen betrekkelijk 
de opleiding voor het ambacht. 

De tentoonstelling zal gehouden worden te 'a-Gravenhage tus 
•chen half Juli en begin September 1901, het jaar, waari' het 
60-jarig bestaan der Vereeniging tot bevordering van fabriek» en 
handwerksnjjverbeid in Nederland zal te herdenken zijn; zij zal 
omstreeks drie weken geopend zgn. Uit den aard der zaak zullen 
feesten of vermakelijkheden aan de tentoonstelling niet verho den 
zgn; er zal slechts een geringe toegangsprijs gevorderd worden 
en op ruime schaal vrije toegang verleend dienen te worden. 

De volgende heeren zgn door hot hoofdbestuur van de Vereni
ging tot bevordering van fa' Heks- en handwerksnjjverlndd uitge-
noodigd en waren bereid zich te belasten met de uitvoering van 
bet plan: Mr E. Fokker, voorzitter; J . Jurriaan Kok. Mr. A. J. 
E A. Bik, Dr. J . Rotters van Lennep, Mr C. J. E. graaf van 
Bylandt, Dr. J Tb M uton, F. H. van Malsen, Suze Groshans, 
Margaretha Gallé. H J. de Groot, W. B. G. Molkenboer(Amster
dam), Jhr. Mr W O A. Alherda van Ekenstein (Oron;ng< n), M-. 
A. Bloembergen (L-euwarden, Mr. H. Smeenge (Hoogeveen), M. 
Mesdag (Zwolle) R P. J. Tutein Noltbenius (Zutfen), G A. A. 
Middelberg (Rsarn), A Salm G.Bz. (Amsterdam), II »an der 
Linden Dz (Rottt-rd ml A. A. Bekaar (Middelburg), W. P A 
Mntsaers (Tilhnrgl, Dr. P. J H. Cuypers (Valkenburg) en Mr J. 
D. Verbroi k (VOra'enbage), secretaris. 

TECHNISCHE V A K VEREENIGING. 
AFHEKMNG AMSTERDAM. 

Vergadering van 18 April 1900. 
In deze vergadering werd bet rapport behandeld, in zake het 

aan den Minister van Buitenlandsche Zakan aangeboden nn> - tot 
wijziging der bes nm d 'eckenskton M. O. 

De Vergaderii g kon zich met dat rapport niet geheel vere aitro». 
De akte M. O ge ft r ebt op het geven van onderwijs i bouw

kundig en werktuig* undig teekenen. Toch wordt op \aks. h 'en 
in het laatsto vak. en veelal ook in aanverwante vakken nu er 

wijs gegeven door mannen, die óf in de practijk, öf in speciale 
inrichtingen hunne opleiding genoten, en oordeelde men bet n< odig, 
dat ook dergeljjko onderwijzers bevoegdheid tot het geven van 
onderwgs konden verkrijgen, wanneer zg blijk* ti hadden gegeven 
de noodige vakkennis te bezitten, en in het algemeen nnderwg's 
konden geven in wiskunde, teekenen, perspectief en projectie. 

Daarna werd op voorstel van het lid Rientjes besloten toe te 
treden tot do Vereeniging van voorstanders eener Noderlandsche 
Octrooiwet. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
1109c Vergadering van 25 April 1900. 

De vergadering werd geleid door den Vice-voorzitter. den heer 
Nijholl', die mededeeling deed dat een zeer ernstige ziekte oorzaak 
was van de afwezigheid van den Voorzitter: in hartelijke woorden 
drukte hij uit hoezeer het Bestuur en de leden den heer De Bazel 
een voorspoedig herstel toewenschten. 't Woord werd vervolgens 
gegeven aan den heer Kromhout, die namens de architecten van 
het nieuw te bouwen American-Hotel, de hoeren H G. Jansen en W. 
K'omhont, uitéénzettingen gaf over den nieuwen bouw toegelicht 
door tal van teekeningen. 

Allereerst gaf de beer Kromhout een beschouwing over buiten
landsche Hotels en wel in't bijzonder over de Engelscb-hotels, die 
i'ovenaan staau in de reeks der buitengewoon goede hotels, welke 
een comfort in luxe geven, zooals men elders te vergeefs zal 
zoeken. Als zoodanig en ook op 't gebied van restaurants we-den 
in 't bijzonder besproken het Holborn Restaurant in de Oxford-
Si reet, bet Criterion op Pircadily en het „First-Avenue Hotel" 
in de Oxford-Street, alle te London. 

Vervolgens ging spreker over tot het American-Hotel. Het 
programma gaf aan 8 hoofdpunten: lo Hotel, 2o Café-Restaurant, 
8 0 Afdeelingen Feestzalen. De ingang van het hotel met trappen
huis enz. is gelegen aan de Leidsche Kade. 

Het café krijgt zjjn toegang aan 't Leidscheplein, waar ook de 
groote zaal geprojecteerd is, met aansluitende restauratiezaal en 
biljartzaal aan de Marnixstraat. De afdeeling der fees'zalen krjigt 
haar entree in het uiterste gedeelte aan de Marnixstraat en be
vindt zich overigens boven de restauratie- en biljartzaal. Da 
overige ruimte der bovenverdiepingen is geheel gebruikt als hotel
ruimte, met ruime en goed verlichten corridor ter breedte van 
8 M. In de kap bevinden zich de slaapvertrekken van het per
toneel. 

De kelderverdieping wordt geheel gebruikt voor keuken en 
daarbij behoorende ruimten, terwjjl zich ook daar goed geprojec
teerde toiletruimten bevinden met W. Cs., urinoi'S e» lavabos 
gemakkeljjk toegankelijk uit het centrum van 't café. De gevela 
worden opgetrokken, wat betreft de sokkel van graniet, overigens 
teheel van licht gekleurde Waalsteen met toepassing >an Udel-
fangersteeii voor lateien enz., terwijl de afdeksteenon zullen wor
den gebouwen uit Klebersteen. 

De voordracht werd met zeer veel belangstelling geboord ea 
aan beide architecten werd dank gebracht voor de bereidwillig
heid deze plannen in de vergadering te brengen. Na eenige huis
houdelijke bezigheden werd de goed bezochte vergadering geslo en 

K O N I N K L I J K I N S T I T U U T V A N I N G E N I E U R S 
'S-G<AVENII.U.I:. Bij beschikking van den Minister >an Binnen-

land-che Zaken zal de commissie, belast met bet afnemen der 
examens B, volgens de artikelen 61—65 van de wet van 26 
December 1878, dit jaar zitting houden te Delft, en zgn be
noemd: tot lid en voorzitter dier commissie J . A. Sngders C Ji . , 
hoogleeraar aan de Polytechnische School; tot leden Dr. J C. 
Kluyver, hoogleeraar aan de Rijks-universiteit te Leiden; Dr. V. 
A. Julius, hoogleeraar aan de Rjjks-universiteit te Utrecht; Dr.J. 
de Vries, hoogleeraar aan de Rijns-universiteit te Utrecht; Dr. P. 
Zeeman, buitengewoon hoogleeraar aan de gemeentelijke univer
siteit te Amsterdam; Dr. L. Aronstein, J . Card in aal, H. Cop. J . 
F. Klinkhamer, Dr. J . L . C. Schroeder van der Kolk, G. .1. Morre, 
Dr. G. Schouten en Dr. P. Zeeman Gz., hoogleeraren aan de 
Polytechnische School te Delft; A. F. Gips, Dr. M. de Haas, J . 
A. van der Kloes, W. H. L Janssen van l?a»\ en G. J. van 
Swaay, leeraren aan de Polytechnische School te Delft; W. K. 
Bebrens, iogenieur van 'sRjjks waterstaat, tijdelijk belast mot het 
geven van onderwijs in de waterbouwkunde aan de Polytechnische 
School te Delft; O J. van Loon, mjjnen-ingenieur, tijdelijk belast 
niet het geven van onderwijs in het mijnwezen aan de Polytech
nische School te Delft, T. E. van Erkel, hoofdopzichter bg de 
g. meentewerken te Rotterdam; Dr. A. Lebret, t» Haarlem; J . 
N van Ruwen, directeur der gemeentewerken te Dordrecht, en 
Dr W. Stortenbeker, leeraar aan de Hoogere Krijg school te 
Y-Oravenhage, die zich te Delft zullen vereeoigen op zoodanigen 
tjjd als hun nader door den voorzitter zal worden medegedeeld. 

— Omtrent de dezen zomer te houden Geschiedkundige Ten-
tooi BI e ling van het Nederlandsche Zeewezen kunnen thans reeds 
de volgende bijzonderheden worden medegedeeld. 

li- commissie, reeds meer dan een jaar bezig aan de voorbe-
r. idina, beeft onlangs hare officieele uitnoodigingen tot inzending 
rondgezonden en verheugt zich over algemeene instemming H M. 
de Koningin ging hierbij vooraan. H K. H. de Vorstin van Wied 
en de Prinses van Sakscn-Weimar beloofden eveneens inzendingen. 

1 3 3 

Van bjjzonder groot gewicht was de vergunning van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken om ook uit rijksverzamelingen voor 
werpen in bruikleen te mogen aanvragen. Hierdoor is het mogelijk 

geworden de allerfraaiste voorwerpon op allerlei gebied hijeen te 
rei gen, zooals portretten der zeehelden, wapens of kostbaarheden 

die hun hebben toebehoord, autografen, gedenkpenningen, scheeps
modellen, zeevaartkundige instrumenten en een schat van kostbare 
plaat- en kaartwerken. 

De gemeentebesturen, in het bezit van merkwaardige voorwerpen, 
volgden tot nu toe bijna zonder uitzondering dit voorbeeld, evenals 
verschillende besturen van provinciale musea, kerken en instel
lingen. Eene prachtige inzeu ii g is 0. a. te wachten van do Kweek
school voor de zeevaart te Amsterdam, die in het bezit is van 
weinig bekendo en hoogst belangrijke zaken. 

Het Gemeentebestuur van 's-Gravenhage heeft den Raad in 
overweging gegeven afwijzend te beschikken op het adres der 
Vereeniging om eenige in het Gemeente-Museum aanwezige voor
werpen in bruikleen to mogen hebben. 

AMSTEHUAM. De bekende firma Hamer & Co. alhier heeft bare 
clientèle eene referentielijst met getuigschriften over de door haar 
geleverde veiligheidsliiten toegezonden. Wjj ontleencn daaraan dat 
zij ongeveer 600 liften voor verschillende doeleinden in Nederland 

Seplaatst heeft, waaronder een groot aantal in de verschillende 
koninklijke paleizen, Rijks- en gemeente-instellingen. Een aan

zienlijk deel der liften wordt iu de eigen werkplaatsou gemaakt, 
waardoor do fabrikanten niet alleen in staat waren de prijzen te 
verlagen, maar ook dc constructie te verbeteren. Zjj vertegen
woordigen geen bepaald fabrikaat en behouden een onafhankelijk 
standpunt tegenover de verschillende fabrikanten. 

Wij raden de bouwkundigen, maar ook de particulieren, aan de 
referentielijst te ontbieden en te raadplegen; in iedere rubriek zgn 
de referentiën naar volgorde van levering en datum gcraogscoikt. 

HAAI'.I LM. De afdeeling der artistieke houtbewerking van de 
School voor Kunstnijverheid heeft dit schooljaar eene aanzienlijks 
uitbreiding ondergaan. In deze afdeeling zal in het vervolg niet 
alleen, zooals voorheen de ornamentals beeldhouwkunst, bestaande 
in het boetseeren en het snijden in hout, onderwezen worden, doch 
zullen eveneens de houtconstructiën. die bij de werkstukken voor
komen, door de leerlingen wo'den uitgevoerd, zoodat het onderwjjs 
dezer afdeeling thans omvat: voor beginnenden, het teekenen van 
vlakversieringen, bet teekenen van geometrisch ornement, het 
teekenen naar pleister en stillevens voor zooverre dit voor het 
vak wenscbelijk is, terwijl meer gevorderden bunne studiën voort
zetten met het opmeten en in teekening brengen van meubelen 
en betimmeringen uit vroegere tijdperken, bet vakteekenen en 
ontwerpen van hetgeen met de artistieke boutbewerking in ver
band staat, meubels-betimmeringen enz., het boetseeren, copiëeren 
en ontwerpen van ornementale motieven in verband met het vak
teekenen, het vervaardigen der diverse houtconstructiën bij het 
meubelvak in gebruik, het snijden van ornementale decoratieve 
versieringen. 

De Directie der School is overtuigd dat deze afdeeling door 
den genomen maatregel veel verbeterd is en in een dringende 
behoefte voorziet. Het werk van den kunstmeubelmaker toen be
hoort tot de belangrijkste takken der ambachtsnijverheid en het 
groote aantal leerlingen, uit alle oorden van ons land naar hier 

fekomen, zal gelegenheid vinden zich ook in dit vak grondig te 
unnen bekwamen. 
BERGEN-OP-ZOOM. Het Gemeentebestuur heeft in zijne zitting van 

28 April besloten, van de heeren Dirk de Leeuw, concessionaris 
der Bergen-op-Zoomsche drinkwaterleiding, wonende te Amster

dam en Cornelis Bosman, wonende te Alkmaar, eigenaar der tot 
gemelde waterleiding behoorende goederen, over te nemen, de 
vaste goederen, gebouwen machinerieën, buizenleiding, telephoon 
en verdere zaken tot de drinkwaterleiding in deze gemeente be
hoorende, uitgezonderd de voorraad pijpen on hulpstukken, die 
niet voor den aanleg zgn gebruikt, benevens alle rechten, voort-
vlooiende uit de aan genoomden Dirk de Leeuw verleende con
cessie bjj akte van den '.Mn Augustus 1899, voor den prjjs van 
twee honderdduizend gulden en voorts onder voorwaarda: 

.dat de betaling van de overeengekomen som van f200,000 zal 
moeten plaats hebben binnen zes maanden na de dagteoko' ing der 
akte van overdracht, terwijl de gemeente gehouden zal zijn vanaf 
dien dag tot aan de voldoening eene rente te botalen van 4.V ten 
honderd in het jaar. 

— Aflevering 4 van De Natuur (uitgave van J . G. Broese te 
Utrecht) bevat: Bloemen-gen ren, door Dr. H. J. Calkoen. — De 
vooruitzichten van het gloeilicht (vervolg en slot), door Dr. L . 
Bleekrode. — Het voortbrengen van vuur. voorheen en thani 
(vervolg) door Dr A. J. C. Sngders — Do verpleging der ge
wonden in den oorlog (vervolg) door Dr. R. G Rjjkens.— „Gooi
land". De Flora (vervolg on slot), door C. J Koning. — Sterren
kundige opgaven en mcdedeeliogcn. Nog meer donkere sterren, 
door Ant. Pannekoek. Correspondentie. - - Korte mededeelingen. 

P E R S O N A L I A . 
— Bg den Waterstaat id Ned.-Indiëis verlof verleend voor 

een jaar aan don opzichter 2e kl. C. Bakker. 
— Tot tgdelijk opzichter bg de uitbreidingswerken van de ge

meente-gasfabriek te Wormorveer is benoemd de heer M. G. van 
der Tas te Hiudeloopen. 

— De oere-medailles in bet Parjjsche Salon zjjn gegeven: aan 
den architect Guilbert, die de kapel voor de slachtoffers van de 
bazar in de rue Jean-Goojon hoeft gemaakt; aan den schilder 
Ferdinand Humbert; aan den beeldhouwer Verlet, maker van het 
monument voor Maupassant in het Park Monceau, en aan den 
graveur Auguste Boulard. 

— Bjj beschikking van den Minister van Waterstaat is J van 
de Rotte, te Zaandam benoemd tot buitengewoon opzichter bjj 
de werken voor het begrinden van den Veldweg in den Houtrak-
polder en het maken van eene brug over de molentocht in dien 
polder. 

— Tot directeur van het stedelijk tramwegnet te Keulen, waar 
nu het electrische bedrijf zal worden ingevcerd, is benoemd de 
heer J . M. Oudendijk uit Kampen, thans technisch leider van de 
electrische tram te Elberfeld 

D I E N S T A A N B I E D I N G E N . 
INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAKVEKEENIGING. 

MARNIXSTRAAT 3 6 0 , AMSTERDAM 

2 Bouwk. teek, leeft. resp. 21 en 22 j . , ongeh., verl . 
sal. resp. / 6 0 en ± ƒ 5c. 

1 Opz.-teek., leeft. 26 j . , gen., verl . sal. f 110. 
5 Opz.-teek., leeft. resp. 2 3 , 38 , 2 1 , 23 en 23 j . , ongeh., 

verl . sal. resp. f70, fgo, f60, f 6 0 en f 60. 
1 Opz., leeft 23 ')., ongeh. verl . sal. / 7 0 . 
2 Werktuigk. teek., leeft. resp. 21 en 19 j . , ongeh., 

verl . sal. resp. f $0 a f60 en f60. 

De Arcbiteet E. KNEVEL te Ermelo 
vraagt, om direct in du nat te treden, 
een b e k w a a m 

van Christelijke beginselen 

E P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 . 

R O T T E H D l T i . 

Specialiteit in het vervaardigen vat 

H E E T E - L Ü C H T - B A X f l V « s 
t 

Bekroond met den hmg»ten Prijs en 
Gouden en Zilveren M*daill> A M S T E E 
D A M 1894, en Gouden Medaül- Dos 
D B E C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met uit rijden 
d e n b a k v l o e r en Draaiovens. 

eer. Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engin 
Hem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Rayterkade, A M S T E R D A M , Filiaal: 36 Rok in. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleele Badinrichtingen. —Privaat-Inrichtingen.— 

Shanks Closets zgn nog niet overtroffen — Porseleinen Badkuipen, IJzei en Badkuipen.— 
Closets, IVaschta'els, Urinoirs enz. — V E R W A R M I N G en V K M T I L A T I R. 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concorreerende prjjzen 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

V A N R I J N & Co., SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. Glagverzil vering 

I Kantoor en Maoazim Bloemkweeker- . . . _ ö 

1 straat 61 b.td 'Nieuwe Binnenweg. T 0 0 r d e •»*••*. 
Alle soorten Geornamenteerd G L A S , enz, enz. 

van /botaf en van « f a a l , in verschilleed* 
COÊutructiè'n. Prijscouranten mm ia-
lichtingen op aanvrage gratia bij 

WW. H. MM. SC HOLTE, 
Fabrikant, Piinseugracht 516, AISTERDil . 

http://in7ender.de
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Vervolg der uitKlag-en. 
Boxtel. 25 April, bet bouwen van twee 

woningen en éen lokaal; ingek. 7 bilj., als: 
A. J. van Liernpt, f 4859; Pb. van der Heijden, 
I' 4578; J. van Erp, f 4566; C. Aneeins, Tilburg, 
f4550; Ant. van Kerkoerle, 14422; F. der 
Kinderen, Tilburg, 14285; H van Kerkoele, 
f 8794.26. Ounnin aangehouden. De overigen 
te Boxtel. 

Woerden, 25 April lo herstellingen aan 
de Haaowqkeraluit; ingek. 6 bilj., als: H de 
Goederen, Linachoten, f698; H. de Hoog, Waar
der, f 676; J. C. Rietkerk, Woerden, f 638; J. 
Tanis, Woerden, f625; W. de kramer Heken
dorp, ftilU; J. Vermeer, idem, f694. 

2o. herstellingen aas de Ruiaeweidichebrug; 
ingek. 3 bilj., als: W. de Kramer 1484, H. de 
Hoog 1423, J. Vermeer f419. 

3o. bet afbreken van het sluisje hij l'olanen; 
ingek. 7 bilj., ale: W. de Kramer f208 J. Ver
meer f194, H. Bode, Amoiersto), f179, M. 
Karedurp, Woerden, f 143, H. de Hoog f 139, 
J. Taait f125, H. de Goederen f98. 

4o. verfvierken in het huis bij de Goejanver-
vellesluit; iugek. 3 bilj., als' H. Verweb, I.an
gering weide, f69; J. Verwoerd, Heltendorp, f56; 
A. H. Tanii, Woerden, f39. 

Doesburg-, 25 April: het éénjarig onder
houd ran de militaire gebouwen en werken te 
Doesburg; ingek. 8 bilj.. als: G. J. OosUio 
f5897, M. H.Jolink f5163, H van Dnke f 5055 
voorgedragen. Allen te Doesburg. 

Hengelo. 26 April, door de arch. Van der 
Goot en Kruisweg: het bouwen van een Centraal
station met electrische verlichting te Hengelo; 
ingek. 14 bilj., ala: B. A. Morrelt, Borne, f 961 0; 
F. Mortelt ideiu, 19445; B G. Markt lag f «»54. 
G. Ribberink (8910. Koster eu Steggink f 8823, 
G. H. v. d. Enck f880n, I,. Kks~fS792, B. 
Leuvelink f8690, J. Muller f8640 J. Kleere-
bezem f869;!, G. J. B.ltm.m f8487, tinna A. 
Grootbengel, Borne, f 8?«0; W. A. Vö'link f7989, 
Gebrs. Thomasson f7869. De overigen te Hengelo. 

Freilei'ikNoont. 25 April: deu bouw van 
a. een matten- en mandenfaltriek; b. een 
boerderij, in^ek. 5 bilj., als: J. E. Mulder, 
Noordwolde, a. fl8,18Ü,b 4470: A Abereon, 
Steenwijk. a. f 13.119, b f4980; Gebrs. Abor-
son, idem, a. 112,880, b. f'4(̂ 0; J . Eisinga, 
Kortezwaag, a 118,870. b. 15375; S. W. de 
Boer, Lippenhuizen, a. 112 410, b. f4600. 
Geen der heide perceelen is gogund. 

Amsterdam, 26 April: het éénjarig onder
hond van de militaire gebouweu eu «erken; ingek. 
6 bilj.. als C. J. Maks Jr. f9117, W. S. van 
der Horst f9045, J. Toot f9000, C. Kosters 
f8950, W. de Leon 1' 8899, II ,1 Meekers f847.1. 
Ramiog f'8300. 

Als voren van het Noordelijk front der Stelling 
van Amsitrcl nn; iugek 6 bilj, als: W. Taderna, 
Parmerend, t'2800, G. Kuiper, Kiam, f2449; 
J. Keiwinkel, Purn erend, t'2426; J. vau Voorst, 
idem, f2400; Jb. de Vries, idem, f2400; L. van 
Zon, idem, f2259 Raming f2500. 

Als toren vau het Oostelijk front idem idem; 
ingek. 3 bilj., als: Korter ea Co, Weesp, 17425; 
Firma Timmer, Mniden, f7129; N. Miihl, idem, 
f6885. Raming f6900. 

Als voren van het Zuidelijk frout idem idem; 
ingek. 5 bilj., als: J . l'oot f 8000, P. J. Pennings, 
SloteD, f7825; W. I. van Jer Horst f7035, C. 
J. Make Jz f6935, I,. van Zon, Purmerend, 
1' 6877. Raming ('7450. 

AU voreu van de artillerie-inrichting aan de 
Hembrng; ingek. 1 bilj. van L. van Zon, Pur
merend, f2190. Kaming f2000. 

Een ver ing van militaire gebouwen eu werken 
te Am-t' r.Hiii; ingek 16 bilj, als : Hriua Dekker 
en Boendermaker f5200, 1. J. de Bos f4305, 
J. H Heijer Jr. 14300, W. J. vau der Ham, 
Haarlem, 14050; .1. li. »an 't Hof, Amersfoort, 
f4000; J. Meijer», Woerden, f4000; A. H. Schenk, 
Haarlem, ('4000; M. G. Hartman, Vianen, f 3000; 
J. Honon, \aarden, f 8848; W de Graaf, Sloten, 
f3800; J. t'. van Galen, Bussum, f3800; Ch. 
Sterk, Bodegraven, 1.17'JU; J. 1,. Lefering, Naai
den, f3754; A. Koenehoop, Nieuwerbmg, f 3737; 
K. van Proosdij, Bussnm, f3700; P. II. van de 
Boa, Asseodellt, f3587. liamiog f4000. 

Een verving van het Oostelijk front der Stelling 
van Amsterdam; ingek. 5 bilj., als: W. J. van 
der Ham, Haarlem, f 1750; A. H Schenk, idem, 

f1700; J van der V,|,|e. Minden, f1694; A. 
Koenthuop, N'enwerbtng f 1649; J. F. van Gal»n, 
Bussnm, f 1601'. Raming f1600. De overigen te 
Amsterdam. 

Arnhem, 26 April, dour het gemeentebest.: 
brt verrichten van buiten- cn binnenverfwérken 
aan htt hotel pention Sonsbrrk; ingek 19 bilj,, 
als W. Kappen f6065, 1. B van den Akker Jr 
f5984. D. Schouten en Zn f6249, Th. Jai ten 
f4898. E. J. A. Cohen f4746, P. H. Kroon 
f4680, P. H. Wjllemsm f4300, A. A. Vierhout 
t'8994, A E. Hen-e f8858 J M. Kleun f3866, 
W. C. E Berger f8848, F. Simmeliok f3808, 
de Greet en Hanekamp (3768. M. de l.eenw 
f8572, A. I. de Geert f 3490. wed. H. J Breseer 
f3200. W. F. Kool Jr. (2600. J. Weemnk en 
Zn. f2630 D. W. Maandag f2388. Gegund. 
Allen te Arnhem. 

Appe laeh» , 26 April: bet bouwen van 
een boerenhuis voor rekening van de Ver
eeniging tot Evangaliaatie binnen de klassis 
Heerenveen, onder beheer van den arch. P. 
J. Kramer te Smilde; ingek. 7 bilj., als: 
11. Beun ink. Assen, f6785: J. K. Luiting, 
Oosterwolde, f 6558; G. It. Wieberdink, Oos-
terwolde, f6555; P. L. Mulder, Makkinga, 
1 0549; H. Vissinga, Smilde, i'6480; G K. 
Hoekstra, Appelscha, f6400; K. J Rie-
mersmu, Drachten, f6090. Bam. f6294. 

«Kroningen, 26 April, in het café „de 
t'iiie" van den heer J. Huizing», aan de Groote 
Markt : lo. het maken van voorzieningen aan 
militaire gebouwen; ingek. 5 bilj. alt: B Wil-
kent f1710, W. Heetpelink f164". J Werk
man f1612, J. Modderman f 1494. Kam. f 1550. 

2o. het éénjarig onderhoud aan utilitair? ge
bouwen en werken: ingek. 3 hili, alt: W Heet
pelink f3325, G Kerkstra f3110, J. Werkman 
12893. Ram. f3313. 

So het eenjarig onderhond van de marec ans-
see-k.-izerne; ii gek. 5 bilj., als : B. Wilkens f 896, 
J . Modderman f770, J. Werkman f761, G 
Kerkstra f686 Kam. 1800. 

4o. het verrichten vun verfvierken aan ver
schillende militaire gel mi» en; ingek 8 bilj, als: 
J. de Vries I'zu. f1908. A. Birza f1890. K. 
Bossina M890, H. v. d. Heide f1700, J. Han 
ten f1670, K. Tulp f 1656, firma W. K. Wits 
en Zn. f1648, J. Schaap f1619 Kam. (1660. 
Alle te Groningen. 

Leeuwarden, 26 April, lo bestek no 111: 
bet éénjarig onderhoud ran de mili'airr gebouwen 
en werken; ingek 7 bilj., als: J. H. Stoett 
f 3678. H. keijztr Jz f 3662, S. v. d. Zaag f 3580, 
C. Goud f 3580, M. Meijer f3558, A. v. rl. Menleu 
f3547, < berk f3520 (Bovendien 1 biljet van 
onwaarde . Ram. I 3825 

2o. beatek no. 115: het éénjarig onderhoud 
van de militaire gebouwen en werken in gebruik 
bij de Koninklijke marechaussee; ingek. 8 bilj , 
als: A. v. d. Meuten f 1469, S. v. d. Zaag f 1160 
H. Keijzer Jz. f14.14, M.Meijer fl.193, P. 
Godhelp f1385, C. Goud f1884, J. H. Stoett 
f1384, C l.erk f 1375. Allen te Leeuwarden. 
(Kovei dien 1 h Ijet van onwaarde). Kam f1530 

Ciiouda, 26 April: lo het éénjarig onderhoud 
vau de militaire gebouwen en werken (eGouda; 
ingek. 4 bilj., als: J . J. Uu.jm f2560, C P, 
W. Dessiug f2497. J. H. de Wilde f2839, H. 
.1. Nederherst (2290. Allen te Gouda. 

2D. het éénjarig onderhoud van da militaire 
gebouwen en werken te Schoonhoven; ingek. 2 
bilj.. als: J. Klip, Schoonhoven, f 2250; A. Bonter, 
idem, f2238. 

Vianen, 26 April, in bet „Zwijnshoofd'': 
eenige herstellingen aan- alsmede het omleggen 
vau eeu gedeelte der kade van den polder Uiter
waarden genie»nten \nneu en Hagestein, in 
twee peneelen; perceel 1 D. Peek Gz., Vianen, 
f105; perc. 2 H. dn Jong Jz , l.exinond f 55 

Breda, 26 April bestek 2: uitvoering 
onderhoudswerken langs den spoorweg Vlis-
singen—Boxstcl Bosondasl Belg. grens en 
Tilburg—Belg. grens: minste inschrijvers 
waren: perceel I, W. Dekker, Veere, f 11845; 
perc. 2, A Jacobs, Goes, f1899; perc. 3,4, 
5 cn 6 gecombineord, A. C. Buijzeu, Kosen-
daal, f 4700; perc. 7, H. J. van Daalen, Zeven
bergen, f 48117; perc. 8, M. Panis, Tilburg, 
f8625; perc. 9. W. van Eijck, idem, t'5990; 
perc. 10, J. van Lier, Baarle Nassau, f3804. 

Xierikzee, 26 April: de vernieuwingen, 
herstellingen en leveranticu behoorende tot de 

gewone aarde-, kram-, rijs-, en steen glooiings-
werken aan de zeedijken vaa bet waterschap 
Schouwen in 6 perceelen volgent bestek DO. 252. 

Peic. 1 Zuidhoek; P. Bezagen, Dnivendijke, 
f3338; A. Heijbcer, Serootkerke, f3232; J H. 
Barrevoets. Zieribee, f 3174; W. Herrevoets, idem, 
f3100; W Rinvelberg, Dnivendijke, f :'050; H. 
J. Komeijr. Borph, fft97; J. van Slrien. Zie-
rikzee, f8749. Gemijnd door J. van Strien, 
idem, f2576. 

Perc. 2 Bovendamme; A. Heijboer f3686; J . 
deu Boer La., Klkenet, f8578; H J. Roineijn 
f8473; P. Beznijen f.1284; W. KiDgelb-rg 13276; 
W. Berrevoett f8126; J . van Strien f2960. Ge
mijnd door J. van Strien f 2875. 

Perceel 3 Klauwers; A. Heijboer f2678, J. 
den Boer Li. f2678, P. Vink. Noordgoowe, 
f2600, P. Beznijcn f2484, H. J. Romeun f2463. 
Gegoed. 

Perc 4 Koudekerke; J. van Strien f4734, J. 
den Boer La. f4596, A. Heijboer f4444, P. 
Vink f4425. W. Berrevoett f4425, P. Bezojjea 
f4396, W. Ringelberg f4325, H. J. Komeijn 
(4048. Gegund. 

Pin; 5 Scharendijke en I.angendijk; J . den 
Boer I.z (3094 P Bezujjen f3075, W. Rin-

| gel berg f2960, P. Vink f2875. Gegund. 
Perc. 6 Brouwershaven; W. Ringelberg f850, 

I J . den Boer I.z. fS47, P Bezuijen f833, J. M, 
| Dekker Brouwershaven f820, P Vink f790. 
! Gegund. 

Delft, 26 April, door dijkgraaf en hoog-
| heemraden van Delfland: diverte onderhouds

werken in 13 perc, bestek 73; P. M. Both Dz, 
Sliedrerht, 3 f4180, 6a f1650; A. Boutenbal, 
Schipluiden, 1 f299, 8 f793, 9 f492, 13 f 1056; 
I.. Dubbeldam. Sliedrecht, 3 f 4300, 6a f 1623; 
A. van der Los Ketbel. 2 f3163, 3 f 4500; L. 
de Boo, Vnentan, '.) f479 13 (1038; G. vaa 
der Vlugt, Maailand, 4 f2070, 5 f1170, 6 
f1270, 7 f470, 8 f970, 9 f29(; P. van der 
Voort Wateringen, 10 f964.87, 12 f208.70, 
13 f897 50: J. van der Heul, Maassluis, 5 
f1050, 6 f740 7 f505; f. Binnendijk. Vlaar-
dii'gen. 4 f2648: C A. Wimmers. .Maassluis, 
5 ( 1365, 6 f966; mej. A. Verboom, Schipluiden, 
1 f313, 8 f777; ',>• de Zoete, Wateringen, 10 
f950, 12 f202; I, Vtrweijde Winter,Naaldajjk, 
6 f1036, 11 f265, f204, 13 f990; I.. van der 
Kijk, Schiedam, 2 f 3395; J. de (too, Delft, 1 I 298; 
wed. G. S. Hofman, Naaldwijk. 6 f980; J. J . 
Mulder, Hof van Delft, 13 (635; L. A. Fat, 
Mafesslns, 5 I'1349, tl f339; J. Pinster, Schiedam. 
2 f 3247: L van der Linde, Vlaardingen, 4 f 1698, 
I. Bos, Overtchie, 1 f 287; CL C vau Eijmers Jz,; 
Maasland. 7 f398.60; J. C. Mastten, Vlaar
dingen, 4 I 1836. 

Maastricht, 26 April: het eenjarig onder
houd van de militaire gebouwen en werken 
te Maastricht; ingek. 5 bilj., als: E. B. 
Gennisse f5400, P Lepage' f 5500, J . H . 
Meijer» f 5550, O OiTennans f .~>900, J. Schenk 
15990. Allen te Maastricht. 

Kampen, 27 April: a. eenjarig onderhoud 
van militaire gebouwen eu werken; b. een
jarig onderhoud van militaire gebouwen en 
werken in gebruik bij den hoofdcursus; ingek. 
9 bilj., als 

a. b. 
H. K. Hivarius, f 1860 f 6300 
W. van der Wert, „ 1800 „ 6300 
J. S. van der Werf , 1783 , 5850 
M. de (iroot „1755 — 
H. van Djjk Dzn., ,1789 — 
ü. Bruggink <itzn., „ 1735 ,6185 
G. Londo, , 1700 — 
H. van Dijk Hzo., , 1660 „ 5800 
E. de Groot Esp,, , 1620 , 5675 

Haarlem, 26 April: het op diepte brengen 
van eenige gedeelten van het Noordtaol-
landscli kanaal; ingek. 5 bilj, als: A. W. 
(iroot, Honthum (Rosmalen), f21,525; K. 
UosAz.. Overveen. f 18,200; A Visser,Haar
lem, f 18,100; L. Volker, Maarssen, f 16,000; 
.1. Goedkoop Dz., Amsterdam, f15,690. 

Het vernieuwen en onderhouden van het 
verfwerk van de gebouwen te en nabjj Schel-
lingwoude, behoorende tot de werken van 
het Noordzeekanaal, gedurende 1900-1901; 
ingek. 22 bilj, als: A. Dojjer waard en Zn., 
Haarlem, f3618; Dekker en Boendermaker, 
Amsterdam, f3500; J . Schoot, Amsterdam, 
f3475; A. H. Schenk, idem, f 8450; K 

Proosdij, Bussum, f3450; W. J . v. d. Ham, 
Haarlem, t'8400; J. E Guldemood, Breukelen. 
18210; G J. Drup', Amsterdam, f8155; M, 
H. Ijsvogel, Rumpt (Gelderland), 18075; J . 
v d. Velde, l'tracht, f 3150; P H. v d Bos, 
Assendelft, f8084; T. J . Greep, Utrecht, 
f3025; M Post, Amsterdam, f 2983; J. H. 
van Overboek, idem, f 2869; J Fransen, 
idem, f2800; M. Pinnikes, idem, 1" 2780; W. 
K. Wits en Zn, Utrecht, f2674; H. Does
burg, idem, f 2664; J . H. Berendsen, 's-Boscb, 
f2525; J. Meioke, Amsterdam, f244U; W. 
de Graaf, Sloten, f 2430; M. G. Hartmao, 
Vianen, f2394. 

Het onderhoud van het verfwerk van de 
gebouwen van het Merwedekanaal, beatek 
no 92, dienst 1900-1902; ingek 20 bilj, 
als: J. L Leefering, Amsterdam, f5459; J . 
T. v Galen, Bussum, f5400; J . Fransen, 
Amsterdam, i' 5280; M. Sinniker, idem, 15230; 
Gebrs Boendermaker, idem, f5200; M. H. 
Ijsvogel, Rumpt, f 6100; J. J Koch. Utrecht, 
f 5000* T J. Greep, idem, f5000; W. K. Wits 
en Zn. t'4990; G J. Dug'ff, Amsterdam, 
f4988.41; H Doesburg, Utrecht, f 4979; M. 
Pos, Amsterdam, f4960; A. Dogerwaarden 
Zn., idem, f4850; M. E. Guldemonn, Breuke
len, f4800; S. Goltsteen, 's-Gravenhage, 
t'4700; M. Hartman, Vianen, f4589; J. H. 
v. Overbeek, Amsterdam, t'4400; J . Minke, 
idem, f4000; W. de Graaf, Sloten f8950; 
R W. Brandsma, Amsterdam, f8899. 

H a a r l e m , 27 April, beatek no. 98, eene 
verving van militaire gebouwen en werken te 
Haarlem; ingek. 3 bilj., alt: C. H. Schol te f 1150, 
S. Goldtteen, VHage, f 1115; W. J. van der Ham 
f 1100. Ram. f 1000. 

Bettek no. 94, eene verving van militaire ge
bouwen en werken van het westelijk front der 
stelling van Amsterdam; iugek 4 bilj, alt: C. 
H. Scbolte f1370, W. J >an der Ham f1840, 
S. Goldsteen, VHage, f 1325; F. H. van den Bot, 
Atsendelft, f 1320 Ram. f 1200. 

Bettek no 146, bet doen van herstellingen 
aan militaire gebouwen en werken te Haarlem; 
ingek. 10 bilj., alt: J. van Gelder f6479, C J 
Cramer (6348, P. van Dnuren f6320, P. van 
der Weegh f6.100, T. J. Verzijlberg I 629U, J. 
M. van der Vlerk f6260, F. T. Maat f6220, 
J. S. van VelthuijseB t'6180, J. A. Jonker f6096, 
D. H. vau Leeuwen f6060. De overigen te 
Haarlem. Ram. f5480. 

Arnhem, 27 April: het uitvoeren van eenige 
vernieuwingen en herstellingen aan de provinciale 
gebonwea te Arnhem in 1900; ingek. 4 bilj., 
als: A E. Beate f1089, J. Hummels f1034, 
J. A. Koendert f986, L. H. H. Jacobs f880. 
Allen te Arnhem. 

Vianen, 27 April: het hoogheeu.raadschap 
de Vijf heeren landen. 

Perc 1, onderhoud, magazijnen, dijkmuren, 
Z.-Lekdijk; laagste inschrijver B. Labree Jz., 
Vianen, f164 gegund. 

Perc. 2, onderhoud, magazijnen, dijkmuren. 
•as. N.-Lingedijk; laagste inschrijver W. Brouwer, 
Leerdam, f286 gegund 

Perc. 8, vierkanten en onder profil brengen 
N.-Ijngedijk over 1000 Meter lengte en het 
verdedigen vaa den buitenloop met bazaltzettteen 
van 0.80 M. f A.P tot 2.50 M. + A.P.; iogek, 
16 bilj., als: P. de Vos Hz., Bergambacht,f14,111; 
A. de Jong Jz , Ammerrtol, f 14,000; C. Zanen Cz., 
id., f13,040; P. Zarsa Hi., id., f 18,778; J. 
Kampsteeg, Giettendam, 112,926; K. 1. Looijen, 
Heukelum, f12,600: C. Pannekoek. Atperen, 
f12,449; J. W. van Wijnen, Sliedreeht, f 12,380; 
H. Sterk Gz., Heukelum, f 11,995; A. Kraaijen-
veld Pz., Sliedrecht, (11,888; O. Sterk Bz., 
Heukelum, f 11,540; A. Koore.aer, Hardinktveld, 
f 11,286; i. Sterk, Arkel, f 10,996; J. van 't 
Verlaat, Hardinktveld, f 10,865; '!*. Koorevaar, 
id., f 10,830 gegund. 

Perc 4, herstellen afslag N.-Liugedijk ; laagste 
inschrijver J. Sterk, Arkel, f 330 gegnnd. 

Perc. 5, herttellen aftlag Z Lekdijk en het 
leveren van 40 last bazalttteen; laagate inschrijver 
H. de Jong Jz., Leimond, f 730 geguid. 

De grind werd aangenomen te leveren in 7 
parasolen; 

Perc. 1 fl.66, 2 fl.44, 3 f 1.66, 4 f l 54, 
5 f 1.62, « f 1.40, 7 fl.44, alles per M*. 

'a Hage, 27 April, door het departement 
vaa waterstaat, handel en nijverheid: het 
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leggen en ingraven van kabels te Eindhoven; 
iogek. 6 bilj, als: H. F. van Essen, Halfweg, 
f776 C. J.Tierolff, Rozendaal, f 770; J. van 
Deutekom, Zoelmond, f769; W. van Dijk, 
Utrecht, f765; J . Achten, Arcen. 1709. 

Swells, 27 April. lo. Het maken van ren 
ttroomduiker met by behoorende werken bij sluis 
no. 4 en bet bouwen van twee bruggen in de 
kanaaldijken beneden sluis DO. 5 van het kanaal 
vau Zwolle naar Almelo, iu 2 perceelen. 

Perc. 1. Ingek. 2 bilj., alt: J Schuurman, 
Den Ham, 1*4720; J. Kuiper, Almelo, /4800 
Ram. /4615. 

Perc. 2. Iugek. 2 bilj., alt: J. Kuiper, Almelo, 
ƒ8870; J. Schuurman, Den Ham, / 3920. Ram. 
ƒ3725. 

Massa. Ingek 4 bilj-, alt: J. Kuiper, Almelo, 
/8670; H. A. Averdgk, Wijhe, /8940; B. L. 
Buijvoett Almelo, ƒ9144; T. Mol, Genemuiden, 
/9250. Kam. / 8340. 

Perc. 2. Het gedeeltelijk opruimen van den 
dam bij de Kam meibeek aan de Rijksgrens. Ingek. 
7 bilj, alt; K. Herrebout, Denekamp /4800; 
C. M. van Blanken, idem, '6884; W. ArnU, 
Millingen, /652I; B. L. Buijvoett, Almelo, 
•6943; H. A. Averdijk, Wijhe, /7K0; F. ten 
Zylhof en Zo., Deventer, ƒ7269; B. A Mortelt, 
Borne, ƒ7270. Ram. / 6650. 

Zwollerkerapel, 27 April: de levering 
van 490 M3 grint; irgek. 2 bilj, als: II. J . 
van der Veobt, Hasselt, f 209; J. Weenor Az., 
idem, t' 1.94, beiden per M8. 

Zwolle, 27 Apiil: de levering van 15,000 
eenigszios getrokken straatklinkers. Gegund 
aan H. Terwindt, Arnhem, f 15 75; 15,000 
eenigszins getrokken straatklinkers aan J . 
Terwindt, Westervoort, f 16.40; 100.000 vlakke 
trottoirklinkers aan dezelfde, f 15.75, alles 
per 1000 

Hoofdvertegenwoordiger der 

JOSSON-CEMENT 
veer S B D B B L A WD en IUDffiS. 

OiUtaitead: litoioort i\ND. TRAS 

(volgens de nieuwe A . T . met 7} 
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 U Z A A K ii gevestigd 

Spuistraat 109, 
A M S T E R D A M . 

S T O O M T I M I V v E R -

H0UTW0L-FABRIEK 
D U K U 1 1 I A B0IJZERD, Bred*. 

SPECIALITEIT in v e r p l a a t s b a r e 
H e u t e n w o o n h u i - t e n , D i r e c t i e -
k e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n 
T u i n k o e n e l s . 

J. VAN DER MOST, 
Steenhouwer es Metselaar, 

S C H I E D A M . 
•olcnsteenen, Slijpsteeoei. 

R u w e n b e w e r k t 

M A B M E B . 

Maatschappij lot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, 

D E A A N B E S T E D I N G , 
uitgeschreven voor MUnttdag den 
Stten Mei IBOO, de* namiddag! ten 
2 me (locale, tijd), aan bet Centraal
bureau der Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen in het Moreelse 
Park te Utrecht, van 

B E S T E K No. 813. 
H e t v e r b e t e r e n v a n h e t 

b a l l a N t b e d o p d e l i j n 
V K S f l i O 

d o o r h e t o p b r e n g e n 
v a n g r o v e g e w a M N e h e n 
g r i n d , 

gaat niet door. 
U T R E C H T , den 27sien April 1900. 

Maatschpppij totExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
op DINSDAG 8 HEI 1900, 

des namiddags ten 2 ure (West-Euro~ 
peesche tijd) aan het Bureau van den 
Sectie-Ingenieur der Muatecbappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen in 
het StatioDBgebouw te Groningen,iKU: 

BESTEK N. 
H « ' t n i t v o « » r « * n v a n i - e n i g e 

herHtellingH- e n v e r n l e u -
w i n g s w e r k e n m e t b i j l e -
v e r i n g d e r m a t e r i a l e n 
a a n g e b o u w e n , k u n s t 
w e r k e n e n i n r i c h t i n g e n 
b e h o o r e n d e t o t d e l i j -
n e n H a r l i n g e n — X i e n w e -
N c h a i i M G r o n i n g e n - D e l f 
z i j l . S a u w e r d - R o o d e -

-il i s e h o o l e n B e l l e n — < « r o 
l l i n g e n i n O p e r c e e l e n . 

De besteding geschiedt volgent §31 
der Algemeene Voorwaarden, genoemd 
in § 151 van het bestek 

Het bestek ligt van den 21 April 
190(1 ter lezing aan het bureau van 
den Heer Sectie-Ingenieur Jhr. H H. 
SANDBERG VAN BOELENS te Gro
ningen, en i i op aanvraag aan genoemd 
bureau te bekomen, tegen betaling 
van ƒ 1 . 0 0 . 

De Algemeene Voorwaarden op het 
bestek van toepassing, zgn terzelfder 
plaatse te verkrijgen tegen betaling 
van / 0 . 3 5 . 

Inlichtingen worden gegeven als in 
het beatek vermei I. 

GRONINGEN, <>en 19a April 1900. 

Machinale Jalousiên Fabriek 
voor H U I Z E N en B L O E K E H -
K A S T E M . Conourreerende prijzen, 
ruimen voorraad. 

8 . A r a * * » . 

file:///nneu
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AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS va" Vlaardingen, zullen op 
Zaterdag den Sden Mei 190», 
des u i . in'<i ags ten h a l f t w e e ure, b i i 
enkele inschrijving, ten RAADHUIZE 
in het 

Ooenbaar A.-nbesteden: 
H e t b o u w e u v a n e e n 

S C H O O L , v o o r 5 7 6 k i n -
d e r e n , a a n d e O o s t e r -
s t r a a t t e Vlaardingen. 

Bestek en teekeningen ligg-n ter 
inzage op de Gemeente-Secretarie en 
zrjn van af 23 April tegen betaling 
Tan / ' 2 . 5 0 per stel op franco aan
vraag verkrijgbaar. 

Vlaardingen, den 19den April 1900. 
Burgemeester en Wethouders 

voornoemd, 
R. A VERPLOEGH CHASSÉ 

De Secretaris, 
J VAN SCHRAVENDUE. 

Maatsch^Dpij tot Exploitatie VH 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 

Bouwkundig Bureau 

Op Dinsdag den Ssten Mei 
190*9. des namiddags ten 2 nre (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

H e t p l a a t s e n e n m o n t e e r e n 
v a n L i c h t m a s t e n e n 
H o u t e n G e l e i d i n g s p a -
l e n , h e t l e v e r e n e n s t e l 
l e n v a n e e n H o u t e n 
G e b o u w t j e , 4 » e l e i d i n g s -
m a t e r i a l e n , b e n o o d i g d 
I j z e r w e r k e n z . v o o r 
d e E l e c t r i s c h e V e r l l e h -
t i n g v a n h e t E m p l a 
c e m e n t o p h e t S t a t i o n 
R O T T E R D A M ( D . P . ) 

B e g r o o t i n g ƒ 2 7 0 0 . 

De besteding geschiedt volgens § 25 
ran het bestek. 

Het bestek ligt Tan den 23sten April 
1900 ter lezing aan het Centraalbu
reau in het Moreelse Park eu aan het 
bureau van den Heer District-Ingenieur 
M. L. BLEULAND VAN OORDT, te 
Botterdam, en is op franco aanvraag 
(per brief) aan genoemd Centraalbureau 
(Dienst Tan Weg en Werken) te he
komen, tegen betaling Tan ƒ 0 . 5 0 
voor het bestek en ƒ 1 . — voor de 
teekenmgen. 

Iniiehtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den District-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den SOsten April 1900, ten 
1.30 ure namiddag (locale tijd). 

Utrecht, den 19den April 1900 

O u , 

Priiisewtraat 9 0 , 'g-Qraveuhage. 
TEM. EI*HO ON No. 990. 

Ontwerpen en uitvoeren van alle voorkomende werken op 
bouwkund ig gebied, het compleet i n s t a l l e r en van woonhuizen, 
winke l s e n z , h.-t leveren van Be»lek> en lleiailfee-
keiiiniren, administreeren v a n huizen en eigendommen, het 
koopen en verkoopen, huren en verburen van huizen en het 
exploiteeren van bouwterreinen. (Woninggids.) 

BECKER &6U0DINGN. 
. A j r n h e i i i . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VA!» 

W A T E R P A S - IIO E K S L E E T -
RN ANDKRE 

I N S T R U M E N T E N , 
voor INGENIEURS, A R C H I T E C T O , 
LANDMETER8, TEEKENAARS, mm, 

G e ë m a i l l e e r d e 
JPeil s c l i n l en. 

WEEQWERKTUIGEN. 
Ministerie van Jnstitie. 

Openbare 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Zaterdag 19 Mei 1900, 

des namiddags ten 2 ure, zal in een 
der lokalen van het Departement van 
Justitie te 's-Gravenhage, in het open
baar worden aanbesteed: 

H e t u i t v o e r e n v a n o n d e r 
h o u d s w e r k e n , v e r n i e u 
w i n g e n e n h e r s t e l l i n 
g e n a a n h e t R i j k s o p 
v o e d i n g s g e s t i c h t „ D e 
K r u i s b e r g " t e A m b t -
O o e t i n e h e m . 

Het bestek ligt voor gegadigden ter 
inzage in bovengenoemde gebouwen, 
HU is op aanvrage tegen betaling van 
f O , 8 0 franco verkrijgbaar bij de 
GEBROEDERS VAN CLEEF, Boek
bandelaars, Spui No. 28 a te 's-Gra
venhage. 

Aanwijzing zal worden gehouden op 
Zaterdag 12 Mei 1900, des namiddags 
ten 2 ure, terwijl inlichtingen zijn te 
bekomen bij den Ingenieur-Architect 
voor de Gevangenissen en Rechtsge-
bouwen te 's-Gravenhage, Departement 
van Justitie en bij den Opzichter H. 
J . L . OVINK, te Ooetinehem. 

's-Gravenhage, 25 April 1900. 
De Min i s ter van Jus t i t i e , 

Voor den Minister, 
De Secretarie-Generaal: 

P. J . V A N BEIJMA. 

Gemeente-Gasfabriek, 
WORMERVEER. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dinsdag den inden Mei 

1900, des nam ddag* i e 2 uur, zal 
de Directeur der Gemeente-Gasfabriek, 
namens de Commissie van Beheer, ten 
zijnen Kantore aanbesteden 

H e t v e r a n d e r e n v a n e e n i g e 
b e s t a a n d e ' w e h o u w e n : 

h e t b o u w e n v a n e e n 
n i e u w e S t o k e r i j m e t 
• . « • k a l e n v o o r E x h a u s 
t e r s , K e t e l s e n A m m o 
n i a k t o e s t e l ; 

h e t m a k e n v a n e e n 
A m n i o n l a k w a t e r p u t ; 

h e t m a k e n v a n e e n 
K o l e n l o o d s e n e e n i g e 
b i j k o m e n d e w e r k e n o p 
h e t t e r r e i n v a n d e G a s 
f a b r i e k . 

Bestek met Teekeningen liggen ter 
visie in het lokaal van besteding en 
zijn van af Woensdag 2 Mei verkrijg
baar tegen betaling Tan ƒ 8 . 5 © . 

Inlichtingen worden gegev.n eiken 
werkdag tusschen 2 en 4 uur, ten 
kantore van den Gemeente Architect. 

Aanwijzirg op het terre-n zal ge
schieden den 8sten Mei 1900, te 2 uur 
namiddag. 

De Directeur, 
:•: ' P. N. LAbRUN. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 
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D E Z E V E N LAMPEN DER BOUWKUNST. 
VII. 

Daar ik het zesde hoofdstuk reeds vroeger heb be
sproken, kom ik nu tot Ruskin's laatste „Lamp", die 
der jenooi -zaamheid 

De schrijver is van oordeel, dat er voor den mensch 
geen eigenlijke vrijheid oi onafhankelijkheid bestaat. 

„Wat de menschen vrijheid noemen, is slechts een 
verraderlijk spook, het verraderhjkste van alle spo
ken. Als wij maar even nadenken, komen wij tot het 
besef, dat vrijheid nooit te bereiken is, daar zij tot 
de onmogelijkheden behoort. Nergens in het heelaal 
vindt men haar, en zij kan ook nergens zijn. De ster
ren zijn niet vrij, de aarde is niet vrij, de zee is niet 
vrij. Wat wij menschen als vrijheid beschouwen is 
slechts een karikatuur, ons als een zware straf gege
ven." 

Nu zal men mij antwoorden, dat onder vrijheid 
slechts de wet der vrijheid behoort verstaan te wor
den. Maar waarom wordt er dan steeds alleen liet ver
keerd begrepen woord vrijheid gebruikt? Als gij on
der vrijheid verstaat kastijding der harstochten, tucht 
over het verstand, onderwerping van den wil; vrees 
voor het doen van onrecht, voor het begaan van 
kwaad ; eerbied voor het gezag, welwillendheid voor 
uwe minderen ; waardeering voor wat goed is, toe
geeflijkheid voor wie het booze doen, medelijden met 
zwakken ; waakzaamheid over uw gedachten, gema
tigdheid in uw genoegens, volharding in uw werk — 
Waarom gebruikt gij dan dit woord? De schurk ge
bruikt het ook, als bij steelt, de wellusteling als hij 
zicli aan zijn hartstocht overgeeft; de dwaas stelt 
vrijheid mei gelijkheid op één lijn, de booze pleegt 
geweld in haar naam, de eerzuchtige treedt, om haar 
te bereiken, alle wetten met voeten." 

„Spreek daarom van geen vrijheid meer, maar van 

gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid berust wel op vrij
heid, daar zij anders slavernij zou zijn ; maar die 
vrijheid is er slechts opdat de gehoorzaamheid des 
te volkomener zou wezen." 

„Eenige vrijheid is aan al het geschapene gegeven, 
opdat het zijn eigenaardigheden zou kunnen toonen. 
Maar de schoonheid, de volmaaktheid van het geheel 
berust toch op tucht." 

„De gehoorzaamheid van al het geschapene aan 
de eeuwige wetten staat in rechte reden tot zijn groot
heid. De zon en de maan gehoorzamen volkomen aan 
de wet der zwaartekracht; maar de kleine stofjes 
doen het slechts weerstrevend." 

Dit beeld van Ruskin is niet bijzonder gelukkig. 
Want in het luchtledige gedraagt zelfs het kleinste 
lichaam zich juist als zon en maan. 

„Een kunst die, als de bouwkunst, zoowel voor het 
alledaagsche als voor hel verhevene le zorgen heeft; 
die voor haar uitoefening de samenwerking van vele 
menschen, voor haar volmaking de aanhoudende po
gingen van vele geslachten behoeft, dient de gehoor
zaamheid in al haar gestrengheid op te vatten." 

„Er gaat geen dag voorbij, of wij hooren om een 
nieuwen bouwstijl vragen. Die vraag is dwaas; nie
mand zal aan een man, die nauwelijks lompen ge
noeg aan het lichaam heeft, om zijn naaktheid te be
dekken, vragen om een nieuwe mode te willen uit
denken. Geef hem maar eerst een pak kleeren ; de 
vraag omtrent het snit kan later behandeld worden." 

„De bouwmeesters van den tegenwoordigen tijd 
hebben geen begrip van wat oorspronkelijkheid eigen
lijk is. Wie zich oorspronkelijk wil uitdrukken in een 
taal behoeft geen nieuwe woorden te smeden ; wie 
oorspronkelijke gedichten wil maken heeft geen nieu
we versmaat of nieuwe rijmen noodig; wie oorspron
kelijk in de schilderkunst wil zijn, gaat geen nieuwe 
kleuren of een nieuwe penseelvoering bedenken. De 



klanken der muziek, de harmonieën der kleuren, de 
behandeling der massa's in de beeldhouwkunst staan 
sinds eeuwen vast, en kunnen niet vermeerderd of 
veranderd worden. A l s veranderingen mogelijk zijn, 
dan zijn zij niet het werk van individuen, maar van 
den tijd en van groote menigten van menschen." 

Met deze uitingen van Rusk in zullen vele beoefe
naars van kunst het tegenwoordig niet meer eens zijn. 
Maar toch heeft de schrijver misschien wel gelijk. 

„ Iemand als V a n Ei jck , die een geheel nieuwe wijze 
van schilderen uitvindt, komt misschien ééns in de 
tien eeuwen voor. Maar hij zelf zal zijn uitvinding 
aan een toevalligheid hebben toegeschreven. Dat die 
uitvinding zulk een opgang maakte kwam daardoor, 
dat zij in een behoefte van een geheel tijdperk voor-

„Oorspronkel i jkheid is echter van zulke uitvindin
gen niet afhankelijk. E e n man die begaafd is neemt 
de stijl van zijn tijd, werkt erin, toont zich er groot 
in. A l wat hij maakt is echter zoo frisch, alsof het 
zóó uit den hemel kwam." 

„Ik zeg niet, dat zulk een man zich geen vrijheden 
zal veroorloven, of dat hij niet den vader van een ge
heel nieuwe richting zal zijn. Doch de veranderin
gen, die hij invoert zullen natuurlijk zijn, en daarom 
niet minder bewonderenswaardig. H i j zal niet opzet
telijk naar het nieuwe zoeken om zijn onafhankelijk
heid te kunnen toonen, om aan zijn waardigheid niet 
te kort te doen. De vrijheden die hij neemt zijn die, 
welke een groot redenaar zich tegenover de taal ver
oorlooft. H i j gooit de regelen niet omver, alleen om 
anders te doen dan anderen." 

„ E r zijn soms tijden in iedere kunst, dat haar leven 
zich toont in het plotseling verbreken van wat haar 
omknelde. Ook in het leven van vele insecten merken 
wij een soortgelijk verschijnsel op." 

„Maar een rups is niet zoo dwaas, om vóór haar 
tijd in een vlinder te willen veranderen. Zoo lang 
zij rups is, keft zij als een rups. Is de tijd voor het 
inspinnen gekomen, dan wacht de pop rustig af, tot
dat zij vlinder geworden is." 

„Daarom zijn oorspronkelijkheid of verandering — 
ook al waren zij op zich zelf goed, wat in den regel 
niet gezegd kan worden - verkeerd, als zij om geen 
andere reden ontstaan, dan om wat nieuws te heb
ben. Gewelddadig verzet tegen de bestaande wetten 
kan nimmer baten. W i j hebben ook geen oorspron
kelijkheid of verandering noodig. D e bestaande bouw
vormen zijn voor ons goed genoeg, j a zelfs voor bete
ren dan wij. E n pas dan behoeven wij er over te den
ken, ze voor nieuwe te verwisselen, als wij eerst van 
de oude een behoorlijk gebruik kunnen maken." 

„Naar mijne meening is de bouwkunst de eerste 
der kunsten, die door de anderen gevolgd moet wor
den. Daarom is de bloei van onze schilderkunst en 
van onze beeldhouwkunst afhankelijk van het welva
ren onzer bouwkunst. E n onze bouwkunst zal blijven 
kwijnen, totdat zij aan de eischen van het gezond 
verstand gehoorzaamt, en zich overal aan een bepaal
de manier van werken houdt. D i t is misschien onmo
gelijk, vrees ik ; maar dit gaat mij niet aan. Is het 
werkelijk onmogelijk, dan is een Engelsche kunst 
ook iets onmogelijks." 

„La ten wij daar dan maar niet meer over denken. 
W i j vermorsen onzen tijd en ons geld, om het onmo
gelijke te verkrijgen. W i j putten uit alle eeuwen en 
schatkamers, en wij brengen het toch tot niets." 

Tot dusverre is het betoog van Ruskin zeer be
langwekkend. D e lezer ziet met verlangen uit naar 
de eischen, die de schrijver voor een wezenlijk bloeien
de bouwkunst zal stellen. 

D e teleurstelling is groot, wanneer hij bespeurt, 
dat Rusk in hem de keus laat tusschen vier historische 
stijlen, en w e l : i . D e Romaansche stijl van P i s a ; 2. 
D e Florentijnsche Gothiek ; 3. D e Venetiaansche G o 
thiek ; 4. D e Engelsche Vroeg-Gothiek. 

H i e r blijkt het duidelijk, dat Ruskin in 1849 de 
pen voerde. Doch wij zoeken te vergeefs een noot 
van 1880, om aan te toonen, dat de schrijver sedert 
tot ander inricht kwam. 

He t is wel jammer dat Ruskin, die, wij zagen het 
reeds, zoo juist de beginselen wist te forrnuleeren, 
waarvan ecne nieuwe, echt moderne bouwkunst een 
halve eeuw later het gevolg zou zijn, zich niet heeft 
kunnen voorstellen, dat er iets anders mogelijk zou 
zijn dan de historische stijlen, die hij noemde. V a n 
de keuze uit het viertal stelde hij zich veel voor. 

„ In onzen tijd van twijfel en onwetendheid kun
nen wij ons haast niet voorstellen, welke gevolgen 
het aannemen van een bepaalden stijl voor ons zou 
hebben. A l l e kunsten zouden daar baat bij vinden. D e 
kracht der kunstenaars zou evenzeer toenemen als de 
gemakkelijkheid, waarmede zij konden werken. Wi jze 
beperking zou de ware vrijheid brengen." 

„De bouwmeester, bevrijd van de moeilijkheid 
der keus, die altijd angst baart, bevrijd van de nood
zakelijkheid om alle stijlen van verleden, heden en 
toekomst te bestudeeren, zou rustig al zijn kracht 
kunnen aanwenden, om den algemeen aangenomen 
stijl geheel te doorgronden." 

„ E e n k ind voelt zich niet op zijn gemak op een 
eindelooze vlakte; het speelt liever in een kleinen 
ommuurden tuin. Zoo zou het ook den bouwmeester 
gaan, die op het beperkte veld al zijn talenten kon. 
toonen." 

Ruskin verwacht van het aannemen van zulk een 
stijl nog heel wat mGer. Broederschap onder de men
schen, verdraagzaamheid, algemeene welvaart zijn 
slechts enkele van de zegenrijke gevolgen, die hij. 
hoopt. 

N u komt er echter een korte noot van 1880, die 
wel doet zien, dat Ruskin zich na dertig jaren in a l 
zijn verwachtingen bedrogen vond. H i j geeft name
lijk den lezer den raad, als het eenigszins mogelijk 
is, nimmer te laten bouwen en in geen geval bouw
grond te verkoopen. Maar in 1849 dacht hij nog an
ders. 

„Wij hebben nu honderd vijftig millioen pond ster
l ing uitgegeven, en die betaald aan menschen, die 
op de eene plaats grond uitgroeven, om hem op een 
andere weer neer te werpen. Zoo hebben wij een 
nieuwe soort van menschen aangekweekt, de grond
werkers, een onverschillig, onhandelbaar en gevaarlijk 
volk. W i j hebben tal van ijzergieters in gelegenheid 
gesteld, hun ongezond en zwaar werk te verrichten. 
W i j hebben heel wat werktuigkundig vernuft in staat 
gesteld, zich te toonen. T e n slotte zijn wij door dit 
alles in staat gesteld, ons snel van de ecne plaats naar 
dc andere te begeven." 

„In al deze werkzaamheden hebben wij niet het 
minste belang gesteld ; de gewone ijdelheden en zor
gen van het bestaan namen al onzen tijd in beslag."" 

.Veronderstel nu eens. dat wij het bedrag gebruikt 
hadden om schoone huizen en kerken te doen bouwen. 
Dan hadden wij den werklieden ook bezigheid kun
nen geven, beter dan het voortrijden van kruiwagens. 
W i j hadden hen aan een ambacht kunnen wennen, 
hun geest kunnen ontwikkelen. D e bekwaamsten on
der hen hadden wij zelfs in staat kunnen stellen, hun 
verbeelding te laten werken. Door die verbeelding 
waren zij vanzelf tot het opmerken van het schoone 
gekomen." 

„ E r is evenveel werktuigkundig vernuft toe noodig; 
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om een kathedraal te bouwen, als om een tunnel te 
boren of een locomotief in elkander te zetten. D e we
tenschap kon dus beoefend worden, en de kunstzin 
zou bovendien ontwikkeld zijn. E n wij zelf zouden 
de .verken met belangstelling hebben gadegeslagen, 
en door die belangstelling ons gelukkiger hebben ge
voeld, ons verstand hebben gescherpt. N u hebben wij 
het twijfelachtig voordeel, snel van de ecne plaats 
naar de andere te kunnen gaan. D a n zou ons thuis
blijven ons een onvermengd genoegen hebben ver
schaft." 

H i e r bli jkt weer Ruskin 's afkeer van alles wat tot 
de moderne beschaving behoort. Spoorwegen vooral 
zijn hem een gruwel. H i j toont zich hier een behouds-
man van de ergste soort. In vele opzichten verander
de hij later; hij mocht toen onder de vooruitstreven-
dcn gerekend worden, ja ging zelfs voor rood door. 
Z i jn afkeer van de hedendaagsche fabrieksnijverheid 
bleef hem echter bij . 

„ E r zijn vele manieren", vervolgt hij, „waarop men 
zijn geld kan uitgeven. O f die goed of kwaad zijn 
voor de maatschappij, daarnaar wordt nooit gevraagd. 
E n toch mochten wij wel eens onderzoeken, of het 
niet mogelijk is, onze uitgaven zoo in te richten, dat 
arbeiders daardoor aan gezonde en geschikte bezig
heid worden geholpen." 

„ H e t is niet voldoende, dat wij het volk aan werk 
helpen. W i j moeten ook bedenken, welk werk wij 
door onze bestellingen noodzakelijk maken. W i j be
hooren onze behoeften zóó te beperken, dat de armen, 
door ons in die behoeften te helpen voorzien, niet 
slechts gevoed, maar ook opgeheven worden." 

„Ik twijfel eraan of wie op zulk een voet leeft, dat 
hij veel huisbedienden noodig heeft, zijn geld wel op 
nuttige wijze besteedt. N o g erger schijnt het mij toe, 
dat de klasse der jockey's en der stalknechts zich 
meer en meer uitbreidt; dit acht ik een averechtsche 
liefdadigheid." 

„ E n bedenk dan eens welk een groot aantal men
schen door de beschaafde volken gebruikt worden 
als diamantslijpers! Hoeveel vaardigheid, hoeveel ge
duld, hoeveel vernuft wordt hier niet aangewend, a l 
leen opdat een diadeem schitteren za l ! D ie diadeem 
geeft noch aan haar draagster, noch aan hen, die haar 
zien, zooveel genoegen, dat daar vergoeding in te 
vinden zou zijn voor het geestdoodende werk, dat de 
diamantslijper zich had te getroosten." 

„ H e t ware voor hem gezonder en aangenamer ge
weest, als hij steenhouwer had kunnen worden ; zijn 
geest had zich dan meer in edelen zin kunnen ont
wikkelen. E n ik geloof, dat het ook voor vrouwen een 
aangenamer gevoel is, iets tot het stichten van een 
grootsch gedenkteeken te hebben bijgedragen, dan 
eenige diamanten op haar hoofd te hebben." 

„Zoo zou ik kunnen voortgaan, maar ik geloof, dat 
ik verstandiger doe mijne verdere beschouwingen 
'achterwege te laten. Ik bepaal mij er nog eens op 
te wijzen dat — welke waarde men ook aan de voor
gaande bladzijden en de daarin behandelde onder
werpen moge toekennen — er toch wel eenige belang
wekkendheid schuilt in de voorbeelden, die daarin 
werden aangehaald. 

„Herhaaldel i jk heb ik kunnen wijzen op de mach
tige wetten, die toepasselijk zijn op alle menschen. 
Want ieder is steeds bezig met bouwen ; geen uur 
gaat voorbij, dat wij niet een steen aan het bouwwerk, 
dat ons leven heet, toevoegen." 

„Ik heb dikwijls mijn pen ter zijde gelegd, ik heb 
"heel wat al te krasse vertoogen niet neergeschreven, 
omdat ik de gedachte niet van mij af kon zetten, dat 
alle bouwkunst ijdel is, behalve diegene, die niet 

«door menschenhand ontstaat." 

„ H e t licht der wetenschap stelt ons nu in staat de 
ecuwen, tusschen wier schoone overblijfselen wij heb
ben gewandeld, te verachten. Maar ik moet lachen, 
als i k hoor, met hoeveel vertrouwen, met hoeveel 
vreugde de menschen de vlucht onzer wetenschap, de 
kracht van onze wereldsche pogingen, begroeten. 

„Wij zijn niet in het begin der dagen. D e dage
raad, die men ziet, is de voorbode van een onweder. 

„De zon ging op boven de aarde als L o t te Zoar 
inkwam." 

Zoo eindigt Ruskin zijn boek met een bijbeltekst. 
D e beteekenis van dit slot is misschien niet allen 
lezers duidelijk. Maar wanneer ik hier de volgende 
teksten aanhaal, dan zal ieder begrijpen, wat de schrij
ver wilde zeggen. 

„ T o e n deed de H c c r é zwavel en vuur over Sodom 
en Gomorra regenen; en hij keerde deze steden om 
en de gansche vlakte, en alle inwoners dezer steden, 
ook het gewas des lands." 

Ruskin vreesde dus. dat de wetenschap, die in 1849 
als een zon opging, de menschen wel verstandiger, 
maar niet beter zou maken, en dat zij groote rampen 
ten gevolge zou hebben. In vele opzichten is zijn voor
spelling ongetwijfeld vervuld geworden. 

N u ik de lezers van „ D e Opmerker" heb kennis 
doen maken met een van de belangrijkste boeken, die 
Ruskin schreef, is het misschien niet ongewenscht 
hieraan nog enkele woorden toe te voegen. 

Al les wat Ruskin in het licht zond, was zoo belang
wekkend en aantrekkelijk om reden de lezer over
al bespeurt, dat een mensch met een diep gevoelig 
hart de pen voert. E e n vergelijking met Viollet- le-
Duc maakt dit nog duidelijker. De Franschman werkt 
alleen met het hoofd, de Engelschman voelt alles. 
Viollet- le-Duc is helder, hij betoogt, hij redeneert, 
doch heilig vuur moet men bij hem niet zoeken. D i k 
wijls is hij eigenlijk niets anders dan een handig so
phist, die men met betrekkelijk geringe moeite kan 
weerleggen. Anders Ruskin. Met de logica staat hij 
soms op gespannen voet, doch inj sleept zijn lezer 
mede door den gloed zijner overtuiging. 

„De zeven lampen der bouwkunst" bevatten de kie
men, waaruit onze hedendaagsche nieuwe richting is 
voortgekomen. Toen Ruskin liet zaad strooide, kon 
hij er zich geen voorstelling van maken hoe het ge
was zou uitvallen. 

Dat bouwkunst mogelijk zou zijn, die zich van de 
historische stijlen losmaakte, durfde Ruskin niet ver
onderstellen. Daarom meende hij vier dier stijlen te 
moeten aanwijzen, om uit te kiezen. 

Het blijkt telkens, dat Ruskin oegrijpt, hoe er een 
innig verband bestaat tusschen kunst en de omge
ving, waarin zij beoefend wordt. Daarom is het haast 
onverklaarbaar, hoe de schrijver ertoe komen kon, 
den Engelschen aan te raden, een der stijlen van 
het zonnig Italië te kiezen. 

Het is misschien een der bedenkelijkste eigenaar
digheden onzer tegenwoordige nieuwe kunst, dat zij 
zich in het geheele beschaafde Europa onder vrij wel 
dezelfde vormen vertoont. Al leen in Engeland is zij 
uit den bodem gegroeid; van daar werd zij naar 
elders overgeplant, zonder dat gevraagd werd, of op 
het vasteland de grond en het klimaat wel geschikt 
waren. 

De historische stijlen, ten minste de Romaansche 
stijl, de Gothiek en de Renaissance hebben zich ook 
over een groot deel van Europa verbreid, zal men 
zeggen. H ie r dient echter in het oog gehouden te wor
den, dat ieder land deze stijlen op zijn eigenaardige 
manier toepaste, met zijn eigen behoeften rekening 
hield. 
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Monumentale gebouwen zijn, zooveel ik weet door 
aanhangers der nieuwe richting nog niet uitgevoerd ; 
alleen voor de Amsterdamsche beurs ï i i o e t een uit
zondering worden gemaakt. 

Ik vond reeds gelegenheid erop te wijzen, hoe 
verscheidene van Ruskin's idealen hier verwezenlijkt 
schijnen te zullen worden. E n daar deze idealen zich 
vormden bij het bestudeeren van de middeleeuwsche 
kunst van Noord-Italië, zoo kan het ons niet verba
zen, als ook de Amsterdamsche Beurs, eenmaal vol
tooid, ons in gedachten naar Bologna cn Florence zal 
verplaatsen. 

Ware het niet beter geweest de gebouwen van Ita
lië te laten, wat zij waren, om naar een meer Neder-
landsch karakter te streven ? 

Het verdient opmerking dat Ruskin, naast de drie 
Italiaansche stijlen, die hij voor Engeland aanbeveelt, 
toch ook die noemt, bekend als „early English". Hij 
gaat zelfs zoo ver de keuze van dien stijl de meest 
veilige te achten. 

Hierin ligt misschien een vingerwijzing opgesloten, 
dat de bouwkunst wel doet, als zij bij het maken harer 
werken met de nationale karaktertrekken rekening 
houdt 

De nieuwe richting is van een andere mcening. Het 
/al betrekkelijk reeds spoedig blijken, wie het bij het 
rechte eind heeft gehad 

A. W. W. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKINST. 
AI-I>I:I:I.INC; 's-GrtAVKNii.uiE. 

Vergadering van Vrijdag 27 April 1900 

De Voorzitter deelde mede dat de heer A . C. Bleijs door bijzon
dere omstandigheden verhinderd werd de torgezegde voordracht 
te houden, en dat het Bestuur in den korten beschikbaren tijd 
geen anderen spreker bad kunnen uitnoodigen. Xa lezing en vast
stelling van de notulen der vorige vergadering, deed de Voorzitter 
eenige mededeelingen over den tinancieelen toestand van de afdee
ling en werd de avond aan de kunstbeschouwing en de behandeling 
van e e n paar vragen besteed. 

Da Voorzitter vestigde de aandacht op de uitgave van de 
„Friescbe Bouwkring", waarvan een exemplaar, bestaande uit 
photograpbieën van merkwaardige gebouwen in Friesland, ter 
tafel was gedeponeerd. 

De heer Boersma besprak den niet geslaagden cursus voor het 
h u i s B c h i l d e r e n en dc-d de vraag of daarvan nog iets zou komeD, 
waarop de Voorzitter antwoordde dat bet Bestuur meende voor-
loopig bet zgne gedaan te hebben. Mochten evenwel vele gega
digden zich voor het openen Min zulk eenen cursus aanmelden, 
dan w a s het Bestuur b e r e i d de zaak opnieuw aan te vatten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S-GHwixiiAiii: Bij kon. besluit is eene commissie ingesteld tot 

het overeerkomstig een door den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid vastgesteld programma onderzoeken van de ge-
Kchiktheid en de bekwaamheid van hen die in uanmerking wen
schen te konif>n voor eene benoeming van adjunct-inspecteur van 
den arbeid. Tot leden dier commissie zjjn benoemd de beeren: 
Mr. J. W. S. A. Versteeg, administrateur aan het Depart, van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, tevens voorzitter, te's-Graven
hage; H A. Ravenek, P, v a n der Burg en Dr Aronstein, hoog
leeraren aan de Polytechnische School te Delft; Dr. R. H. Saltet, 
hoogleeraar aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam; H. 
W. E. Strove, Dr. H. F. Kuyper en A. D P. V. van Lübeu Seis, 
inspecteurs van den arbeid te 's-Gravenhage, Breda en Arnhem; 
Mr. J B. Peyrot, hoofdcommies aan het Depart, van Waterstaat, 
tevens secretaris, te 's-Gravenhage. 

— De Minister van Koloniën maakt bekend dat twee jonge
lieden, met diploma van het examen B, genoemd in artikel 65 
der wet vau 2 Mei 1*63 Nederlandsen Staatsblad n". 60), in oplei
ding kunnen worden genomen voor de betrekking van ingenieur 
bg het mijnwezen in Nederl.-Indië, volgens de bepalingen van het 
kon. beBluit van 28 Juni 1893, n". 8-1 'Indisch Staatsblad n". 288). 

AMSTERDAM. DOM het bestuur der Academie van Beeldende 
Kunsten en Technische Wetenschappen alhier, zjjn, in overeen
stemming met do voorstellen der verschillende jurv's, de navol
gende bekroningen toegekend op de prijskampen, aan bet einde 
van den ctirsns voor de leerlingen gehouden. 

lo Bouwkunde. Ontwerp: landwoning. Zilveren medaille aan 
den heer J. G. Copper; eervolle vermelding aan den heer K. J. 
Hoogevcen. 

2o. Handtekenen naar een ontkleed model. Zilveren medaille 
aan den liter H. Berssenbruege. 

:io Boetseeren van een stilleven naar de natuur. Zilveren medaille 
aan den heer H. Schellenberg. 

HAARLEM, Het Museum van Kunstnijverheid werd gedurende 
de maand April bezocht door 1098 belangstellenden, terwijl uit 
de aan het Museum verhonden Boekerij 110 boek en plaatwerken 
naar verschillende plaatsen van ons land verzonden werden. Van 
de Boekerij is de nieuwe Catalogus gereed; de beoefenaars der 
verschillende kunstambachten vinden hierin de meest uitgebreide 
gegevens, zoowel wat betreft de ruime keuze van modellen uit 
vroegere tijdperken, als van de hedendaagsche stijlrichting: als-
mede boeken, die betrekking hebben op de kunstgeschiedenis,de 
omamentleer. en de techniek der verschillende bewerkingen, ter
wijl deze boeken alle gratis worden uitgeleend. Het Reglement 
kan worden aangevraagd bg den Directeur van het Museum van 
Kunstnijverheid, den Heer E. von Saber. 

WoilMERVEER. De 123e algemeene vergadering der Ned. Maat
schappij ter bevordering van Nijverheid zal 10 en 11 Juli alhier 
gehouden worden. 

Door directeuren wordt voorgesteld een bijdrage van f200 te 
verleenen aan de school voor kunstnijverheid te Haarlem voor 
werkzaamheden ten dienste van de inzending dier school op de 
Parjjsche tentoonstelling. 

Als maatregelen van bezuiniging stellen directeuren voor. de 
schadeloosstelling aan de afgevaardigden te verminderen tot f 2.50 
voor minder dan 12 uren en f6 voor een etmaal, wat een bespa
ring zal geven van ongeveer f875. 

Voorts zal nog aan de orde zgn het rapport van den heer D. 
van Lookeren Campagne over een handelsmuseum. De conclusie 
luidt, dat voor ons land wordt aanbevolen, dat de regeering na 
de reorganisatie van ons consulaatwezen een afdeeling stichte 
aan bet ministerie van waterstaat om, werkende als handels
informatiebureau en steunende op de inlichtingen onzer consuls, 
van uit dat bureau aan bandelaars en fabrikanten inlichtingen 
te geven. 

In voorbereiding zgn nog de volgende onderwerpen : 1. wijziging 
der hinderwet; II. de steenkoolexploitatie in Limburg; III bevor
dering onzer handelsbetrekkingen met de Zuid-Afrikaaneche Repu
blieken. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den Waterstaat in Nederl.-Indië is: 
eervol ontslagen op verzoek de opzichter le kl. C. van 

Wijk; 
een jaar verlof verleend, wegens langdurigen dienst, aan 

den ingenieur 2e kl. F. J . van Oppen, den opzichter le kl. K. 
A. Trouerbach en den opzichter 2e kl. C. Bakker. 

— Bjj de exploitatie der stsatsspoorwegen op Java is, wegens 
langdurigen dienst, één jaar verlof verleend aan den adjunct-chef 
der 2e afdeeling L. M. Megsenhegm, en is met de waarneming 
dier betrekking belast de adjunct-ingenieur F. Vos. 

— Bg de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen is 
met ingang van 1 Mei benoemd tot adspirant adjunct-inspecteur 
de heer Mr. E. van Meerbeke. 

— Bg kon besluit zijn, met ingang van 1 Mei 1900. benoemd 
tot opzichter van den Rijkswaterstaat der 4de klasse W. A. Dor-
maar Pa , W. K. A. Hagethorn en P. van Tiel. 

— Bg beschikking vin den Minister van Biunenlandscho Zaken 
is. met ingang van 1 Mei 1900, benoemd tot amanuensis voor 
de mechanische technologie aan de Polytechnische School te Delft, 
Ph. I'. Tetteroo, instrumentmaker te Delft. 

Bij beschikking van den .Minister van Waterstaat zijn be
noemd : de civiel-ingenieur R. G Hoeffelmnn (e 's-Gravenhage, 
tot tgdeljjk adjunct-ingenieur hjj den algemeenen dienst van den 
waterstaat; tot tjjdelgke opzichters A. J . van Venule te LI m u i -
den. bjj bet maken van twee blokken, elk van vier woningen 
voor dienstpersoneel en van eenige bestratingen ten behoeve van 
het stoompontveer in den Rijksstraatweg te Velzen; F. J. Frohn 
en R. van der Ploeg te IJmuiden, bij het opruimen van de in
richtingen vormende de bergplaats voor reservedeuren der beide 
Noordzeesluizen te Velzen en het maken van een nieuwe berg
en berstelplaats voor deze deuren te IJmuiden : J . H. Dapper 
te IJmuiden, bg het maken van twee blokken elk van vier wo
ningen voor dienstpersoneel en van eenige bestratingen ten be
hoeve van het stoompontveer in den Rijksstraatweg te Velzen, 
en J . Wind Cz. te Groningen, bjj het maken en inbangen van 
een paar reserve ebdeuren voor de Nieuwe Statenzjjl. 

— Ingevolge besluit van den raad van toezicht op de spoor
wegdiensten wordt met ingang van 15 dezer lo de district
inspecteur A. R. Witkop, te Zutfen. ontheven van het ham op
gedragen dagelgksch toezicht op de spoorwegen in hst 4a district 
en belast met dat toezicht in het 9e district, ter standplaats 
Haarlem, en 2o. den met ingang van 1 .Mei benoemden district
inspecteur J . A. Beyerinck, belast met het dagelijksch toezicht 
op de spoorwegen in het 4de district, ter standplaats Zutfen. 

— Bg kon. besluit van 30 April is aan den heer J . J . L • 
Rourdrez, leeraar in de geniewetenacbappen aan de Koninklijke 
Militaire Academie, op daartoe door hem gedaan verzoek, met 
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ingang van 1 October, eon eervol ontslag uit zgne gemelde be
trekking verleend. 

— Hij kon b-sluit zgi benoemd tot adjunct-inspec.tricn van 
den arbeid E. Kleerekoper, doctoranda in de artsenijkunde en 
apotheker te Amsterdam en E. J . Tilanus, echtgeno .te van K. 
K . H. Kuyper, te Amsterdam 

— Met 1 Mei zgn de heeren Van Burkom en Dibbits, chefs-
de-bureau bg de Nederl Centraal Spoorweg-maatochappj te Utrecht, 
benoemd tot inspecteur. 

— Me heer H. P. Addiuk, teekenaar bg de gemeentewerken 
te 's-Graveuhage, herdacht dezer dagen zgn 25-jarige dienstbe
trekking. 

— De heer U. J . F. Groenier, aspirant adjunct-iugeuieur bg 
de Ma»t»chappg tot exploitatie vau staatsspoorwegen, is met in
gang van 1 dezer benoemd tot adjunct-ingenieur 2e kl. bg die 
Maatschappij. 

— In deo leeftgd van 56 jaar is de beroemde Hongaarsche 
schilder Michael v. Muokaczv te Endenich bij Bonn o.erleden. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Ingenieur-onderdirecteur der gemeentereini

ging te Amsterdam op eene jaarwedde van f tot / JOOO. 
Aanmelden vóór 15 Mei. 

— Directeur of beheerder eener kleine metaalwaren-
fabriek met stoomvermogen, die voor uitbreiding vatbaar is en 
met circa 80 man werkt. Salaris tusschen f 1000 eu f 2000 unar 
omstandigheden en bekwaamheid, met aandeel in de winst Br.tr. 
lett. A. O. Z., Algem. Advert.-Bur. Njjgh * Van Ditmar, Rotterdam. 

— Teekenaar op het kantoor van een architect in een der 
provinciesteden bekeud met detailleeren en R. K. Onder letter 
L. E aan het Bureau van 's-llertogenbosscbe Courant. 

— Leeraar in rechtl i jnig en bouwkundig toeken en 
aan de Hoogere Burgerschool en de Burgeravondschoo te iNg-
megen, op eene jaarwedde van / 1400 Inzending der stukken v.or 
15 Mei e. k. bjj deu Burgemeester. 

— Machine-teekenaar aan eene fabriek van stoom- en 
andere werktuigen, te l'trecht; zich schriftelijk wenden n et op 
gaaf van referentiën en geweuscht salaris, ouder uo. 88, tot de 
boekh. J . G. van Terveen & Zoon, aldaar. Zelfstandig te kunnen 
detailleeren is vereisebte 

— Pract i sch bouwkundig-opzichter gevraagd vooruit-
voering van een werk te Amsterdam, om direct in dienst te 

treden. Zn, die eenigszins met de Engelsche taal op de hoogt 
zgn, zulleu de vo rkeor genieten. Brieven franco onder /. l i U5, 
N. euwi v. I. Dag. 

— Bouwkundig opzichter om dadelgk in dienst te treden ; 
geheel op de hjogte van kerkbouw. Brieven onder letters D B 
aan De Opmerker (Zie adv. in dit Nommer). 

— Teekenaar-op zich ter 0111 dadelgk in dienst te treden. 
Brieven onder letters A B aan De Opmerker (/.ie adv. 111 dit 
Nommer) 

— Ter benoeming tot adjunct-ingenieur bij de exploitatie der 
Staat-spoorwegen in Nederlandse!) Indië worden geyraagdtwee 
werktuigkundige ingenieurs, in het bezit van de diploma s be
doeld bg de artt. 61 en 61 der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad 
D°Zü die voor plaatsing in aanmerking weuscbsn te komen, be
hooren zich vóór 1 Juli, bjj gezegeld adres, te wenden tot het 
departement van koloniën. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

(Ditnstautbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 
heeren geabonneerden tweemaal per /aar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Ken Bouwkundig Teekenaar wenschte gaarne spoedig geplaatst 
te zgn. Adres letter IJ aan het bureau van „De Opmerker". 

INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAKVEKEENIGING, 
MARNIXSTRAAT 360 , AMSTERDAM. 

2 Bouwk. teek, leeft. resp. 21 tri 22 j . , ongeh., verl. 
sal. resp. ƒ 60 en 1 / 5c. 

1 Bouwk. opz., leeft. 23 j . , engeh., verl. sal. f jc. 
4 Opz.-teek., leeft. resp. 23, 21, 23 en 23 j . , ongeh., 

verl. sal. resp. / ; o, / 60, / 60 en / 60. 
1 Opz.-teek., leeft. 26 j . , geh , verl. sal. / H O . 
3 Werktuigk. teek., leeft. resp. 2 r , 19 en 21 j., ongeh., 

verl. sal. resp. / 50 a /ei:, / 60 cn / 5011/60. 
1 Cpz.-landm., leeft 3S j . , ongeh., verl. sal. / 125. 
I Water bot wk.-opz., leeft. 21 j , ongeh., verl. sal. 

/ 6c a / 70. 

Vervolg der Aankondigingen. 
M A A X I I A l . , 14 Mei. 

Borkelo, te 1 uur, namens S. Leverpoll, iu 
het café vau H. I). Klbrink: het weder-opbouweo 
taa zijn wounhuit aan de Markt aid. lui door j 
den arch. G. Beltuiau. Aauw. iu luco 14 Mei, 
la 10 uren. 

I» 1 X 8 » A G , 15 Hel . 
Enschede, te 12J uren, voor de firma 6. 

}. v. Heek en Zmeii, in het Hotel „De Graait' : 
het boawen van 4 blokken, elk van 2 arbeiders
woningen, op een terrein gelegen achter Kigteri-
bleek in het Twekkeler veld Aanw. 12 Mei, te 
10 uren, duor den bouwk. S. de Jong 

Oosterbeek, te 1$ uur. door borg. en weth. 
vau Renkiuu ten gemeeutehuize, in 2 perc: het 
verrichten van beitratingswerken te üosterbeek 
en te Renkum. Aanw. 10 Mei, te 2jf uren te 
Renkum en te dj uren te Oosterbeek. lui. door 
den gem -opz. te Ooeterbeek. 

D O N D E R D A G , 17 Hel . 
Almelo, te 12 uren, namens het Liefde

gesticht „De Goede Herder", iu het hotel van 
ouds De Prins: het verbouwen eu uitbreiden 
van bovengenoemd gesticht, op een terrein ge
legen aau den straatweg naar Vriezenveen. Inl. 
door den arch. A. L. Clemens Azn. te Enwhede. 
Aanw. in loco 15 Mei te 2 uren. 

s ««ravenhage , te 2 uren. door burg. en 
weth. in het raadhuis: lo. het af breken > an twee 
houten barakken, bet gebouw der voormalige 
zoogenaamde 2de afdeeling, en het oude lijken
huis met annexen, en den bouw van een nieuw 
lijkenhuis met bijbehoorende werken. Aanw. in 
loco 14 Mei, b 11 uren 

2o. bet leggen van riolen in den Ugewijkschen 
weg, tusschen de Van-Leeuwenhoekstraat »n het 
Rijiwijksche Plein, in het ligswuksche Pleiu, 
in de Huijgensitraat, in het Huijgentplein en in 
de Van-der-Duijustraat, het verbreeden en onder 
profiel brengen van bovengenoemd gedeelte van 
den Rijiwijkschen weg, en het uitvoeren van 

daarmede ia verband ttaaude werken. Aaaw. 14 
Mei, te 2 uren, atu de Geiaeentewerf, daarna 
iu loco 

V l t l l l l V I . . IN Mei. 
Vl i*« ingen , te 2 uren, duor burg. eo weth 

ten raadhuize: de leveriug vau 150,000 stuks 
trottoirklinkers Inl. door deu gein-bouw ueester. 
(Zie adveit. in dit no.) 

K A T K R D A G , 1» Mei. 
Utrecht, te Ij ureu, up het st.dhuis: het 

bouwen vau stallen, remise, ueveugebuaw, mest 
lokaal, enz, op het ttrreiu voir het abattoir. 
Aauw. in luco 15 Mei, te 2 ureu. 

Vlisainaren, te 12 ureu. door de Koninklijke 
Mpy. „de Schelde" aid. iu 2 perc. en in massa: 
lo. het maken van eeu gebouw voor woning 
en bureel voor den opzichttr vaa foititicatieu 
te Vlisjiuueu, met bijbehoorende bergplaats, 
afsluitiumir en houten beschoeiing, op reu terrein, 
gelegen teu Noordoosteu van de kazerne „Nieuw 
Arsenaal". 

2o. het bouwen van 3 wuuingen voor gehuwde 
inil.taircu. '<,> een terrein aan de Kanaalstraat, 
op het zoogenaamde Eiland aid lui. 0, 10 cu 
11 Mei te 2 ureu teu kantore der Mpij. Aanw. 
ia loco 12 Mei te 2 uren. 

W O B X 8 D A G , -i.t Mei. 
's-Gravenhage, te 11 uren, aan het ge

bouw van het departement van wat.: het maken 
van etn regelmatig rivierbed op een gedeelte 
vau de Vecht tusschen Vilstereii en Varssen en 
op het benedendeel van de Regge tusscl.cu de 
l.iii-briig eu deu nieuwen mond in de verbe
terde Vecht, met de uitvcering van eenige daar
mede iu verband staande werken iu de gemeente 
Anibt-Ommeu. prov. Overijsel. Inl. door den 
hoofding. Welcker en den ing. Steiju Parvé, 
beiden te Zwo'le Aanw. iu luco 16 M-i, te l i l 
ureu. Kam. / 86 800. 

VRIJDA4», *.ï Mei. 
Zwolle, te 12 urea, aau het gebouw van 

het prov, bestuur: het maken eu inliarjgeu van 

een niar nieuwe sluisdeuren aan de rijkskeersluis 
'.e Blokzijl, prov O'erijsel. I! nu. f 1U65. 

M A A N D A G , *H Mei. 
Amsterdam, te 3 uren, duor de Neder

landsche Buav.-Maatschappij, aan het kantoor der 
Maatschappij, Bin'eu-Amstel no. 342: het aan
leggen vau wegbaneu en het ophoogen van bouw
terreinen in den Bianeudijkschea Buitenvelder-
tcbeu pulder, aan de Kuysdaelkade. Aanw. 21 
Mei, te 10} uren op het terreio. 

's-Graveuhage, te 114; uren, door den 
Commissaris der Koningin, aau het gebuuw van 
het prov. bestuur: het uitroeren van buitenge
wone herstellingen aan de werken behoorende 
tot het rijksveer tusschen 'i-Gravendeel eu Wiel-
drecht in, de prov. Zuidbolland lui door den 
hoofding. van wat, den ing vau wat. iu het 
zuidelijk arrondissement van bet 10e distriet te 
Brielle en deu opz. J. C. Banman te Dordrecht. 
Aauw in luco 21 Mei, te 11 ureu. Ram. f 235(1. 

vt O I . N S I I A * . , 3 0 Mei. 

Amsterdam, duor de Maatschappij tot Ex-
pluitatie van het American-Hotel, in dit hotel: 
het bouwen van eeu lienw hotel en café restau
rant op het hoek terreio l.eidsche Kade, l.eidsche 
Pleiu en Marnixstraat te Amsterdam, in twee 
perceelen en iu massa. Inl. door de arch. H. G. 
Jausen en W. Kromhout Czn. 

V R I J D A G , 1 Juni. 
Zwolle, te 12 ureu, do 1- den Commissaris 

der KouiDgin aau het gebouw van het prov. be
stuur : het veirichtteu vau baggerwerk tot ver
dieping van het vaarwater tusschen de beide 
leidamineu iu het Zwoische Diep en daarbuiten 
iu zee, in de provincie Overijse'. Inl. duor den 
hoofling Welcker te Zwolle, den ing. Steiju 
Parvé aid. — die kennis geelt vaa het proces
verbaal van aanw. — en bij den adj. opz Dnif 
te Genemuiden. Ram. fO.'&Q per M : !, 

Op onbepaalden datum. 
Oudeschoot, door den arch. Johs. II. Bur-
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fer te Joure: het bouwen ran een stoomzuivel-
at riek c. a. met d:reclennwoning. Aauw. in 
<oco 8 Mei te ï urea. 

Vervolg der uitslagen. 
r Lelden, 30 April: het reiUareeren van het 
dour brand beschadigde perceel Nieuwe Rijn DO. 
6 te Leiden. Misite inschrijver Itemwon f 1449. 

Leeawarden, 4 Mei, ia het lokaal ran 
bet prov. beitnnr: bet maken ran een «teen-
glooiiDK laag* de westzijde ran het Schapeolaad 
te Stavoren, met bijlehnorende werken; ingek 
14 bilj. Laagate iuschr. C . P. Bakker, Staroren, 
fl6,U6fi. Rautiog f17.200. 

Middelberg. 4 M»i: lo de «oorzienirg 
der boorden van het kanaal van Ter-Neuzen 
ide inschrijving geschiedt naar het aantal 
meters zware beschoeiing te maken voor 
f26.000); ingek 9 bilj.. als: O. Klootwjjk, 
Papendrecht, 860 M ; M. van den Hoek, 
8(16 M.; A. A. de "Wilde, Goes, 867 M.; J. 
Lindenbergh Cz., Wemeldinge, 8C8 M ; K. 
de Vos, 808 M.; B. van Eek, 374 M.; C van 
der Hooft, 380 M.; G J . Balkenstein, 385 M.; 
A. Tholens Dz. voor 889 M. De overigen 
te Terneuzen. 

2o. het aanbrengen van eene voorziening 
aan het onderzee-oh beloop vóór het zee
einde van den Ooetbavendam te Breskens, be-
hoorende tot de havenwerken in de provincie 
Zeeland. Bestek DO. 105, dienst 1910; ingek. 
12 bilj, als: J . de Jonge, Middelburg, f 4698; 
W. de Kluiver, Sliediecht. f4625; C. van der 
Plas Jr., Hardirxveld, 14510; P Monjé, 
Bieskms, f4497; B. van Eek, f4487; M. van 
den Hoek, f4444; A. Tholens Dz, f4890; 
J. de Bree Fz., f4883; B. den Ext er van 
den Brink. Krabbend ij ke. f4860; J . Linden-
berg Cz.. Wemeldinge, f4210; C. de Wilde Az. 
Kattetdjjke, f4196; P. J . Visser Pz., Hans-
Weert, f 4086. De overigen te Terneuzen. 
Raming f6000. 

Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, ^ 
Mem. San. Inst L O N D O N . 

Kantoor: 150 l»e Ituyterkade, A M S T E R D A M , Filiaal: 30 Roklu. 
Hoofdagent voor Noderlu.d, België en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor do Levering van lompleele Badinrichtingen — Ptioaat-Inrichtingen. — 

Shanks Close»» zjjn nog niet overtoffeil — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.— 
Closets, Waschta els. Urinoirs enz — V E K V A B X l W f i «MI V K H T I L A T I I . 
Belast zich met de pluaUing eu inriuhtiog iu geheel Nederland. Zeer concorreerende prjjzen 

Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkooperts genieten het gebruikelijke rabat. 

V A N K U N & Co, SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
BOTTERDAM. Glasverzil ver iiig 

Kantoor en Maotuun Bluemkweeker- . ö 

{ straat Mb^d.'Nieuwe Binnenweg. f 0 w r 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

van hout en van staat, in ver.chillefida 
eonmtruetiët*. Prijscouranten oa in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

W. AT. MM. SVMMOLTE, 
Fabrikant, Prinsengracht 516, A1SIERD1I. 

KGMIMG^BIENTAIT 
kTX?GcJ?acQ9LSCJ? enCJpQTOlSC\f 
ovd erjoe D m roe t&lev 
boutomter IrileTD, verf 
TO&cplüeqUeü, e 2 3 . 

w 

T 

Opbouwen v a a 

FABR1EKSSGH00RSTEENEN. 
Radiale Machinale Gatensteenem 

NAGEPERSTE GEVELSTEENEK 
(Appelbloesem.) 

P R O F I E L S T E E N E N . 

K linkers. 
Waalvoroa ea\ Drie l ingen 

S T O O M T I M M E R -
H0UTW0L-FABRIEK 

D U U R I A I è BUIJZERD, Breda. 
SPECIALITEIT in verplaatsbars) 
Houten woonhuizen, Directie-
keeten, Z l e k e a b a r a k k e n ea 
Talukoepela . 

Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek A. S KEU Rotterdam, 
legt H o u t g r a n i e t - V l o e r e n u i t é é n s t u k , z o n d e r n a d e n of 
voegen in Vestibules, Bang*n, Portalen, Kantoren. Keukens Badkamers. 8laap-
kamers, Kinderkamers, Warandes, Serres, Ziekerza'* n. Schoollokalen, Winkels, 
Magazijnen, Cafe's en Biljartzalen. L»vert T r a p t r e d e n en P l a t e n 
v a n e l k e gevraagde a f m e t i n g voor Aai rechtbanken in Keukens, 
Toonbanken in Winkels, Bagagebalies in Stat ons enz. 

Aanvragen , met opgaaf van groottn en bestemming, adresieere men 
Wijnstraat 113 115 (Kantoor) R O T T E R D A M . 

P l a t e n »an l X 1 en 2 X l M ! in gee l , r o o d , b r u i n en z w a r t , 
dik 2 «M. zijn v o o r r a d i g . — Zie in De Ambachtman van 26 Aug. 1899 
het rapport geteekend J . A. VAN DEB KLOES, op sanvraag verkrijgbaar. 

B. HOLSBOER. 
A rnhem. 

Leverancier van Z. M. den Koning. 
Eabriek en Magazijn van Instrtnnenten voor 

WETENS 'CÊÊAPM*ELMJML «V K R HUM Mi. 
B E K R O O N D voor W A T K R P A N - , H O E K M E R T - en andere I VSTRIME.VTK.X 

saet Zilver 18S8, 1881, 1888 (Internat. Tentoonst.) 
, Hoogste onderscheiding; 1879. 

EQUERRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN enz. enz. 
Bakens, Rotatie- ea Inductie toestellen , Telvgraar-.tpuaraten, eat. ens. 
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Bonwknodig Opzichter. 
Voor bet bouwen eener B K kerk 

wordt g e v r a a g d een B O U W -
K I M » 14; O P Z I C H T E R , ge
heel op de hoogte met den kerkbouw. 
Salans ƒ 9 0 per maand. 

Brieven onder letters D E franco, 
aan het Bureau Tan dit Blad. 

Een Hollandse!) ARCHITECT 
vraagt voor twee groote Prijsvraag-
projpeten een B e k w a a m A r c h i 
t ec t als Compagnon Adres A. DE 
HEBDER, B r e m e n , Wall 171. 

Door afloop der werkzaamheden zou 
een B o u w k u n d i g T e e k e n a a r 
zich gaarne als zoodanig geplaatst 
willen zien. Adres onder letter Y , aan 
het Bureau van ..De Opmerker". 

Bou vi kundig; 
TEEKBNüR-HI'ZICHTER. 

wordt gevraagd om dadelijk in 
dienst te treden; eenige kennis van 
kerkbouw strekt tot aanbeveling. 

Brieven aan „De Opmerker", letter 
A B met referentiën 

P R I J S V R A A G . 
Het Gemeentebestuur van 's-Hcrto-

genbosch noodjgt uit tot medewerking 
aan eene prijsvraag voor eene 

M0NÜMKNTALE FONTEIN, 
te plaatsen op den Stationsweg, 

ter verwezenlijking Tan de bedoelingen 
van bet legaat, door de gemeen ie ont
vangen van wijlen Jbr Mr P J . BOSCH 
VAU DRAKESTE1N. Commissaris dei-
Koningin in Noord-Brabant. 

Programma en teekeningen liggen 
ter inzage op het Gemeentehuis en 
rijn te verkrijgen tegen betaling van 
ƒ 1 . 5 0 , bij den iDgenieur-Architect 
der gemeente. 

Waterpas-Instrument. 
Ter overname aangeboden een 

waterpas-inslrntnens (Troughton 
met boussdle) met kist en dnevoet. Alles 
in uit muntenden staat. Prijs bij be
zichtiging overeen te komen. 

Reflecteerenden wenden zich met fr. 
br. A D, san het Bureau van dit Blad. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
G E B R . V A N M A L S E X , 

atoomtimmerrabrlek — OKU' H A A G 

L van der Hoorn 9 
DONKERSTRAAT 17, UTRECHT. 
Fabriek van ELECTBISCHE SCHEL

L E N , NUMMERBORDEN, T E L E 
PHONED BLIKSEMAFLEIDERS enz. 

Complete installation voor GAL-
VANOPLASTIEK, VERNIKKELEN, 
VERGULDEN, VERZILVEBEN ens. 

DYNAMO'S, ELEMENTEN,SLIJP-
SCHIJVEN, CHEMICALIËN, APPA
RATEN eiz. 

Begrootingen, Prijscouranten ens. 
g ratis. 

Gemeente Vlissingen. 

AANBESTEDING 
van de levering v«n 150,000 stnks 

Trottoirklinkers. 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS vsn Vlissingen zijn voornemens 
op Vrijdag 18 Mei a. s., des 
namiddags ten twee ure ten RAAD' 
HUIZE in bet openbaar aan te be
steden : 

D e l e v e r i n g v a n 1 5 0 , 0 0 0 
s t u k s T r o t t o i r k l i n k e r s . 

Het bestek is tegen betaling van 
ƒ 0 . 1 5 verkrijgbaar bij den Gemeente-
Bouwmeester, bij wien tevens de noodige 
inlichtingen te bekomen zijn. 

Gemeeote-Gasfabriek, 
W O R M E R V E E R . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dinsdag den lSden Mei 

1900, des namiddags te 2 uur, zal 
de Directeur der Gemeente-Gasfabriek, 
namens de Commissie van Beheer, ten 
zijnen Kaolore aanbesteden: 

H e t v e r a n d e r e n v a n eenige 
b e s t a a n d e U e b o u w e n ; 

h e t b o u w e n v a n e e n 
n i e u w e S t o k e r i j m e t 
L o k a l e n v o o r E x h a u s 
ter*, l i e t e l* e n A n i m o -
• i iak toes te l : 

he t m a k e n v a n e e n 
A i u m o n l a k w a t e r p u t ; 

h e t m n k e n v a n e e n 
K o l e n l o o d * e n eenige 
b i j k o m e n d s ' w e r k e n o p 
he t t e r r e i n v a u d e <»a*-
f a b r i e k . 

Bestek met Teekeningen liggen ter 
visie in het lokaal van besteding en 
zijn van af Woensdag 2 Mei verkrijg
baar tegen betaling van ƒ 3 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven eiken 
werkdag tusschen 2 en 4 uur, ten 
kantore van den Gemeente Architect. 

Aanwijzirg op bet terrein zal ge
schieden den 8sten Mei 1900, te 2 uur 
namiddag. 

De Directeur, 
P. N. LABRIJN. 

Maatschappij totExploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag den Ssten Mei 

1900, des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, in net Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

H e t p l a a t s e n en m o n t e e r e i » 
v a n l i i c h t m a s t e n e n 
H o u t e n G e l e i d i n g s p a -
l e n . he t l e v e r e n e n s te l 
l e n v a n een H o u t e n 
G e b o u w t j e . G e l e i d i n g s -
m a t e r i a l e i i . b e n o o d l g d 
I j z e r w e r k enz . v o o r 
de E l e c t r i s c h e V e r l i c h 
t i n g v a n h e t E m p l a 
c e m e n t o p het S t a t i o n 
R O T T E R D A M ( D . P . ) 

B e g r o o t i n g / ' 2700 . 
De besteding geschiedt volgens § 25 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 23sten April 

1900 ter lezing aan het Centraalbu
reau in het Moreelse Park en aan het 
bureau van den Heer District-Ingenieur 
M. L . BLEULAND VAN OORDT, te 
Botterdam, en is op franco aanvraag 
(per brief) aan genoemd Centraalbureau 
Dierst van Weg en Werken) t* he

komen, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 
voor het bestek en ƒ 1 . — voor de 
teekeningen. 

Inlichtingen worden gegeven aan bet 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den District-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op bet terrein zal ge
schieden den 30*ten April 1900, ten 
1.30 ure namiddag (locale tijd). 

Utrecht, den 19den April 1900. 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag 25 Mei 1900, des 

namiddags ten 2 ure, za' *o-r de 
Naamlooze Vennootschap ,,de Gooinche 
Bonwgrond-Maifschappijgevestigd te 
BUSSUM, in bet B.'nei „VLIBTLAAH" 
worden aanbesteed: 

• l e t d e m p e n v a n s l o o t e n 
e u o p h o o g e n v a n e e n 
t e r r e i n , e n het a a n l e g 
g e n v a n s t r a a t w e g e n , 
o p g r o n d e n , ge legen i n 
d e G e m e e n t e B n s s u m . 
g r o o t 11 H e c t a r e , 5 5 
A r e . 21 C e n t i a r e . 

Aanwijzing zal gedaan worde» op 
11 en 14 Mei a. s., des namiddags 
ten 2 ure. 

Bestek en teekeniegen zijn verkrijg
baar tegen betaling van ƒ 2 . 5 0 bij 
de Architecten 

J . F. EVERTS, 
Bus-am. 

SMITS en SCHULZ. 
Kaarden. 



144 

Staatsspoorwegen. 
AANBESTEDING 

Op Dinsdag tien Ssten Mei 
1900, des namiddags ten 2 ure (lo
cale tijd), aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in hei Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

B E S T E K No. 813. 

H e t v e r l u ' l e r e n v a u het 
ha l laMthtMi o p de l i j n 
X 1 J M E G E X - Y E X L O 
d o o r het o p b r e n g e n 
v a n g r o v e gewuMwel ien 
g r i n d . 

B e g r o o t i n g f 1 1 3 5 0 0 . - . 
De besteding geschiedt volgens § 1!» 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den lTden 

April 1900 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse I 'ark en aan het 
bureau van den heer Sectie-Ingenieur 
D. MOLENAAR te Zutfen en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst vau Weg 
en Werken) re bekomen, tegen betaling 
van f 0 .50 . 

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

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 3 Os ten April 1900, ten 
10 ure voormiddag t West Europeesehe 
tijd), wachtkamer 3e klasse te Nijmegen 
en verder per extia trein. 

U T R E C H T , den 12den April 1900. 

BURGEMEESTER en WETHOU
DERS van Breda zullen op Maan
dag 'il Mei 1900, des middag* 
te 12 nur. ten gemeentebuize aldaar, 
in het openbaar 

AANBESTEDEN: 
l iet b o u w e n v a n e e n twaal f • 

k l a s s l g e Me h o o i v o o r 
o p e n b a a r l a g e r o n d e r 
wijst, met w o n i n g e n af-
N l u t t i n n n r , a a n d e M i d 
d e l l a a n . 

De voorwaarden van aanbesteding 
liggen op de gewone uren ter gemeente
secretarie ter inzage, en inlichtingen 
zijn te bekomen op het bureau der 
gemeentewerken, eiken werkdag, des 
voormiddag! van 9 tot 12 uur. 

Aanwijzing in loco op Dinsdag 15 
Mei 1900, des voor middags te 11 uur. 

Gedrukte voorwaarden met teekening 
zijn ter gemeente secretarie verkrijg
baar tegen betaling van f 2 .50 per 
exemplaar. 

BBEDA, 30 April 1900. 

Namens Burgemeester en Wet 
houden voornoemd: 

De Gemeente-Secretaris, 
A. R. YEBMEULEN. 

Openbare 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS der gemeente Utrecht zijn voor
nemens op Zaterda g 19 Mei 
1900, dts namiddags ten J /» uur, 
in het openbaar ten 8TADHUIZE 

aan te besteden: 
H e t b o u w e n v a n s t a l l e n , 

r e m i s e , n e v e n g e b o u w , 
m e s t l o k a a l . enz . o p het 
t e r r e i n v o o r h e t abat
t o i r . 

Bestekken en teekeningen hggen ter 
inzage aan het Bureau der Gemeente
werken Achter Klarenburg en zijn 
aldaar, zoomede ten Stad huize (Afdee
ling Financiën) en bij de Boekhande
laren VAN TERVEEN & ZOON te 
verkrijgen tegen betaling van ƒ 1 . — 
per exemplaar met teekeningen afge
haald en van ƒ 1 . 0 5 franco toege
zonden per post. 

Aanwijzing in loco zal geschieden 
op Dinsdag 15 Mei e. k , des namid
dags te 2 uur. 

U T B E C H T , 4 Mei 1900. 

De Secretaris der Gemeente Utrecht, 
J. BOOL. 

R/Iaatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
op DINSDAG 8 HEI 1900, 

dei namiddags ten 2 ure (West-Euro-
peteche tijd) aan het Bureau van den 
Sectie Ingenieur der Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen >n 
het Stationsgebouw te Groningen,*»»: 

BESTEK N. 
H e t u i t v o e r e n v a n « ' e n i g e 

hers te l l ing^- en v e r n l e u -
w l i i g s w e r k e i i met b i j le 
v e r i n g d e r m a t e r i a l e n 
a a n g e b o u w e n , k u n s t 
w e r k e n en i n r i c h t i n g e n 
b e h o o r e n d e tot «le l i j -
u r n H a r l i n g e n — X l e n w e -
s e h a n s . G r o n i n g e n - Delf
z i j l . f lauwerd — H o o d e -
s e h o o l en Bellen— t iro 
n i n g e n i n 9 p e r e e « > l e n . 

Do btsied .ng geschiedt volgens §31 
der Algemeene Voorwaarden, genoemd 
in § 151 van het bestek 

Het bestek ligt van den 21 April 
1900 ter lezing aan het bureau vaa 
den Heer Sectie-Ingenieur Jhr H H. 
SANDBERG VAN BOELENS te Gro
ningen, en ii op aanvraag aan genoemd 
bureau te bekomen, tegen betaling 
van /'l.OO. 

De Algemeene Voorwaarden op het 
bestek van toepiiiing, zijn terzelfder 
plaatse te verkrijgen tegen betaling 
van / 0 . 2 5 . 

Inlichtingen worden gegeven all in 
het beitek vermeld. 

GRONINGEN, ren 19a April 1900. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
op Vrijdag dn, IS Mei 1900, 
dea namiddags ten 2 ure (Greenwich-
tijd) op bet Bureau van den Sectie-
Ingeoieur i kamer no 8i bovenverdie
ping Station ZWOLLE van: 

BESTEK L . 
Y e r r i e h t e n v a n Onder> 

h « » u d s w e r k « ' n . Verf - e n 
B « ' h a n g w e r k e u , m e t bi j 
l e v e r i n g v a n «Ie m a t e 
r i a l e n , a a n d«' « B e b o u 
w e n , l i i i l i s t w e r k e n «>n 
v e r « l e r e w e r k e n . h « ' h o o -
r e n d e tot de l i j n e n B E -
V K M i l K L K K I W A R . 
B E X . M E P P E L - B E I -
L E X en X W O E I J E -
W I E B B E X , 

in 14 Pereeeien. 
Het bestek ligt van 5 Mei 1909 ter 

lezing aan het Bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur K. DEN TEX te 
Zwolle en is op franco aanvraag aan 
genoemd Bureau te bekomen tegen 
betaling van ƒ 0 . 5 0 . Tevens zijn daar 
te verkrijgen tegen bt-ulingvau ƒ 0 . 2 5 
per stuk de Algemeene Voorwaarden 
voor de uitvoering van Herstelling*-, 
Vernieuwing!- en Verfwerken onder 
beheer van den dienit Weg en Wer
ken, vastgesteld December 18t>7 met 
het le Verbeterblad, op dit bestek van 
toepaning 

Inlichtingen worden gegeven door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terren zal ge
schieden zooals in het bestek is be
paald. 

Z W O L L E , den 4 Mei 1900. 

A A N B E S T E D I N G ! 
Op Donderdag deu 94st«nMei 

1900. des mddage te twaal f uren, 
zijn Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Leiden voornemens op het 
Raadhuis aldaar, AAN TE BESTE
DEN: 

Het bouwen van een KOREN
BEURS achter de perceelen 
Nienwe Rijn no. 20 en 21. 

Het beatek en de teekening liggen 
ter inzage en overname op bet Bureau 
van Gemeentewerken, op eiken werk
dag de besteding voorafgaande, van 
's morgens te 9 uren tot 'a namiddag! 
te 4 nren en ia aldaar zoolang die 
voorraad strekt, a ƒ 1 . 5 0 per itel 
verkrijgbaar. 

Aanwijzing in loco op Maandag 14 
Mei 1900 dei voormiddag! te 10 aren. 

Verdere inlichtingen verkrijgbaar 
op 't Kureau van Gemeentewerken, 
dagelijks lunchen 11 en 12 uren. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 
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S L A C H T H U I S D E R G E M E E N T E G R O N I N G E N 

(Met cru plaat.) 
Ui het midden der vorige weck verscheen bij den 

uitgever P. Noordhof te Groningen ccn boekje ge
titeld „Het openbaar slachthuis der gemeente Gro
ningen", beschreven door W. J . Roellseina Hzn. , l id 
van den gemeenteraad van Groningen. 

Het boekje bevat eene plattegrondteekening van 
dit slachthuis. W i j mecnen de lezers van dit blad geen 
ondienst te doen door eene reproductie van deze plat-
tegrondteekening daarin op te nemen. 

A a n den inhoud van het boekje, dat in korte trek
ken de geschiedenis van het ontstaan van dit slacht
huis vermeldt en waarin verder beschreven wordt h o e 
h e t i s en hoe het gebruikt wordt, ontlccnen w i j het 
volgende 1 

Nadat ongeveer 18 jaar geleden ccn verzoek van 
particulieren 0111 in deze stad een abattoir op te rich
ten werd gewezen van de hand, werd de zaak eerst 
in 1S93 weder opiveuw in behandeling genomen en 
werd in 189(1 ' n beginsel besloten, dat van gemeen
tewege een abattoir zoude worden opgericht. A l s een 
gevolg van dit besluit werd een raadscommissie be
noemd voor den aankoop van grond en voor de ver
dere leiding der zaak. A a n deze commissie werd toe
gevoegd de adjunct-directeur der gemeentewerken, L . 
M . M ooien aar, die met de commissie de slachthuizen 
te A k e n , Keulen, Bannen en Wezel bezocht en ver
der het plan ontwierp en uitvoerde, dat op de tceke
ning is voorgesteld. 

D e gebouwen werden uitgevoerd voor rond 273,000 
gulden. De transport- en slachtinrichtingen werden ge
leverd door de Machinenbau-Actiengesellschaft, vorm. 
Beek & Henke i te Casscl voor ƒ 3 4 . 2 2 5 , en de koel
en ijsbercidingsloestcllen door de Gesellscliaft für L i n -
de's Eismachincn le Wiesbaden, voor de som van 

rond 04.000 gulden. De installatie voor de electrische 
verlichting werd opgedragen aan de Allgemcine Elec-
tricitats-Gesellschaft te Berlijn voor de som van on
geveer 7500 gulden. 

W i j lezen verder dat de gezamenlijke uitgaven ten 
behoeve van dit slachthuis ongeveer 430.000 gulden 
zullen bedragen. 

Onder het hoofdstuk „ H o e het is" vindt men ver
meld, dat het slachthuis buiten de bebouwde kom der 
gemeente is opgericht. Betreedt men den ingang, die 
in kunstig gesmeed ijzer door opschrift en stadswa
pen de bestemming van het geheel uitdrukt, dan heeft 
men ter rechterzijde de portierswoning en de canti-
ne (1) en links het administratie-gebouw. (2) D i t 
laatstgenoemde gebouw bevat, behalve de noodige 
dienstlokalen en ccn woning voor den directeur, de 
vereischte bureaus voor de ambtenaren der rijksbe
lastingen. Onmiddel l i jk achter deze gebouwen is het 
voorplein gelegen. A a n de westzijde van dit plein is 
eene overdekte wagenruimte (3) aangebracht. Langs 
dc noordzijde bevinden zich de stallen (4) en de ruimte 
voor mest (5), alsmede een afzonderlijke stal voor var
kens (6). 

O p de oostelijke grens van het voorplein staat het 
hoofdgebouw (7) met zijne slachthallen, het koelhuis, 
het ketel- en machine-huis, de lokalen voor de koel
machine, dc ijsberciding, de darmenwasscherij en het
geen verder tot het meer fabriekmatige deel der in
richting behoort. 

In het volle licht, dat door talrijke ramen binnen
stroomt, en niet minder door de electrische verlichting 
door vele gloei- en booglampen, maakt het inwendi
ge der beide slachthallen een goeden indruk. D e wan
nen bestaan voor het benedengedeejte uit fraaien bak
steen, terwijl zij daarboven lichtkleurig gestucadoord 
zijn ; het spantwerk der bekapping heeft zijne natuur
lijke kleur behouden. D e vloeren zijn van gelen F r i e -
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schen klinkerstccn gemetseld, een plaveisel dat hier 
de voorkeur verdient boven tegels of cement-beton. 
E e n der muren in de zuidelijke hal geeft een zesrege
l i g vers te lezen, dat op het hier uitgeoefend worden
de handwerk toepasselijk is. Behalve de reeds ge
noemde gebouwen vindt men een gebouwtje (8) dat 
op den beganen grond een vertrek bevat uitsluitend 
ten dienste van de Sjochet (slagers volgens den Jood-
schen ritus) en daarboven eene afzonderlijke ruimte, 
voor de slachters en hunne gezellen, waarin zij de noo-
dige bergruimte vinden in 24 afzonderlijk afgesloten 
afdeelingen, welke elk door eene luchtzuiger met de 
buitenlucht in verbinding staan. Voorts vindt men 
op het terrein het gebouw voor ijsbereiding (9), een 
woning voor den machinist en den stoker (10) en twee 
afzonderlijk staande gebouwen (11 en 12) bestemd 
voor slachthuis voor ziek vee en voor paarden, beide 
met eene afzonderlijke afdeeling voor stalling. Einde
lijk bevindt zich op de uiterste grens van het terrein 
een gebouwtje voor bloedbereiding (13). 

A l l e gebouwen zijn opgetrokken van harde waal-
steen, waarin hier en daar versieringen van gekleurde 
baksteen zijn aangebracht, afgewisseld door banden 
en hoekstukken van gehouwen steen. Keur ig afge
werkt, maakt het geheel bij allen eenvoud een aange-
namen indruk. De zaakkennis, waarmede de heer Moo-
lenaars ecne hem aanvankelijk vreemde inrichting 
heeft weten te ontwerpen en den bouw ervan tot 
een gelukkig einde te voeren, verdienen groote waar
deering. 

D e waterafvoer geschiedt door riolen met een hon
derdtal zinkkolken en stankafsluiters. A l l e riolen ver
eenigen zich in een hoofdriool dat uitmondt in een 
klaarbekken (14) waarin het afvalwater zich verza
melt. D i t bekken bestaat uit vier groote en twee kle i 
ne afdeelingen, waarin de vaste deeltjes van het water 
worden teruggehouden. 

Voor de verlichting zijn, behalve de noodige gas
branders, 32 boog- en 102 gloeilampen aangebracht. 

H e t terrein is langs de openbare wegen afgesloten 
door een muur en overigens door een houten hekwerk. 

N o g zij vernield, dat de vloeren der gebouwen 2.90 
M . boven den waterstand zijn gelegen en het oor
spronkelijk terrein ongeveer met 2 meter zand is op
gehoogd. De bodem, welke onder deze zandlaag tot 
eene aanzienlijke diepte uit klei bestaat, maakte het 
noodig, alle muren der gebouwen op paalfundcering 
te bouwen, waartoe 2250 palen werden ingeheid. 

Geli jk reeds is gezegd, wordt in een volgend hoofd
stuk een beschrijving gegeven van de wijze waarop 
het slachthuis gebruikt wordt. Eene omschrijving wel
ke ten doel heeft de personen, welke de inrichting 
moeten gebruiken, voor te lichten. 

Verder bevat het boekje als bijlagen de verordenin
gen in zake het gebruik der inrichting, de heffing der 
slacht- en andere gelden en de instruction voor de 
ambtenaren, welke aan de inrichting verbonden zijn. 
Deze zijn hier niet ter zake dienende. Evenwel bevat
ten zij belangrijke aanwijzingen voor gemeentebestu
ren, welke tot de oprichting van een openbaar slacht
huis mochten willen overgaan. 

De gemeente Groningen is intusschen eene stich
t ing rijker geworden, welke voor vele gemeenten een 
uitstekend voorbeeld kan zijn. 

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

Het „Oude Parijs" is een van de weinige gedeelten 
der tentoonstelling die gereed zijn. Men kan het niet 
meer zonder iels dergelijks stellen, sinds te Antwer
pen en te Amsterdam zulk een pastiche zoo groote 
aantrekkingskracht bleek te bezitten. 

E r was voor het oude Parijs slechts een betrekke
lijk smalle strook grond langs de Seine beschikbaar; 
om meer ruimte te verkrijgen heeft men een steiger 
in de rivier gebouwd. Het heien was iets ongewoons 
voor de Parijzenaars; zij werden dan ook niet moe
de, naar de werkzaamheden te kijken. 

De ligging, tegenover het Champ de Mars, is zeer 
gunstig. V a n den pont de TAlma betreedt men de 
stad door een poort, die een navolging is van de oude 
porte St. Michel . Daar zulk een versterkingswerk op 
een tentoonstelling een minder aangenaam effect zou 
maken, zoo heeft men zich enkele vrijheden veroor
loofd. Boven de vestingmuren zijn huisjes gebouwd, 
zooals dit in de middeleeuwen wel geschiedde. 

A l s men de poort is doorgegaan komt men op een 
plein, waar in een hoek een nabootsing van een der 
oude torens van het Louvre is geplaatst, die zeker 
40 M . hoog, een grootsch gezicht oplevert. A a n dezen 
toren sluit zich het eerste stadhuis van Parijs aan. H e t 
is een tamelijk bescheiden gebouwtje, dat wel iets van 
het oude Amsterdamsche stadhuis heeft. Beneden zijn 
arcades aanwezig, boven openen zich de drie vensters 
der raadzaal. Tegenover dezen gevel staat een andere, 
die den ingang van het vroegere Karthuizersklooster 
weergeeft. H ie r is een poging tot polychromie ge
daan, die echter wat al te schril is uitgevallen. 

Het pleintje, dat Place du Pré-aux-Clercs gedoopt 
werd, ziet er schilderachtig uit. Trapjes, winkeltjes, al 
die toevalligheden, welke men op afbeeldingen van 
oude steden vindt, zijn ook hier niet vergeten. 

Twee straten, evenwijdig aan de Seine, komen op 
het plein uit, en wel de Rue des Viei l les Ecoles en 
de Rue des Rcmparts. 

In de eerste straat vindt men een nabootsing van 
het huis, waarin Molière geboren werd. Het dagtcc-
kende uit de 15e eeuw en heeft tot 1810 bestaan in 
de Rue des Etuves -Sa in t -Honoré . He t was een huis 
in vakwerk, en op den hoekstijl had een bceldhoui-
wer een boom gesneden, waarin apeii. klommen, mis
schien wel een illustratie van de oude spreuk: „Als 
de apen klimmen willen ziet men " enz. Daarom 
heette het huis „in de apen". Di t alles vindt men hier 
weer. 

Het huis daarnaast is dat, hetwelk de beroemde 
„verluchter" van boeken, Nicolas Fl i imel , in 1407 in 
de Rue de Montmorency, bouwen liet. He t bestaat 
nog, maar werd in den loop der tijden tot onherken
baar wordens toe veranderd. Hie r is het nu weer in 
al zijn luister. F lamel was een menschenvriend ; hij 
verhuurde de benedenverdieping, woonde zelf op de 
eerste, en stond de tweede om niet aan werklieden ter 
bewoning af. N o g is de balk bewaard, waarop men 
leest, hoe deze bewoners hun huur voldeden, door 
één Pater Noster en één A v e Mar ia op te zeggen. 
Daarboven is de H . Dr ieéenheid verbeeld, die door 
Fli imel en zijn vrouw, vergezeld door engelen, wordt 
aangebeden. 

A l s buurman komt nu Robert Estienne, de eerste 
boekdrukker. In een oud huis heeft men, naar het 
voorbeeld van het Musée Plantin, een I5e-eeuwsche 
drukkerij ingericht. 

Vele aardige huisjes en winkeltjes vormen de over
gang naar de kerk Saint-Julien des Ménetriers. Z i j 
werd in de 14e eeuw gesticht door het gilde der mei-
streels, en er was een gasthuis voor zieke gildebroe-
rlers aan. De kerk dient voor muziekzaal, en er wordt 
goede kerkelijke toonkunst in ten gehoore gebracht. 
Bijzonder trekt de aandacht het carillon in den toren, 
voor de Parijzenaars iets nieuws, doch niet te verge
lijken met die van Holland en Vlaanderen. 

In de Rue des Remparts, die met deze straat even
wijdig loopt, zijn tal van oude winkelhuizen opgericht.. 
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De uithangtcckens zouden Van Lennep en Ter Gouw, 
leefden zij nog, in verrukking brengen. Daar is „de 
spinnende zeug", „de geit die op de harp speelt", „de 
ezel op wacht", daar zijn „de vier Heemskinderen", 
natuurlijk op het ros Beyaart, daar heeft een spek
slager „St. Antonius" uithangen, en ook „de drie zal
men", „de wildeman", de „gulden os" ontbreken niet. 

Met de oude hallen en ccn gedeelte van het oude 
Chatelet eindigt hier dc eigenlijke middlecuwsche af
deeling. 

De bezoeker wordt dan naar de 17e eeuw verplaatst, 
en wel op den „Pont-au Change", die met winkels 
dicht was bezet, juist zooals nog thans de Ponte Vec-
chio te Florence. Hier hebben handelaars in oudhe
den, goudsmeden en boekverkoopers hunne tenten 
opgeslagen. 

Maar ook de 18e eeuw wilde men niet overslaan, 
en dit ontneemt aan het geheel wel ccnigszins zijn 
waarde. Want de plotselinge overgang van drie ecuwen 
is wat al te kras. 

Het einde van he.t Oude Parijs wordt gevormd 
door een nabootsing van een verdwenen gedeelte van 
het Palais de Justice. Van binnen is hier ccn feest
zaal ingericht, waar de bekende „Bodinière" haar 
voorstellingen geven zal. Tegen dit paleis is de oude 
trap van de Sainte Chapelle aangebouwd, een zeer 
pottoresk geheel, met haar winkeltjes en haar groote 
bogen. 

In verband met dit paleis vindt men ccn iCe-eeuw-
sche stadswijk aangelegd, die op zichzelf wel aardig 
is, doch die, na alles wat vooraf ging, wel ccnigszins 
uit den toon valt. 

Er is iets ziekelijks in, door valschen schijn tot 
nieuw leven te willen opwekken, wat voor goed dood 
is. En hoeveel moeite ook gedaan werd, om alles zoo 
getrouw mogelijk weer te geven, iemand van fijnen 
smaak zal er zich aan ergeren, dat men de eeuwen 
geplunderd heeft, alleen om geld te verdienen en 
het groote publiek iets te zien te geven, waar het 
van houdt. 

De verkoopsters hebben zich wel in historische kos-
tumes gestoken, doch men ziet aanstonds „qu'elles 
viennent de Batignolles". En daar men de bezoekers 
niet verplichten kan zich in ccn passend gewaad 
te steken, alvorens de oude wijken te betreden, zoo 
is het anachronisme bijzonder hinderlijk. 

Wie smaak heeft, gaat niet naar de Parijsche ten
toonstelling. De menschen met smaak zijn echter zóó 
zeldzaam, dat de ondernemers der wereldkermis zich 
niet ongerust behoeven te maken. 

Vooral van de Seine gezien is het oude Parijs wel 
aardig. De ontwerper, A. Robida, heeft zich zeer veel 
moeite gegeven, en zijn werk kan met dat van andere 
„oude" steden gerust worden vergeleken. 

Een erief i s slechts, dat hij te veel heeft willen 
geven. Door zich tot de 15e en 16e eeuw te bepalen, 
zou zijn werk aan eenheid hebben gewonnen. 

ADJUNCT-INSPECTEURh V A N DEN ARBEID 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

brengt ter kennis van belanghebbenden: 
dat in den loop van dit jaar een of meer adjunct

inspecteurs van den arbeid kunnen worden benoemd; 
dat aan de betrekking van adjunct-inspecteur van 

den arbeid is verbonden eene jaarwedde van ƒ 1 500, 
die bij gebleken geschiktheid kan gebracht worden 
tot ƒ 2 5 0 0 ; 

dat zij, die op 1 Januari IQOO hun 36ste levensjaar 
nog niet waren ingetreden, en in aanmerking wen
schen te komen voor de betrekking van adjunct-in

specteur van den arbeid, zich vóór 1 Juni a. s. bij ge
zegeld adres aan zijn Departement kunnen aanmelden, 
onder overlegging van hunne geboortc-aklc en van 
diploma's en verdere stukken, waaruit kan blijken 
waar zij hunne theoretische kennis hebben verkregen 
en aan welke inrichting zij practisch werkzaam zijn 
geweest. 

Zij, die zicli zullen hebben aangemeld, zullen — 
hetzij allen, hetzij een gedeelte van hen — door den 
Minister vóór 1 Juli a. s. worden uitgenoodigd om 
zich in den loop der maand Juli a. s. te onderwerpen 
aan een onderzoek naar hunne geschiktheid cn hunne 
hekwaamheid in de navolgende vakken : 

A. Wetgeving. 
10. de Arbeidswet, dè Veiligheidswet en de krach

tens die wetten genomen algemeene maatregelen van 
bestuur, de Hinderwet en de Stoomwet; 

20. de hoofdbeginselen van het administratieve 
recht, van het matcriccle en formccle strafrecht en 
van de rechterlijke organisatie, voor zooveel deze on
derwerpen in dadelijk verband staan met de sub 10. 
genoemde wetten ; 

30. de hoofdbeginselen van de wetgeving in ccn of 
meer der navolgende Rijken, ter keuze van den can-
dirlaat: Frankrijk, Engeland, Duitschland en Zwit
serland, betreffende de onderwerpen, geregeld in de 
Nederlandsche Arbeidswet en Veiligheidswet. 

B. Gezondheidsleer. 
De beginselen der gezondheidsleer, voor zooveel 

betreft fabrieken en werkplaatsen, meer bepaald met 
het oog op verlichting, verwarming, ventilatie en ge
vaar voor vergiftiging cn besmetting. 

C. Kennis van werktuigen. 
10. Inrichting en werking der motoren; 
20. Werktuigen tot het verplaatsen van lasten in 

en buiten fabrieken ; 
30. Bekendheid met het berekenen van het vermo

gen der sub 20. bedoelde werktuigen en der construc
tie van de hoofddcelen daarvan met het oog op het 
ontstaan van gevaar. 

D. Leer der bedrijven. 
10. Kennis van ccn of meer der onderwerpen, ge

noemd in de hieronder sub 20. vermelde groepen, ter 
keuze van den candidaat; 

20. Het geven van ccn algemeen overzicht van de 
bewerkingen van de grondstoffen of van den gang 
van het bedrijf, en, waar deze daarbij voorkomen, van 
de scheikundige processen bij twee der volgende on
derwerpen, waarvan één uit groep I en één uit groep 
II, ter keuze van den candidaat, ccn en ander voor 
zoover niet van meer bijzondere kennis in ccn dier 
onderwerpen ingevolge het hierboven sub 10. bepaal
de is gebleken 1 

Groep I. 
a. mechanische bewerking der metalen cn van het 

hout; 
b. spimerijen en weverijen; 
c. papierfabrieken, boek- en courantendrukkerijen. 
Groep II. 
a. suiker- en aardappelmccl-industrie ; 
b. zeep- en kaarsenfabricage ; 
c. bierbrouwerijen en spiritus-industrie ; 
d. technologie van brandstoffen cn lichtgas. 
Bij de behandeling der vakken sub C en D zal 

den candidaat de gelegenheid worden gegeven blij
ken te geven van zijne bekendheid met de inrichtin
gen bij de verschillende werktuigen, aangebracht tot 
het voorkomen van ongevallen bij het gebruik. 



k te kunnen worden voorgedragen Om ter benoemin 
moet bij een geneeskundig onderzoek door een of 
meer door den Minister aan te wijzen geneeskundigen 
blijken, dat de candidaat lichamelijk geschikt is de 
betrekking van adjunct-inspecteur van den arbeid te 
vervullen 

Nadere inlichtingen omtrent het in dit programma 
vervatte, worden mondeling aan het Departement van 
Waterstaat, Handel en Nij\erheid (afdeeling Arbeid 
en Fabriekswezen) verstrekt. 

P R I J S V R A G E N 
M O N U M E N T A L E FONTEIN TE 'S-HERTOGENBOSCH. 

Het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch schrijft 
een prijsvraag uit voor eene monumentale fontein, le 
plaatsen op den Stationsweg, ter verwezenlijking van 
tie bedoelingen van liet legaat, door de gemeente ont
vangen van wijlen Jhr Mr. P. J. Bosch van Drake-
stein, Commissaris der Koningin in Noord-Brabant 

De prijsvraag wordt uitgeschreven onder de vol
gende bepalingen: 

lo. De mededinging staat open voor alle Neder-
landsche of sedert i Januari 1899 in Nederland ge
vestigde kunstenaars. 

20. De fontein moet, behalve een sieraad voor de 
stad, een gedenkteeken zijn, herinnerende aan wijlen 
de echtgenoote en aan twee op 16-jarigen leeftijd 
overleden dochters van den erflater, terwijl met hare 
strekking tot hel verschaffen van drinkwater aan de 
ingezetenen moet worden rekening gehouden. 

30. De mededingers worden overigens geheel vrij
gelaten, voor wat betreft den vorm en het karakter, 
aan hel monument te geven. Het monument moet ech
ter zijn samengesteld uit materiaal; omtrent welks 
duurzaamheid ter plaatse geen twijfel beslaat, terwijl 
eventueelc beelden in brons moeten zijn gedacht. 

40 Er worden verlangd : 
1. De volgende teekeningen van: 
a. Eene situatie op de schaal van 1 a 500, aangeven

de de plaatsing van cle fontein en de wijze waarop de 
ontwerper zich het middengedeelte van den Stations
weg heeft gedacht te zijn ingedeeld, verder beplant 
en afgewerkt. (De bestaande boomenrijen blijven in 
hoofdzaak.) 

b. De beide lioofd-aanzicliten van de fontein op de 
schaal van 1 a 10. 

c. Een plattcgrondteekening, tevens horizontale 
'P verschillende plaatsen, 

op een 

doorsnede van de fontein 
op de schaal van 1 a 10. 

d. Een verticale doorsnede van de fontein 
schaal van 1 a 10. 

e. Een perspectief-teekening, gezien van uit liet 
punt O, op de situtatieteekening bij het programma 
behoorende, aangegeven en aanduidende de fontein 
met omgeving. 

II. Modellen in gips, op de schaal van minstens I 
a 5 van de twee voornaamste beeldwerken of beeld
groepen, die de ontwerper' zich eventueel zal hebben 
gedacht. 

III. De volgende inlichtingen: 
a. Eene memorie, uiteenzettende den gedachten-

gang, die den ontwerper heeft geleid. 
b. Eene beschrijving van de samenstelling. 
c. Eene gedetailleerde begrooting van kosten. 
d. Eene behoorlijk verzegelde cn ondoorzichtige en

veloppe, inhoudende eene kaart met den naam van 
den ontwerper en van buiten voorzien van een cor
respondentie-adres, dat niet dat des ontwerpers mag 
wezen. 

50. De aanzicht- en plaltegrondteekeningen moeten 

worden behandeld in zwarte inktlijnen, ongekleurd, 
ongeschaduwd en ongewassclien. In de behandeling 
der overige teekeningen is de ontwerper vrij. 

Het handschrift op de teekeningen en van de toe
lichtingen moet zijn van eene andere hand dan die 
des ontwerpers. 

De mededingenden mogen hunnen naam niet in 
het openbaar of aan eert der juryleden bekend ma
ken alvorens de beoordeeling zal hebben plaats ge
had. 

(>o. De nooilige fundeeringswerken benevens de 
werken voor de toeleiding en afleiding van het water 
worden door de gemeente uitgevoerd en bekostigd, 
evenals de verdere aanleg van liet terrein. 

De fontein mag overigens niet meer kosten dan 
J IO.000 niet inbegrip van het salaris voor de be
moeiingen van den ontwerper, die zich ook met de 
leiding van cn hel toezicht op de uitvoering zal moe
ten belasten. 

De ontwerpers nemen bij inzending hunner plan
nen op zich de fontein voor het aangegeven kosten-
cijfer uit te voeren. 

"o. Als prijzen worden uitgeloofd : 
ƒ SIK). \oor het ontwerp, dat door de jury het 

beste wordt geoordeeld en voor uitvoering geschikt 
geacht. 

ƒ300. voor het ontwerp, dat daarna door de jury 
liet beste wordt geoordeeld en voor 
schikt geacht. 

ƒ 100.- voor het ontwerp, dat daarna door de jury 
het beste wordt geoordeeld. 

De jury is bevoegd nog twee onlweqien voor be
kroning niet ƒ 100.- voor te dragen. 

Wordt een ontwerp niet den eersten of den twee
den prijs bekroond, nochtans niet voor uitvoering 
geschikt geacht, dan worden deze prijzen resp. met 
ƒ 100.— cn ƒ so.- verminderd. 

Het gemeentebestuur is vrij in de opdracht van de 

uitvoering 

uitvoering van het gedenkteeken. 
De bekroonde plannen worden eigendom der ge

meente, die de bevoegdheid heeft van de daarin ver
vatte denkbeelden, naar goedvinden, gebruik te maken 
en de plannen te doen reproduceeren, in welk geval 
aan de ontwerpers 10 afdrukken zullen worden toe
gezonden. 

80. De ontwerpen zullen worden beoordeeld door 
eene jury, bestaande uit de heeren : 

Jht P. J. J. S. M. van der Does de Willebois, bur
gemeester van 's-Hertogenbosch ; 

A. T. A. van Lanschot, lid van den gemeenteraad 
van 's Hertogenbosch ; 

Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers, referendaris bij het 
Ministerie van Binnenl. Zaken, te 's-Gravenhage. 

J. Dony, ingenieur-architect, directeur der Ko
ninklijke school voor Nuttige en Beeldende kunsten 
te 's Hert' igenbosch ; 

F . M. L Kerkhoff, civiel en bouwkundig ingenieur, 
ingenieur-architect der gemeente 's-Hertogenbosch. 

00. De ontwerpen moeten zorgvuldig verpakt en 
de teekeningen niet opgerold vóór of op 1 October 
K)oo, vrachtvrij zijn ingezonden aan het adres van 
den heer Burgemeester van 's-Hertogenbosch. 

Zoodra de beoordccling heeft plaats gehad en de 
uitspraak der jury is geschied, zullen de plannen wor
den tentoongesteld gedurende 8 dagen te 's-Herto
genbosch en de bekroonde daarna gedurende 8 dagen 
elders. 

De n iet-bekroonde ontwerpen zullen aan de cor
respondentie-adressen worden teruggezonden of aan 
de ontwerpers voor 't geval deze hunne namen zullen 
hebben bekend gemaakt. 
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FONTEIN MET LANTAARN TE ARNHEM. 

R a p port 
van de jury, bestaande uit de h.h. V. G. A . Bosch, B. 
I., voorzitter v. d. Afd. Arnhem van de Mij. t. B. d. 
B. ; J. W. C. Teliegcn, C. I., directeur van Gemeente
werken te Arnhem en A. R. Frcem, architect, onder
voorzitter v. d. A fd . Arnhem van de Mij. t. B. d. B., 
inzake de prijsvraag, uitgeschreven door de Afd. Arn
hem der Mij. t. B. d. B. voor: 

Een drinkfontein met lantaarn aan de noordzijde 
van de Groote Markt, te Arnhem: 

Op Vrijdag 4 Mei 1900, des namiddags te 1 '., uur 
is de jury bijeengekomen en heeft als rapporteur be
noemd het lid A. R. Frcem. 

Vijf antwoorden waren ingekomen, als: 
1. Motto „Hoop" met 2 teekeningen. 
2 Drie", met 1 teekening, 1 calque, 1 mo

del, 1 photo. 
3. „ „A. T.", met 1 tcekening. 
4 Waterlelie", met 1 teekening. 
5 Gelrc", met 2 teekeningen. 

1. Motto „Hóóp". 
De bedoeling van dit ontwerp is niet recht duide

lijk. De ontwerper heeft getracht een plan te leveren 
in de moderne richting, waarin hij door veel studie 
wellicht later iets goeds zal kunnen leveren. Het in-
gezondene voldoet overigens niet aan de gestelde 
eischen. 

2. Motto „Drie". 
Een oorspronkelijk, fraai en goed geteekend ont

werp, in moderne geest gedacht. De vorm is rank en 
toch stabiel. Het piëdestal is gedacht als drievoet in 
Arduinsteen met drie ingehakte bassins, waarin door 
bronzen leeuwenkoppen het water loopt. Uit dit voet
stuk ontwikkelt zich zeer harmonisch het smeedwerk 
van de lantaarn. De calque geeft een veel slanker 
overgang van het smeedwerk dan het oorspronkelijk 
ontwerp. 

De lantaarn zal bij uitvoering wat grooter moeten 
worden en kan dit zeer goed zonder aan het totaal 
effect afbreuk te doen. 

Het tcekenwerk is flink behandeld. 
Het geheel voldoet aan de gestelde eischen. 

3. Motto „A. T." 
Ontwerp en teekenwerk zijn zwak. De voet is ge

dacht met drie banken van hardsteen, met bloemver-
siering. De koperen uitloopers zijn te nuchter van con
ceptie. De gevraagde details ontbreken ; daardoor vol
doet het niet aan de gestelde eischen. 

4. Motto „Waterlelie". 
Kan als poging tot uitwerking van het gevraagde 

niet zeer geslaagd neeten. Het teekenwerk is met 
zorg vervaardigd. De contreforten en de zwaarte van 
den hardsteenen voet zijn te massaal voor het dragen 
van een lantaarn. 

5. Motto „Gelre". 
Is een verdienstelijk geteekend ontwerp met goede 

lijnen. De lantaarngroep is te zwaar tegenover het 
voetstuk. Het ontwerp van de lantaarngroep is op 
zichzelf zeer goed, doch het geheel mist de onderlin
ge verhouding, en geeft het gevoel van topzwaar. 

Met algemeene stemmen heeft de jury den eersten 
prijs toegekend aan het ontwerp onder het motto: 
„Drie", waarvan bij opening van den naambrief bleek 
de ontwerper te zijn Herman Kloot, architect te Rot
terdam, 

en den tweeden prijs aan het ontwerp onder het 
motto „Gelre", bij welk ontwerp alleen een correspon
dentie-adres was. Bij nader onderzoek bleek dat de 
ontwerper was G. de Hoog Hzn., architect te Utrecht. 

A rnliera, 7 Mei 1900. 
De Jitiy: 

V. G. A. BOSCH. 
I. W. C.' TEI .LEGEN. 
A. R. FREEM, Rapporteur. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING I>EK BOUWKUNST TE 
GRONINGEN. 

Deze Vereeniging heeft, tot aanmoediging van leerlingen in 
eenige bouwambachten binnen de provincie Groningen, de navol
gende prijsvragen uitgeschreven: 

I. Voor leerlingen timmerlieden. Een teekening van een binnen
deurkozijn met deur welke is voorzien van koperbeslag. 

De deur breed 1 meter, hooi? 2.25 meter. 
Platte grond, aanzicht en doorsnede op ' - der ware grootte, 

profielen en andere details op ware grootte. 

II. Voor leerlingen \n het smeden. Een teekening van een ge
deelte stoephek met draaibaar gedeelte. LeDgte van het gedeelte 
stoephek 2 meter, hoogte 0,90 meter. 

Plotte grond en aanzicht op ''- der ware grootte, doorsneden 
en verbindingen op ware grootte. 

III. Voor schildersleerlingen. Een teekening van een opschrift 
met bijwerk voor een uithangbord voor een barbierswinkel; uit
hangbord lang 1 meter, breed 0,50 meter. De teekening op ware 
grootte. 

IV. Voor leerlingen in het meubelvak. Een teekening van een 
waschtafel op de helft der ware grootte en eenige details op 
ware grootte. 

V. Voor behiiugersleerlingen. Een teekening van een raam-
drspeering welke zoo min mogelijk het bovenlicht afsluit op </s 
der ware grootte. 

De medewerkers aan | deze prijsvragen mogen niet ouder zgn 
dan 22 jaren. 

Elke medewerker moet zgn leeftgd met duidelijk schrift op de 
teekening vermelden. 

De teekeningen moeten geheel eigenhandig door de mededingers 
vervaardigd en voorzien zgn van een motto of teeken en ver
gezeld zjjn van een naambriefje in een gefloten couvert, waarop 
van buiten dit motto of teeken is herhaald. 

De teekeningen worden ingewacht vóór of op den lsten November 
1900 bij den heer W. A . Hof, late Secretarie der Vereeniging, 
in de Hofstraat te Groningon. 

De teekeningen zullen door een nader to benoemen jury worden 
onderzocht. 

Voor elk der 5 genoemde vakken worden uitgeloofd: 
lo. één prgs van 3 rijksdaalders met diploma. 
2o. één premie van 1 rijksdaalder met diploma. 
3o. het diploma der Vereeniging. 
Vastgesteld in de algemeene vergadering van den Sisten 

Maart 1900. 
De I 'oot zitler: 

E. 51. Mooi.I:\AU;. 
De is/e Secretaris: 

W. A. HOK. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 
AFOEEI.INÜ AMSTERDAM. 

Vergadering van 2 Mei 1900. 
Mededeeling werd gedaan, dat de afdeeling Amsterdam lid was 

geworden van de Vereeniging vau voorstanders eener Nederl. 
Octrooi wet. Hierna werden een olie-economiser, een olie-separator 
en een nieuwe oliefilter bezichtigd, waarbij de heer Robert Kalft' 
eenige toelichtingen gaf en erop wees, dat, door het in bedrijf 
brengen van vele kleine en groote machines het olieverbruik zeer 
was gestegen en het loonend zou blykm toestellen te gebruiken, 
waarbg morsen onmogelijk was, of gebruikte olie door zuivering 
opnieuw bruikbaar gemaakt kon worden. Alsnu verklaarde spre
ker de in de zaal aanwezige toestellen, waarbg nog eenig debat 
werd gevoerd. 

Een voorstel tot het verkrijgen van een eigen lokaal tot berging 
van archieven en het houden van bestuursvergaderingen werd tot 
nader order uitgesteld. Verder werd nog bekend gemaakt, dat het 
orgaan door de Vereeniging zelve zal worden uitgegeven. 

Met een woord van dank aan de aanwezigen, in het bijzonder 
aan den heer Robbert Kalft', sloot de Voorzitter de druk bezochte 
vergadering. 
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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 . 
VGÜAVKNHACK Bij beschikking van den Minister van Binnenl. 

Zaken vau 7 Mei 1900 no. 2682', afdeeliug Onderwjjs, is bepaald, 
oat de commissie, belast met het afnemen van de examens B 
volgens art. 00 eu C volgens de artt ül 05 der wet van 2 Mei 
18t)d (Staatsblad no. 60), voor het jaar 1900, zitting zal houden te 
Delft, en ziju benoemd: tot lid en voorzitter dier commissie Ph. 
W. vau der rJleyden, oud-Minister van Waterstaat, Handel en 
-Nijverheid, te 's-üravenhage; tot leden: Dr. L Aronsteio, P. van 
der iiurg, J. l'ardinaal, H . Cop, J . 0. Djjxhoorn, 8. G. Everts, L. 
Franco, E. Gugel, N. H. Henket, H. J . Heuvelink, C. P. Holst Gz., 
Dr. ö. Hoogewerff, J . F. Klinkhamer, li. J . Morre, Mr. B. 11 
Pekelharing, II. A. Kavenek, Dr. O. A. bcheltema. Dr. G Schouten, 
Dr. J . ti. (J. bchroeder van der Kolk, J. A. Snijder» C.Jz., Dr. P. 
Zeeman Gz., hoogleeraren aan de Polytechuiocüe School; A. F. 
l>ip», Dr. M. de Haas, W. H. L . Janssen van Uaay, (i. J . van 
ftwaay, leeraren aau de Polytechnische Se hooi; W. iv. Behreos, 
ingenieur van 's Kyk» waterstaat, te 's-tiraveuhage; C. J . van 
Loon, munen-ingenieur te Delft; A. G Broek man, hoofdingenieur 
hij de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen le Arnhem; 
1. (irueuendaal Jr., ingenieur van Delfland te nol van Delft; B. 
Hoogeuboom, hoofdingenieur vau '»Kjjks waterstaat, te 's-Her-
togeuhosch; Dr. N. 1\ Kaptejjn, leeraar aan de eerste boogore 
burgerschool met 3-jarigeu cursus te Amsterdam; Dr. J . A. C. 
Oudemaus, oud-hoogleeraar, lid van de Rijkscommissie voor graad-
metiug eu waterpassing te Utrecht; J . M. van l\uvven, directeur 
van de gemeentewerken tj Dordrecht, en U. L. Schim van der 
Loeft', werktuigkundig ingenieur te Amsterdam. 

— Bjj kon. besluit is de eerepenning, bedoeld bjj de kon. be
sluiten van 24 Mei 1697 no. 87 on vau 22 Juni 1898 no. 43 in 
goud toegekend aau F. l'ldall, architect te Bandara (Denemarken), 
als blijk vau waardeering zijner belangstelling in 's I!ijk» weten
schappelijke en kunstverzamelingen betooud door schenking aan 
het ïtijksiiiuseuiii te Amsterdam van eene serie papier-afdrukken 
van opschriften ea versieringen, voorkomende op kerkklokken in 
Denemarken (IJsland), Zweuen en Duitscbland, door Nederlandsche 
gieters vervaardigd, beuevens eene uitvoerige beschrijving der 
klokken. 

— blijkens by de Regeering ingekomen bericht, worden tot 
uiterlijk tl Juli lauo by het plaatselijk bestuar van Macao — 
aores „Président de la Commission des travuux du port de Macao" — 
aanbiedingen ingewacht voor de levering van een baggermolen, 
tene sieepboot eu twee pramen, ten behoeve van de werken aan 
de haven aldaar. 

\ mi de voorwaarden waaronder naar deze levering kauworden 
medegedongen, ligt voor belangstellenden een exemplaar ter in 
zage aan bet Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
(aldeeling Haudel en .Nijverheid), al uier, terwijl op aanvraag een 
afschrift vau bedoeld stuk, tegen betaling der daarop vallende 
«cbryfluoneu. verkrijgbaar is. 

AMSTERDAM. Door het op 29 Dec. 1899 alhier overleden eere
lid uer maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, den heer 
A. JN. Uodefroy, iu leven architect te Amsterdam, oud-secretaris 
en oud-voorziuer dier Maatschappij, zgn aan haar vermaakt: 
agne nagelaten teekeningen naar oude gebouwen enz., en van 
onuitgevoerde ontwerpeu, eene verzameling van groote waarde; 
voort» eaue jaarljjkscbe uitkeering groot /o00, ter aflossing van 
de leening, gesloten tot stichting van het maatschappelijk ge
bouw in ue Marnixstraat alhier. 

Aan eeu eu ander is do voorwaarde verbonden, dat de zetel 
der Maatschappij te Amsterdam gevestigd bljjve. 

— Ir een buitengewone vergadering der Maatschappijtot exploi
tatie van staatsspoorwegen werd benoemd met 264 van 275 stem
men tot directeur-generaal Mr. Sprenger van Kyk, op een salaris 
van / 16.000. De heer Cluysenaer werd op de meest eervolle wijze 
ontslagen. 

HAA.III.KM. De onthulling van het standbeeld voor Frans Hals 
is nu vastgesteld op Donderdag 14 Juni. 

Zomoe. De boitenwerkzaamheden van de restauratie onzer St. 
Walburg zgn hervat. Het doel is dit om uitsluitend de gootl jjsten 
en de plintstukken der balustrade langs bet kerkdak te herstellen, 
mede oe eerste laag op de lijven der cooterforts aan te brengen 
van het geheele, nog niet gerestaureerde deel der kerk. 

TILBURC. De korkelyke kunstateliers der firma Janssen & Cie 
Ltd., zullen tegen Juni aanstaande te Haarlem eene afdeeling 

vestigen en wel speciaal ter beoefening der middeleeuwsche zilver» 
smeedkunst waarvoor deze stad zulke rjjke bronnen beeft in het 
Bisschoppelijk Oudheidkundig Kerkdijk Museum, het Kunstuijver-
heidmuseum en de sinds enkele jaren gevestigde School voor 
Kunstmetaalbewerking, de «'énige in Nederland. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den Waterstaat in Nederl.-Indië is: 
verleend, wegens langdurigen dimst, éen jaar verlof aan 

den architect le kl. F. J . F. Marty; 
benoemd tot opzichter Se kl., de ambtenaren op wachtgeld 

W. H Th. Ortlieb en Tb. C. Geway; tot adspirant-ingenieur de 
ambtenaar op wachtgeld Jhr. R. R. L. de Muralt; 

toegevoegd aan den chef der irrigatie-afdeeling Brantas, met 
Lengkong als standplaats, de opzichter 3e kl. L. P. van Eekhout; 
aan den chef der irrigatie-afdeeling Serang met Rembang als 
standplaats, de opzichter Se kl. W. l i . Th. Ortlieb; aan den chef 
der 3e waterstaats-afdeeling in het belang van de bevloeiiog uit 
de Manggis-leiding en uit de Kali Tangsi (residentie Kedoe), de 
opzichter 3e kl. C. Hollestille; aan den chef der 4e waterstaats-
afdeeling voor de werken aan de Brantas, Porrong- en Soerabaja-
rivieren, de opzichter Se kl. K. G. H. N. Thörig; 

overgeplaatst van de directie naar de residentie Palembang, 
de opzichter 2e kl B. H. W. Willebrands; naar de residentie 
Madioen, de opzichter le kl. W. H. Guldenaar. 

— Bjj de exploitatie van de Oosterlgnen der staatsspoorwegen 
op Java is gedetacheerd de adppirant-ingenieur Jhr. R. R. L. de 
Muralt, en blijft de tijdelijk waarnemend chef der 2e afdeeling 
F. Vos geplaatst. 

— Tot buitengewoon opzichter bjj de werken voor bet verrui
men en het maken eener boordvoorziening langs de Zuid-Wil-
lemsvaart in de gemeente Nederweert, en voor het maken van 
paalregelwerk langs den linkerboord der Zuid-Willemsvaart in 
de gemeente Weert, is benoemd de heer G. H. Slot, te Zwartsluis. 

— Met ingang van 1 September is aan den heer W. J . Schoe-
maker eervol ontslag verleend als leeraar in natuurkunde aan 
het gymnasium te Njjmegen en als directeur-leeraar der burger
avondschool aldaar. 

Den heer F. J. O. Leeuw is met ingang van 1 Juni eervol 
ontslag verleend als leeraar in het rechtlijnig teekenen aan de 
inrichtingen voor middelbaar onderwijs aldaar. 

— Door Ged. Staten is benoemd tot tijdelijk opzichter bg de 
uitvoering van de werken aan het Roode Klif K. J . Zwerver te 
Drachten. 

— Bjj kon. besluit is, met ingang van 1 September 1900, be
noemd tot opzichter van den arbeid B. Qoispel, te Rotterdam, 
opzichter over de werktuigen, tevens teekenaar aan de fabrieken 
voor gas en electriciteit der voornoemde gemeente. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Adjunct- inspecteurs van den arbeid. Zie de oproe

ping van den Minister van Waterstaat in dit nommer. 
— Leeraar met bevoegdheid voor hand- en lijn tcekenen aan 

de Hoogere Burgerschool en de Burgeravondschool te Nijmegen. 
Inzending van »tukken aan den burgemeester vóór 15 Mei e. k. 

— Bouwkundig opzichter. Adres bij den architect R. van 
der Woerd Hz., te Enschede. 

— Opzichter-teekenaar bjj den bouw der stroo-carton-
fabriek nabij Scheemda ad / 00 per maand. Adres vóór 15 Mei e. k. 
bij den architect P. G. Cramer, te Nieuwolda. 

— Bouwkundig opzichter. Adres onder letter K, aan het 
Bureau van het nieuwsblad „Tubantia" te Enschede. 

— Tijdelijk opzichter gevraagd, tegen omstreeks 1 Juni, 
bij den bouw der nieuwe kazerne te Gorinchem. Franco brieven 
met opgaaf van vroegere betrekkingen aan den kapitein eerst
aanwezend ingenieur aldaar. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknoplcn vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneerden tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een Bouwkundig Teekenaar wonschte gaarne spoedig geplaatst 
te zgn. Adres letter IJ aan het bureau van „De Opmerker". (2) 

ADVERTENTIEN. 

Een Hollandsen ARCHITECT 
vraagt voor twee groote Prijsvraag-
proj-cten een B e k w a a m A r e h l -
teet als Compagnon. Adrei A D B 
H E R D E R , B r e m e n , Wall 171, 

eer. Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engin 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Roy terkade, AMSTERDAM", Filiaal: 30 Rok in. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van com pi eet e Badinrichtingen. —Privaat-Inlichtingen. 

Shanks Closets zgn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.— 
Closets, Waschta'cls, Urinoirs enz. — V E R W A R M I N G esi V E N T I L A T I E . 
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concorreerende prgzen 

Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 
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Vervals der Aankondigingen. 
Z A T E R D A G , II» Mei. 

Ondelande, te 11 aren, door hst bestuur 
van het waterschap Baarland c. a. in de her
berg van de wed. Loos: de veruieuwiug en het 
onderhoud tot 80 April 1901, vso de aarde-, 
rgc, kram- en tteenglooüngwerken aan boven
genoemd waterschap. Aanw. 18 Mei. 

V K I J D A f i , SS Mei. 
'a-Aravenhage, te 11 oren, ia het lokaal 

van het depart, van marine: de levering vaa 
324 stokt tunsteenei), in zes soorten, ten dienste 
van 's Rijks betonning. Inl. door den bouw
kundige bg den dienst van het loodswezen aan 
het depart, vin marine 15 Mei. 

'e-Gravenhage, te 2 uren, door burg. en 
weth. in het raadhoii: het aanleggen, rioleeren 
en bestraten vau een deel van het Frankentlag. 
Aanw. 21 Mei, te elf uren, aan de gemeeote-
werf. 

Zwolle, te 12 uren, aan het lokaal van het 
prov. bestuur: het uitvoeren van herstellingen 
aan de werken van de haven te Kninre. lui. 
door den prov. hoofding. A. Déking Dara al
daar en den opz. Th. Smit Gz. te Blokzijl. Aanw. 
17 Mei, te 1 uur. Ram. f1250. 

Zwolle, te 12 aren, aan het lokaal vsn het 
provinciaal bestuur: het maken van een ijzeren 
grondduiker met iteenen frontmuren, onder 
bet üvenjsselsche kanaal te Vrieieaveen. In
lichtingen door den provineislen hoofding. A. 
Déking Dura en door den hoofdopz. van den 
pro., waterstaat P. de Kiewit aldaar. Aanw. 
17 Mei te 1 uur. Ran. f7680 

DINBDAO, * » Mei. 
Almelo, te 1 our, met goedkeuring van het 

hoofdbestuur van het watenchap „de Regge", 
op het bureau van het watenchap. Groote Straat, 
Nieawe Eind aldaar: het maken van een regel
matig rivierbed op een gedeelte van de Regge 
tusschen de Escoeche Aa en de Eotergraven. 
Inl. door den ing. A. Zandetra. Aanw. 22 Mei, 
te 12 uren. Ram f14.200. 

Vervolg der uitslagen 
•Schoonhoven, 10 Mei: het bouwen van 

een brood bakkerij c. s. voor de Coöperatiere 
. . . _ . — — — , 

Broodbakkerij en Verbruikavereeniging „Help 
mekaar" te Schoonhoven; i gek. 6 bilj., als: J 
Klip f2132, G. de Voa f2050, D. T. Blanken, 
Bergaxbacht, f2029; A. van Dam f2027, P. 
Vermeij f2023, G. de Lange f 1940. De overigen 
te Schoonhoven. 

Utrecht, 10 Mei: den bouw van een aeb 
terbuia, si-huur, meitsjhuur, 2 hooibergen eu 
diverse bijkomende werkzaamheden door de bouw
kundige G. van Meerde, earner's den heer D. G. 
Bingham in het Haagache koffiehuis te Utrecht, 
allea gelegen op de hofstede „Papendorp" te 
Oudenrijn; ingek. 16 bilj. ala: N' van Sckaik, 
Brenkelen, f27,100; A. Griffioen, idem, f 26,690; 
J. Kaars, Vleuten, f26,299; G. Trom pert, idem, 
f 26,100; k. J. Looijeu, Heokelom, f25,000; 
M. C. Krommenhoek, Harmeleo, f24,970' W. 
M. Beijers-, blauwkapel, f 24,9611; A. W. Raat
gever, Uselbtiji, f24,960; H J. Jurriëna eu J. 
C. M. van Aken, Utrteht, f24,940; E. de Graaf, 
Uselstiji, f24,900; J. F. vau Beteren, Har-
melen, f24 830; (,'. W. den Hoed, Stdwijker-
aloie, f24,bi0, H. J . Brinkhof, de Meern, 
f24.500; H. de Goederen, I.Ufchoteo, f24.410; 
1. Schinkel. Jutfaas, f 23,060; J. Schinkel, 
Houten, f22,831. Gegund. 

Haarlem, 10 Mei: het maken van een met 
steeu bezetten berm en het verteteren van de 
steenglooiing lmga „het Hooge Klif" op het 
eiland I rk, behoorende tot de zeewerken in de 
provincie Noord-Holland; ingek. 2 bilj., ala: 1. 
van der Vlies, Teiel, f8785; J. lm Napel, Uik 
f8740. Raming f HOOI). 

'a Graveakage, 10 Mei: den bauw van 
een Hoogere Burgerschool met 6j»rigea cursus, 
en een woning voor deu concierge, op eea terrein 
gelegen aan de Stadhomleralaau; ingek. 23 bilj., 
ala: J. Stellens f210,000, A. Gravuteijn 1205,000, 
R. Cr 11 ij ll' en Zn, Amsterdam, / 203,800; H. Ch. 
Doriai, idem, I 202,497; A. Ch. Paardekuoper 
en Zu. f 202,300, H. R. Hendrin, Amsterdam, 
/198C00; L. Kaden /197 MO, J . H. Paarde-
kcop.r / IU ,600, L. M. Berkel / 190,000, G. 

v. d. Elihoat, Scheveniogen, f 180,730; W. A. 
Verbruggen en G. Alblai, Waddinkiveeu fl89,200; 
M. A. Taverne f 187,483, Gebr. v. d. Meer, 
Harlingen, f 184,300; J. v. d. V.I-hout Gz., Sclieve-
ning-n, f 179,979; tl. v. Rhijn, Naarden, M75,300j 
C. Bastiaanseu, Waspik, f 173,8' 0; S. A. Stolk, 
Rotterdam, f 172,800; M. v. d Spek, id ,/171,488; 
A Koe Koolhaalder, id., f 170,200; A. de Haan 
f 170,000, A. G. Sondermeijer, Rotterdam, 
/169,919; W. P. ïeeuwisse /169,900, D. 1. 
v. Riemsdijk, Dordrecht, f 105,229. De overigen 
te 'a-Gravenhage 

Hertogen boach, 11 Mei: lo. het uitvoe
ren van verbeteringen aan den rijksweg van het 
Sleeowjjksche veer naar Breda, onder de ge
meenten De Werken e. a. en Ooaierhout; ingek. 
8 bil.)., als: P H. Kominers, Raamadonk, f4965; 
W. F. Weijcrs, Tilburg, f4900; J. van rimpel, 
idem. f4865; M. Vissers, Drunen, f4840; J. J . 
van Loon, Werkendam, f4670, dezelfde f4650; 
G van Oordt, idem, f4578; M. Bakkeren, Printen-
hage, f4568. Raming f6000. 

2o. het uitvoeren van verbeteringen aan den 
rijkaweg van Prinaenhage naar het Tholenache 
veer, onder de gemeente Halsteren; ingek 3 bilj., 
als: F. Messen, Roermond, f 4890; A. C. Korte 
wen, Breda, f4886; M. Bakkeren, Prinaenhage, 
f4819 Ruuirg f4600. 

Venlo, 11 Mei: het doen van voorzieningen 
aan militaire gebouwen en werk»naldaar;ingek. 
8 bilj., ala: F. Paes /2320, J. Limburg ƒ 2300, 
M. vau Gastelt / 2290. Allen te Venlo. Ram. 
/1945. 

Maaatrleht, 11 Mei: het doen van her
stellingen, vernieuwingen aan militaire gebouwen 
te Maaatricht; ingek. 5 bilj., ala: J. H. Cremera 
f8600, J. Schenk f 8430, A. B. Genni.ee f8200, 
I. H. Meijera / 8095, O. Offermana /7600 
Ram. f7500. Allen te Maaatricht. . 

'H-fcJravenzanile, 11 Mei: het bestraten 
van een gedeelte der Zeestraat en van een ge 
deelte van den weg door het Noordland en ver
dere bijkomende wei ken, met uitzondering van 
den daartoe noodigen ateen, die opgetast lange 
het werk door de gemeente zal worden geleverd. 
Gegund aan A. Lallemaa, 't-Graveniande, f 2350. 

Middelburg, 11 Mei: lo. het maken en 
inhangen van een paar ijzeren deuren voor de 
Ooatichutaluii te Saa-van-Gent, volgena beatek 
no 113, dienst 1900; ingek. 2 bilj, ala: Firma 
Frans Andrieaaena. V. A. Hillen en Co , Utrecht, 
f 10,950; De Vriea Robbé en Co., Gorinchem, 
f8100. Ram. f6960. 

2o. het voortzetten van de herstelling der 
boordvoorziening van bet kanaal door Zuidbeve-
land, volgens beatek no. 114, dienat 1900; ingek. 
8 bilj., sla: W. Dekker, Veere, f 3373; C. Nieuwen-
hujjse, Ieraeke, f8323: B. den Exter van den 
Brink, Krabbendjjke, f8290; J. Lindenbergh Cz., 
Wemeldinge. f3288; J B. Kuch. Hans weert, 
f3194; J. F. Adriaanaena Pol niet, Walsoorden, 
f8166; P. J. Visser, Hanaweert, f3079; B. van 
Eek, Teruenzen, f2965. Ram. f3500. 

BURGEMEESTER en WETHOU
DERS van Breda zullen op Maan
dag 21 Mei 1900, des middaga 
te 12 nar, ten gemeentehuize aldaar, 
in het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
h e t b o u w e n v a n e e n twaalf-

blattt ige H e h o o i v o o r 
o p e n b a a r l a g e r o n d e r 
wijs), m e t w o n i n g en af
s lui t m u u r . a a n d e M l d -
d e l l a a n . 

De voorwaarden van aanbesteding 
liggen op de gewone oren ter gemeente
secretarie ter inzage, en inlichtingen 
zijn te bekomen op het bureau der 
gemeentewerken, eiken werkdag, des 
voormiddag! van 9 tot 12 nar. 

Aai wijzing in loco op Dingdag 15 
Mei 1900. des voormiddaga te 11 nar. 

Gedrukte voorwaarden met teekening 
zijn ter gemeente secretarie verkrijg
baar tegen betaling van f 2 , 50 per 
exemplaar. 

B B K D A , 3 0 April 1900. 

Namens Burgemeester en Wet
houders voornoemd: 

De Ocmeente-Secretaris, 
A. R. VEHMEULEN. 

VAN 

H. P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

ROTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVEHS, 
Bekroond met den hooguten Prije en 

Gouden en Zi'veren Medaille AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille DOB-
DBKCIIT 1896. 

Bouwt ook OVENS met uitrijden 
bakvloer en Draaioven*. den 

« e S C H l Y T S T K 4 4 T 10*, 

s-öravenhage. 

Het Advertentie-bureau van 
,BE OPMERKER" beveelt 
fteh aan voor de plaatsing van 
advertentiën in alle Binnen- en 
Buitenlandsche Dag- en Week-

V A N R I J N & Co,, SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. Qlasverzil vering 

Kantoor en MzoazijnBloemkweeker- _ _ 
straat Mb.ld.'Nieuwe Binnenweg. ? 0 0 r d e ÊJraalate, ,n«ten. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S , enz, enz. 

van ihoasf en van mlaal, in verschille&de 
eonmlrucliën. Prijscouranten aa in
lichtingen op aanvrage gratis by 

vr. m. BE. mcuoieTB, 
Fabrikant. Plinienpacht 516, A MS TERP II. 

http://Haa.iii.km
http://Genni.ee


A A N B E S T E D I N G . 
Op Dinitdag den 22steii .Hei, 

des voormiddags te IO' * aar, zul in 
de zaa Noordeinde No. 38 te Leiden. 
door het Bestuor van de. Vereeniging 
tot Christelijke Ziekenverpleging „ H E T 
DIACONKSSENHITIS" te Leiden worden 
aanbesteed: 

H e t m a k e n v a u een Uv-
hoinv v o o r Z i e k e n v e r 
p l e g i n g m e t v r i j s t a a n d e 
B a r a k e n h i j h e h o o r e i i -
<le w e r k z a a m h e d e n , o p 
een t e r r e i n . g e i e g e n a a n 
d e n « V i t t e n S i n g e l , a l 
d a a r . 

Bestek eu teekeningen zijn tegen 
betaling van ƒ 5 . — per stel bij den 
ondergeteekende verkrijgbaar. 

Aanwijzing op het bouwterrein zal 
gehouden worden op Vrijdag den 18den 
Mei, des middsgs te 2 uren. 

Inlichtingen verstrekt 
W. FONTEIN, Architect, 

Nieuwe Rijn 68a, te Leiden. 

Bouwkundig Bureau 
L W Ï I D & O o . 

Prinsegtraat ©O. 'g-Graveiihage. 
T MS M. E §' U O O V JVm. 999. 

Ontwerpen en uitvoeren van alle voorkomende werken op 
bouwkundig gebied, het compleet installeeren van woonhuizen, 
winkels, enz, het leveren van Bestek- en Delalltee-
kenlngren, administreeren van huizen en eigendommen, het 
koopen en verkoopen, huren en verhuren van huizen en het 
exploiteeren van bouwterreinen. {Woninggids.) 

Gemeente Vlissingen. 

AANBESTEDING 
van de levering van 150,000 stuks 

Trottoirklinkers. 
BPRGEMEE8TER en W E T H O U 

DERS v»-n Vlis»ingtn zijn voor-•• in. ns 
op Vrijdag JS Mei a. des 
aaaiddaga ten twee ure ten RAAD-
HUIZE in het openbaar san te be
steden : 

B e l e v e r i n g v a n 1 5 0 , 0 0 0 
Ntnkw T r o t t o i r k l i n k e r s j . 

Het bestak is t< gen betaling van 
/"O.l.ï verkrijgbaar bij d-n Gemtente-
Bouwmeester, bij wien tevens de noodige 
inlichtingen te bekomen zijn. 

A A N B E S T E D I N G ! 
Op Unai,dag den 2Hsl«n Mei 

1900. d-8 m ddags te twaal f uren, 
zijn Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Leiden voornemens op het 
Baadhuis aldaar, AAN TE BESTE
DEN: 

Het bonwen van een KOREN
BEURS achter de perceelen 
Nienwe Rijn no. 20 en 21. 

Het bestek en de teekening liggen 
ter inzage en o>ername op bet Bureau 
van Gemeentewerken, op eiken werk
dag de besteding voorafgaande, van 
's morgens te '.) uren tot 's namiddags 
te 4 uren en is aldaar zoolang de 
voorraad strekt, a ƒ 1..10 \ rr stel 
verkrijgbaar. 

Aanwijzing in loco op Haanaag 14 
Mei 1900 des voormiddags te 10 uren. 

Verdere inlichtingen verkrijgbaar 
op 't Bureau van Gemeentewerken, 
dagelijks tusschen 11 en 12 uren. 

CENTRALE VERWARMING 
Electrische Verlichting, 

worden volgens de strengste eischen der tegenwoordige 
techniek door e igen personeel zaakkundig 

ontworpen en geïnstal leerd. 

G S V B E I ft Co., Amsterdam. 
In uitvoering: 

Rijks-Kweekschool voor Vroedvrouwen te Amsterdam. 
D i v i N i e - U e h o u w S.S I T l tF .4 U T . 

S Z K 2 R K U U E V ' « N t e e n v l o e i e t o f ' . 
_ Een onfeilbaar middel om alle natuurlijke en kunstmatige steensoorten, stukadoor- GL 

pleisterwerk, en alle soorten metselwerk, volkomen waterdicht te maken en dus tegen 
verval en bederr te behoeden. — Hier te lande o. a. in gebruik: 

t»U bet Wapen der Genie; 
het Departement van Waterataat, Handel en xy verheul 
de Haatieh. tot Exploitatie van Staatsspoorwegen ; 
«y diverse Gemeente-Werken, ent. 
De Hollandsche Brochure (Se editie): SZERELMEY, over Oorzaken en Middelen tot het-

stel van Vochtigheid en Verval in Metselwerk, wordt op aanvraag franco toegezonden 
D e Vertegenwoordigers voor Nederland en K o l o n i ë n : 

C R A N S efc O o Den Haag-. 

BECKER &BUDDINGH. 
A r n l i e i n . 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 
VAN 

W A T E R P A S - H O E K S E E T . 
•N ANDERE 

I N S T R U M E N T E N , 
voor I N G E N I E U R S , A B C E I T E C T D , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , «sa . 

t i i e ë m a l l i e e r d e 

r*oi 1 s oli alen. 
WEEGWERKTUIGEN. 

Tor drukkerij der Naamloos.» Vennootschap „Hot Vaderland". 
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REDACTEUR l F. W. VAN GENDT JGz. Adresvoor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
f S-~ '< voor België / 6.50 en voor dj overige landen der 1'ost-unie, 
met inbegrip van Xederlandsch-Indie en Transvaal, ƒ7.50. Afzonder
lijke nummers bij vooruitbetaling met plaat /0.25, zonder plaat ƒ0.15. 

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

In verschillende artikelen hebben wij de gebouwen 
der tentoonstelling te Parijs besproken. Ons oordeel 
was niet gunstig en onze zienswijze vormde een kras
se tegenstelling met de enthousiaste opstellen, die in 
andere bladen een plaats vonden. 

Daarom doet het ons genoegen, dat niemand min
der dan de heer Kalff, die nu als kunstverslaggever 
door het Handelsblad naar Parijs gezonden is, onze 
zienswijde deelt. 

H i j schrijft: 
E n dan, ja dan valt de tentoonstelling tegen. M e n 

heeft geen enkele verontschuldiging meer, dat het 
toch maar tijdelijk is, en dat men het zoo nauw niet 
moet nemen. Het was even gemakkelijk geweest het 
anders te doen. 

G a eens staan op den Trocadero en zie, zoover 
de Eiffeltoren dat toelaat, naar het Champ de Mars 
-— ge kunt het later van den Pont d ' Iéna of onder 
den Eiffel herhalen. D e lijn der paleizen is niet mooi, 
of liever er is bijna geen lijn. De vuurtoren op de 
Duitsche zeeafdéeling — de Duitschcrs treden overal 
.groot en eenigszins brutaal op — hindert zéér aan 
de linkerzijde, 'rechts doet het Palais de 1'Optique 
niet best, ofSchöon het toch minder kwaad doet. Maar 
de paleizen op het Champ de Mars zelf hebben geen 
mooie lijnen. Dat zij verschillend zijn — in 1889 wa
ren zij vrijwel gelijk — zou minder hinderen wanneer 
zij maaf mooi waren. Maar de toren dien zij aan de 
rivierzijde hebben, terwijl de andere uiteinden uitloo-
pen in het Chateau d'eau, doet niet goed, en dan 
het ornement is leelijk. Dat zijn werkelijk banketbak
kers-kunst-torens van witte meringue, in allerlei vor
men. 

O p de Esplanade des Invalides ongeveer hetzelfde. 
H e t voorplein is daar mooi van vorm, maar de straat 

Advertentiën van 1 tot 6 regels / 1.00, bet bewijsnummer daaronder 
begrepen; v or eiken regel meer / 0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Anno. ces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsii gen, slechts tweemaal gerekend. 

naai- het Hote l des Invalides toe is te nauw. E n als 
men daar loopt men den rug naar de Seine, is vooral 
het linker-paleis hinderlijk met zijn zware vormen, 
vooruitspringende balkons, grootendeels bestaande 
uit zware gordijnen met dikke franjes en daarop R. F. , 
«en dat alles van wit stuc. Met de letters R. F . is 
trouwens gewoekerd, men vindt ze overal, zelfs ver
vormd tot streepjes, die eerst een phantasie-ornemen-
tje schijnen, dan Japansche letterteekens lijken en 
eindelijk blijken de initialen van de Republiek te 
moeten voorstellen. 

Het voornaamste ornement op de witte paleizen is 
een soort deksel van een suikerpot, gedragen door 
vier menschen figuren ; ook komt veel voor een draai-
seltje uit de schuimspuit, het meest lijkende op vier 
op hun kop staande vraagteekens, waarvan de bo
veneinden verbonden zijn met een knoedeltje, dat 
iets heeft van een kroon, maar dat natuurlijk hier niet 
wezen kan Marianne heeft geen kroon, la pau-
vresse!" W e l heeft zij een haan, en die staat vooraan 
l p de Esplanade zelfs boven op eenige van die groo
te dikke vazen, die hier maar al te veel dienst moeten 
doen 0111 een zuil op de een of andere manier, nog 
boven de kroonlijst welke zij draagt, langzamerhand 
in niets te laten uitloopen. O p een dier paleizen, het 
rechtsche, heb ik een wapenschild ontdekt met een 
ooievaar erop; ik heb een sterk vermoeden, dat 
men gemeend heeft daar het wapen van Nederland's 
hoofdstad aar. te brengen. 

Eindel i jk nog een ornement: naakte vrouwenfigu
ren. E r zijn er te veel, werkelijk. Zi j hangen tegen 
gehouwen aan, groeien er ten halverlijve uit, zitten er 
op met 1 langende been en, staan er boven op. In de 
Salie des F ê t e s vormen twee kaarsrecht staande van 
alle hulsel verstoken vrouwenbeelden, de candelabres 
op het eind van de trapleuning. Zi j houden elk twee 
fakkels in de hand en achter uit haar halzen 
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steken vier draden van een electrische geleiding, die, 
denk ik, nog vastgemaakt zullen moeten worden aan 
een verder stuk draad. Hoe dat gebeuren zal, zóó dat 
men de draden niet zien zal, begrijp ik niet. Tenzij 
men den armen naakten wezens een pepluin omgooie! 

Op de twee trappen in dc Oostenrijksche afdeeling 
op de Esplanade heeft men dit lumincuse verlichtings
idee ook toegepast. 

Men ziet, dit oordeel is niet nialsch. Ook de be
schouwing van de la Sizcranne in de jongste „Revue 
iles Deux Mondes" is in denzclfden toon. 

Dc Fransche bouwkunst, wij hebben het vroeger 
reeds gezegd, is aan het versteenen. Slechts bepaal
de „schabloncn" weet zij aan te wenden, doch zoodra 
haar frissehc en oorspronkelijke scheppingen gevraagd 
worden, schiet zij te kort. 

Over de beide kunstpaleizen aan de Champs Ely-
sees hebben wij ons oordeel vroeger reeds gezegd. 
Zij hebben niets lye-ceuwsdi, doch gelijken eer op 
een paar gebouwen uit den tijd vóór de revolutie. 
Zij zullen blijven staan als dc tentoonstelling is af-
geloopen, wat zeker jammer is, omdat zij een treurig 
bewijs zijn van de onmacht der Fransche kunst in 
igoo. 

Andere gebouwen ofschoon groot van afmetingen, 
een tijdelijk karakter, 
later verdwijnen men 

Maar ook hier 
zou behoeven 

hebben slechts 
is niets, welks 
te betreuren. 

Daar hebt gij bijvoorbeeld het „Palais des Manu
factures Na.tionales". Voor de zijvleugels is dc kolon-
nadc, die tegenwoordig te Parijs „up to date" geacht 
wordt, toegepast, maar op een weinig aantrekkelijke 
wijze De zuilen zijn op hooge pcdcstallcn geplaatst, 
die door bogen werden verbonden, met balkons daar
boven. De middenpartij doet aan Borromini denken ; 
de ontwerper heeft echter van liet talent en den 
geest, die dc groote Italiaan bezat, geen greintje 
Slechts de grilligheid pougde hij na te volgen. Ge
broken, gebogen frontons, gedraaide zuilschachten, 
vazen, de onvermijdelijke naakte dames, krullen, sui
kerpotten, ziedaar de grondstoffen, waaruit dc ragout 
is bereid. 

In dienzelfden trant is het „Palais du Mobilier et 
de 1'Habitation". Slechts geeft de doorloopende kroon
lijst aan de gevels daar iets meer rust. De ontwerper 
heeft zich evenwel schadeloos gesteld do;jr uiterst ba
roque hoekspitscn, en niet minder grillige venster- en 
de.uromlijstingen. 

E n wat te zeggen van liet „Palais des Industries di-
verses"! De ontwerper daarvan heeft blijkbaar ge
meend, dat wij in den Rococotijd leven. Maar hij 
heeft Dc Cotte en De Boffrand of niet begrepen, of 
niet bestudeerd. Want de werken dezer meesters ver
toonen steeds sobere, haast strenge gevels. De weelde 
bleef voor de versieringen van 

Hier vindt het oog nergen: 
lieid, waarmede het gips kon worden bewerkt, heeft 
den bouwmeester ertoe verleid, overal ornement aan 
te brengen. Nergens is een stukje rustig muurvlak, 
zelfs het plint is door allerlei profillen bedorven. 

l iet paleis „des Manufactures Xationales" wordt 
eigenlij kg gevormd door twee gebouwen, die symme
trisch ten opzichte van de as der Esplanade des In
valides geplaatst zijn. Oorspronkelijk was een der 
gebouwen uitsluitend voor dc Fransche, het andere 
voor dc buitenlandschc inzendingen bestemd, wat 
aan dc stedewapens, waaronder ook dat van Den 
Haag, als hoofdstad van Nederland waarschijnlijk 
voorkomt, te zien is. Maar er is verandering in dc 
schikking gebracht. 

Kvenals in 1878 is er op dc tentoonstelling weer 

iet inwendige bewaard, 
rust. De gemakkeli jk-

eeh „rue des Nations". Twee en twintig jaren geleden 
maakte zulk een straat veel opgang, niet slechts bij 
het groote publiek, maar ook bij de beoefenaars dei-
bouwkunst. Vooral het Belgische paviljoen van Janiet 
werd zeer bewonderd. 

De „vieux-neuf" richting was toen in haar opkomst; 
het gold als wonder wat verdienstelijks, een stijl van 
het verledene zoo getrouw mogelijk na te volgen. De 
volkeren hadden met meer of minder geluk uit de 
scliatkamercn van hun verleden een greep gedaan. 

Het is wel wonderlijk, dat, terwijl over de gehcele 
wereld een nieuwe kunst bezig is zich te vormen, liet 
denkbeeld van een „rue des Nations" weer opdook. 
De uiterst conservatieve Franschen willen van het 
nieuwe in de kunst nog haast niets weten. Het blijkt,, 
dal ook bij dc besturen der andere landen de „nova-
teurs" slecht aangeschreven slaan. Want in de ge
heele „rue des Nations" vindt men geen enkele oor
spronkelijke gedachte Het verleden is weer geplun
derd, alsof er geen heden bestaat, alsof er geen toe
komst zal komen. 

Het is al zoo vaak gezegd, dat de wereldtentoonstel
lingen haar tijd hebben gehad. Maar de Franschen 
willen er geld mede verdienen, en zoolang hun dit 
gelukt zullen zij telkens weer een wereldkennis inrich
ten. Als de vreemdelingen maar komen en geld ver
teren, dan is men tevreden. Of de tentoonstelling eeni-

waarde heeft en zoo ja, welke, komt er volstrekt 
niet op aan. 

Het mag een geluk geacht worden, dat Nederland 
in de „rue des Nations" zich onthouden heeft. Wij 
hebben onze oude gebouwen, in nabootsing, al 
overal heengesleept, dat wc ze nu wel eens met 
mochten laten. 

Onze koloniale afdeeling wordt nu reeds zeer op
gemerkt en geprezen. Op (leze lof valt misschien niets 
af te dingen, als men van de stelling uitgaat, dat alle 
middelen, die naar een beoogd doel kunnen leiden, 
gebruikt mogen worden. 

Maar is het eigenlijk niet heiligschennis, dat wij 
nu, 0111 reclame te maken, pronken met afgietsels van 
tempels, die wij niet gebouwd hebben, waarop wij 
geen ander recht hebben, dan dat wat het bezit van 
Java als kolonie ons verschaft ? 

Toen de tempels werden gesticht, waren de Javanen 
nog Boeddhisten. Eater gingen zij tot den Islam over, 
daarna kwamen de Portugeez.cn en eindelijk kwamen 
wij, om te blijven. Dc tempels, VOOT een verheven 
eeredienst bedoeld, worden nu, in afgietsel, aan de 
„badauds" getoond, opdat zoo de aandacht op de Ne-
derlandsche koloniën zal worden gevestigd. 

Wat verwacht men daar echter van 
toonstelling iets tot verlevendiging van 

ooft niemand. Maar, zoo luidt 
wij mogen niet achterblijven 

landen. En daarom, omdat Frankrijk, 

zoo 
rust 

? Dat de ten-
den [ndischen 

handel zal bijdragen <. 
immers de uitdrukkin 
bij andere 
Duitschland en dc andere landen, wier koloniën in om
gekeerde reden staan tot dc ophef, die ervan gemaakt 
wordt, koloniale afdeelingen hebben, moeten wij er 
o:ik een inrichten en, om dit met succes te kunnen 
:loen, moeten wij de oude Bocddistischc tempels plun
deren, hun plechtige, zinvolle beelden als reclame-mid
del gebruiken. 

Aan dc gamelang en dc dansmeisjes hebben wij niet 
meer genoeg. Ook Boedda moet zich ertoe leenen, den 
rojein van Nederland der wereld te openbaren. 

V a n het Trocadero naar de eigenlijke ingang der 
tentoonstelling aan dc Place de la Concorde is een 
heele afstand. Maar tusschen Boedda en de Parisienne 
nog meer. Zij dienen echter beide als reclame-middel 
en dan wint de laatste het van den Indischen vor-
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stenzoon. De Parisiennes van vlccsch en bloed ma
ken, ook zonder reclame, dezen zomer prachtige za
ken. En boven den ingang van de tentoonstelling is 
dan ook, bij wijze van uithangtceken, ccn reusachti
ge Parisienne van gips geplaatst. Die ingang is ccn 
horreur, voor die item uit een esthetisch oogpunt be
schouwt. De tentoonstelling is ook niet mooi, dus 
dc ingang blijft in het karakter. 

En dc Parisienne weet bezoekers te lokken. 

MOTIEVEN. 
ic/K) heeft Anton van de Sandt Anno Domini 

chitect, een verzamel inj schetsen van gevels, 
ar-

inte-

heeft, kan er zich mede troosten, dat 
snelschilder bij uitnemendheid, in de 

rieurs, details, enz. in het licht gezonden, waarvan de 
eerste aflevering onder den titel „Motieven" voor ons 
I n 

liet werk zal compleet zijn in vier afleveringen, met 
te zamen zestig platen, in zincographie en autotypie. 
Elke aflevering bevat vijftien platen, in omslag met 
vignet. 

Er was een tijd, dat zulke verzamelingen opgeld 
deden; wij meenden, dat die lijd voorbij was. De 
heer Van dc Sandt is van een ander oordeel geweest. 
Zijn scheppingsdrang schijnt zóó groot te zijn dat die 
in het bouwen alleen zich niet kan uiten, doch ook 
andere spiegaten noodig heeft. 

Gemakkelijkheid en vruchtbaarheid in het schep
pen is niet ieder kunstenaar gegeven. Wie deze eigen
schappen niet 
Fa Presto, de 
kunstgeschiedenis geen gecerden naam heeft verwor
ven. Dc heer V a n de Sandt schijnt op architectonisch 
terrein de Hollandschc Fa Presto te willen worden, 
zooals Rieth dal al in Duitschland is. 

De heer V a n de Sandt is een vaardig teekenaar. 
Reeds de eerste zes platen, minder fraai, „reisopna-
men uil Bourges en Tours" betiteld, bewijzen dit. 
Waarom hebben echter deze bladen het schetsboek 
verlaten, 0111 de wijde wereld te worden ingezonden? 
Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Wie 
gereisd heeft, geniet laler veel, als hij zijn intieme 
krabbels weer eens voor den dag haalt. Zoo zal hef 
ook den heer Van de Sandt gegaan zijn. Toen hij 
zijn schetsen terugzag, was hei hem, alsof hij Bourges 
en Tours nog eens doorwandelde, kwamen hem aller
lei schijnbaar nietige, maar voor wie ze doorleefd 
heeft toch belangrijke bijzonderheden voor den geest. 
Anderen evenwel kunnen die schetsen dat niet zeg
gen, en dus moet de teekenaar ze alleen als proeven 
zijner vaardigheid in het licht gezonden hebben. Want 
wie van Bourges en Tours wat weten wil, doet beter, 
goede fotografiën te koopen. 

Hel is echter niet als sehetser alleen, dat de heer 
V a n de Sandt zich produceert. Ook als ontwerper zien 
wij hem in de verzameling aan het werk. Hij is niet 
een van die menschen, die meencn, dat gevels de lo
gische gevolgen van platte gronden moeten zijn, want 
plattegronden geeft hij in het geheel niet. Het schijnt 
wel, dat de twee gevels van heerenhuizen op plaat 7 
voor éénzelfden plattegrond gedacht zijn, maar de 
groote afwijkingen van het bovenste deel doen toch 
weer twijfelen. Dc ouderwetschc aquarelmanier met 
al haar likjes en veegjes vond hier toepassing. Naar 
details en materialen moet men raden. 

De achtste plaat vertoont een gedeelte van een 
"ïoekhuis. Hier toont zich de heer Van de Sandt in 
een nieuw licfat. Berlagc heeft hem te pakken, cn dat 
wel zoo, dat dc ontwerper zich zelf geheel vergeet en 
torens, tinnen, overkragingen, chamfreins en rechte 
lijnen uit zijn mouw schudt, of het niets ware. D e 
penteekening is aardig, wat Amerikaanseh ; het huis 

zou, werd het gebouwd, niet gemakkelijk verhuurd 
worden. 

Dezelfde snaar wordt bespeeld in het „winkelhuis" 
van plaat 9. De zwarte lucht, waartegen torens en tin
nen schril uitkomen, wijst op een naderend onwedcr. 
Van den winkelier is niets te zien; heeft de ontwer
per zich ook in het onderschrift vergist, en bedoelde 
hij een ridderslot, zooiets als het kasteel van Gijs-
brecht van Amstel? Het is toch wel een vreemde tijd, 
die zijn winkels met kasteelen verwart. 

Van het landhuis op plaat 10 zijn de gevvasschen 
boonien het mooist, altijd voor wie van zulke gevvas
schen boomen, die niets te maken hebben met het 
wezenlijk groen, houden. Waren die boonien er niet, 
de plaat zou het aankijken niet waard wezen. Noem 
dat nu maar conventier 

Het „trappenhuis" ons op plaat io voorgesteld, doet 
zien, dat de heer Van dc Sandt met zijn tijd weet 
mede te gaan, wal altijd voorzichtig cn verstandig is. 
H an kar is Allah, cn. Muiters zijn profeet, dacht de 
teekenaar, en hij ging zijn „motieven" in Brussel zoe
ken. Als nieuw bekeerde blaakt hij van geloofsijver, 
cn dit doet hem in het grillige zwelgen. Onder deze 
plaat staat het jaartal 1899. 

Daar verscheidenheid behaagt, is het geveldetail 
van plaat 12 meer in modern-Engclschen trant gehou
den. Om de deur zijn de boonien van „Studio" te pas 
gebracht ; ook een bay-window, in den geest van het 
uitstalraam onzer oude bakkerswinkels, ontbreekt niet. 

En nu de volgende plaat. Zij is ongelukkig uitge
vallen en draagt tan ook het ongeluksgetal 1 > V a n 
de hier voorgestelde woonhuisgevels zullen wij maar 
niets zeggen. 

Plaat 14 vertoont ons, hoe de heer Van de Sandt 
zich „een rustoord" voorstelt. Is hier de laatste rust 
bedoeld, cn zien wij dus een mausoleum, met een spits, 
die naar hooger wijst ? Of hebben wij de woning van 
een zonderling voor ons, en zien wij den heer des 
huizes a cheval op den pyloon bij zijn schoorsteen zit
ten, om in deze minder gewone houding te rusten en 
frissche lucht te genieten? Tekst had hier veel kun
nen verduidelijken. 

Dc laatste plaat der aflevering verplaatst ons in 
een bosch Het is geen bosch zooals een schilder u 
dat zou malen, het is het convcntioneele woud van 
den architect Tusschen ue boomen verrijst een bui
tenhuis, dat van zeer vreemde ordonnantie schijnt te 
zijn, dodi dat, vanwege het dicht gebladerte, niet goed 
tc zien valt. Zooveel is zeker, dat er een zwarte vlag 
op staat, halfstok geheschen. Dc dood deed zijn in
trede in het huis, de gordijnen zijn neergelaten ; op 
den achtergrond, in het diepst van het woud, ziet men 
dc droeve stoet der lijkbezorgers reeds naderen. Er 
is stemming 111 deze plaat ; de litcl kon zijn „het huis 
der Rouwe" of zoo iets. 

En daarmede besluit dc aflevering. De ontwerper 
besluit zijn inleiding aldus: „Moge deze verzameling 
zoowel tot oefening als ter aanvulling van soortgelijke 
werken strekken en zoodoende iets bijdragen tot be
vordering der bouwkunst." De heer Van de Sandt 
heeft zich zeker geoefend. Of zijn uitgaaf tot aanvul
ling van soortgelijke werken kan strekken, blijve in 
het midden. Is echter onze bouwkunst door het werk 
bevorderd? Wij gelooven van niet. Wie dit doel wil 
nastreven behoort ccn ernstiger beoefenaar der kunst 
te zijn. Eenige vaardigheid in het teekenen is dan niet 
voldoende. Waren de „motieven" een vijftien, twintig 
jaar vroeger verschenen, men had ze toegejuicht. Nu 
komen zij te laat, als mosterd na den maaltijd. Dat 
de heer Van de Sandt dit niet inzag, doet ons vrec-
zen, dat hij zijn tijd niet begrijpt. 
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V O O R H E T G E R E C H T . 
Men kan niet zeggen, dat de raadszitting, waarin 

de questie van het instorten der huizen in de Pieter 
Nieuwfandstraat. te Amsterdam ter sprake kwam, veel 
licht over die zaak heeft verspreid. Maar de andere in
storting aan de Willebrordusstraat, die verlies van een 
menschenleven ten gevolge had, is door de Amster
damsche rechtbank behandeld, en, welke ook de af
loop zij, het getuigenverhoor leverde heel wat op, waar
in bouwkundigen belang zullen stellen. 

W i j hebben, in een vroeger artikel aangetoond, hoe 
moeilijk het in een geval als dit voor de deskundigen 
is, om vast te stellen, wat dc oorzaak van de ramp ge
weest is. l i e t getuigenverhoor leverde wel het bewijs, 
dat ook ditmaal de puinhoop geen voldoende aanwij
zingen bevatte, om met volstrekte zekerheid te kun
nen aangeven, hoe het ongeluk zich heelt toegedragen. 

E e r wij hierover meer zeggen, evenwel eerst een 
woord ever liet Amsterdamsdie bouwtoezicht, dat voor 
de rechtbank verklaringen heeft afgelegd, die een 
eigenaardig licht op zijn werkzaamheid werpen. 

De inspecteur van het bouwtoezicht deelde mede, 
dat hij de teekeningen der huizen, die bij hem inge
komen waren, niet duidelijk cn onvoldoende achtte, 
waarom hij ze aan den bouwer terugzond. Andere, al
thans gewijzigde teekeningen werden daarop ingezon
den en op grond daarvan werd door de gemeente 
de vergunning tot bouwen verleend. 

Tegen dit alles valt niets in te brengen en men mag 
aannemen, dat, wanneer werkelijk naar de teekenin
gen gewerkt was, het ongeluk niet zou zijn voorge
komen. 

Wat heeft het bouwtoezicht nu gedaan, om te zor
gen, dat zoowel de verordeningen als dc eischen, die 
de openbare veiligheid stelde, in het oog werden ge
houden? D c verhooren doen zien dat dit zoo goed als 
niets is geweest. 

D e inspecteur verklaarde „dat hij nimmer zelf toe
zicht heeft uitgeoefend op eenig werk van beklaagde". 
D e inspecteur inspecteert dus blijkbaar niet. E n toch 
is inspecteeren niets dan in oogenschouw nemen. 

D e ijzeren balken, die de oorzaak van dc ramp zijn 
geweest, waren niet verankerd, ofschoon de verorde
ning zulks cischt. D e bouwopzichter, die belast was 
met het toezicht op den bo iw, was ziek geweest, een 
collega nam zijn taak over, doch moest verklaren 
nimmer bij liet bouwwerk geweest te z i jn! Maar, ware 
de ziekte van den eigenlijken opzichter er niet ge
weest, dan nog zou het toezicht niet veel beduid heb
ben, want deze moest erkennen, slechts éénmaal per 
weck het werk le hebben bezichtigd. 

U i t dit alles kon men zich een begrip vormen, hoe 
de Amsterdamsche bouwpolitie is ingericht, en welke 
waarde zij heeft. Niet bij het uitoefenen van toezicht, 
doch op de kantoorkruk moet men haar zoeken. Wat 
heeft het toezicht op een werk te beduiden, dat slechts 
één per week plaats vindt! 

O o k ter terechtzitting bleek weer, dat het bouwtoe
zicht, steeds op de poli t ieverordening turende en 
niet beseffende, dat het voorkomen van ongelukken 
slechts door voortdurend inspecteeren ter plaatse kan 
geschieden, ccn geheel verkeerde opvatting van zijn 
taak heeft. Natuurlijk gehoorzaamt het personeel hier 
aan wenken en bevelen van hogerhand , en zou het 
ware het vrij, anders optreden, doch dit is een schrale 
troost. 

Verandering kan, na wat indertijd door den raad 
werd besloten, niet uitblijven. Het systeem deugt niet, 
daar is geen twijfel aan. Nie t op Jhet stadhuis, doch 
op de werken moet het bouwtoezicht worden uitge
oefend. Den bouwopzichters moeten niet te veel wer

ken worden aangewezen, opdat zij die verscheidene 
malen per dag kunnen bezoeken, opdat overlading met 
werk geen verontschuldiging meer kan zijn. He t bu
reauwerk, tot ccn minimum teruggebracht, moet door 
afzonderlijk personeel worden verricht. 

D i t alles zal geld kosten. Maar wanneer door die 
uitgave ongelukken voorkomen en menschenlevens ge
red worden, dan is zij goed besteed. 

W i j zijn er benieuwd naar, of de hervormingen spoe
dig zullen plaats vinden, en of zij het gehoopte gevolg 
zullen hebben. 

Z A A K P E N N - B A U D U I N . 
W i j ontlcenen aan de „Nieuwe Rotterdamsche Cou

rant" het volgende omtrent de questie van restitutie 
van beloopcn boete bij den bouw van de Regentesse-
brug te Rotterdam. 

* 

Bij de behandeling op i Februari van het voorstel 
van l i . en W. van Kotterdam tot afwijzing van het 
verzoek van de firma Penn en Bauduin om restitu
tie van beloopen boete, heeft de heer D e n H e l d twee 
aan B. en \ \ . onbekende brieven in het debat ge
bracht, ccn van den adjunct-directeur V a n IJsselsteijn 
en ccn van den over het werk den bovenbouw der 
Rcgentessebnig gestelden ingenieur Broekman, 
brieven, die den indruk moesten maken, alsof door 
dc schuld dezer ambtenaren een deel der vertraging 
was ontstaan, waarvoor adressanten met boete zijn 
gestraft, en het vermoeden moesten wekken, dat de 
ambtenaren der gemeente in deze niet de geheele 
waarheid hadden gezegd. Dientengevolge is toen de 
behandeling gestaakt en B. en W . gelegenheid ge
geven tot onderzoek. 
. Zoodra het verslag dier zitting in het bezit van 
B. en W . was, den 13 Februari, hebben zij de com
missie voor de plaatselijke werken uitgenoodigd hen 
daartoe in staat te stellen. Onder dagteckenihg van 
26 Februari ontving deze de opheldering van den d i 
recteur der gemeentewerken, die hierachter is afge
drukt. Deze gewerd B. en W . nevens haar schrijven 
d.d. () A p r i l , het verslag behelzende van hetgeen z i j . 
verder heeft verricht, terwijl hun tevens is toegezon
den hel omvangrijke in dat schrijven vermelde mate
riaal, dat B. en W . thans ook aan den R a a d ter ken
nisneming overleggen. 

Geli jk blijken zal zeggen B. en W — stellen 
deze bescheiden het buiten allen twijfel, dat beide 
bovenbedoelde brieven niet betrekking hebben op 
i enige den voortgang van het geheele werk beheer-
schende levering, doch slechts golden een onderdeel, 
nl . de ankerbinten, die, los van de dragende deelen 
der brug, bij wijze vart trekstangen de landhoofden 
onwrikbaar met elkander moeten verbinden en wier 
juiste afmetingen eerst te geven waren, nadat de ge
heele ijzerconstructie aangebracht was. Hieruit vloeit 
voort, dat er voor onze ambtenaren hoegenaamd geen 
reden geweest is, van deze correspondentie in bijzon
derheden melding te maken en dat adressanten er de 
vertraagde oplevering in geen enkel opzicht mede 
kunnen verontschuldigen. W i j verwachten, dat de 
Raad tot dezelfde slotsom zal komen en dat zijn 
geacht mede-lid, wien de brieven waren gesuppedi-
teerd, gevoelen zal, dat hij op een verkeerd spoor is 
gebracht, door dien hem zoo kort vóór de zitting stuk
ken zijn overhandigd, die in het dossier ontbraken, 
00 jenschijnlijk met de bedoeling om thans ongegrond 
gebleken argwaan te verwekken. W i j betreuren dat 
zoo aanstonds op eene eenzijdige beschuldiging van 
particulieren, die aan een geldelijk nadeel te ontko
men trachten, partij gekozen is tegen de ambtenaren,. 

die zeer zeker voor al hun daden ter verantwoording 
kunnen worden geroepen, maar aan den anderen kant 
gerechtigd zijn hun natuurlijken verdediger tc zien 
in het bestuur. A l s eene goede zijde van het geval 
beschouwen wij het echter, dat daardoor eene derge
lijke beschuldiging in het openbaar tot helderheid 
moet worden gebracht. Ambtenaren toch die hun 
plicht doen jegens de gemeente en daartoe met veler
lei belangen in botsing komen, ontbreekt het niet aan 
tegenstanders, die zich niet ontzien op hun goeden 
naam af te dingen. Evenzeer als ccn gegronde be
schuldiging gevolgen moet hebben, behoort een uit 
de lucht gegrepene te worden ontzenuwd ; maar daar
toe behoort men haar te kennen. W i j vertrouwen dat 
de Raad, waar misbruiken beweerd worden, tot het 
verkrijgen van klaarheid zal wil len medewerken, maar 
ook ons korps ambtenaren zal hoog houden tegenover 
oppervlakkige en ongegronde beschuldigingen. Te 
rugkerende tot het verzoek van adressanten, mecnen 
wij , dat hoezeer hunne houding in deze o. i . ook af
keuring verdient, dit geen element mag zijn bij dc 
beslissing. Onafhankelijk dus van hel thans behan
delde incident, verklaren wij echter dat bij het plaats 
gehad hebbend onderzoek ons geen enkel feit bekend 
is geworden dat ccnigen invloed op ons advies zou 
kunnen uitoefenen. Ongewijzigd wordt het dus door 
ons gehandhaafd. 

De commissie voor de plaatselijke werken legt, een 
rapport over vim den directeur. T e n einde zich ech
ter een zelfstandig oordeel te vormen en B. en W . 
volledig te kunnen inlichten, heeft zij inzage genomen 
van al de brieven, die tusschen de directie en de 
aannemers zijn gewisseld; van de week rapporten en 
teekeningen, die zij mede hierbij overlegt, terwijl hare 
voorzitter de heeren r"enn en Bauduin nogmaals in de 
gelegenheid gesteld heeft (en ditmaal in tegenwoor
digheid van de directie en den ingenieur Broekman) 
om hunne bezwaren mondeling toe te lichten. 

N a kennisneming van al deze stukken is de com
missie eenparig tot de overtuiging gekomen: 

10. dat de brieven, door den heer D e n H e l d in het 
debat gebracht, uitsluitend betrekking hebben op de 
ankerbinten en de stoelen, waarop deze rusten ; 

20 dat de teekeningen van de essentiecle deelen 
der brug vóór 9 Juni aan de heeren Penn en Bauduin 
zi jn gezonden en daarop betrekking hebbende bestel-
lingslijsten hun 18 Juni hebben bereikt ; 

30. dat die van de ankerbinten daarop dadelijk zijn 
ter hand genomen, en dat, zoo zij iets later gereed 
zijn gekomen, dan onder normale omstandigheden het 
geval zou zijn geweest, zulks alleen daaraan te wijten 
is, dat, terwijl gezegde ankerbinten op de bestektce-
keningen i n één doorloopend geheel waren aangege
ven, zij op de detailteekeningen elk in 3 deelen zijn 
uitgewerkt, op grond van overleg met de aannemers; 

4 a dat, waar in den brief van 17 Augustus door 
den adjunct-directeur gesproken wordt van een „on
wil lekeurig verzuim", er eigenlijk volstrekt geen ver
zuim heeft plaats gehad, daar het oponthoud van 
hoogstens 7 dagen alleen is veroorzaakt door de toe
vallige omstandigheid, dat het verlof van den adjunct
directeur samenviel met de reis van den ingenieur 
Broekman naar Duitschland, tot keuring van het ma
teriaal, en een ontmoeting op een dier dagen door 
misverstand verijdeld werd, waardoor zij de gelegen-
reid tot het vereischte overleg mis ten; 

5 a dat die teekeningen niet zijn ingetrokken, doch 
op de fabriek zijn gebleven en 30 November door 
een gewijzigde teekening zijn vervangen; 

60. dat die wijziging, welke slechts enkele maten 

betrof, in het belang van het werk zoo laat mogelijk 
moest worden vastgesteld, en da l steeds voor oogen 
werd gehouden, zooals aan de aannemers was medege
deeld, tot die vaststelling over te gaan, zoodra behoef
te aan die tcekening m<x-ht ontstaan ; 

70. dat dus door de directie geenerlei verzuim is 
gepleegd, en 

80. dat overigens de brieven die, zooals sub 1 ver
meld, alleen betrekking hebben op de ankerbinten 
niet tocbehooren, die Dij de berekening der boete 
geheel buiten beschouwing zijn gebleven, niets ter 
zake afdoen. 

De commissie heeft getracht ook ccn ander punt 
tot klaarheid te brengen, dat ccn rol speelt in de dis
cussion, de bewering namelijk van Penn en Bauduin, 
dat de directeur, in tegenspraak met hetgeen op de 
aanwijzing is gezegd, hun zou hebben toegestaan de 
bngsliggcrs in twee stukken tc maken. D i t is haar 
niet gelukt. Penn en Bauduin blijven bij hun .bewe
ren, de directeur herhaalt dat hij zich daarvan niets 
herinnert en voegt er bij, dat het hem minst genomen 
zeer onwaarschijnlijk voorkomt, daar hij zich steeds 
van het geven van dergelijke inlichtingen onthoudt. 
Het misverstand blijft dus bestaan, maar de commis
sie meent dat, als deze constructie werkelijk voor hen 
zulke naderlige gevolgen kon hebben, zij zich niet, 
uit vrees voor „captie met de directie, zouden hebben 
weerhouden om met kracht er tegen op te komen en 
zich niet bqjaald zouden hebben tot ccn zwakke aan
merking in den brief van 1 1 Juni, waarin hun bezwaar 
voornamelijk gegrond is op vrees voor beschadiging 
bij het vervoer, ccn bezwaar dat door de directie ter
stond is opgeheven, door bakken voor dat vervoer te 
hunne beschikking te stellen, terwijl overigens het 
oponthoud van twee maanden, dat deze wijze van 
constructie hun berokkend zou hebben, ons zeer over
dreven voorkomt (zie correspondentie van Penn en 
Bauduin met voorzitter). 

De heeren Penn en Bauduin hebben in den brief 
aan den voorzitter der commissie, dato 16 Maart, een 
punt aangeroerd, waarop tot nu toe niet was gewzeen. 
. In art. 7 van het bestek staat: 

A l . 3. „Vóór of op 1 October 1898 (later veranderd 
„in 1 November) moet het geheele werk op de fabriek 
„van den aannemer voltooid zijn, zoodat, indien zulks 
„verlangd wordt, de aanvoer der verschillende onder-
„dcelen onmiddellijk kan plaats hebben." 

A l . 4. „Binnen veertien dagen na kennisgeving moet 
„dc aannemer zorgen, dat de verschillende deelen, in 
„de volgorde die dc directie aangeeft, alsdan op de 
„plaats van opstelling zijn aangevoerd." 

A l . 5. (buiten beschouwing). 
A l . 6. „Zes weken na de vermelde kennisgeving 

„moet de geheele bntg voltooid zijn, met inachtne-
„ming van de bepalingen omtrent het verven in § 5 
beschreven." 

Deze kennisgeving zou, volgens de heeren Penn en 
Bauduin, niet gegeven zijn, en zij verklaren dus niet 
te weten, waarom de datum der eindoplevering, die 
met deze kennisgeving in verband staat, op I D e 
cember is bepaald. 

De directeur deelt de commissie dienaangaande 
mede, dat eene formeele kennisgeving niet is gedaan 
en ook niet gedaan is kunnen worden, omdat, wegens 
te weinig ruimte, het geheele werk niet op de fabriek 
voltooid kon worden, vóór dat de afzending van een 
gedeelte was begonnen, dat daarom aan de aanne
mers vergunning was gegeven om deelen naar Rot 
terdam te verzenden, naarmate ze gereed kwamen, 
om alzoo op de fabriek plaats voor de volgende te 
maken. Indien de aannemers in staat waren geweest 



om aan die bepalingen van het bestek te voldoen, dan 
zou, daar het metselwerk van den onderbouw bijtijds 
gereed was, er geen enkele reden geweest zijn om 
die kennisgeving niet veertien dagen vóór I Novem
ber verzonden te hebben, zoodat, naar meening van 
de commissie, de heeren Penn en Bauduin zich zeker 
niet op de afwezigheid eener schriftelijke kennisge
ving mogen beroepen. 

Hoewel de commissie, op de gronden in vroegere 
rapporten ontwikkeld, volhardt bij hare meening, dat 
er termen zijn om Penn en Bauduin ontheffing van 
boete te verleen en, verzwijgt zij niet, dat, nu de ge
heele loop der zaak in alle bijzonderheden is nage
gaan, bij verscheidene leden twijfel is gerezen, of de 
houding dier firma de consideratie rechtvaardigt, 
waarmede zij is behandeld. 

A a n de ophelderingen van den directeur der ge
meentewerken ontkenen wij het volgende: 

„In mijn rapport van den 5 September 1899, bij 
uwe commissie ingediend, naar aanleiding van het 
adres der heeren Penn en Bauduin te Dordrecht, staat 
het volgende: 

„Dc eenigszins late toezending van de teekening 
der ankerbinten heeft geen invloed uitgeoefend op 
de berekening der boete, daar deze binten altijd nog 
vroeger geleverd zijn geworden dan de liggers, en 
ten laatste het gereedkomen der brug feitelijk uitslui
tend op deze gewacht heeft en dus ook de boete alleen 
daardoor is bepaald geworden." 

Ik stel er prijs op, hierbij te constatceren, dat ik 
dus ook deze questic onder de oogen gezien heb. 
Waar, van verschillende kanten, naar aanleiding van 
hel te berde brengen der brieven door den heer Den 
Held , de veronderstelling geuit is, als zou ik of 1111 ]ii 
personeel, heeren burgemeester en wethouders niet 
alle stukken ter inzage gegeven hebben, waarover wij 
de beschikking hebben, zij uitdrukkelijk vernield, dat 
er voldoende gegevens in het dossier waren, om de in 
het debat gebrachte gezichtspunten te weerleggen. 

Voor alles worde opgemerkt dat de zoogenaamde 
ankerbinten, waarop de later gezonden teekeningen 
betrekking hebben, in geen enkel verband staan met 
de hoofdconstructie der brug. De dragende deelen 
liggers en platen) moeten zich toch geheel vrij kun

nen bewegen van dc in rust blijvende ankerbinten. 
Het later komen van deze had dus niet den minsten 
invloed op het gereedkomen der brugconstructie. Zoo-
als ik in mijn rapport van den 4 A p r i l 1899 mede
deelde, is de datum, volgens welken de boete gere
kend wordt, (18 Maart 1899), die, waarop de laatste 
hoofddcelcn der brug, zijnde de dekplaten boven de 
hoofdliggers, hier ter stede aangevoerd zijn. Een der 
bewuste ankerbinten, waarop de teekening betrekking 
heeft, gezonden bij hel schrijven van den heer Van 
IJsselstcijn, was toen reeds lang aangebracht, terwijl 
tegelijkertijd met die dekplaten ook het andere an
kerbint gezonden werd. Duidelijkheidshalve volgt hier 
nog eene opsomming der data, die op deze levering 
betrekking hebben: den 3 Augustus 1898 werden 
de teekeningen dezer ankerbinten naar de fabriek 
toegezonden ; eenige dagen na dien datum werden 
de daarop betrekking hebbende gewiehtsstaten dooi
de fabriek aan rle directie, ter controleering, overhan
digd ; den 17 Augutits d. a. v. werden deze staten, 
door de directie goedgekeurd, aan de heeren Penn en 
Bauduin gestuurd. 

Het „onwillekeurig verzuim", waarop die brief wijst, 
heeft betrekking op ccn langer tijdsverloop tusschen 
de toezending door de fabriek en de retourneering 
door de directie, dan wel gebruikelijk is. l ' i t de op

gegeven data blijkt, dat dit hoogstens eenige dagen 
kan betreffen. 

Volgens schrijven der heeren Penn cn Bauduin, 
lagen de betreffende materialen, die onmiddellijk na 
den 17 Augustus besteld waren, den 20 September 
ter keuring gereed. In dezelfde maand zijn deze nog 
gekeurd en in October op de fabriek aangevoerd. 
Volgens de weckrapporten, is er eerst in de week 
tusschen den 27 November en den 3 December „een 
begin gemaakt met het afschrijven der ankerbinten". 
Eerst in de week tusschen den 25 cn den 31 Decem
ber werd eenigszins krachtig begonnen „met het bo
ren en verder afwerken van hoekijzers cn platen voor 
de ankerbinten." Den 17 Maart werden de laatste 
dekplaten naar Rotterdam verzonden. Den 18 Maart 
de laatste ankerbinten. Het gereedkomen der brug 
heeft gewacht op het afklinken der bedoelde platen ; 
niet op liet opleggen der ankerbinten, dat reeds ge
schied is, lang voor dat het dek gereed was. Waren 
dus de teekeningen voor de ankerbinten vroeger in 
gezonden, dan zou de brug geen dag vroeger zijn ge
reed gekomen. O o k kan de firma Penn en Bauduin 
niet beweren, dat door de vertraagde 'levering der tee
keningen, er eenige opeenhooping der werkzaamhe
den is ontstaan, zoodat dientengevolge de verschillen
de werken te zamen kwamen en er aan de hoofddce
lcn minder vlug kon gearbeid worden. 

Ware dit het geval geweest, dan zou er, na de aan
komst van het ijzer der ankerbinten op de fabriek, 
ol niet meerder personeel of althans met hetzelfde 
aantal werklieden moeten gearbeid zijn. Het tegen
deel blijkt uit de weckrapporten. 

Terecht zag de fabriek in dat, toen men eenmaal 
begon niet de aflevering der hoofdliggers, men zich 
voor het gereedkomen der ankerbinten, die slechts 
1/6 a 1/7 deel van bet overige werk vormden, niet 
bijzonder behoefde te haasten. De eersten beheersch-
ten het gereedkomen der brug. Daarom vond ik ook 
vrijheid, u voor te stellen, om den tijd, ingenomen 
voor het maken der teekeningen van die deelen, van 
de boete af te (rekken. Motieven (an hetzelfde te doen 
voor de teekeningen der accessoire deelen bestonden 
er m. i . niet. E r was een goede en afdoende reden, 
dat het ijzer, dat reeds in October aangevoerd werd, 
eigenlijk eerst legen het eind van November kon ver
werkt worden. Het gebrek aan ruimte op de fabriek 
was hiervan de oorzaak. Feitelijk kon met de anker
binten eerst begonnen worden, toen de hoofdliggers 
gereed waren en deze van de fabriek waren wegge
voerd. 

N u echter het feit, dat de heer Broekman op het 
laatste oogenblik (30 November) nog wijzigingen in 
de teekeningen gebracht heeft. V a n den aanvang af 
heeft genoemde ingenieur den fabrikanten medege
deeld, dat de teekeningen der ankerbinten nog zouden 
moeten herzien worden. Zulks geschiedde niet, omdat 
cr fouten in waren, doch om de volgende reden : 

De ;uikerbinten vormen het verband tusscnen land-
hoofden cn pijlers. Het was noodig om op het laatste 
oogenblik de juiste, vroeger opgenomen maat, te con-
trpleeren met de werkelijke. De mogelijkheid was toch 
niet uilgesloten, dat er eenige zetting in de landhoof-
den gedurende den bouw zou hebben plaats gehad. 
Werkelijk bleek het, bij de hernieuwde opname, dat 
zulks het geval was. E é n der binten moest dus iets 
ingekort worden. Bovendien moesten zij iets in hoog
te worden afgenomen, in verband met de intusschen 
geleverde graniet blokken. De heer Broekman had de 
firma altijd op deze laatste wijzigingen opmerkzaam 
gemaakt, doch ook hierop behoefden de werkzaam
heden niet te wachten. A l l e hoekijzers konden toch 
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geboord worden en herhaaldelijk heeft hij aangedron
gen 0111 met dezen arbeid een aanvang te maken. 
Ö Onjuist is ook de opmerking van den heer Den 
He ld , dat door deze verandering der liggers meerdere 
kosten veroorzaakt zijn geworden. 

D e vier kanten ..cr platen moesten toch, „rondom 
ter breedte van 3 111M., cn van de hoek- en profiel-

ijzers de beide einden, minstens 5 m.M. worden afge
schaafd of gefraisd." In plaats van schaven heeft men 
nu toegestaan te rissen en te hakken, hetgeen boven
dien voor de fabriek gewenscht was, omdat daar geonc 
behoorlijke schaafmachines, groot genoeg voor deze 
werkstukken zijn. He t blijft natuurlijk hetzelfde, of 
men 8 of 10 111M. op deze wijze afneemt. Slechts eenig 
meerder materiaal gaat daardoor verloren. Dit nu is 
den aannemer bij de verrekening vergoed geworden. 

K a n ik aan de vertraagde inlevering der teekenin
gen voor dc ankerbinten geen argument tot boete-
ontheffing verbinden, evenmin kan ik zulks doen aan 
het ook nu weder in de discussie te berde gebrachte 
argument, omtrent hetgeen ik den heer V a n Aarde» -
ne zou hebben medegedeeld, wat betreft het in één 
stuk leveren der hoofdliggcrs. De indruk, dien de heer 
V a n Aardennc in dit opzicht gekregen heeft, moet op 
een misverstand berusten. T c meer geloof ik zulks, 
omdat in een bij het dossier gevoego schrijven van 
den luni 1898, geteekend door den lieer V a n IJssel
stcijn, de volgende zinsnede voorkomt 1 

„Zooals u uit dc teekening zien zult, moeten de 
hoofdliggers uit é é n stuk vervaardigd worden. Zulks 
is op de aanwijzing medegedeeld en ik vind geenc 
vrijheid, tot eene wijziging mijne toestemming te 
geven, die zeer ten nadcele der constructie zoude zijn." 
* Waarlijk, waar op dezen brief toen nimmer eenige 
tegenspraak is gevolgd, daar is toch dc waarschijnlijk-
reid groot, dat de heer V a n Aardennc niet zoo ge
heel overtuigd was van zijn goed recht. 

A a n het eind van dit rapport, blijf ik de meening 
handhaven, op de vroeger uitvoerig behandelde gron
den, dal vrijstelling van boete gewenscht ware; met 
kracht verwerp ik daartoe echter de argumenten, in 
de zitting van den gemeenteraad van den I Februari 
LI., door den heer Den H e l d ter tafel gebracht. 

Deze ophelderingen zijn mede onderteekend door 
den adjunct-directeur der gemeentewerken. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer dc Rcdactcm ! 
N u de vertalingen uit Ruskin's „Zeven Lampen der 

bouwkunst", welke in uw blad onze aandacht eenigen 
tijd hebben gevraagd, hebben opgehouden te verschij
nen, is het, dunkt me, een bill i jke plicht een woord 
van dank te brengen aan den heer A . W. W . die ons 
het genot heeft verschaft, zij 't dan o o k slechts in 
brokstukken, met genoemd werk kennis te maken. 
Want zeker is het velen onzer niet gegeven: 10. het 
Engelsch zoo goed machtig te zijn 0111 Ruskin in die 
taal te begrijpen, 20. ontbreekt velen daartoe tijd en 
gelegenheid. 

Het is hier niet de plaats over de denkwijze van 
Ruskin te discutceren, hoe men over zijne opvattin
gen ook denke; z e k e r is het, dat zijne taal niet die 
is van een gewoon en alledaagsch artist, dat hij ons 
dikwijls meesleept en bekoort op eene wijze, al? zel
den bij dergelijke onderwerpen voorkomt. Deden zulks 
deze brokken vertalingen reeds, hoe zal dat dan niet 
't gehcele werk 't geval z i jn! Waar somtijds in enkele 
bouwk. bladen s'tukken te lezen staan, men zou zoo 

zeggen, geschreven voor kinderen, was 't mij en hoop 

ik velen een dankbaar oogenblik zulke schoone en 
mannelijke taal als die van Ruskin te kunnen genie
ten, zood'al i k bijna zou durven hopen, dat de heer 
W'\ o n s o o k uit de overige werken van R. nog tets te 
•H meten geve. Vo„r: .?ker geenc gemakkelijke taak. 

G . I loc igachtcnd 

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

VOr-AVENHAGE. Dc door „Arti et InduHriae" benoemde com
missie, bestaande uit de heeren F. J . Bolinfante, M. J. Drechsler, 
E, W. V Kerling, J. H. Latour en A. M. van Oven, belast met 
bet uitbrengen van een praeaddes op het rapport van de com
missie van deskundigen uit „Architectura etAmicitia te Amster
dam, over de wgziging van de teekenakten, voorgesteld door de 
heeren H. L. Boersma c. s. bij adres aan den Minister van Bmnenl. 
Zaken 8 September 1*99, heeft als haar gevoelen doen kennen: 

lo. dat sfl in hoofdzaak z i c h kan vereenigen met de beden-
kinooD, in bovengenoemd rapiort neergelegd, omtrent da schei
ding van het hand- en rechtlijnig teekenen in een grondakto voor 
het teekenen M. O.; 

2o. dat zjj do aanteekeningen Mi C l - « volkomen kan billuken, 
indien het schematisch plan, op pag. lti van het oorspronkelgk 
adres der beeren Boersma c. s. Toorkomende, worde bijgevoegd 
een kolom „Bouwkunde", zoodat bij bet examen in de daarmede 
verwante vakken, ook oou algemeene kennis vin constructie- en 
stijlleer worde gevorderd; 

80. dat absoluut uit het examen M*. worde verwijderd de werk
tuigkunde, zoodat dit examen zich uitsluitend op het gebied der 
bouwkunde blijve bewegen; , 

4o dat zjj het examen Mi 1! als geheel op zich zeil staand, 
onnoodig acht, doch in de vereeniging van examens Mi, A en 
M 1 B de vereischten aanwezig ziet tot een degelijke grondakte 
voor het teekenen, zooals het rapport bedoelt. 

— De Staatscourant no. 112 bovat het verslag van den toestand 
der Kyks-academie van Beeldends Kunsten over 1899. Daarin ia 
o. a. opgeuomen een lijst van de geschenken, aan de boek- en 
prentverzameling der academie verstrekt. 

— Het gemeentebestuur van Brussel beeft besloten den gothi-
schen gevel van het stadhuis aan den kant van de straat Tc'te-d'Or 
geheel te laten restaureeren, ou dit kunstwerk in eigen beheer 
te laten uitvoeren. 

AKSTEHIMM. Woensdag 30 dezer zal de algemeene vergadering 
der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst gehouden wor
den in het maatschappelijk gebouw iu de Marnixstraat alhier. Na 
de behandeling van verscbi lende huishoudelijke zaken, het uit
brengen van verslagen, de verkiezing van bestuursleden en van 
een voorzitter, het rapport van beoordeelaars der prijsvragen, het 
uitreiken van bekroningen, komt het adres ter sprake, aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend in zake het wets
ontwerp betreffende de .Volkshuisvesting", door den heer Mr.H. 
Verkoutereu ingeleid. 

Xa alioop der vergadering, des namiddags te ongeveer 2i uren, 
zal een gemeenschappelijk bezoek gebracht worden aan: 

lo. het nieuw gebouwde en ingerichte proefstatien van bouw
materialen van de heeren Koning en Bienfait, aan de Da Costa-
kade, en 

2o. de in uitfo?rirtg zijnde werken van de nieuwe koopmans
beurs aan bet Damrak. 

Mes namiddags te 5 uren zal gelegenheid bestaan om deel te 
nemen aan oen gemeenschappelgken maaltijd in het hotel Kras-
napolsky. 

LBEOWAROE*. Het Friesch Genootschap en de Vereeniging tot 
bevordering van vreemdelingenverkeer alhier zyn van plan eene 
tentoonstelling te organiseeren van antieke goud- en zilversmid*-
werken. In den nazomer zal zij plaats hebben. 

Dit is dus eene tentoonstelling nitt uitsluitend vau Friesch, 
maar van alt* antieke goud en zilversmidswerk 

Als DU ieder meewerkt, zgn kasten eens opent en tgdelijk af
staat, wat bij bezit, kan de verzameling buitengewoon mooi wor
den. Verscheidene gemeentebesturen, kerkvoogdgen en particu
lieren hebben reeds beloften daaromtrent gedaan. Er zit hier veel 
moois aan gedreven en gegraveerde schotels, kannen, bekers, 
sieraden enz. 

In het museum van het Friesch Genootschep zal de verzameling 
worden uitgestald. De veiligheid der ingezonden voorwerpen loopt 
daar geen gevaar; bovendien stellen è« bet Frioech Genootschap 
• n de Vereeniging tot bevordering van vreemdelingenverkeer zich 
aansprakelijk voor de verplichtingen tegenover de inzenders. De 
voorwaarden van inzending zgn zóódanig, dat voor de eigenaars 
volledige zekerheid gewaarborgd wordt. 

Wg vernemen dat de uitvoeriogscommissie, die al sedert eenige 
maanden deze tentoonstelling voorbereidt, niet ongenegen is om 
een systematischen catalogus te laten drukken, waardoor deze 
expositie eenige blgvende waarde verkrijgt voor de kunstgeschie
denis. 

Genoemde commissie heeft tot eere-voorzitter, den heer Mr. 15. 
P. baron van Harinxma thoe Slooten, commissaris der Koningin. 

(Ltetrw, Cl.) 
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HAARLEM. Te dezer ntc.de is eene afdoeling opgericht van de 
„Technische Vakvereniging". 

BKVKIIWI.IK. De Gemeenteraad besloot een crediet toe te staan 
om den heer J. de Koning, civiel ingcuiour te Amsterdam, 
plannen te doen ontwerpen tot verbetering van den waterweg 
naar deze gemeente, welke met bet oog op de zich steeds uit
breidende scheepvaart in zeer onvoldoenden toestand verkeert. 

— Aflevering 5 van De Nutuur (uitgave van J. G. Iiroesc te 
Utrecht) bevat: 

Lichtende Planten, door Dr. H. J. (Jalkoen. - Het voortbrengen 
van vuur, voorheen en thans (vervolg en slot), door Dr A J. C. 
Snijders. — l'it het g»bied der metingen, door 1. Brandt. — De 
verpleging der gewonden io den oorlog (vervolg en tl nu, door 
Dr K. O. Kijken*. - Tusschen mensch en asp, door Dr. H. J. 
CalkoeD. — Verscheidenheid op fotografisch gebied, door Dr. J. E. 
Rombouts. — De acetyleenindustrie op haar tegenwoordig stand
punt, door Dr. L. Bleekrode. — Chemicaliën voor fotografie in 
tabletvorm, door L)r. J. E. Kombouts. — Voorschriften tot een 
eerste hulpbetoon bjj ongevallen io electrische bedrijven.—Boek
aankondiging. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, door 
Ant. Pannekock. — Correspondentie. — Korte mededeelingen. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den Waterstaat in Ned.-Indië in: 
benoemd tot opzichter le kl. de onz. 2e kl. II. F . Meeng; 

tot opz. 2e kl , de opz. Sc kl. J. Ch. Swaab, H. L . E. Hornung 
en J . A. den Hartog; 

tjjdeljjk g e s t e l d ter beschikking van den directeur der 
burgerl. openbare weiken, teneinde dienst te doen als opz. 3e kl., 
de ambtenaar op wachtgeld II. O. A. Heunevelt, laatst die be
trekking hekleed hehbood». 

Bij den dienst van het Grondpeilwezen: 
o v e r g e p l a a t s t naar Laroerjg Pandjang (Batavia) de tijdel 

boormeester W. Put, thans belast met de artesische boringen te 
Kendal (Semarang); naar Semnrang ter voortzitting der boringen 
te Kendal de tijdel. boormeester J. D P. Xaiiinuii, thans werk
zaam te Paroeog Pandjang (Batavia). 

— De boer K. J Schill. te Spijkenisse. is benoemd tot tijdel. 
adjunct-ingenieur bjj deu uanleg van havens uan bet Zij po met 
daartoe behoorende werken, in verband met de stoomtramwegen 
Zjjpe- Brouwershaven en Willtmspolder—Steenbergen. 

— De heeren .1. II. Pcllinkbof, te Zwolle, en B de Joug, te 
1'ranekeradeel. zijn bonoemd tot buitengewoon opzichter bij de 
werken in verband niet den aanleg van stoomtramwegen, inge
volge de wet van 23 Mei 1899. 

— De civiel en louwkundig ingen'cur J. J . L. Bourdrez, op 
verzoek eervol ontslagen leeraar aau de Kon. Militaire Academie 
te Breda, is in dienst getreden als ingenieur bij het ingenieurs
bureau Beversen eu Van Heurn, om later geplaatst te worden 
bjj de uitvoering van de ljjn Rotterdam 's-Gravenhage—Sckeve-
ningen van de Zuidhollandsche electrische spoorwegmaatschappij. 

— De n ŝpirant-ingt nieur dor telegraphie P. H. G. Montenberg, 
wordt mei 1 Joni overgeplaatst van's-Hertogenbosch naar Zwolle. 

— Tot opzichter bij den di»nnt dor gemeentewerken te Breda 
is benoemd de beer J. Tiiniiiers, bouwkundig opzichter, tijdelijk 
te Amsterdam. 

I — Bekwaam bouwkundig opzichter-teekenaar om 
direct in dienst te treden. Salaris van f 0') a t 100 per maand. 
Brieven met uitvoerige inlichtingen fr., lett. A.. aan het Haar-
lemsch Dagblad, Haarlem. 

— E l e c t r o - t e o h n i s c h o p z i c h t e r gevraagd in tijde-
ljjken dienst, in s-aat electrische installation te ontwerpen en be-
grooten en toezicht t" houden op de uitvoering. Salaris f 100— f 120 
per maand. Brieven fr., met refer., n°. 655, aan Seyflïardt's Centr. 
Ann -Bur., Amsterdam. 

— O n d e r w i j z e r in het schilderen aan de ambachtsschool 
te Goes. Aanv. salaris / 625. Acte 1. o teekenen strekt tot aan
beveling. 

— Bij de Maatschappij t o t exploitatie van Staatsspoorwegen 
zal io den loop der maand Juli examen worden gehouden voor 
adspirant opzichter bjj de 3e afd. van weg en werken (seinwezen, 
electrotechniek, verliohting). In afwijking van de bestaande voor
waarden van benoembaarheid tot opzichter bjj den dienst van 
weg en werken wordt voor dit examen het overleggen van ge
tuigschriften of diploma's niet gevorderd en de minimum-leeftijd 
van 23 op 25 jaren gesteld 

— Opzichter tot het houden van toezicht bjj het maken van 
rijzen dammen. Brieven franco, onder motto „Opzichter", aan het 
bureau van „De Opmerker" (Zie advert, in dit no.) 

— Bouwkundig opzichter Brieven franco, bij Kemink & 
Zoon's boekhandel te Utrecht. (Zie aavert in dit ito.) 

— Bouwkundig teekenaar. Brieven franco, aan Ducroissi 
Goetzee's boekhandel te Rotterdam. (Zie adveit. in dit no) 

— Bouwkundig teekenaar. Brieven onder letter J , aan 
de Gebroeders Van Cleef, boekhandelaars te 's-Gravenhage. (Zie 
advert, in dit no.) 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— I.ecraar aan dc Koninkljjke Militaire Academie te Breda 

tegen 1 October «... in de Burgeljjke- en Schoone Bouwkunde 
en het Bon wkundiir teekeren. Aanvan»straktement / 2200. Do 
benoeming geschiedt voorloopig voor één jaar. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

(Dienstaanbiedingen in beknopten 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.) 

— Iemand zoekt plaatsing als onderbaas of ter assistentie van 
bouwkundig opzichter-teekenaar. Adres letter K. aan het Bureau 
vaa „De Opmerker". (I) 

INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE V A K VEREENIGING. 
MARNIXSTRAAT 360, AMSTERDAM 

2 Bouwk. teek, leeft.' resp. 21 en 22 j . , ongeh., verl. 
sal. resp. /6b en ï /5c. 

2 Bouwk. opz., leeft. resp. 23 en 30 j . , resp. geh. en 
ongeh., verl. sal. resp. / jc en / 9c. 

1 Opz.-teek., leeft. 26 j . , geh , verl. sal. / 110. 
6 Opz.-teek., leeft. resp. 23, 21, 21, 23, 23 en 26 j . , 

ongeh., verl. sal. resp. f/O, f60, /6e, /60, 
/ 60, /90 a /ico. 

3 \ \ erktuij>k. teek , leeft. resp. 21, 19 cn 21 ]., ongeh., 
verl. sal. resp. / 50 a /6r, / 60 en / 50 a/60. 

I Werktuigk. en electric, leeft. 29 j . , ongeh., verl. 
sal. boven /'70. 

I Cj z.landm., leeft. 38 j . , ongeh., verl. sal. / 125. 
1 Waterborwk.-opz., leeft. 22 j , ongeh., verl. Fat, 

/ 60 a / 70. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, ^ 
Kantoor 

Mem. San. Inst. L O N D O N . 
ISO De Buy terkade, A M S T E R D A M , Filiaal: .16 Itokin. 

Shanks 
Closets, IVaschta'ëls, Urinoirs enz. — V E E ff A B » 11« 6 M ' V f c T ï T I U T ï ï 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen 
lecken.ngen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

Y A N R I J N & Co., SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. 

Kontoor en Magazijn Blocmkweekcr-
Straat 134 b.jd. Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

GJ-l as verzil vering-
voor de grootste maten. 

L van der Hoornf 
DONKERSTRAAT 17. UTRECHT. 
Fabriek van ELECTRISCHE SCHEL

L E N , NUMMERBORDEN, T E L E 
PHONE^ BLIKSEMAFLEIDERS eu. 

Complete installation voor GAL* 
VANOPLASTIEK, VERNIKKELEN, 
VERGULDEN, VERZILVEREN enz. 

DYNAMO'S, ELEMENTEN,SLIJP-
SCHIJVEN", CHEMICALIËN, APPA
RATEN eiz. 

Begroetingen, Prijscouranten ent, 
{ r a t i i. 

Ter drukkerjj der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 

35« E JAARGANG N \ 21 
Z A T E R D A G , 2 6 Mei 1900. 

KEUACI i.c'K: F . W . VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 
1 1 ! • , . . , , , , . . » - r t t s W f a M 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor htt binnenland 
f ; voor Belfeie / 6.50 en voor d; overige landen der lost-unie, 
met inbegiip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, / 7.50. Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaat / 0.25, zonder plaat /0.15. 

Advertentie.! van I tot 6 regels f 1.00 het l > t » ^ a ^ ^ J 
begrepen; v.or eiken regel meer / 0.15. Q r o o t e ^ ^ W * * * 
naar plaatsruimte. Anno..ces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatstegen, slechts tweemaal gerekend. 

REISHERINNERINGEN 
DOOK 

A. \ Y . WEISSMAN. 

I. 
Het L a g o M a g g i o r e. 

De reis van Amsterdam naar Bazel is vervelend, ook 
al kiest men, ter afwisseling, in plaats van den weg 
naar Straatsburg, dien over Karlsruhe. Van het 
Schwarzwald krijgt men niet genoeg te zien en de 
vlakke ol weinig heuvelachtige streken die men door
trekt, leveren al heel weinig merkwaardigs op. 

Maar de tocht van Bazel naar Bellinzona hoop ik 
nog dikwijls te kunnen maken. De reis is nog mooier 
geworden, nu men niet meer over Rothkreuz gaat, 
doch de nieuwe lijn van Lucern naar Arth-Goldau 
gevolgd wordt. De reiziger kan nu heerlijke gezichten 
op Lucern en zijn omgeving, op het meer en den Pi-
latus genieten. 

De berglandschappen tusschen Fluelen en Góschc-
nen ziet men telkens met nieuw genoegen. De maal
tijd in het Station te (iöschenen, die zijn ondernemer 
rijk gemaakt heeft, vindt niet meer plaats, doch wordt 
nu, terwijl de trein door den duisteren tunnel rijdt, 
in den clcctrisch verlichte cctwagen voorgediend, wat 
werkelijk ccn verbetering is. 

Zoo werd Airoio bereikt. Daar waren zij weer, de 
hooge, steil afloopende bergen, de oude Lombardische 
kerkjes, de witte huisjes, de schuimende watervallen 
van het Leventina-dal. Eerst ziet men nog slechts 
naaldhout onder den blauwen Italiaanschen hemel, 
maar reeds te Faido begint, met de zuidelijke warmte, 
ook de zuidelijke plantengroei. 

De amandelboomen staan in bloei, als lichtroode 
ruikers. De noten- en kastanjeboomen beginnen hun 
knoppen te openen. De hooge bergen en de lachende 
hemel geven majesteit aan het geheel. De tegenstel

ling tudschen de besneeuwde toppen en het malsche 
groen beneden is treffend. 

Wil komen te Bellinzona aan, en verlaten den trein. 
Want terwijl wij bij vroegere gelegenheden over den 
Monte Cenere naar Lugano gingen, zullen wij nu in 
het dal van den Ticino blijven, en met den locaaltrein 
Locarno bereiken. Het oponthoud duurt lang genoeg, 
om de drie kasteden, die Bellingona voorheen van de 
zuidzijde verdedigden, althans vluchtig op te nemen. 
Hier lag de sleutel van den Gotthard-pas en de Zwit
sers, die reeds sinds het begin der iöe eeuw liet dal 
van den Ticino bezaten, hebben de kasteden gebouwd. 
Thans zijn het slechts bouwvallen. Moderne vesting
werken bij Airoio zijn er voor in de plaats gekomen. 

Dc steengroeven in den omtrek leveren graniet en 
gneiss in groote verscheidenheid. Het materiaal wordt 
dan ook voor velerlei doeleinden gebruikt. Zelfs als 
afscheiding van tuinen en weiden doen granietplaten, 
naast elkander in den grond gegraven, dienst. Vooral 
het graniet van Osogna is van goede hoedanigheid. 

Het Lago Maggiorc, het Lacus Verbanus der Ro
meinen, moet zich in oude tijden tot Bellinzona heb
ben uitgestrekt. De Ticino is echter voortdurend bezig 
het bekken te vullen, en zoo wordt de stad nu van 
het meer gescheiden door ccn uitgestrekte en vrucht
bare vlakte, door den spoorweg naar Locarno door
sneden. Overal ziet men wijnstokken en moerbezie-
boomen. De wijnstok is hier echter minder stijf dan 
in Duitschland, omdat men de ranken vrij om hoo
rnen of pricclen laat slingeren. 

Weldra bereikt dc trein Cadenazzo, dat op de hoog
te ligt, wel een half uur van het station verwijderd. 
Bij Gordola zien wij links het donkergroene meer, 
rechts opent zich het heerlijke Verzasca-dal. Nog eeni
ge minuten rijdens langs het meer en wij zijn te 
Locarno. 

Maar het blijkt ons dat het station, ofschoon Lo-
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ca mo gedoopt, feitelijk in de gemeente Muralto ligt. 
In die gemeente bevinden zich ook de voc 
hotels en de villa, waar ons gastvrijheid zal worden 
verleend. Dat Muralto zoo in trek is vindt zijn oor
zaak daarin, dat het op de berghelling is gelegen, ter 
wijl Locarno goeddeels vlak is, en men daar dus het 
uitzicht op het meer mist, vooral omdat de delta van 
dc Maggia zich vóór de stad uitstrekt 

Muralto is een plaats, waar men zou willen wonen 
De hooge bergen beschutten het tegen noorden, wes 
ten en oostenwinden ; slechts de zuidenwind waait er. 
1 egen dc helling der bergen zijn de huizen gebouwd, 
overal omgeven door welig groen. Prachtige tuinen 
zijn aangelegd, cn daar bloeien azalia's en camelia's 
in den vollen grond. Het stille donkergroene meer 
spreidt zich aan den voet der bergen uit, en wordt 
ook aan de overzijde door bergen ingesloten, die met 
blanke sneeuw bedekt zijn. Slechts ccn enkel bootje 
doet zijn wit zeil in het spiegelgladde water weerkaat 
sen, want scheepvaart in den eigenlijken zin bestaat 
niet op het meer. Drie maal per dag doen de stoom 
booten naar Suino, Pallanza en Arona hun raderen 
ccn wit schuimspoor in de groene vlakte klieven. 

Uren hebben wij op ons ba Icon doorgebracht, uren 
van stil genot. Vooral tegen den avond, als van alle 
torens der omliggende dorpen het eigenaardige Ita-
liaansche klokgelui zich deed hooren, als de bergen 
langzamerhand in schaduw werden gehuld cn ten slot
te alleen de sneeuw nog den rooden gloed weerkaat
ste, was het schouwspel onvergetelijk. 

De natuur is hier vol afwisseling. Bij haar majesteit 
verzinkt alles, wat menschenhand maakte, in het niet. 
Maar ook hier spreken de steenen, cn wat zij zeg
gen verdient wel, dat wij er naar luisteren. 

Locarno, ofschoon nog op Zwitsersch gebied gele
gen, is toch reeds ccn echt Italiaansche stad, bestaan
de uit ccn groot plein en eenige nauwe en tamelijk 
hellende straten. De huizen aan het plein hebben ge-
li jkstraats allen arcades, die dc wandelaars tegen zon 
cn regen beschutten. De zuilen, die de gewelven dra
gen zijn van graniet, en van zeer verschillende dag 
tcekening. Men vindt er uit den vroeg-middelecuw-
schen tijd, maar ook uit de i;e eeuw. Dikwijls zijn 
deze zuilen dc eenige details, waaraan men den stich
tingstijd der gebouwen kan herkennen, want overi
gens zijn dc gevels meest later veranderd. Als bouw
stof werd breuksteen gebezigd, met graniet voor deur
en vensteromlijstingen. De daken zijn door bruinroo-
de pannen van het oud-Romeinsche model, of door 
dikke, zwarte stukken lei gedekt. Voor ccn Hollandsch 
oog hebben die daken iets zeer slordigs, doch tevens 
schilderachtigs. De breuksteen is niet in het gezicht 
gebleven, doch door „gesso", het Italiaansche pleister
werk, bedekt. 

Langs het meer, waar ccn plantsoen is aangelegd, 
verrijst'een nieuwe wijk. Het daaraan sluitende voor
malig paleis der kantonnale regeering wordt nu door 
het Credito Ticinese gebruikt. Het is ccn droog-kl 
sicke schepping van omstreeks 1850. Het jxist 
telegraafkantoor ligt aan dezelfde zijde van het plein, 
en kan almede op geen bouwkunstige schoonheid aan
spraak maken. 

Aan de westzijde van het plein, waar dc steile Via 
Motta begint, staat dc lagere school, die blijkbaar 
pas nieuw is. cn bewijst, hoeveel men in Zwitserland 
voor hel onderwijs over heeft. Waar is in Nederland 
een gemeente van fJOOO zielen, die zulk een school
paleis bezit? 

W i j gaan de school voorbij, cn komen dan aan 
de overblijfselen van het Castello, door de hertogen 
van Milaan gesticht. Het was zoo sterk, dat in 1502 

las-
en 

tien duizend Zwitsers het tevergeefs belegerden. In 
1513 stond Maximiliaan Sfotza het hun echter bij 
verdrag af. 

Een groot gedeelte van het kasteel is gesloopt. Wat 
over is, wordt nu als gerechtshof gebruikt. Door een 
poort komt men op het slotplein, dat met zijn vroeg-
Romaansche, haast Byzantijnsche galerij, ccn onge
woon effect maakt. Len steenen trap geeft toegang 
tot de galerij. Een fraaie zoldering van notenhout 
uit het begin der ióe eeuw trekt hier de aandacht; 
verrassender nog is een fresco, dat, ofschoon ten deele 
wat verflauwd, duidelijk den stijl van Bernardino Lui-
ni vertoont. 

De schilder heeft zijn fresco in twee deelen ge
scheiden, omdat het twee rechthoekig tc<jen elkander 
sluitende muren waren, waarop hij zijn voorstelling 
moest aanbrengen. Het linksche vak is het smalste. 
Daar knielt een der donatoren, in het zwart gekleed, 
met ccn kaal hoofd en een niet fraai, doch blijkbaar 
naar het leven gevolgd profiel. Een vrouwelijke hei
lige, misschien Santa Chiara, staat achter hem. 

Het breede rechtervak vertoont, in het midden, de 
madonna onder een Renaissance troonhemel. Het 
vrouwentype van Lionardo da Vinei, dat Luini zoo 
goed wist na te volgen, vinden wij hier terug in het 
hooge voorhoofd, de rossige lang neervallende haren, 
de smalle kin en den zacht-weemoedisen glimlach. 
Maria is in een purperen gewaad en een blauwen 
mantel gekleed. Haar kind is niet, zooals meestal, 
naakt, doch heeft een grijs buisje aan. De kleuren 
vormen een zeer harmonisch geheel. Naast Maria 
staan de H. Hieronymus en Franciscus, aan haar voe
ten knielt een donator. De leeuw van den II. Hiero
nymus is bijna peheel verdwenen, cn ook van den 
donator is niet veel meer te zien. Hij draagt een pijp-
kraag, wat erop wijst, dat deze figuur na 1 530 moet 
zijn geschilderd. 

Er is aan het kasteel, gelukkig, niets gerestaureerd. 
Wat er van over is, bleef in den staat, waarin de 
eeuwen het hebben gebracht. In het zuiden heeft 
men niet hel Hollandsche begrip van netheid, dat 
voor zooveel restauraties verantwoordelijk gesteld 
neet worden. 

In de nabijheid staat het voormalig klooster San 
F rancesco, dat nu als gymnasium en kweekschool voor 

onderwijzers wordt gebruikt. De kloostergangen, in 
lóe-eeuwschen trant, zijn nog goed bewaard. Ook de 
Ioosterput, die in 1229 door niemand minder dan 

len H. Antonius van Padua werd gezegend, geeft 
iltijd nog haar voortreffelijk water, al 
ranciscaan meer om het te drinken. 
Doch de Kloosterkerk is geheel en al in verval 

geraakt. In het begin der dertiende eeuw gesticht, in 
e zestiende eeuw vergroot, vertoont zij nu een beeld 
an de treurigste verwaarloozing. Men ziet de blauwe 

van het dak, de koepel boven 
ruis wordt door stutten voor invallen behoed, de 

van den vloer zijn opgebroken, overal liggen 
verspreid, en slechts enkele frag-

fresco's herinneren cr ons aan, 
dat wij ons bevinden in een gebouw, waar eenmaal 
de christelijke oeredienst werd uitgeoefend. Tegen
over de kerk staat een zeer belangwekkend graftce-
ken van zwart en mil marnier, uit de 14e eeuw. Het 
werd in 1347 gesticht ter nagedachtenis van Giovanni 
d Orclli. 

De hoofdkerk der stad is tegenwoordig Sant- An
tonio Abbate. Zij hoeft echter haar rang pas sinds 
1S15 ; vóór dien lijd was San Vittore te Muralto, de 
parochiekerk en hoofdkerk van Locarno tevens. 

is er geen 

lucht door de skaten 
het k 
zerken 
de doodsbeenderen 
meuten van stuc en 

Sant' Antoni is ccn 
die, naar het voorbee 

n dier 1-e-ecuwsche stichtingen, 
ld van Vignola's Jczuitenkerk te 
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Rome, in Italië zoo gaarne werden gebouwd. Het 
breede schip, bijna 20 M. tusschen de pijlers, wordt 
door ccn tongewelf gedekt, boven het kruis verheft 
zich een koepel. De gewelfconstructie is stout, maar 
de 17c-ceuwsche bouwmeester had haar niet goed be
rekend, en zoo stortte in 1803 een groot gedeelte in, 
waarbij, naar een opschrift meldt, honderd slachtof
fers te betreuren waren. 

Aan beide zijden van het schip bevinden zich on
diepe kapellen, die met veelkleurig marmer rijk zijn 
versierd. In het noorderkruispand heeft ccn leerling 
van Ticpolo een groot fresco geschilderd, dat echter 
dc vergelijking met het werk van den grooten Vene
tian niet kan doorstaan. In de pendentifs van den 
koepel zijn de vier evangelisten aangebracht. De kerk 
is van buiten zonder eenig sieraad; de zijgevels en 
de koornis zijn zelfs van zulke onregelmatige steenen 
gebouwd, alsof nooit iemand ze zien zou. Alleen de 
voorgevel, die naar het oosten gekeerd is, heeft vier 
Korinthischc pilasters en een fronton, alles in stuc
werk. De klokkentoren rijst recht omhoog, zonder 
lijsten of iets dergelijks. 

' Van de Piazzo Sant' Antonio, die met ccn lcehjk 
modern standbeeld bedacht is, leidt een straat oost
waarts naar de Via Cittadella, waar de gevel van 
1'Assunta, meestal de Chiesa Nuova genaamd, de aan
dacht trekt om het reusachtig beeld van den H. Chris-
toffel, dat er tegen aan geplaatst is. Wie dit beeld 
's morgens aanziet, heeft een gelukkigen dag, zegt 
het volk. Het was toevallig ochtend, toen ik Christof-
fel daar zag slaan, en ik moet erkennen, dat die dag 
mij geen ongeluk gebracht heeft. De kerk, in H)28 
voltooid, is een goed voorbeeld van Barokstijl. Stuc
werk, fresco's en verguldsel zijn kwistig aangebracht, 
zoodat wie uit het noorden komt, aan overlading denkt. 
Men moet zich echter herinneren, dat men in Italië 
is, en dat het geloof zich daar anders openbaart, dan 
bij ons. 

De Italiaan verlangt, dat er op zijn zinnen gewerkt 
zal worden, dat de pracht van de kerk hem de macht 

van het geloof zal toonen. Een 
liggen geknield, cn bidden. Hoe 

moeten zij de tegenstelling voelen tusschen haar scha
mele woning, en de pracht, die haar hier omgeeft! 
Het kunstkeurig oog zal heel wat aan te merken vin
den, en zal het een slechte smaak noemen, die ertoe 
geleid heeft, om, als of er nog geen ornament en 
kleur genoeg ware, pijlers en wanden met rood da
mast en gouden franje te behangen. Maar de gcloovi-

en flc heerlijkheid 
paar oude vrouwen 

PRIJSVRAGEN 
MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 

Het Bestuur van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst maakt bekend, dat de jury van be-
oordcchng der antwoorden, ingekomen op de drie 
door haar in 1899 uitgeschreven prijsvragen, de vol
gende bekroningen heeft toegekend: 

P r i j s v r a a g 1. O n t w e r p voor een Sana
t o r i u m voor 1 o n g 1 ij d e r s in Neder land . 
Als eerste prijs was uitgeloofd de zilveren medaille 
der Maatschappij benevens ƒ 150, ais tweede prijs de 
bronzen medaille en / 100. Er waren twee antwoor
den ingekomen ; aan dat gemerkt „Trio" werd toe
gekend een bronzen medaille benevens / 150 en aan 
dat, gemerkt „Prof Koch", / 50. Als vervaardiger van 
het ontwerp „Trio" heeft zich bekend gemaakt de 
heer A. D. N. van Gendt te Amsterdam en als die 
van het ontwerp „Prof. Koch" dc heer M. J. E. Lip-
pits te Amsterdam. 

P r i j s v r a a g II. O n t w e r p voor dc wo
n ing voor den d irecteur-geneesheer van 
b o v e n g e n o e m d Sanator ium. Als prijs was 
uitgeloofd de bronzen medaille der Maatschappij en 
ƒ 7 5 en van de zeven antwoorden werd dat, gemerkt 
„Rust na arbeid" toegekend aan den heer A. D. N. 
van Gendt, te Amsterdam, en aan elk der antwoor
den „Leda" en „Studie" ccn belooning van / 25. Als 
vervaardigers van het ontwerp „Leda" hebben zich 
bekend gemaakt de heeren C. de Groot Jr. en J. H. 
W. Lehman te Delft en als vervaardiger van het ont
werp „Studie", de heer J. D. Looijcn te Parijs. 

P r i j s v r a a g III. O n t. w e r p v a n e c n d e r w o-
n ingen voor het d i e n s t p e r s o n e e l v a n bo
v e n g e n o e m d S a n a t o r i u m. Van de zes ant
woorden is dat met het motto „Tehuis" met den uit
geloofden prijs van ƒ 2 5 bekroond ; vervaardiger bleek 
le zijn de heer A. D. N. van Gendt tc Amsterdam. 

Leden der jury van beoordeeling waren dc heeren 
A. C. Bleijs. M. A. C. Hartman, H. Lcguit, F. W. 
M. Poggcnbcck en A. Salm u.Bz. 

gen zien door andere oogen. 
wereldsch karakter van het 
daar geen besef van hebben. 

Een weinis- verder is op 

Hen hindert het al te 
geheel niet, omdat zij 

een muur geschilderd: 
„alla Madonna del Sasso". Dit opschrift wijst den weg 
naar de beroemde bedevaartsplaats. En als wij het 
nog niet wisten, waar zij is, dan zou de lange stoet 
van pelgrims, die dezen Zondagmorgen daarheen gaan, 
het ons zeggen. Eerst komen geestelijken met een 
crucifix, dat zij achterste voren dragen. Daarachter de 
vrouwen, twee aan twee, in haar beste kleeding, met 
zwarte sluiers over het hoofd, doch zonder hoed. Gees
telijken met lange stokken loopen tusschen de rijen 
om de orde te bewaren. Dan komen de mannen in 
witte hemden, blootshoofd, en ten slotte de dorpspas
toor in groot ornaat. De pelgrims komen uit het Ver-
zasca dal en hebben reeds uren geloopen. Men kan 
het hen aanzien, vooral dc kinderen gaan met moeite 
voort over den stoffigen weg, in den warmen zonne
schijn. Dc liederen, droevige melodiên, worden dan 
ook zonder opgewektheid gezongen ; de kelen zijn 

' d r o ° g - ( Wordt vavolgd.) 

RAPPORT VAN BEOORDEELING der ontwerpen, inge
komen op de Prijsvragen, uitgeschreven door de Maat-
schappij tot bevordering der Bouwkunst in 1899. 

1. Ontwerp voor een Sanatorium voor Longlijders 
in Nederland. 

Ingekomen twee antwoorden: 
een onder motto Trio. 

Prof. Kocb. 
Ontwerp, motto Trio, bestaande uit 9 teekeningen. 
Situatie. Over het algemeen vindt de commissie van be

oordeeling de plaatsing der kleinere gebouwen om de beide hoofd
gebouwen niet gelukkig, de wasscherij, ketel- en machinehuis te 
ver van —, de woning van deu geneesheer-directeur en de boerderij 
te dicht bij de hoofdgebouwen, terwijl men het lijkenhuis liefst 
in een boek van het terrein dicht aan den publieken weg, ge
maskeerd door boomgroepen, had gewenscht; door het projecteeren 
van uitgang of weg achter langs het terrein had de ontwerper 
hieraan kunnen voldoen. 

Van den verderen aanleg vau het park, behalve de groote ver
keerswegen, is niets aangegeven. 

Het plaatsen van het hoofd- en bijgebouw in een kom of dal 
werd door eenige leden afgekeurd, daar de verdieping gelijkstraats 
van het hoofdgebouw door de 5 M. hooge grondaanvolling gevaar 
loopt kil en vochtig te worden, hetwelk vooral iu een sanatorium 
voor longlijders vermeden beboort te worden; bovendien wordt 
het doel dat de ontwerper zich heeft voorgesteld toch niet be
reikt, daar de verpleegden op de le en 2e verdieping gehuisvest, 
het uitzicht op den zijweg en de daaraan geplaatste gebouwen 
behouden. 

Hoofdgebouw. Het oordeel van de commissie over de in
deeling van bet hoofdgebouw is gunstig, bet aantal gevraagde 
lokaliteiten is aanwezig en regelmatig ingedeeld; alleen de privaten 
bad men met het oog op verlichting en ventilatie beter kannen 
plaatsen, ook met het oog op do plaatsing van de afvoerbuizen, 
wat aangaat de privaten op de verdiepingen. 
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Do beide zalen geljjkstraats, elk voor 6 bedden, had men minder 
diep en beter verlicht gewenscht Do isoleerkamers, de slaapkamer» 
der doctoren, evenals die voor de pleegzusters, zijn zeer klein; 
laatstgenoemde zijn, met het oog op het aantal verpleegden, te 
veel in aantal 

Het aantal badkamers op de le en 2e verdieping, één voor 24 
patiënten, is gering. 

In afwijking van het programma heelt de ontwerper do. hoofd
trap tot aan de Se of zolderverdieping door laten loopen cn de 
diensttrappen met de liften in de zijvleugels slechts tot de twi ede 
verdieping. 

Bijbouw. De gevraagde lokalen zyn aanwezig en goed gegroe
peerd, de ontwerper had echter de scheiding tusschen manne- en 
vrouwelijke verpleegden (overigens in het hoofd- en het by'gebouw 
zeer goed aangenomen) ook in de overdekte open gaanderij kun
nen doorzotten en de toegangen van de beide eetzalen niet juist 
vlak over elkander behoeven aan te brengen. 

Woning Directeur. Deze woning vond men zeer goed in
gedeeld ; echter wel wat grootsch van opvatting en voor een 
dergelijk ambtenaar wat kostbaar in uitvoering. 

Administratie-gebouw. Do in bet programma genoemde 
lokaliteiten zijn aanwezig, doch naar dc meeuing van sommige 
leden niet gelukkig gegroepeerd; die leden wensebten strenge 
scheiding tusschen de woon- en slaapvertrekken van den adminis
trateur en de lokalen, bestemd vror den geneeskundigen dienst, 
vooral in verband met het bacteriologisch onderzoek. 

Waschhuis , ketelhuis en machinekamer cn de ver" 
der onder de letters F en H bedoelde gebouwen. Vol
gens het programma behoefden deze gebouwen alleen in omtrek 
te worden aangegeven en op de situatie gegroepoerd, en dient de 
opgaaf der verschillende lokaliteiten alleen om de afmetingen der 
gebouwen te kunnen bepalen. 

Aan bovenstaande heeft de ontwerper voldaan, doch de cou-
missie kon niet nalaten op te merken, dat de indeeling vnn oe 
onder E. P. en H. genoemde gebouwen te wenschen overlaat en 
blijkbaar daaraan weinig studie is besteed. 

Onder anderen zjj gewezen op de ligging der stoomketels vóór 
de lichtramen en de plaatsing van den stoomscboorsteen, di", 
wnre hij ann de tegenovergestelde zijde vfln bet ketelhuis ge
plaatst, vnn meer studie niet alleen, maar ook vnn praotiiche 
kennis had doen blijkeu, 

Woning 1' er son eel. De indeeling dezer woningen werd alge
meen goed gevonden en in overeenstemming met het geheele plan. 

Van hoofd- en bijgebouwen zijn de gevels doorsneden enz., met 
studie en smaak ontworpen en verdienen een extra vermolding. 

De uitvoering van het teekenwerk is onberispelijk cn Hink. 

Woning v/h. personeel. Dezo woningen z'jn klein van af-
meting doch overigens voldoende ingedeeld. 

Eindoordeel over beide ontwerpen. Algemeen werd 
bet ontwerp „Trio" geacht beter aan de gestelde eischen te voldoen 
dan het ontwerp „Prof. Koeh"; niet alleen wegeus plan-indeeling 
der verschillende gebouwen, maar ook wegens de smnak'olle voor
stelling van het geheele ontwerp en de artistieke uitvoering van 
het teekenwerk, hoewel het teekenwerk van de gevels der ge
bouwen ontwerp „Prof. Koch" niet onverdienstelijk werd geacht. 

De Commissie van beoordeeling meent, dat wegens de groote 
afwijking van bet programma voor het hoofdgebouw, wat de 
hoofdtrap en trappen in de vleugelgebouwen betreft en de verder 
hier en daar gemaakte opmerkingen, aan het ontwerp „Trio" niet 
do volle bekroning kan worden toegekend en stelt voor, aan het 
ontwerp „Trio" do bronzen medaille en ƒ150 toe te kennen. 

Aan den vervaardiger van het ontwerp „Prof Koch" zag zij 
gaarne een som van / 50 toegekend als aanmoediging en balooning 

2. Ontwerp voor de woning van den Directeur 
Geneesheer. 

De commissie van heoordecling heeft de ingekomen ontwerpen 
naar hunne waarde en verdienste volgens onderstaande volgorde 
gerangschikt. 

No. 1. Kust na Arbeid 8 teekeningen. 
,. 2. Leda 5 „ 
„ 8. Studio 4 
„ 4 O. M. 2 
„ 6. Xntiirn Sanat enz. 8 „ 
„ 6, Heilanstalt 2 „ 
„ 7. Joost 2 

Ontwerp Motto „Prof. Koch", bestaande uit 9 teekeningen. 

Statuatie. Dc plaatsing der gebouwen op het terrein vond 
men algemeen goed cn beter dan bij liet eerstgenoemd ontwerp, 
doch do nunleg van bet park en do oprijlaan naar bet hoofdge
bouw is niet gelukkig 

Commnnicatiewegen, geschikt om met voertuigen bcrelen te 
worden, bijv. voor de kolenwngens van het ketelhuis enz cn die 
de onderdeden van bet bouwplan verbinden, zijn er niet. 

Alle aangebrachte wegen zijn niets dun wandelpaden. 
Hoofdgebouw. De indeeling van het hoofdgebouw kon weinig 

instemming- vinden: de zalen voor patiënten, die gelijkvloers ver
pleegd moeten worden, zijn to donker, do waranda's langs de 
slaapzalen der le en 2e verdieping missen gedeeltelijk de onmisbaro 
ondersteuning cn bet aantal badkamers op die verdieping is te 
gering. Ook den meer dan 50 M. boogen toren, voorzien vnn 
carillon, achtte men voor een sanatorium een overbodige weelde 
cn tevens minder passend. 

Bjjgebouw. Evenmin als met do indeeling van bet hoofdge
bouw kon de commissie van beoordeeling zich vereenigen met 
die van bet 'ijgebouw; bet plan van beide is onrustig eu maakt 
geen aangennmen indruk. De winter'uin tiiMschen de twee ver-
bindingsgnngen, hoewel niet direct gevraagd vond instemming. 

De afmetingen van do mellckamer zjjn niet in verhouding met 
die der spijskeuken 

Het teekenwerk der plottegrenden von beide gebouwen is niet 
behandeld zoo als men van een mededinger naar een prijsvraag 
als doze verwachten mag en de blijkeiiH du gevelteekeniiig beter 
kan; ook waren er leden die aanmerking maakten dot een aslijn 
de scheidins: vormde tusschen gelykstruuthche en le verdieping, 
terwjjl het overige op calqueerpapier wss aangegevou. 

Woning Directeur. Men vond de woning voor den Direc
teur-geneesheer goed ingedeeld en bet plan jiassend voor uit
voering. 

Administratiegebouw. De verlangde lokaliteiten zijn allo 
aanwezig; overigens werden dezelfde opmerkingen gemaakt als 
bij bit ontwerp „Trio". 

Waschhnis, ketelhuis, mucbinekamer en verder 
de onder letter E en tl. ge no om de gebouwen Deze ge
bouwen zijn alleen in omtrek aangegeven, zoo Jat men minder 
oed over indeeling en afmetingen kun oordeelen. 

Rust na arbeid Dit onderwerp werd algemeen geprezen om 
de goede indeeling van de plattegronden, gevels en doorsnede. 
De fraaie artistieke uitvoering v«n het teekenwerk vond veel in-
stomming; doch voor het doul, reeds vroeger opgemerkt, is hot 
ontwerp wat grootsch vun opvatting 

Leda. Ook ciic ontwerp werd zeer geprezen cn door do com
missie verdienstelijk geacht, zoowel om do be'<nopto en goede 
indeclirg, de vrij goede gevels, welko voo-al met bet oog op de 
verlichting der vertrekken bier eu daar wat heraten behoort te 
werden, als om bot teekenwerk, waardoor het geheel eeu asnge-
i amen indruk mankt. 

Studie. De indeeling der plattegronden werd zeer goed ge
acht, het uiterlijk aanzien van liet gebouw kon echter mindor 
goedkeuring erlangen. 

G M. Met dc indeeling van de plattegronden kou men zich 
voroenigen; do opvatting vnn do gevels vond men mindor fraai. 

Natura Sanat enz. Hoewel de indeeling goed word gevon
den, werd oebtor de toegang naar do provisiekamer door de berg
plaats voor brandstoffen, minder doelmatig geacht. Ook het uiter
lijk aanzien van het gebouw kon geen instemming vinden, 

Heilanstalt . De indeeling der plattegronden werd zeer zwak 
geacht, bijv. de keuken te vor van de eetkamer gelegen. Ook het 
uiterlijk aanzien vau bet gebouw vond geen bijval wegens de 
•ombert opvatting 

Joost. Ook dit ontwerp werd door do commissie tot de zwak
ken gerekend; de onderlinge ligging van de keukon in betrokking 
tot de eetkumer. proiisie-dessertkamer, getuigt van onvoldoende 
studie. 

Eind oordeel over do ontwerpen v/d2o prijsvraag. 
De commissie besloot san het ontwerp Rust en arbeid, als 
het best gekeurde antwoord, de volle bekroning toe te kennen. 

Aan het hoofdbestuur is voorgesteld aan het ontwerp l.eda 
wegens de goede beknopte indeeling van bet p'un en do fraaie 
uitvoering van het ontwerp '25 en aan ontwerp Studie ƒ25 tot 
aanmoediging, toe te kennen. 

8. Ontwerp van een dor woningen van het dienst
personeel, 

ingekomen 6 ontwerpen onder do motto's: 
No. J Te Huis 

2. Santé 
3. Hector. 
4. P. 
5 Jiiicbt 
(i Kosmos 

teekening. 

Ook deze ontwerpen zyn gerangschikt naar bunne waarde, zoo
wol wat indeeling vau bet gebouw, uiterlijk aanzion en hot teeken
werk betreft 

Als resultaat der gehouden besprekiog, oordeelt de commissie 
eenstemmig, dat het ontwerp Te Huis als bot best gekeurde 
ontwerp, ten volle bekroond behoort te worden en stelt zij voor, 
de bepaalde som van / 25 aan den vervaardiger van dat ontwerp 
10e te kennen. 

Wat de overige ontwerpen betreft, valt bet de commissie moei
lijk over ieder plan, zonder in herhalingen te vervallen, iets af
zonderlijk te zoggen; zo zijn alle over het algemeen te groot 
Dergelijke gebouwen moeten niet te veel kleine „villa's" worden 

verder zijn zij min of meer zwak wat betreft plan, verdeeling, 
uiterlijk aanzien en vooral ook de beide laatste wegens teoken-
werk; de commissie meent de vrnbeid te mogen nomen den ont
werpers den goeden raad te geven, door ijverige studie zich in 
alle opzichten verder te bekwamen ten einde een volgende keer 
met beter gevolg dan nu, uit het strijdperk te treden. 

VEKEEXIJINO „BOUWKUNST KN VRIENDSCHAP*' 
TE ROTTERDAM. 

De Vereeniging heoft vier prijsvragen uitgeschreven en de pro
gramma's daarvoor vastgesteld aU volgt: 

lo. Opgang tegen het talud van een dy'k tegenover 
eene b'reede straat. 

(Avenue Concordia of Voorschoterlaan). 
De richting van de straat, die 25 II. breed is, wordt veronder-

gtolrt loodrecht te zjjn op die van den dijk. Da benedenweg waarop 
rjie straat uitkomt, is 15 M. breed; de dijk heefc ecne hoogte van 
4 M. en het talud heeft eene helling van 2 op 1. Voor voetgangers 
moet ccn trappenaanleg m->t bordessen en voor voertuigen naar 
beide zjjdon een oprit, ter breedte vnn minstens 3.5 M. met eene 
halliog van minstens 15 op 1 worden ontworpen ; voor trappen
aanleg e n opritten mag het profil van den djjk nergens verkleind 
•worden. 

Trappen en grond-keermuren moeten in gebouwen of gebakken 
steen of in eene combinatie van doze boide materialen en de 
ba'nstraden ovenzoo of in metaal worden uitgevoerd. 

Er moet gelegenheid zjjn voor het plaatsen van kandelabers 
voor verlichting door gas of oloctritait. Keno behoorlijke aanslui
ting aan bet gazon, waarmede hot dijktalud bekleed is, wordt 
vereiscbt Eventueel met behoorlijk verborgen urinoirs of met 
drink of kleine springfonteinen gecombineerde oplossingen zijn 
geoorloofd 

•erlangd worden: lo. een platte grond, opstand on do voor 
een goed overzicht benoodigde doorsnoden vnn den gebeelcn aanleg 
op eeno schaal van 1 ïi 100: bij symetrischen aanleg behoeft 
slechts één der opritten ge'eckoi d te worden : 2o dito van den 
trappenaanleg en het aansluitend dc-1 van de opritten op een 
schaal van 1 i'i 20. 

Uitgeloofd worden: 
Een eerste p'ijs, bestaande uit rie Zi lveren medaille en 

het Getuigschrift der Vereeniging, benevens f 50. 
Een tweede prijs: Bronzeu medaille en Getuigschrif t 

mot f25. 
Een derdo prijs: bet Getuigschrift der Vereeniging. 

2o. Ontwerp rnn een Po o rt jo voor e e n S c h o ol g e bo u w. 
Het poortje wordt verondersteld in de rooiing vnn de straat een 

open gang af te sluiten, voerende naar eene op een neb erterroin 
gebouwde School voor lager onderwjjs of eene Bewaarschool. 

Het moet gedacht worien in steen, 't zij gehouwen ol' gebakken, 
te zijn uitgevoerd en met ijzeren of bouten hukken ol' deuren ge
sloten worden. Er moet eene gelegenheid zjjn om in duidelyko 
en voldoend grnnto letters de opschriften: „School voor Gewoon 
Lager Onderwijs" of „Bewaarschool", te plaatsen en bovendien 
moet pene o'ectrische klok worden aangebracht, waarvan de 
wjjücrplnat I 0 50 M middellijn heeft; ook moet een vlaggestok 
kunnen worden aangebracht, dio bij plaatsing een geheel met 
de geheele conceptie uitmaakt. 

De breedte vnn d» gang wordt geacht 4 M. te bedragen, do 
doorgang moet 2 M in den dag breed zijn. 

Verlangd worden: Platte grond, opstand en doorsnede op 1/10 
der ware grootte. 

Uitgeloofd worden : 
Een eerste prijs, bestaande uit do Zi lveren medaille en 

het Getuigschrift dor Vereeniging, benevens f40. 
Een tweede prijs: Bronzen medaille eu Getuigschrift , 

benevens f 20. 
Een derde prijs: het G e t u i g s c h r i f t dor Vereenig ing . 
8o. O n t w e r p van eon W o o n k a m o r s c b o o r s t e e n . 
De schoorsteen wordt verondersteld te worden aangebracht in 

het midden vnn een der lango wanden van eene w oonkamor van 
5 X 7 M. hoog 4 M , en ingericht te zijn voor oen insteekkaard 
die in het vertrek zelf gestookt wordt. Er moet bovendien ge
legenheid zijn tot het plaatsen van enkele der voorwerpen dio 
gewoonlijk op den schoorsteenmantel gezet worden. De boezem 
moet bij een sprong van I 30 cM. dn noodige breedte bezitten 
om behalve het eigen rookkanaal nog hoogstens 2 d to van lager 
gelegen vertrekken te kunnen bevatten. 

Daar het de bedoeling is eene o r g i n e e l e compositie voor 
een onmisbaar onderdeel eener woonkamer te vorkrijgen, is aan
sluiting aan den gangbaren hoofdvorm daarvan w e 1 doch na
volging van do conventioneele vormenspraak der in den handel 
voorkomende marmeren schoorsteenmantels niet gewenscht. 

De keuzo der te gebruiken materialen is vrij. 
Verlangd worden: Plattegrond, voor- en zijaanzicht en hoogte 

doorsnede op eene schaal van 1 a 10. 

Uitgeloofd worden: 
Een eerste prijs: B r o n z e n m e d a i l l e met G e t u i g 

s c h r i f t en f 2ï. 
Een tweede prijs: G e t u i g s c h r i f t met l'15 

4o. O p m e t i n g van een oud Gebouwt je . 
Er wordt verlangd: dc opmeting van den toegang tot en den 

gevel van bet huisje naast het Oude Vrouwenhuis aan de Hoog
straat So. 89 en 97 te Rotterdam. 

Gevraagd worden: Opstand, boogtedoorsneden en platte gronden, 
op eeno schaal van 1 H 20; de teekeningen' moeten in easel inkt-
lijnen zonder sn Induwen enz worden uit:ovoerd. 

Uitgeloofd worden : 
Een eerste prijs: Z i l v e r e n m e d a i l l e met G e t u i g 

s c h r i f t en f25. 
Een tweede pry's: B r o n z e n m e d a i l l e met G e t u i g 

s c h r i f t en f15. 
Een derde pry's: het G e t u i g s c h r i f t . 
Het ligt in de bedoeling van het bestuur van B. cn V. het 

bekroonde antwoord ter ' plaatsing in oen der hier te lande uit
komende plaatwerken aan te bieden. Het duaroit voortvloeiende 
honorarium, vormoerderd mot de uitkecring van B. en V., te 
zonen j f85, wordt aan den bekroonde uitgekeerd, 

A l g e m e e n s B e p a l i n g e n . 
Do behandeling der teekeningen, voor zoover by de 4o prijs

vraag niet anders is vermeld, is vry doch moet accuraat en niet 
schetsmatig zijn. 

Allo stukken ter beantwoording dezer prijsvragen worden vóór 
of op den In December 1900 vrachtvrij ingewacht nan het adros 
van den In Secretaris, Jonkerfransstraat 12ti 

Ontwerpen na dien datum ingezonden blijven buiten beoor-
dceling. 

De teekeningen cn stukken moeten met een mo'to gemerkt cn 
vorder vergezeld zjjn van eeu gesloten brief waarin naam, kwa-
litet en woonplaats van den ontwerper, en vnn een tweeden dito, 
waarin een correspondentieadres v. rmeld is Op beide brieven 
moet bet mot'o der teekeningen voorkomen. 

Do ontwerper mn eenig antwoord mag zich uD zoodanig niet 
bekend maken \óór de uitspraak d r Jury. 

Do Jury voor eeze prijsvragen bestaat uit de heeren: 
Jacob Klinkhamer, hooglceraar aan de Polytechnische School; 

\V. Kromhout architect te Amstcr lam ; .1. Verheul Dm , architect 
te Rotterdam; Henri Even en J. I'. stok Wsn, achltectsn te 
Botterdam en bestuursleden van B. en V 

Wanneer geen antwoord ter volle hekrming kan worden voor-
gelragon, beeft dc Jury bet recht ann bet be-tuur van Bouwkunst 
en Vriendschap voor te stellen, de uitgeloofde prijzen op undere 
dan de bovengenoemde wijze te verdeelen 

De Vorceniging behoudt zich het recht voor, gedurende 3 
maanden na de beoordeeling, alle antwoorden ter expositie af te 
staan aan andere Vereenigingeti in ons land : gedurende dien tijd 
knu geen der ontwerpen gereproduceerd worden zonder toostem-
ming vau het bettaor van Bouwkunst en Vriendschap 

De ontwerpen zullen nadien tijd ann dj correrp indentieadressen 
worden teruggezonden. 

De uitslag der bekroningen en de uitreiking daarvan zal op do 
Algemeene Vergadering in Januari 1901 worden bekend gemaakt 
en de ontwerpen zullen alsdan voor de eerste maal worden go-
e.xposeerd. Het rapport der jury zal alsdan ter inzage liggen on 
tevens in de voornuamsto bouwsundige bbtden verschijnen. 

De deelneming aan da beantwoording der prijsvragen is al
gemeen. 

De programma's zijn to bekomen bjj den beer C. X. van Goor, 
le secretaris vuu B. en V., Jonkerfransstraat 12ü te Botterdam. 

'S-GRAVENHAAGSCHE TAPIJTFABRIEK. 

Op bladz. I l 6 van den loopenden jaargang werd 
mededeeling gedaan van het besluit der directie van 
de 's-Gravenhaagsche Tapijtfabriek om jaarlijks eene 
prijsvraag uit te schrijven voor het ontwerp van een 
Smyrna tapijt in modernen stijl, waarvoor drie prijzen 
van ƒ ioo, ƒ öo en ƒ 4 0 werden uitgeloofd. De ant
woorden moesten zijn ingezonden vóór 20 Mei jl. en, 
naar wij vernemen, is de jury voor de ingekomen ont
werpen samengesteld uit de dames A n n a C. Heering, 
lecrares M. O. handteekenen te 's Gravenhage, en Joh. 
van den Kaay, lecrares aan de Industrieschool voor 
Meisjes te Rotterdam, en de heeren Henri Evers, ar
chitect cn hoofdlccraar aan de Academie te Rotter
dam, E. \V. F. Kerling, kunstindustricel te 's-Graven-
hage, en H. M. Krabbé, schilder, leeraar in het schil
deren aan de Kunstnijverheidsschool te Haarlem. 
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D e tentoonstelling werd Vr i jdag 25 dezer in Pulchri 
geopend. E r werden 65 ontwerpen ingezonden en de 
volgende prijzen toegekend. D e eerste ad ƒ 100 mot 
een vereerend getuigschrift, aan het ontwerp, ingezon
den onder het motto „Videbimus", inzender de heer 
C. J . Booms, 's-Gravenhage; 2e prijs, / 60 met ccn 
vereerend getuigschrift, motto „0000", mej. M . E . 
de Graaf, van Rotterdam ; 3e prijs, ƒ 4 0 met ccn ver
eerend getuigschrift, motto „Zeedistel", Jac. Brouwer, 
eveneens van 's-Gravenhage. 

D e directie, de heeren Corn van Puffelen en A . J . 
Tieleman, hadden aan de beoefenaars van kunstnij
verheid de gelegenheid geopend (en denken dit jaar
lijks te herhalen) te toonen, wat ons land op het ge
bied van tapijt-ontwerpen vermag. 

RKMONSTRANTSCHK K E R K TE DORDRECHT. 

In overleg met den architect J. Verheul Dzn. te 
Rotterdam heeft het bestuur der Remonstrantsche ge
meente tc Dordrecht uit ccn besloten prijsvraag voor 
een kerkgebouw - waarvoor drie Dordtsche architec
ten waren uilgenoodigd — ter uitvoering aangenomen 
het ontwerp ingezonden onder het motto „Eenhe id 
i n liet noodige. Vr i jhe id in het onzekere. In alles de 
liefde." Bij opening van het naambriefje bleek de in
zender te zijn dc heer H . A . Reus, architect te Dordt. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AFDEELING AMSTERDAM . 

De Amsterdemsche afdeeling hield eene vergadering, die door 
verscheidene dames werd bijgewoond. 

Tot bestuurslid, inplaats van den beer B. J . Ouëndag, die be
dankt bad, werd benoemd de heer W. J . De Groot, stads-ingenieur. 

Ds Voorzitter, de heer Ed. Cuypers, richtte een woord van 
hulde en waardeering aan bet aftredend bestuurslid, die zooveel 
in bet belang der afdeeling gedaan heeft. 

De heer C. A. Lion Cachet hield vervolgens een lezing over 
„bet handwerk". 

De toestand van het handwerk, zeide b|j, is niet zooals die 
wezen moet. Het is als een werkman, die op een zekere hoogte 
van bekwaamheid gekomen, plotseling blind geworden is. 

In elk vnk is verarming en terugkeer gekomen, inplaats dat 
ze, zooals men na vele voorafgaande eeuwen van werkzaamheid 
mocht verwachten, rijker zijn geworden. 

Daarom zjjn thans de winkels en magazijnen vol voorwerpen, 
die vreugdeloos en weinig fraai zjjn. 

Er is in de laatste vijftig jaren iutuschen wel iets gedaan om 
het handwerk te releveereo. Ruskin hi eft voor de boekdrukkunst, 
Morris voor de bouwkunst, Walter Crans voor de versieringskunst 
in dat opzicht veel gedaan. 

Hun werk en streven heeft reeds dit resultaat gehad, dat men 
meer en meer begint in te zien, dat er verval is in bet handwerk. 

Ruskin zocht een oorzaak van dit verval, dat zich ook in de 
boekdrukkunst doet gelden, in het gebruiken van de snelpers, en 
hij arbeidde niet handpersen al» die, waarop Qutenberg en anderen 
hun prachtig werk maakten. Vele jongeren gaan nog verder in 
bun oordeel en werpen alle schuld van achteruitgang van bet 
handwerk op de machines. 

Spr. achtte dit oordeel onrechtvaardig, en een groot deel van 
zijn betoog strekte dan ook om aan te toonen, dat de machines 
wel zjjn gekomen tegelijk met het verval van het handwerk, maar 
niet de oorzaak van dnt verval zijn. Integendeel verdient de machine 
een loflied, maar hare beteekenis wordt nog niet goed begrepen. 
De ontwikkeling van de nijverheid, de vlucht die industrie en 
niachineriën genomen hebben, hebben een plotselinge stoornis ge
bracht en zjjn oorzaak, dat men de grondstof en de machine niet 
meer meester is. 

Met verschillende voorbeelden lichtte spr. deze zienswijze nader 
toe en hjj gaf daarbij als zijn overtuiging tc kennen, dat dit de 
voornaamste oorzaak is, dat in alle vakken van handwerknijverheid 
achteruitgang is en dat een verbetering in de toekomst niet te 
wachten is van één man die iets nieuws zal geven, maar van 
opeenvolgende geslachten van kunstenaars, die ons een logische 
en langzame volmaking van de dingen en van de bewerking der 
grondstoffen zullen geven. 

De spreker verduidelijkte het gesprokene door eenige producten 
van pottebakkerskunst te vertoonen, eenig Engelsen, aardewerk 
van een veertig jaren geleden en eenig Chineesch porcelein. Hij 
liet aan de aanwezigen ook eenige door hem gebatikte perka
menten zien, boekbanden enz, fraaie proeven van bacdwerks-

njjverheid, waarbjj echter het handwerk samengaat en, naar spr. 
verklaarde, zeer goed kan samengaan mat een machinale .be
werking. 

De voordracht van den beer Cachet werd met belangstelling 
door de leden eh geïntrodiiceerden gevolgd. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 
AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering van 16 Mei 1900. 

.Mededeeling werd gedaan dat eene afdeeling Haarlem was op
gericht, waarna een der leden buide bracht aan de propaganda-
commissie voor den ijver, waarmede zjj hare taak had aangevat 
en volbracht. 

Hierna werden twee afgevaardigden verkozen naar de eventueel 
ts houden vergaderingen van de „Vereeniging van voorstanders 
eener Nederlandsche Octrooiwet", en de „Zuiderzee-veroeni >ing", 
van welke vereenigingen de Afdeeling Amsterdam lid is. 

Verder werd voorgesteld bet leeskring-reglement zoodanig te 
wijzigen, dat voor het bezorgen der portefeuilles, de portkring 
als grens werd aangenomen, terwjjl zjj, die daar buiten woonden 
of zelf voor de verzending dienden te zorgen, of dat bezorgen 
extra moeten betalen. 

Ook bleek bet aantal deelnemers aan den leeskring zoo toege
nomen , dat enkele series tijdschriften verdubbeld moeten worden 
en werden de daarvoor benoodigde gelden aangevraagd, doch 
vooreerst gedeeltelijk toegestaan, daar er wtllickt kans bestaat 
om in vereeniging met een technisch leesmuseum op minder 
kostbare wjjze io de behoeften aan technische tijdschriften te 
voorzien. 

Met een woord van dank sloot de Voorzitter daarna de ver
gadering. 

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

's-Gi!AVi:.\'iiAia:. Volgen» het weekblad „De Ingenieur" zullen als 
vertegenwoordigers van het Kon. Instituut van Ingenieurs op de 
receptie der societé des ingenieurs civils de France voorloopig op
treden de leden J. J. Buddingh, J. D. Hooker Duyvis, P. Du v vis, J . de 
Koning, Jh. J . B. van Merlon so de algemeene secretaris R. A. van 
Saudick. Er worden nog 4 vertegenwoordigersgeweoscht; tot ver
tegenwoordiger vau het Instituut op bet internationaal scheepvaart-
congres te Parjjs, te houden van 28 Juli—3 Aug. was benoemd 
bet lid W. F. Leemans. Iotutschen was een verzoek gekomen 
van het organisatie-comité om wel eenige leden als vertegen
woordigers te willen aanwjjzen. Hierop is aan dat comité ver
zocht alsnog mede als vertegenwoordigers te willen erkennen den 
[president J . F. W. Conrad, het raadslid G. J . de Jongh en de 
ieden C. L. M. Lambrecbtsen van Rittbem, en D. F. v. Amoijden 
van Dnym. 

— Eerstdaags zal te Scheveningen de directie-keet geplaatst 
wórden voor de werken voor de door het Rfjk aan te leggen buiten
haven voor de visscherij. 

HAARLEM. Bij den Raad is een voorstel ingekomen om den hoofd
opzichter over de reiniging met ingang van 12 .Mei als zoodanig 
te ontslaan, omdat hij zich op dien datum zonder verlof heeft 
verwijderd; omdat de commissie uit den Raad het vermoeden 
mededeelde, dat door dien opzichter fraude is gepleegd in zjjn 
administratie en dat vermoeden is bevestigd door brieven, die 
door den opzichter zjjn achtergelaten, waaruit bleek dat de fraude 
bestond in bet niet verantwoorden van ontvangen gelden. 

De Raad besloot den geschorsten hoofdopziener niet te ont
slaan, voor dat een rapport der enquête-commissie is ingekomen. 

ARNHEM De Gemeenteraad heeft besloten de belvédère op Sons-
beek te hernieuwen en van de woningvereeniging „Openbaar 
Belang" eenigen grond voor het bouwen eener nieuwe school aan 
je koopen voor f 3,50 per centiare. 

DELFT. Voor de deelneming aan de examens B (overgangs
examens) der Polytechnische School hadden zich aangemeld 366 
candidaten en wal voor het eerste gedeelte 194, waarvan zich 
vóór of gedurende het examen terugtrokken 29; voor het tweede 
gedeelte 128, waarvan zich eveneens terugtrokken 2, en voor het 
geheele examen 44, waarvan zich 7 candidaten op B, eerste ge
deelte, terugtrokken. 

Examen B, geslaagd de candidaten: artt. 01. 62, 64, J . W. de 
Brussel Assé, F. B. II. Asselbergs, 0. C W. C. Beek, ('. G. 
Beltman, A. Bos W.A.zn., D. L . ten Bosch, G. C. Bremer, H. L. 
Entboven, H. J . van Geons, N. J. de Groot, H. Heyl, W. van 
Houten Jr., II. Huisman, P. J . dc Jonge, A van Kalkeren, J. H. 
J. Kayzer, G. van der Koogh, J . Lohmann Hzn., F. B. J . M, 
Moubis, F. C. Nienaber, A. Plate, H. Polano. P. Scboute, L. F. 
SoeBman, H. G. A. Troop, R. A. Verwev, C. K. Visser, li. P. Vos, 
H. M. W. Worker, J . F. C. Wrede, W. M. de Jonge. 

Artt. 61, 62, 68, 64, A. W. Kloos Jr. 
Artt. 63, 64, J . Blom, J. W. Kips, W. Kootstra, J. J . Penning, 

A. M . Schippers. 
Artt. 64, 65, Ph. A. Bannet, E. Douwes Dekker, E. R. D. Göllner, 

H. F. (irondjjs, J . de Kroes, C. W. A. Lely, C. Menschaar, W. 

F. V. Oppenoortb, B. F. Prater, J . I. J . M. Schmutzer, A. P H. 
Trivelli. J . Versluys, J . G. E. G. Voute 

Art. 64, R. van Ammers, H. J . Borgerhott' van den Bergb, A. 
L. H. Bingen, A. J . Bockelman, H. C. A. Boom, J. J . B. J . 
Bouvy Jr., J. Breeman, M . C. van den Broek», G. J . Post van 
der Burg, A. J . van der Porst Clement, L. Davidson, A. V. 
Dinger, P. Drayer, T Elsbout, J. H. Gehleo, A. Goekoop, J . 
Harmsen, R. Heering, H. W. ter Horst, A. B. Hulsboff Pol, A. 
A. de Jager, A. B. Japikse, A. P. de Jonge. D. de Jongh Wzn., 
E . L. Kempe, J. J . van den Kieboom, F. G. Kou veld, H. Lebret. J. N. 
v d. Ley, H.Lugt, D. J . C. Meieringh, J.H.Miiller Jr , E.J.W.de 
MUUCK 'Mortier, P. M. C. Nicolaï, F. Plantema, J. .E. v. d. Ploeg, 
W. J . A. Reuhl, J . H C.8alberg, W. Th. van Öchaïk, N.J. Schil
der, C. J . Schram, W. H. D. Segboer, C. M. Slotboom, H. W. 
Snijders, S. H. Stoffel, C. E. van der Stok, J. Tak Jr., P. G. Vier 
vant Tukker, G. de Vries, I. J . Warendorf, A. G. van Wavereo, 
R. A. Weerman, C. J . Westenenk, J. J . C. Willekens, B. Wouters. 

De uitslag van de overige examens, die nog worden voortgezet, 
zal vermoedelijk Vrijdag 8 Juni bekend kunnen worden gemaakt 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den Waterstaat in Neder!-Indië is: 
verleend wegens ziekte een tweejarig verlof aan den ingenieur 

2e kl. R. van den Broek d'Obrenan; 
benoemd tot opzichter le kl., de opzichter 2e kl. J . J . van 

der Rest; tot opzichter 2e k l , de opzichter 3e kl. J . Halbis ch; 
toegevoegd aan den chef der 2e waterstaatsal deeling, in bet 

belang der verbetering van de bevloeiing en afwatering en het 
stroomgebied der Sera joe, met uitzondering van het gedeelte daar
van in Zuid-Banjoemas, de ingenieur 2e kl. W. H. M. de Bruyn; 
aan den chef der 4e waterstaatsafdeeling, voor de opnemingen ter 
verbetering der bevloeiing iu de afdeeling Magetan irtsid. Madiocn), 
de ingenieor Se kl. Jhr. A. H. E. van der Does de Bije; 

gesteld ter beschikking van den cbef der irrigatie-afdeeling 
Brantas, met Kediri als standplaats, de ingenieur 8e kl. O. FT. 
Rappard; 

geplaatst te Karanganjer, als cbef der irrigatie-afdeeling 
Serajoe, de ingenieur 2e kl. Jhr. P. J. Boreel; 

overgeplaatst naar het gouvernement Sumatra's Westkust, 
de opzichter 3e kl. A. L. P. Lujjki. 

belast met de waarneming der betrekking van opzichter l kl., 
de ambtenaar op non-activiteit H. ff. Stal, laatst architect le kl. 

— De hear W. G. Rejjmers, te Nijmegen, is benoemd tot buiten
gewoon opzichter bij det onderhoud der Rjjks-rivierwerken en bun 
toebehooren in bet eerste perceel van den Bovenrjjn en de Waal; 
de heer L . G. van Been, te Ter Neuzen, bij de oitvoering van 
het maken en verlengen van kribben en het verrichten van bagger
werk tot verbetering van de rivier de Usel beneden Deventer en 
de heer IJ. van Valkenburg, te IJmuiden, bjj het vernieuwen 
van het onder- en bovendek van de beide bruggen over de zij
kanalen B. en C. van het Noordzeekanaal. 

De heeren P. de Vries Jr en P. Krook, te Ummden, bg het 
maken van een dubbele woniog, van een steenkolenbergplaats en 
van een aanlegsteiger voor kolenschepen bg de nieuwe schutslois 
te IJmuiden. 

— Bij den aanleg van staatsspoorwegen op Java is: 
verleend wegens langdurigen dienst één jaar verlof aan den 

bouwkundigen ambtenaar der le kl. A. Hesselink; 
benoemd tot tijdelijk onderopzichter le kl., de tijdelgkondsr-

opzichter 2e kl. O. F. Horster. 
— Van de 99 candidaten voor het examen voor opzichter van 

den Rijkswaterstaat kwamen 3 niet op, trokken 2 zich terug en 
kou ééa niet worden toegelaten. Geslaagd zijn 64 candidaten, te 
weten de heeren: H. P. Antes, D. van Aste van Zjjl, A. « . d e 
Bode, H Brand, L. G. van Breen, G. P. van den Broek, P. W. 
J . Carpav, J . J. Cos, H. Ph Cramer, C. L. Daleboot, W. A ' 
Dormaar," M. J . Geeverding, F. E. Greveliok, H. G. Hagenaar, 
W. F. A. Hagethorn, R. Hartman*. J . Hsrmanie, C. A. d Her-
Bignv, M. J . van Heumen, W. H. N. van der Sleyden, B. Hoff, 
» . Honijk, W. R. Janson, D. de Jong, R. de Jong, N. J . Ken-
beek, J. Kerkhof, E. Klipbuis Bz., J M. Krijger, H. J . Krgthe, 
L. C. G. Kuselbos, P. Kovper, J. A. Luyten, A. Luyondijk. H. J . 
Morsman, P. Mulder, L. G. Onrust, J . H. Pellinkhof, A. Peters, 
D. Poot, L. Prummel, J. P. W. Scbellekens, J . G. Simmermans, 
P. B. Sips, J . Sizoo. H. Snater. J . A. Steinz, G. Stolk, B. Streef-
land, P. S. van Teecklenburgb, P. van Tiel, D. J . Steenstra 
Toussaint, J . van de Velde, J. A. C. van der Velde, C . W . \ er-
borgb, J . J . Verliode, C. Visser, T. Vieser, H van der Waal, B. 
van der Werff, K. van Werven, A J. van Weynsbergen, C. B. 
van Weynsbergen en J . Zuidema. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Werktuigkundig teekenaar op een machinefabriek 

gevraagd. Flink salaris, goede vooruitzichten. Br. fr., latt. B B M, 
Alg. Advert.-bur. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam. 

— T 1 deIIk o p z i c h t e r bij den bouw vao een nieuw ge-
meentehuis te Nes op Ameland. Sollicitanten, ouder overlegging 
vao de noodige stukken, zich aan te melden vóór 1 Juni bij den 
burgemeester. 

— Bouwkundig opzichter voor drie misnden voor de uit
voering van een bouwwerk te Amsterdam. Brieven letter A, aan 
het redactie-bureau van .De Opmerker". (Zie adv. iu du no.) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonneerden ttveemaal per jaar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Iemand zoekt plaatsiog als onderbaas of ter assistentie van 
bouwkundig opzichter-teekenaar. Adres letter R, aan het Bureau 
van mDe Opmerker". (l) 

ADVERTENTIEN. 

Bouwkundig Opzichter. 
Wordt gevraagd voor + 3 

maandenl een b e k w a a m R O V J W -
k l M l H . O P Z I C H T E R , om 
direot in dienst te treden voor uit
voering van een bouwwerk te Amster
dam. 

Brieven met uitvoerige inlichtingen 
en verlangd salaris leti. A , aan het 
redactiebureau vao „De Opmerker''. 

E P. DEK BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

BOTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS 
Bekroond met den hoogsten Prgs en 

Gouden en Zilveren Medaille AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille DOR-
DBKCHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met uitrijden-
den bakvloer en Draaiovens . 

Th. VAN HEEMSTEDE n a U i i a 
Mem. San. lust L O N D O N . 

Kantoor: 15© De Ruyterkade, A H 8 T B B D A H , Filiaal: SA Rokiu. 
Hoofdagent voor Nederlaod, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleete Badinrichtingen. —Ptivaat-Inrichtingen.— 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, IVasehtatels, Urinoirs enz. — V E I W A B I I 1 I « u V I S T I L A T I I . 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concorreerende prgzen 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

van isoatf en van staal, is verichillesde 
constructie*. Prijscouranten as In
lichtingen op aanvrage gratia bij 

IT . MM. MM. SCMMOMJTMS, 
Fabrikant. Prinienpacht 516, AISTERDil . 

B. HOLSBOER. 
Arnhem. 

L e v e r a n c i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magaxijn ran Instrumenten voor 

WBTEXS 'JMMARM»mLMJMi tl EB HIM MA. 

BEKKOOM» voor W A T E R P A S - , H O E K S E R T - en andere IBfSTRUMESTRM 
met Zilver 1868, 1881, 1888 (Internat. Tentoonat.) 

H o o g s t e o n d e r s c h e i d i n g 1879 . 

EQUERRE8, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN enz. enz. 
Bakens, Rotatie- en Indnctle-toeatellen, Telegraaf-Apparaten, enz. enz. 
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Maatschr ppïj tot Exploitatie vat 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op Dinsdag den 19den Juni 

19ÓO, des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

B E S T E K No. 814. 
l i e t a f b r e k e ü v a u eene be-

a taaude l o o d * e n h e t 
m a k e n v a n een e o k e s -
IOOIIN. b e r g p l a a t s e n 
v o o r t a k k e u b o f t M e i i e n 
« t e e n k o l e n , en het u i t 
v o e r e n v a u eenige d i 
versie w e r k e n o p he t 
Ntat ion « « B A V K X -
II A 4• IC. 

B e g r o o t i n g ƒ JISIO. 
De besteling geschiedt volgens § 78 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 21sten Mei 

1900 ter lezing aan het Centraalbu
reau in het Moreelse Park en aan het j 
bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
H. J VAN HOORN, ie Utrecht, en 
is op franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Wet kent te bekomen, tegen 
betaling van ƒ 1 . — . 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Seotie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den oden Juni 1900, ten 10 
ure voor middag (Weet Ettropeesche tijd). 

Utrecht, den 12den Mei 1900 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag 15 Juni 1900, des 

namiddags ten 3'/> uur, zal door de 
Architecten Ingenieurs A. W. WEI88-
MAN en P. H. VAN NIPTRIK namens 
de Naamlooze Vennootschap .OVER
TOOM" in het Koffiehuis „DE ROODE 
LEEUW", Vijgendam te Amsterdam, 
in het openbaar worden 

s t a n 1 >t?s t e e d : 
l i e t m a k e n v a n « 'en O p 

h a a l b r u g . W e g k a n e n , 
he t o p h o o g e n v a n 
K o u » t e r r e i n e n e n h e t 
iu a k e n v a n W a l b e -
achoel inigen m e t b i j 
k o m e n d e w e r k e n i u 
d e n .Ni a d * en GodMhuiM-
p o l d r r te Atutterdam. 

Bestek en teekeningen zijn te ver
krijgen ü ƒ 8 . — per stel ten kantore 
der Maatschappij, Spuistraat 104 te 
Amsterdam, van 29 Mei 1900 af. 

Inlichtiigen worden gegeren door 
genoemde Architecten-Ingeniturs ten 
bonnen kantore Plantage Parklaan 4 
te Amsterdam, 

Bouwkundig Bureau 
%Sh W H S & O©., 

Prinsestraat OO. 's-Gravenhage. 
TE 1. EP MO ON No. 990. 

O n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e v o o r k o m e n d e w e r k e n o p 
b o u w k u n d i g g e b i e d , he t c o m p l e e t i n s t a l l e e r e n v a n w o o n h u i z e n , 
w i n k e l s , e n z , he t l e v e r e n v a n He»lek- en llefailtee-
keningen, admin i&t r ee r en v a n h u i z e n e n e i g e n d o m m e n , he t 
k o o p e n e n v e r k o o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n h u i z e n e n he t 
e x p l o i t e e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n . (Woninggids.) 

V A N R I J N & Co, 
ROTTERDAM. 

I Kantoor en Magazijn Bluemkweeker-
straatUb.ld.'Nieuwe Binnenweg. T O o r ( , e * * • • * » # • nsalen. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
G l a s v e r z i l v e r i i i g 

BECKER & BUDOIMGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
T A N 

W A T E R P A S - H O E K M E E T * 
BV ANDERE 

I N S T R U M E N T E N , 
voor INGENIEURS, A R C H I T K C T D , 

LANDMETERS, TEEKEN AARS, aam. 
Geëmailleerde 

J 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 

S o o ï - i a e - B r i c k s . 
l i t w l i i i t e n d v e r k r i j g b a a r b i j 

DOBBS's P A T E N T S C 0 K I A E P A V E R Cy., 
D Ï O J V H A A O . 

Kantoor STATIONSPLEIN No. 9, 
(tegenover Slation HoVandsche fpoor). 

MASTIX-CEMENT DAKBEDEKKING* 
De eenige echte en origineele Mastix-Cemeat Dakbedekking, die erkend is als de 
V K B B K W V O U » I « I M « en V E R B E T E R I N G ^ J t ^ A , het Houtcementen-
dak, en als de B K S T K B E O K K K I X U N ^Sf* J> \x\i'/.v. tsr ver. 
vanging van zinken daken (zie ^Bm^^^^iV^^^kuniig PPeehbl. No. 11 
II Maart 1897, «n Architecture No *• F e D r '88> '884 ss, 
Nederland ingevoerd, wordt ̂ ^ÓX ^ s ^ * * » * " m d ™ « « " • r m l m 

aa-Jarige ervaring V A ™ ^ * * * I J 1 T 8 L I J I T K ! « 0 G E L E V E R D door 

B. ALLERSDORF, $ Singel 455, AMSTERDAM. 
T a l r i j k e B i n n e n - e n B u i t e n l a n d « e h e R e f e r e n t i ë n . 

Een modelis geëxposeerd in net gebouw der Mid. t. Bev. d. Bouwkunst. Marnixstraat «03, Amsitrd. 

Ter drukkerij der Naamloos* Vennootschap „Hot Vaderland". 

3 5 «te JAARGANG N*. 22 
Z A T E R D A G , 2 Juni 1900. 

REDACTEUR : F. W. VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat IOZ, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar br.j vooruitbetaling voor het binnenland 
ft.— i voor België / 6.50 en voor d; overige landen der Tost-ume, 
met inbegrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, / 7 50. Afzonder
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R E I S H E R I N N E R I N G E N 

DOOK 

A . W. WEISSMAN. 

I. 

H e t L n g o M a g g i O r e. 

(Vervolg van biadz. 163.) 
He t Santuario della Madonna del Sasso 

>op een steile ruts; twee wegen leiden er 
ligt hoog 
heen. De 

liggen, is zeer eene, waaraan kapellen met de statiën 
lastig te begaan, en de kleine veldkeien zijn een kwel
l ing voor ue voeten. Doch de pelgrims kiezen dezen 
weg, om hun vleesch te beter te kastijden. Boven 
gekomen wacht hen echter, als zij de kerk bezocht 
hebben, lafenis in velerlei vorm, waarvan zij ruim
schoots gebruik maken. Vele der lei ugkecrende pel
grims zijn dan ook minder vast ter been. 

O m de kerk te zien, moet men er niet op een Zon-
of feestdag heengaan. E e n ochtend in de weck is 
daarvoor geschikter. Men gaat langs de nieuwe, ge
heel naar de eischen des tijds ingerichte kweekschool 
voor onderwijzeressen omhoog, en als men de heer
lijke villa's Rigl iet t i en Belvedere voorbij is, komt 
men aan een schaduwrijk dal, waardoor de Romogna 
haar watervalletjes naar beneden zendt. Anemonen 
en sleutelbloemen groeien hier tusschen het malsche 
gras. 

E e n klein kerkje, 1'Annunziata, vertoont zich. Het 
werd gebouwd ter plaatse waar Fra. Bartolomineo 
d'Ivrea, aan wien de Modanno del Sasso haar stich
t ing dankt, begraven ligt. 

F r a Bartolommeo was een monnik in het Francis
caner-klooster te Locarno, dat nu voor wereldsche 
-doeleinden dient. In den nacht van 15 Augustus 1480, 
toen de kloosterlingen zich opmaakten, om het feest 

.an Maria's hemelvaart te gaan vieren, verse heen hem 
de H . Maagd, cn beval hem, op den steilen Sasso haar 
een heiligdom te stichten. He t was aanvankelijk slechts 
klein, en werd in het begin der U>e eeuw door de 
tegenwoordige kerk vervangen. 

De weg door het dal, die een heerlijke wandeling 
oplevert, is met kleine kapellen van afstand tot af
stand bezet. Zi j bevatten verschillende groepen van 
beelden op natuurlijke grootte en zeer naturalistisch 
beschilder 1, die men door ijzeren hekken kan zien. 
De Italiaansche pelgrims hebben door die hekken 
hun soldi geworpen* welk kopergeld af en toe door 
de monniken wordt verzameld, en tegen Zwitsersche 
munt ingewisseld. Sommige der groepen zijn uit de 
16e eeuw, andere modern. De voorstellingen begin
nen met de groetenis des Engels en eindigen met het 
Pinksterfeest. 

Het laatste gedeelte van den weg bestaat uit ter
rassen, die door trappen verbonden zijn. Men bereikt 
het klooster, gaat nog m i paar trappen op, en komt 
op het plein voor de kerk, dat 350 M . boven het meer 
ligt. Het uitzicht is hier prachtig, vooral van de kle i 
ne galerij, die aan de zuidzijde tegen de kerk is aan
gebouwd. 

Eenige jaren geleden is de kerk van een nieuwen 
gevel en klokkentoren voorzien. M e n heeft in den 
stijl van het begin der iOe eeuw willen werken, en 
het gevolg is geweest, dat de indruk geheel bedor
ven is, want alles is koud en zielloos; de versierse
len zijn rijk genoeg bedoeld, maar de geest der Re
naissance heeft men niet kunnen doen herleven. 

Bi j het binnentreden der kerk is de eerste indruk 
van den bezoeker verbazing over zooveel pracht als 
hij ziet. D i e pracht treft nog meer, omdat het ge
bouw niet groot, en tamelijk laag is. Het hoofdaltaar 
schittert van goud en zilver. Daar tusschen is de won
derdadige schilderij geplaatst, die de Madonna ver-



beeldt Z i j is nog geheel middeleeuwsch en blijkbaar 
veel ouder dan de kerk. 

D e fresco's van het gewelf zijn ten deele door Ber
nardino Luin j en Bramantino geschilderd. Vooral ccn 
groep van zingende engelen munt door schoonheid 
uit, en behoort onder de beste werken van Lu in i . 

Naast het schip zijn twee kapellen uitgebouwd. D e 
zuidelijke prijkt niet het altaar, dat de bewoners van 
Florence daar in 1522 hebben opgericht. Bramantino, 
die eigenlijk Bartoiommco Suardi heette, versierde dit 
altaar niet cene schilderij, de vlucht naar Egypte voor 
stellende. D e schilderij is door wierook- en kaarsen 
walm erg zwart geworden. M e n zou hier den leerling 
van Mantcgna niet herkennen ; vooral de ezel is ge-

niistcekend. Slechts Mar ia doet aan de fraaie iiecl 
Madonna van den schilder in het Brera-museum te 
Milaan denken. De omlijsting is ccn rijk stuk hout
snijwerk uit den goeden tijd der Renaissance. 

In dc noordelijke kapel is, boven het altaar, de ver
maarde „graflegging" van Ciseri geplaatst. D e schil
derij is het werk van ccn hedendaagsch professor te 
Florence, die te Locarno geboren werd. D e fotogra
fie heeft de voorstelling overal bekend gemaakt, en 
de meeste menschen, die te Locarno komen, gaan al
leen naar de Madonna del Sasso om Ciseri's schep 
ping te zien. 

De verlichting, door een venster op het noorden, 
is bijzonder gunstig, en het doek mag ongetwijfeld 
een respectabel werk genoemd worden. Maar toch be
vredigt de ..graflegging" niet. Haar ontbreekt de 
godsdienstige wijding, die dergelijke scheppingen pas 
het ware leven geeft. M e n wijst u te Locarno nog den 
logementhouder, die voor den dooden Christus ge 
poseerd heeft, en die het type van den bekenden A m 
sterdamsclien architect Bleys vertoont. Ook de on 
gineelen van de overige zeven figuren leven ver 
moedelijk nog. He t zijn moderne menschen, die wat 
theatraal doen in hun atel ier-draperiën. De drie man
nen, die Christus in een laken dragen, zouden op 
deze wijze hun last in werkelijkheid niet kunnen tor-
schen. Maria slaat haar bl ik omhoog a la Guido Reni, 
Magdalena vergeet, in al haar verdriet, niet, haar weel
derig haar zoo gunstig mogelijk den beschouwer te 
toonen. 

Denk u, bij deze schilderij, eens die van Tiziano 
in hel Louvre! Hie r vindt gij enkele eigenaardighe
den van Ciseri's werk, in het bijzonder de ietwat tliea 
trale houdingen ook, maar het coloriet verzoent u 
er mede. E n wilt gij zien hoe dit onderwerp in al 
zijn tragiek behandeld kan worden, ga dan naar het 
museum te Antwerpen, en beschouw het meesterstuk 
van Quinten Matsys. 

A l s gij weer buiten komt, en liet heerlijk gezicht op 
het meer u weer verrukt, als de warme zon u be
schijnt, dan denkt gij aan de „graf legging" niet meer. 
D e herinnering daaraan wordt u evenwel, beneden 
in dc stad gekomen, meer dan u lief is, opgefrischt, 
als gij de voorstelling in fotografie en kleurendruk, 
op borden, vazen en broches tot in het oneindige her
haald, voor alle winkelramen vindt. 

Muralto bevat twee zeer merkwaardige gebouwen. 
Het eerste is de kerk San Yittore, die wij, op ons 
bal con staande, aan onze voeten zagen liggen, het 
tweede is het Ca l i Ferro, het oude slot, dat zich aan 
de Riva Piana in het meer spiegelt. 

Voor wie geen deskundige is, heeft de kerk San 
Vittore weinig aantrekkelijks. Het gebouw is niet 
groot, aan het onderhoud is weinig gedaan, en de 
l igging op de berghelling doet de kerk slechts wei
n ig in liet oog vallen. 

D c kenner evenwel ziet aanstonds, dat hij hier een 

zeer oude basiliek voor zich heeft. V a n buiten zijn 
zoo goed als geen versierselen aanwezig. Lisenen en 
boogtriezen aan den westelijken gevel en aan de koor
nis, ziedaar alles. D e i ö e eeuw heeft ccn loggia aan 
den westelijken gevel toegevoegd, ccn portiek in den 
zuidelijken zijbeuk gemaakt, cn den vroeg-Romaan-
schen toren ombouwd. Maar het is haar niet moge
l i jk geweest, dit laatste werk te voleindigen. E n zoo 
werden op de twee verdiepingen van marmer later 
pijlers van breuksteen gezet, met ccn vlak dak daar
boven, om ccn plaats voor de klokken te verkrijgen. 
E e n steen, met twee fraaie wapens, vermeldt, hoe de 
torenbouw in 1524 werd begonnen. 

Toen men in 1527 ongeveer ter hoogte der zi j 
beuken gekomen was, werd weer ccn steen aange
bracht, met de vermelding dat een mud tarwe toen 
0 „libre" kostte, ccn mud rogge 5, en ccn mud maïs 
4. D i t waren voor dien tijd zeer hooge prijzen, en 
het is misschien om de slechte tijden geweest, dat 
de bouw kort daarna werd gestaakt. 

Boven in den zuidelijken torenmuur is ccn relief 
geplaatst, dat, in uitmuntend beeldhouwwerk, een rui
ter vertoont. He t volk vereert daarin den H . Victor, , 
maar blijkbaar heeft de kunstenaar ccn der hertogen, 
van Milaan willen voorstellen. 

In haar aanleg doet de kerk aan die van San Car-
poforo te Como denken, door ons in den jaargang 
1897, bladzijde 2(>2. vermeld. O o k hier is ccn krocht 
uit den tijd der Longobarden aanwezig. De vriende
lijke geestelijke, die met een waskaars de krocht voor 
ons verlichtte, meende dat zij uit de I V e eeuw af
komstig was; de stijl der kapiteelen wees echter op 
de V I Ie. D e beeldhouwers hebben soms gepoogd, de 
antieke kapiteelen na te volgen, doch zijn ook zelf
standig scheppend opgetreden, en hebben dan jacht-
tafercclen, krijgslieden of dieren in hun composities 
te pas gebracht. 

D e kerk is vier eeuwen jonger dan dc krocht. Z i j 
is een basiliek met pijlers, en halfcirkelvormig koor. 
Sinds de 16e eeuw is echter het inwendige naar den 
smaak der tijden veranderd en versierd. In 15S4 
kreeg de koornis haar fresco, dat geen kwaad figuur 
zou maken, wanneer het niet door onhandige restau
raties veel had geleden. O o k de beschilderingen der 
orgelgalerij, van 1619, zijn op deze wijze bedorven. 
Maar de koorbanken uit dienzelfden tijd bleven vrij 
goed bewaard. In de latere jaren der 17e eeuw wer
den de zijbeuken met stucversieringen bekleed ; de 
irje eeuw nam de middenbeuk voor haar rekening, 
doch het schilderwerk, dat zij daar deed aanbrengen 
mist alle kunstwaarde. 

O o k de toren werd beklommen, om een onderzoek 
naar de klokken in te stellen. De oudste bleek van 
i/OcS, dan waren er nog van 1700, 1829 en 1832. De 
gieters waren Pietro Franca, en de gebroeders Biz-
zozeri van Varese. He t opschrift luidde steeds: „A 
fulgure et tempestate libera nos, Domine", in het 
Nederlandsch „voor bliksem en storm behoed ons, 
Heer". 

O p dezen toren zagen wij de inrichting, waardoor 
het eigenaardige beieren, dat men in alle Italiaan
sche steden hoort, en dat zulk ccn vreemden indruk 
maakt, mogelijk is. Z i j komt overeen met die der 
Hollandsche carillons, doch de toetsen zijn veel groo
ter en met leder bekleed, opdat de klokkenist zijn 
handen niet zal bezeeren, als hij zijn snelle trillers 
of loopjes voortbrengt. Daar slechts vier tonen aan
wezig zijn, moet het rythme de verscheidenheid 
geven. Toch is dit gebeier, waarmede reeds om vijf 
uur een begin gemaakt wordt des morgens, en dat 
ook den vooravond van kerkelijke feesten inwijdt, op 
den duur vervelend. 

H e t C a di Ferro draagt zijn naam naar de ijze
ren tralies voor de vensters. H ie r zetelden eens de 
Zwitsersche landvoogden, die de buitenlandsche 
vorsten van soldaten voorzagen. N u is ccn gedeelte 
van het kasteel als mineraalwaterfabriek, ccn ander 
als bierhuis ingericht. D e aanleg is ae bekende mid
deleeuwsche, vier vleugels om een binnenplaats, met 
hoektorens, waarvan een grooter afmetingen heeft 
dan de andere. Door latere verbouwingen g ing ech
ter van het oorspronkelijk karakter veel verloren. 

Wie Locarno bezoekt, gaat meestal over het meer 
naar Pallanza en dan naar Luino , waar hij spoorweg
verbinding naar het oosten, het zuiden en het noor
den vindt. Ook wij maakten deze tocht. 

D e boot vaart om de delta van de Maggia, en 
doet eerst Ascona aan, dat schilderachtig aan het 
meer ligt, met het dorpje Ronco hoog daarboven op 
den berg. Twee kleine eilandjes vertoonen zich, bij 
Brissago, de laatste Zwitsersche plaats, wier sigaren
fabrieken zoo groot zi jn en zooveel winst afwerpen, 
dat booze tongen beweren, dat de smokkelhandel 
naar Italië de voornaamste bron dier winst is. 

D e Italianen hebben, om het smokkelen tegen te 
gaan, torpedobootjes op Jiet meer, die 's nachts hun 
zoeklichten laten werken. He t middel schijnt echter 
niet afdoende. 

Cannobio is de eerste Italiaansche stad. Dicht bij 
den steiger, waar de boot aanlegt, ziet men een fraaie 
koepelkerk uit het begin der Iüe eeuw. D e bergen 
worden nu lager cn het meet verliest langzamerhand 
zijn grootschheid. 

D e vermaarde bocht van Pallanza, met Isola Be l 
la, viel ons tegen, juist omdat de bergen daar zoo 
weinig hoogte hebben. V a n Isola Bella maakt men 
zich thuis reeds zulke voorstellingen, dat de werke
li jkheid noodzakelijk tegen moet vallen. 

Men verwacht geen architectuur uit de 17e en 18e 
eeuw, en de tien gewelfde terrassen, de grotwerken, 
het paleis met zijn zalen en oudheden zi jn een te
leurstelling. Isola Madre beantwoordt in vele opzich
ten beter aan het ideaal, omdat daar de kunst zich 
meer op den achtergrond houdt. 

T e L u i n o vertoefden wij een paar uren, om de 
fresco's van Bernardino L u i n i , door Baedeker ver
meld, te gaan zien. D e hoofdkerk San Pietro e Paolo, 
waar zij zich moesten bevinden, heeft, in haar aanleg, 
het karakter van het begin der 16e eeuw. 

Het interieur maakt een aangenamen indruk door 
zijn goede verhoudingen en eenvoudige lijnen. D e 
koe]xd boven het kruis vooral is van ccn gelukkig 
effect. Maar dc fresco's, die het overgeven der sleutels 
aan Petrus, den dood van Petrus, de bekecring van 
Paulus cn den dood van Paulus voorstelden, vielen 
ons zeer tegen. In de compositie was L u i n i nog wel 
te herkennen, maar overigens was er van de vroegere 
schoonheid, zoo "ij ooit aanwezig mocht zijn geweest, 
slechts weinig overgebleven. Onhandige herstellingen 
hebben blijkbaar veel bedorven, maar toch schijnt 
ook L u i n i niet in zijn kracht geweest te zijn. Drama
tische voorstellingen gelukken hem minder goed dan 
madonna's met engelen. 

E n zoo daalden wij weer door de nauwe straatjes 
van het stadje naar beneden, om den trein op te 
zoeken, die ons over Gallarate naar Milaan zou bren
gen. 

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 . 

In het maatschappelijk gebouw werd Woensdag 
30 M e i de 81ste algemeene vergadering gehouden van 

de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
onder het voorzitterschap van den heer A . Sa lm 
GHz., die in zijn openingswoord de nagedachtenis van 
wijlen den heer Godefroy, in leven ccre-lid der Maat
schappij, huldigde. 

D e voorzitter deelde mede, dat hij hedenmorgen 
de nagedachtenis van wijlen den heer Godeiroy ge
ëerd had. door op diens graf te Diemerbrug een palm
tak neer te leggen. H i j meende hiermede gehandeld 
te hebben in den geest van alle leden. Onder diepe 
stilte hoorden de aanwezigen,, die ten tccken van 
eerbied van hun zetels waren opgestaan, deze mede-
deeling aan. 

De heer Lel iman sprak ook nog ccn hartelijk woord, 
bracht dank aan den voorzitter voor zijn daad van 
piëtei t en sprak met groote erkentelijkheid over het 
legaat vao den heer Godefroy, waardoor de Maat
schappij voor drukkende geldzorgen is bevrijd. 

H e t jaarverslag vangt aan met de mededing, dat 
dc financiccle toestand der Maatschappij verbeterd 
is, waardoor men zich ruinier kon bewegen cn de pe
riodieke uitgaven der Maatschaapij, het Weekblad, 
enz., verbeteren. 

He t getal leden klom tot 514 gewone, 28 buiten
gewone en 79 kunstlievende, in het geheel O21 leden. 

E e n gevoelig verlies leed de Maatschappij door 
den dood van den heer Godefroy, oud-secretaris, oud
voorzitter en ccrelio, en niet groote dankbaarheid her
innert het bestuur aan het legaat, door dit overleden 
ccrelid aan de Maatschappij besproken. 

D e Maatschappij heeft de nagelaten teekeningen 
van den heer Godefroy van oude gebouwen en mo
numenten, enz. •— een verzameling van groote waarde 
en beteekenis •— ten geschenke ontvangen, en een 
bedrag van ruim ƒ ()2,ooo,- door jaarlijksche uitkee-
ringen van ƒ 500, totdat de leening voor het maat
schappelijk gebouw zal zijn afgelost door jaarlijksche 
uitlotingen tot eenzelfde bedrag, - een schitterende 
jift, die niet dankbaar genoeg kan worden vermeld. 

De heer J . R. dc Kruyff, werd, na zijn aftreden als 
directeur van de Rijks-School voor Kunstnijverheid 
te Amsterdam, tot ccrelid benoemd. 

D e maatregel van het bestuur, om dc toetreding van 
jonge leden gemakkelijker te maken, had het ge-
wenscht resultaat. 

He t verslag herinnert verder aan de gehouden bi j 
eenkomsten en de algemeene vergadering, te Zwolle 
gehouden, en* vermeldt, dat dc uitgeschreven prijsvra
gen veel belangstelling en medewerking ondervon
den. A a n den milden schenker, die ook dit jaar weer 
een gift beschikbaar stelde voor het uitschrijven eener 
prijsvraag, brengt het verslag hartelijk dank. 

De inzendingen voor de afdeelingen Bouwkunst ter 
Parijsche Wereldtentoonstelling werden, door bemid
deling van de daartoe mede door de Maatschappij ge
vormde commissie, verzonden, na eerst gedurende 
twee maanden te zijn bewaard gebleven in het ge
bouw der Maatschappij, omdat de lokalen op het ten
toonstellingsterrein niet op tijd gereed waren. 

In den loop van 1898 werd door den Gemeente
raad van Lochem besloten het advies te volgen, dat 
door de Maatschappij gegeven was in zake de restau
ratie van het Raadhuis aldaar, waarvoor de Gemeen
teraad ccn bedrag van ƒ 13,000 uittrok. In het begin 
van 1899 werd het werk voor ruim ƒ 1 1 , 5 0 0 uitbe
steed, en den 8en Januari van dit jaar werd het her
stelde gebouw in gebruik genomen. 

D e exploitatie van het Maatschappelijk gebouw in 
de Marnixstraat heeft dezelfde resultaten opgeleverd 
als in het jaar tevoren, toen van een ietwat gunstiger 
toestand kon gesproken worden. H e t bezoek der leden 
aan de boekerij is buitengewoon groot geweest; ins-



gelijks de verzending van werken, die buiten Amster
dam werden te leen gevraagd. De jaarlijksche ten 
toonstelling van bouwkunst was in 1809, hoewel niet 
van grooten omvang, zeer belangrijk. 

De permanente tentoonstelling van bouwartikelen 
werd goed bezocht. 

Van het door de Maatschappij ingesteld examen 
voor het verkrijgen van het diploma als bouwkundig 
opzichter, slaagden 13 van de 27 candidaten. 

Het bureau voor plaatsing van opzichters en tee
kenaars heeft 't in het afgeloopen jaar drukker gehad 
dan 't vorige. 

Uit de jaarverslagen, die door de afdeelingen aan 
het hoofdbestuur zijn toegezonden, blijkt, dat deze 
over 't algemeen in gunstigen toestand verkeeren, ook 
wat de financiën betreft. 

De rekening en verantwoording over 1899 werden 
goedgekeurd. 

Tot bestuursleden werden gekozen de heeren F. W. 
M. Poggenbeek en A. C. Bleys; den heer Ed. 
Cuypers, als vicc-voorzitter aftredende, werd door den 
voorzitter dank gezegd voor hetgeen hij in het be
lang der Maatschappij gedaan had en de heer Cuy
pers gaf de verzekering, dat zijn belangstelling in 
de Maatschappij niet zal verflauwen. 

De voorzitter, de heer A. Salm GBz.n., werd herko
zen. 

Alsnu werd mededceling gedaan van de conclusiën 
volgens het rapport van de beoordeelaars der prijs
vragen ; de heer A. D. N. van Gendt te Amsterdam 
ontving een bronzen medaille, benevens ƒ 150 voor 
het ontwerp voor een sanatorium, de bronzen medail
le en ƒ 75 voor dat van de woning voor den direc
teur-geneesheer en den uitgeloofden prijs van ƒ 2 5 
voor dat van eene woning voor het dienstpersoneel. 
Voorts werden tweede prijzen toegekend aan den 
heer M. J. E. Lippits te Amsterdam voor het ont
werp van een sanatorium, en aan de heeren C. de 
Groot Jr. en J. H. \V. Leliman te Delft, zoo ook aan 
den heer J. D. Looijen te Parijs, voor het ontwerp van 
eene woning voor den directeur-geneesheer. 

Daarna bracht de voorzitter hulde aan de heeren 
D. Cerlijn cn Zn. en A. J. De Haan. Na een opsom
ming der talrijke groote bouwwerken, gedurende de 
25 jaren van haar bestaan door die fiuna uitgevoerd, 
overhandigde de voorzitter aan de firmanten, de hee
ren A. J. de Haan en J. Cerlijn den ccrepenning der 
Maatschappij. Voor die onderscheiding bracht de heer 
De Haan dank aaii'de Vergadering en aan het be
stuur. 

De begrooting werd goedgekeurd. Zij wijst in ont
vangst en uitgaaf een bedrag aan van f 13.449. Voor 
contributie wordt o. a. uitgetrokken f7710 en voor 
uitgaven aan het weekblad ƒ 3 5 0 0 . 

Besloten werd de algemeene September-vergade-
ring te Utrecht te houden, welke afdeeling in het 
aanstaande najaar haar 25-jarig bestaan zal herden
ken. 

Ten slotte behandelde Mr. H. Verkouteren een adres, 
te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal in zake het wetsontwerp betreffende de Volks
huisvesting. 

In den namiddag brachten de leden een bezoek 
aan het nieuw gebouwde en ingerichte proefstation 
voor bouwmaterialen der firma Koning en Bienfait 
en aan de nieuwe Beurs. 

De voorgestelde wetswijzigingen werden goedge
keurd. In een dier gewijzigde artikelen werd voorge
steld de cereprijs-vraag, die om de vijf jaren wordt 
uitgeschreven, te noemen: eereprijsvraag-Godefroy. 

In de Septcmber-vtrgadering zal het hoofdbestuur 
met een uitgewerkt voorstel komen betreffende de 
nadere bepalingen dier eereprijsvraag, of de mededin
ging ook voor buitenlanders zal worden toegelaten, 
enz. 

Op voorstel van het hoofdbestuur werd de heer 
I. Gosschalk, vroeger architect te Amsterdam, thans 
woonachtig te Brussel, benoemd tot ecrelid der Maat
schappij. 

O N T W E R P - O N G E V A L L E N W E T . 
Het hoofdbestuur der Technische Vakvereeniging 

heeft onderstaand adres gezonden aan de Eerste K a 
mer der Staten-Generaal: 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de 
Technische Vakvereeniging, gevestigd te 's-Graven
hage, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 24 Juni 
1896 No. 34, bestaande uit zeven afdeelingen, te we
ten : 's-Gravenhage, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. 
Enschede - Hengelo, Groningen en Haarlem, waar
van leden zijn opzichters en teekenaars in de vak
ken van Burgerlijke Bouwkunde, Waterbouwkunde, 
Scheepsbouwkunde, Werktuigkunde en Metaalindus
trie en voorts werkmeesters, chef-machinisten, alsme
de beoefenaars der Kunstnijverheid, vertegenwoor
digd door de afgevaardigden naar haar Hoofdbe
stuur, vergaderd geweest zijnde op den 2usten Mei 
1900 te Utrecht; 

dat het ontwerp-Ongevallenwet, zooals het Uwe 
Kamer ter behandeling is aangeboden, ook voor hare 
leden en hunne vakgenooten de zoo lang gewenschte 
waarborgen wil geven, dat ongevallen, waaraan zij 
voor het overgroote nicerendeel in bijzondere mate 
blootstaan, voor hen en hunne betrekkingen niet lan
ger zulke schromelijke financicele gevolgen zullen 
hebben als zulks tot heden het geval is; 

dat zij daarom met groot leedwezen heeft gezien, 
hoe vele patroons en ondernemers zich tot Uwe Ka
mer gewend hebben met het verzoek, het ontwerp-
Ongevallenwet te verwerpen ; 

dat naar hare mcening de door genoemde Patroons 
cn Ondernemers geopperde bezwaren geenszins kun
nen opwegen tegen het waarachtig belang, dat dui
zenden bij de aanneming dezer wet hebben ; 

dat de inste.Iing eener Rijks-Verzekeringsbank, wel 
verre van, zooals eenige leden Uwer Kamer blijken 
te meenen, een bezwaar tegen het ontwerp te zijn, 
naar hare meening juist een der beste grondslagen 
der wet te achten is, omdat de verplichting voor den 
patroon om zijne ondergeschikten bij eens Rijks-Ver
zekeringsbank te verzekeren, ecne onpartijdige behan
deling zal waarborgen van alle aanspraken op uitkee-
ring bij ongeval en daardoor tevens de goede verhou
ding tusschen patroons en ondergeschikten zal wor
den gebaat. 
'< Redenen waarom ondergeteekende er bij Uwe Ka
mer ten sterkste op aandringt, het ontwerp-Ongeval
lenwet aan te nemen, zonder nadere wijziging daarin 
van de Regeering te verlangen, 

't Welk doende, 

Het Hoo. dbesiuur der 'fechhisch* Valaeteenigingy 

(w.g.) E. BACHMAN, Voorzitter, 
(w.g.) W. A. B E C K E R , ie Secretaris. 

's-Gravenhage. 26 Mei 1900. 

NB. De Eerste Kamer heeft Vrijdag 1 Juni de On
gevallenwet met 29 tegen 20 stemmen verworpen. 
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SCHUBBENPANTSERVERF. 

Reeds sedert geruimen tijd wordt in geheel Duitsch
land en door verschillende groote spoorwegmaat
schappijen in Rusland, Siberië, Turkije, Oostenrijk, 
Italië en Venezuela voor het verven van bruggen, 
stations, gas- en andere fabrieken, kortom voor aller
lei doeleinden met groot succes gebruik gemaakt van 
den door Dr. Graf uitgevonden Schubbenpantserverf 
in 26 verschillende kleuren en nuancen. 

Deze verf heeft de goede eigenschap, dat zij veel 
beter dan andere verf bestand is tegen de invloeden 
zoowel van koude en warmte als droogte, volkomen 
tegen roest beschermt en veel langer hare frissche en 
natuurlijke kleur behoudt. Ook tegen zeelucht is zij be
stand en meer dan 5000 ijzeren bruggen, honderden 
stations en perrondaken, het groote slachthuis te Bres-
lau en vele andere groote gebouwen en fabrieken zijn 
met deze verf geschilderd tot volkomen tevredenheid 
der bestellers. Ook de groote Rijnbrug te Dusseldorf 
is reeds sedert tien jaar met deze verf geschilderd en 
het onderhoud daarvan is zoo gering en weinig kost
baar, dat slechts een gedeelte om de drie jaar over
geschilderd moet worden. Daar zij in bussen in vloei
baren toestand geleverd wordt en slechts met 1/3 
lijnolie behoeft vermengd te worden, is zij tot dadelijk 
gebruik gereed, en kan elk gewoon werkman dit 
werk bezorgen. Ofschoon het 't beste is deze verf èn 
voor grondverf èn voor dekverf te gebruiken, houdt 
zij toch ook evengoed op menie en alle andere olie
verven. Met 1 kilo dezer schubbenpantserverf wor
den van 1 0 - 2 0 vierkante meter in grondverf en 14—• 
30 vierkante meter in dekverf geverfd. 

De heer Theod. Ferd. llierhorst te Haarlem heeft 
het hoofdagentschap voor Nederland en Koloniën van 
deze duur/ante, goedkoope en zeer schoone verf, en 
bij hem zijn alle nadere inlichtingen te verkrijgen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

ArOEEUNO AMSTERDAM . 

Vergadering van Dinsdag 29 Afri 1900. 

De beer Jhr. O Graafland luitenant-kolonel der infanterie van 
het Oost-Indisch leper, hield eenu causerie o>or Nolerl.-lndië, in 
tegenstelling met de beschouwingen, door don heer 11. Veth in 
een Giik-artiktl geplaatst. Noemt Veth Iml.ü een graf voor den 
Europeaan, het kerkhof zijner illusion en van zyn gezondbe d 
Jhr. Graafland, in Itdië geboren eu daar 27 j iar in dienst ran 
den Staat gebleven, stelde zich zelf ten bewijze van bet tegendeel. 

'Wie in Indië zich niet wèl voelt, heeft het in de allermeeste 
gevallen zich zelf te danken, gelgk de smadelijke indruk, dien 
men op een naar Indië «toornende mailboot krjjut van de Iudische 

fewoonten, zjjn oorsprong vindt èu iu de zonderlinge wgze van 
oen der pas uit wit patria komende gasten, die nog te zeer ge-

imbiheerd zijn door het Westen-che om zich thuis te voelen in 
het Oostersche- en in de oppervlakkige be-cbouwing van den be-
oordeelaar, die op zgn beurt van de We tersche begr pa en zich 
nog niet he. ft losgemaakt. 

Het meest overtuigende deel van Jhr. Grauflanri's voor 't overige 
vermakelijke beschouwingen, was wel da', waar hij do groote 
moeilijkheid in bet hebt stelde vau een juiste verhouding door 
het Europeescbe tegenover het Iuiii che element in te nemen 
De Indische bevulking is het zachtste ter wereld Zjj is in menig 
opzicht den kiuderrn gelgk. Wie zich bewust is «au de zware 
taak om kinderen op te voeden, ma; op oen «eg geaohi worden 
van bet besef, hue men met den inlander zich heeft te gedragen. 
Wie hem kastijdt onverdiend of uit door hem niet begrepen over
wegingen, komt geen atap verder met hem Evenmiu hp, die hem -
als men bet een sind doet — niet onder toezicht houdt, contro
leert hij de hem opgedragen taak Als een kind moet bg nehau-
deld worden, door ons, die toch zgn ouders niet zij , veelal zgn 
taal niet verstaan en door oi bekendheid met zgn karakter, hein 
al te dikwerf met vooroordeel aanschouwen. 

Indië kan voor den Europeaan een leersobool zjjn in zelfk-
heerebing, zelfstandigheid want de zeltveraoiwoordelgkueid ia 
dikwerf groot; in verdraagzaamheid, want alle Europo.imn, iu 
kleinen •'ring verzameld, henben e.kaar te sttu.en eu weereen 
ootgdig graf vindt, heeft he. in iu nige omstandigheid to wgten 
aan eigen onverstand. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVKNIIAUE Het Koninklgk Instituut van Ingenieurs verga

dert Dinsdag 12 dezer, des v o o r middags te 1 0 ; uren, op een der 
bovei zalen in het Zuidhollandech Koffiehuis. 

Na behandeling van het voorstel tot wijziging van hoofdstuk 
IV der verordeningen, in hoofdzaak ten doel hebbende met ingang 
van ) Juli 1900 bet weekblad De Ingenieur kosteloos aan alle 
leden te verstrekken, komt de begrooting over 1900—1901 aan de 
rrde eu volgt eene nadere mededceling omtrent vertegenwoor
diging op de reoeptie van de 8ociété des Ingénieurs Civils de 
France eo de Congressen te Parijs. 

Het lid W. Cool Jr. zal daarna een voordracht met lichtbeelden 
houden omtrent de tentoonstelling te Parijs en over gewapend 
beton. 

Ten slotte is de verkiezing van drie leden van den raad van 
b e s t u u r aan de orde, in plaats van de volgens rooster sftredende 
en niet dadelijk herkiesbare heeren F. M. van Panthaleon baron 
Van Eek, H. Wortmun en B. M. Gratam*. 

HA.VKI.EM. Het Museum van Kunstnijverheid werd gedurende 
de maand Mei bezocht door 393 belangstellenden, terwijl 79 boek
en plaatwerken, betrekking hebbende op de kunsten en ambachten, 
naar verschillende plaatsen van ons land werden uitgeleend. 

Het uit leer. e n der boek- en plaatwerken geschiedt kosteloos, de 
transportkosten alleen komen ten laste der aanvragers. 

Gedurende de Pinksterdagen zal in het Museum eene tentoon
stelling gehouden worden van antieke beeldhouwwerken, die zich 
in Rome bevinden, terwijl eveneens eene kleine verzameling af
beeldingen van de gebouwen die thans op de geopende wereldten
toonstelling te Parijs te bezichtigen zullen zijn. 

MiniihLDi m; Het bestuur van de Vereeniging tot bevordering 
v i ' n het Vieemdeliugeuverkeer hetft het plan opgevat in bet 
«oorjaar vuu 1901 een premie toe te kennen aan den o.itwerper 
vau den. gedurende 1900 nieuw gebouwden of verhouwden gevel, 
welke, iu verband met de omgeving , het meest bijdraagt tot 
verfraaiing van den openbaren weg te Middelburg. Deze premie 
zal niet groot zgn en mnet beschouwd worden als een blg'k van 
waurrleerii g er. aanmoediging hij hetgeen in het bouwvak wordt 
gedaan tot verfraaiing der stad. 

AKKKIISI.OOT (N.-H.). Er heeft zich eene commissie gevormd 
met bet doel een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid 
van droogmaking «au het Alkmaardi-r meer. /.ij heeft zich daar
toe iu verbinding gesteld uiet den opzichter van „de Honsds-
ho Ki;l,e '. 

P E R S O N A L I A . 
— lüj k n n . besluit is, met ingang van 1 Aug. e. k, aan N. II. 

H e n k e t , op zgn verzoek, eervol ontslag verleend als hoogleraar 
aau de Polytechnische School, met dankbetuiging voor de door 
hem in die b e t r e k k i n g b e w e z e n diensten. 

— Hij den waterstaat in Nederl.-Indië is: 
benoemd tot opzichter 2e kl., de ambtenaar op non-activiteit 

Th. H-yimui; tot opzichter Se kl., de ambtenaren op wachtgeld 
C. A. Torré, O. L . A. Kaltofen, Th E. Clark en A. Th. van den 
Zon Brouwer; tot ingenieur 2e kl , de ambtenaar op non-activiteit 
J. T. P. J . Straatman; 

toegevoegd aan den chef der 4e waterstaatsafdeeling voor 
de weikeu aan de Brautas-, Porroug- en Soerabaja rivieren, de 
opzichter 2e kl. J. W. Coorenengel; 

overgeplaatst naar de residentie Besoeki, de opzichter 3e 
kl. C. A. Torré; naar de residentie Bagelen, de opzichter 3e kl. 
J. J. Hubeek; 

g e p l a a t s t in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo, de dienstdoende opziebter 3e kl. H. G. A . Hennevelt; 
bii den uew. ateigken dienst in de resid. Soerabaj», de opz 2e kl. 
In. Heyman; in de renid. Bezoeki, als eerstaanwezend waterstaats-
ambtenaar, de waarn. opz. le kl. H. G. Stal; 

o v e r g e p l a a t s t naar de resid. Bantam, als eerstaanwezend 
viaterttaaUauibtenaar, de architect lu kl. A. Scheere. 

— De landmeter der 8e kl. P. A C. Peetere gaat, wegens 
langdurigeu dienst, met een jaar verlof naar Europa. 

— In het examen voor landmeter der 3e kl. bg het kadaster 
ia Nederl. Indië zgn g.sluugd de heeren: J. von Michalofski, W. 
C. Mul, F. J . A. Keucbeuius, J . L>. Remmers, E . J . O. Andela, 
.1. H. A. Woltf, M. 0. Muller, V. Wybrandi, J H. E. Cobet en 
H. E. Cuny 

— B e n o e m d tot opzichter-machinist, tevens belast met het 
toeziebt in de werkplaats hg den dienst der exploitatie van den 
>toomtramweg in Atjeb, de ambtenaar op non-activiteit W. H. 
N. C. van Garret, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende. 

— Bij kon. besluit is, met iogang vau 1 Juni 1900, benoemd 
tot opucbier-teekeuaar bg den Raad van Toezicht op de Spoor-
wegdiemten, J . II. Schouten, bouwkundige te 'sGravenbage. 

— Met ingang van 1 Aug. a. s hebben de volgenüe verplaat
singen in het corps opzichters van den Waterstaat plaats: P. de 
Ronde, opzichter 2e kl., van Haas-eert naar Scheveningen; L . 
Kooremau, opziebter 2e kl , van Venlo naar Hausweert; A. A. 
bei d.rs, opzichter Se kl., van Moerdgk naar Venlo; P van Tiel, 
opzichter 4e kl.. vau Nomansdorp naar Moerdjjk; en mat ingang 
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Tan 15 Aug. a. a.: J . C. Mann, opzichter le k l , van Kheneu naar 
IJmuiden; YV. ten Bosch, opzichter te kl , van Dieverbrug naar 
Rhenen; C. de Jong, opzichter 4e kl , van Veenhuizen naar 
Dieverbrug. 

— Door den Minister van Waterstaat zjjn benoemd tot buiten
gewoon opzichter: M. W. Barrevoets en J. de Kluiver te Cal-
lantsoog, bg de uitvoering van werken tot verdediging van de 
Noordzeekust in Noord-Holland tusschen de Helderscbe en Honds-
bossche zeeweringen. 

— De ingenieur der Sde kl. II. L . van Hooft', ter standplaats 
IJmuiden, wordt met ingang van 15 Aug. a. s. belast met de 
Noordzcehavens en de havenhoofden, zoomede met de electrische 
installation met bewegingswerktuigen en verlichting aldaar. 

— In de jaarvergadering van de Nederl. vereeniging van spior-
en tramwegpersoneel, te Utrecht gebonden, werden herkozen als 
leden van het hoofdbestuur de beeren Tb. L. Fransen, J. Schats 
en A. Harms en gekozen de heeren Gerritsen en Yernout. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat is benoemd 
tot buitengewoon opzichter bij de werken tot verbetering van de 
Vecht, de heer J . M. Krijger Jr., thans buitengewoon opzichter 
bij de werken op Schokland, en tot buitengewoon opzichter bg 
de werken op Schokland de heer C. B. van Weijnsbcrgen te 
Hoofdplaat (prov. Zeeland). 

— Van het gewestelijk bestuur van Celebes en Onderhoorig-
beden is bericht ontvangen dat de opzichter der 2e klasse hij den 
Waterstaat A. J . Muller, in den middae van 24 April op dienst
reis nabij Tjamba (Maros) is vermoord. Volgens de „Java Courant" 
zou de aanleiding gelegen zijn in diens ongemotiveerd ruw op
treden tegenover eenige Boegineezen. 

— De heer H. Noorman, gemeente-opzichter te Leek, is als 
zoodanig benoemd te Ede (field.), op een salaris van ƒ 800. 

— Te Arnhem zjjn benoemd tot leeraren in het lijn- en vak-
teekenen aan de Ambachtsschool en de gemeentelijke avondschool 
voor handwerkslieden de beeren C. J . Jes, opzichter bjj de lands-
gebouwen te 's Gravenhage, en A. J . Besseling, te Arnhem, reeds 
tijdelijk aan de school als leeraar verbonden, 

VACANTE BETREKKINGEN.' 
— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r voor drie maanden voor de 

uitvoering van een bouwwerk te Amsterdam Adres letter A aan 
ket redactie-bureau van „De Opmerker". (Zie adv. in dit nommer). 

— Opzichter-teekenaar gevraagd door Van der Goot en 
Kruisweg, Architecten, Hengelo (O.l. 

— Op eene Machinefabriek wordt gevraagd een bekwaam 
practisch ervaren W e r k t u i g k u n d i g T e e k e n a a r . Leeftijd 

niet onder 28 jaren. Flink salaris, goede vooruitzichten. Br. fr. 
lett. B B M, Alg. Advert.-Bur. Njjgh & Van Ditmar, Rotterdam. 

— Door den architect A. M. A. Gulden te Zaltbommel wordt 
terstond gevraagd een dagelijksch O p z i c h t e r , bij een school-
bouw aldaar, a f 14 per week. 

—- M a c h i n e - t e e k e n a a r gevraagd, ervaren in het teeke
nen van complete pijpleidingen van Machine- en Ketelinstallatiën; 
vlug en zelfstandig kunnen werken is vereischte Brieven met 
opgaaf van leeftijd, tegenwoordigen werkkring en verlangd salaris 
onder letter D O, aan het Ned. Advertentie-Bureau, Warmoes
straat 147-151, Amsterdam. 

— B o u w k u n d i g t eekenaar . Brieven fr. onder letter O. A. 
aan het Bureau van de ,,'s-IIertogenbosscbe Courant". 

— I n g e n i e u r of w e r k t u i g k u n d i g e , die zelfstandig 
kan coiistrueeren en uitvoeren stoom-, electrische-, motor- of 
andere werktuigen. Adres: Br. fr. lett. B K 762, „Nieuws van 
den Dag". 

— Twee teekenaars aan het bureau der gemeentelicht
fabrieken te Haarlem; adres het bureau der gemeentelichtfabrieken. 
(Zie advert, in dit ito.) 

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

INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAKVEREENIGING, 
MARNIXSTRAAT 360 , AMSTERDAM. 

2 Bouwk. teek, leeft. resp. 21 en 22 j . , ongeh., verl . 
sal. resp. / 6 0 en i / 5c. 

2 opz., resp. 23 j . en ongeh., 30 j . en geh., verl . 
sal. resp. ƒ 70 en / 9C. 

4 opz.-teek., resp. 23, 21, 23, en 26 j . , ongeh., verl . 
sal. resp. ƒ 7 0 , / 60, ƒ 6 0 , en / 9 0 a / 100. 

2 opz.-teek., iesp. 26 en 35 j . , geh. verl. sal. resp. 
/ 110 en ƒ 100. 

4 werktuigk. teek., resp. 21, 19, 21 en 22 j . , ongeh. 
verl . sal. resp. / 50 a / 6 0 , / 60, ƒ 50 a / 60 
en / 70. 

I Werktuigk. electric, leeft. 29 j . , ongeh., verl. sal. 
boven / 70. 

I Cfiz.-landm., leeft. 38 j . , ongeh., verl. sal. / 125. 
I Waterbotwk.-opz., leeft. 22 j . , ongeh., verl. sal. 

/ 60 a / 70. 

Vervolg der Aankondigingen. 

DOKDERI1A6, 14 Juni . 

Haaksbergen, te 12 uren, door de firma 
D. Jordaan en Zonen aldaar in bet hotel De 
Moriaan: het arbeidsloon van een te bouwen 
Ververij bjj haar fabriek te Haaksbergen. Aauw. 
op bouwterrein 14 Juni te 10 ureu. Inl. door 
den area. 6. Beltman A.Gzn. 

V R I J » A U , 1.1 Juni. 
Helle voetsluis, te 11; uren, door den 

schout-bij-nacht, directeur en commandant der 
marine: bet verrichten van herstellingen aan 
sluis-, baren eu dokwerken, behoorende tot de 
directie der marine aldaar. Aanw. 12 en 13 Juni 
te 2 uren aan het bureau van den hoofding. 
op 'srijktwerf aldaar. (Zie adv. in dit no.). 

Z A T E R D A G , 1« Juni . 
Utrecht, te 10 uren, door den luit.-kolonel, 

eerataanw.-ioK* aldaar, te zijnen bureele op het 
terrein „Damluat": 

Beatek 182: het i.itvoeren van herstellingen 
en verbeteringen aan militaire gebouwen en werken 
aldaar. Inl. door deu beateder, te zijnen bureele 
12 Juni te 10 aren. Geen aanwijzing. Ram. 
ƒ12,515. 

Zaandam, te Ij uren, door bnrg. en weth. 
ten gemeentehuize: lo. het ophoogen, rioleeren 
en bestraten van een gedeelte der Menaehikon-
atraat en van het verlengde van het Modder-
kltipai. 

2o. het dempen en rioleeren van de slootten 
weiten van „het Blokje". Inl. door dan gem.-
architect. (Zie adv. in dit no.). 

Vervolg; der uitslagen. 
Enschede, 31 Mei, voor den heer G. J . 

ten Cite: het bouwen van twee woonhuizen 

onder beheer van J. H. C. Roeaink; ingek. 8 
bilj., ala: J. Boa ƒ4995, H. Hulatein en B. 
Groeleker /4836, G J. Ticheler en G. Lemmink 
/4648, G. J. PlateLkamp / 4577, T. Boersma 
A4493, Joh. Weener ƒ4380, J . W. Horstman 
/4289, H. W. te Pas /4190. Gegund. Allen 
te Knscbede. 

Aaaaterdaaa, 31 Mei: het bouwen van 
kantoorlokalen met bovenwoning aan den Am
stel perceel 185 Alhier; ingek. 29 bilj., ala: 
H. H. Kgeinan f 16,989. A J. van Liemt f 16,848; 
F. Luvten f 16,880, W. J. (.'. van Slingerlandt 
/15,950, J . van Ooatveen f 15,800, Timmer 
ea Fostner 05,725, H. Ch. Dorlaa /15,650, 
B. C. Hamer Jr. /15,680, R (ruiif en G. J. 
Hofmeyer /15,600, J. Geleni Gzn /15,594, J. 
E. Meekers /14,976, 4V. de Vlagt en B. Dorc-
hof /14,945, J. F. Prenzler / 14,850, M. Deu-
tekom / 14,810, R. Craiff en Zoon /14,800, P. 
Schmidt en E. Hermans /14,750, W. H. Knip-
pea en J. Vree /14,700, C. Kater /14,683, J. 
N. Hendrix /14,498, C. F. Bögeholtz /14,400, 
J. Koster /14,380, Th. Ligthart /14,286, D. 
Lijiling /13,760, de mij. van Bouwhandwer

kers /13,736, L. G. Hillen en A. P. Rooien 
f 18,480, W. Citilager en C. P. Kruize /13,333, 
Gebr. Switsar ƒ13,097. Gegund. 

Enaehede, 1 Juni, door de firma Van Heek 
en Co. a. het verbouwen van een pakhuis, b. 
het bouwen van een bnrgerwoonbnia a/d. Kothof
straat aldaar, in perceelen en in massa, beide 
onder beheer van den bouwkundige G. W. vaa 
der Meer ; ingek. 9 bilj., ala: 

a. b. Maaaa. 
G. en A. de Herder A 4490 f 6580 f 11,070 
F. H. Wjjdeveld „ 5646 „ 5276 „ 10,921 
J. H. en A. J . Kggink „ 5124 „ 5608 „ 10,732 
G. J. Ticheler en G. 

Lemmink „ 4860 „ 6560 „ 10,420 
H. ten Cate „ 5262 „ 4984 „ 10,086 
J . B. Heubach „4511 „ 5677 „10,088 
G. Sluimer „ 4920 „ 5060 „ 9980 
H. op de Weegh, 

Oldenzaal; „ 4780 „ 5100 „ 9880 
G. Huckriede „4979 „ 4399 „ 9368 

De overigen te Enaehede. Volgens beatek 8 
dagen beraad. 

A D V E R T E N T I È N . 

Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, u k * 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Rnyterkade, A M S T E R D A M , Filiaal: 86 Rokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van tompleete Badinrichtingen. —Privaat-Inrichtingen.— 

Shanka Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, ijzeren Badkuipen. — 
Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — V E I W A R M I N 6 es V I H T I L A T I I . 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer conenrreerende prijzen 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

L van der Hoorn f 
DONKERSTRAAT 17. UTRBGBT. 
Fabriek van ELECTRISCHE SCHEL

L E N , NUMMERBORDEN, TELE
PHONES, BLIKSEMAFLEIDERS en*. 

Complete installation voor G A L 
VANOPLASTIEK, VERNIKKELEN, 
VERGULDEN, VERZILVEREN eu. 

DYNAMO'S, ELEMENTEN,SLIJP* 
SCHIJVEN, CHEMICALIËN, APPA
RATEN eiz. 

Begrootingen, Prijscouranten en*, 
g ratia. 

GEBR. V A N D E R V L I E T 
IJxerhandelaarg te Amsterdam. 

Staal-, Plaat-, Band-, Hoek en T-Uzer ens. 
Stalen Balken in verschillende profielen 

en lengten. 
VUlen en gegoten Staal nit de fabriek 

van Gebr. BÖULER & Co. te Weenen, alsmede 

CHRISTliNÜ STEE Hoefnagel». 

M A J 1 I N E . 
De Schout-bij-Nacht, Direeteor en 

Commandant der Marine te Hellevoet-
sluis, zal op Vrijdag tien lSn 
Juni 1UOO. des voormiddag! ten 
ll'/t ure, onder nadere goedkeuring 
van den Minister van Marine in het 
openbaar 

aanbesteden: 
H e t v e r r i e l i t e n v a n h e r -

N t e l l l n g e n a a n S l n i s , 
H a v e n - *-n D o k w e r k e n , 
b e h o o r e n d e t o t «le D i -
r e e i i e «Ier M a r i n e te 
H e l l e v oetttlui*. 

De voorwaarden, waarnaar de aan
besteding zal geschieden, liggen ter 
lezing aan het Departement van Marine 
te 's-Gravenhage, ter Griffie van de 
Direction der Marine te Amsterdam, 
Willemsoord en Hellevoetiluis, en van 
de Provinciale Besturen, uitgezonderd 
dat van de Provincie Zuid-Holland, 
alsmede ter Secretarie van de Gemeente-
bestoren te Rotterdam en te Dordrecht. 

Afdrukken van het bestek zijn zoo
lang de voorraad strekt teg»n /' 0.50 

Jer Ex. verkrijgbaar ter Griffie der 
lirectie der Marine te Hellevoetsluis. 

De aanwijzingen zullen geschieden 
op den vierden en derden werkdag, 
dien der aanbesteding voorafgaande 
aan hen, die zich daartoe dea n.m. van 
2—4 ore vervoegen aan het bnreau 
van den Hoofdingenieur op 'sRijks
werf te Hellevoetsluis. 

De insebrijvingsbiljetten, ingericht 
overeenkomstig art. 5 der Algemeene 
Voorwaarden, zullen behoorlijk ge
sloten moeten worden ingeleverd ter 

E'iffie van de Directie der Marine te 
ellevoetsluis voor of uiterlijk op den 

dag der besteding des voormiddsgs ten 
l l ' / i ure. 

HSM.EVOETSJ.UIS, 31 Mei 1900. 
Be SchouUbij-Nacht voornoemd, 

W. J . P. VAN WANING. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag IS Juni ÏOOO, des 

namiddags ten 58'/» uur, zal door de 
Architecten-Ingenieurs A. W. WEISS
MAN en P. H VAN NIFTRIK namens 
de Naamlooze Vennootschap . O V E R 
T O O M " in het Koffiehuis „DEROODE 
LEEUW", Vijgendam te Amsterdam, 
in het openbaar worden 

aanbesteed: 
H e t m a k e n v a n een O p 

h a a l b r u g • W e g b a n e n , 
b e t o p h o o g e n v a n 
B o u w t e r r e i n e n e n h e t 
m a k e n v a n W a l b e -
K e h o e i i u g e i i m e t b i j 
k o m e n d e w e r k e n i n 
d e n S t a d » - e n Go.ls l iui la-
p o l d e r te Amsterdam. 

Bestek en teekeningen zijn te ver
krijgen ;'i ƒ 3 . - per stel ten kantore 
der Maatschappij, Spuistraat 104 te 
Amsterdam, van 29 Mei 1900 af. 

Inlichtingen worden gegeven door 
genoemde Architecten-Ingenieurs ten 
hunnen kantore Plantage Parklaan 4 
te Amsterdam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
0$» Oinetlaff aen ÊBden •Tastes' 

i9ê)0, des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

B E S T E K No. 190 
v o o r 4le l e v e r i n g v a n O m -

w e n d b a r * ' P u n t - e n 
K r u i « w t u k k e n v a n 
gegoten * i a a l « e n be
h o e v e v a n d e S T A A T S -
S P O O R W E G E N . 

De besteding geschiedt volgens Art. 15 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 28stenMei 
1900 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 op franco aanvraag (per 
brief) aan genoemd Centraalbureau 
(Dienst van Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van f l.OO. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau i Dienst van Weg en 
Werken) en <ioor den Ingenieur voor
noemd. 

Utrecht, den 23»ten Mei 1900. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op MMimêtiaff aen ÊBden JTttni 

i9B«), des namiddags ten Sure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

BESTEK No. 191 
v o o r « le l e v e r i n g v a n 

4 4 0 . 0 0 0 S t a l e n O n 
d e r l e g p l a t e n t e n be
h o e v e v a n d e S T A A T S 
S P O O R W E G E N . 

De besteding geschiedt volgens Art. 
16 van het bestek. 

Het bestek ligt van den lsten Juni 
1900 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 op franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Iogenieur voor
noemd. 

Utrecht, den 28iten Juni 1900. 

A A I B E S T E D L M T 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS TM Zaandam zullen op Zater 
dag 16 J u n i e. k.. 's namiddags 
l»/s uur, ten GEMEENTEHUIZE 

aanbesteden: 
lo . H e t o p h o o g e n , r i o l e e 

r e n e n b e s t r a t e n v a n 
een gedee l te d e r H e n -
MehikoffHtraat e n v a n 
het v e r l e n g d e v a n h e t 
tfod<ler belt « p a d . 

2 j . H e t d e m p e n e n r i o l e e 
r e n v a n de aloot t e n 
wet ten v a n ..het B l o k 
je". 

Bestekken met teekening zijn a 
/ * ü , 7 5 per s'uk van af 7 Juni ver
krijgbaar n r Gemeente-Secretarie. 

Inlichtingen geeft de Gemeente-
Architect. 

Z A A N D A M , 31 Mei 1900. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

H . J . C. VAN TIENEN. 
De Secretaris, 

ZAALBERG. 

V A N R I J N & Co., SPIEGEL-en VENSTERGLAS. 
BOTTERDAM. 

| Kantoor en Magazijn Bloemkweeker 
straat 64 b.jd. Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

G r 1 asverzil vering 
voor de grootste maten. 

http://Hsm.evoetsj.uis
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Aan het bureau Her GEMEENTE
LICHTFABRIEKEN kunnen twee 

B E K W A M E 

Bouwkundige Teekenaars 
worden geplaatst, waarvan een onmid
dellijk in dienst moet treden. 
. Zich aan te melden aan het bureau 
der Gemeentelicbtfabrieken, Prove
niershuis te Haarlem, van des v. m. •'/« 
tot 12 uur eu des n m. van 2'/.> tot 
5 uur. 

I)c Directeur, 
J . BLOM Sz. 

E P. DER BOER, 
Wollenfoppeustraat 3 9 . 

ROT l 'EHDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen var 

HEETE-LUCH T-BAKOV£NS, 
Bekroond met d a n hoogsten Prijs t-i. 

Gouden eu Zweren Medaille AMSTER 
DAM 1894, eu Gouden Medaille DOR 
DBECHT lh'Jti. 

Bouwt ook OVENS met al tr i jden 
den buk vloer en Draaioven*. 

H O U T C E M E N T 
B E D E K K I N G E N worden tot 
M U ijk e pr ij zen en on d er g ar an 11 • 
geleverd door 

W. J. VAN BLDEN Hz. 
Mrood- en ZtnMteerher, 

Singel 229 b|d Paleisstraat 
A M S T E R D A M . 

Vertegenwoordiger der sedert 186R ge
vestigde firma CA1.11. SCHMIDT A 

Co., te H1RSCHBERG in Siletü. 

•ateriaal ook afiondetfijk verkrijgbaar 

W. J WEISSENO 
Jfienwendijk 111, Amsterdam 

Fabriceer*. GEIJKTS DUIMSTOKKEN, 
T w e e - en V ij f Metcrlatten, 

S T A L E N MBETKETTINGHN, 
B a l K e n n , J a l o n n , 

KOPEREN EN STALEN 
PeilKjDen, Peillooden, Peilstokken 

PEML&CHALEIV ene. 
Magazijn wan Pnsieerdee>en. 

T E E K E N B E H O E F T E N 
en Omlieette Mnetrumenten 
E Q U E R R E S . P R I S M A ' S ens. 

E x c e l s i o r p l a t e n . 
GEBR. TAN DER VIJGH, 

Geluidwerendo tnsscbenvloeren, ondervloe-
ren voor hontcementdaken, brandvrije 

separatioën en plafonds. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en 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. 

Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895. Gouden Medaille* 

W . J . S T O H V I S . 
A r n h e m . 

C E N T R A L E 
VERWARMING. 

Warmwaterbezorging voor badinrichtingen, 
hospitalen, huishoudelijk gebruik. Installatie 
van badkamers, waterclosets etc. Fabriek van 
gasornamenten. Kopergieterij 

• l u m b e r I t i j w i e l e i i . 

A U T O M O B I E L E ! V 

B . H O L S B O E R . 
^Ax*nliem. 

Leverancier van Z . M . den Koning. 
'Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor 

WMSTMSTVSOHAPPMSMjiJMi CEMMtUMM. 
IIF.KKOOXI» voor W A T E R P A S - , HOF. K M E E T - en andere IWHTRUMEXTKM 

met Silver 18BH, 1881, 1888 (Internat. Tentoonat.) 
Hoogste onderscheiding; 1879. 

EQUERRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN enz. enz. 
Baken*. Rotatie- en Inductie-toestellen , Telegraaf- Apparaten, enz. ens. 

Tor drukkerij der NaamloozS Vennootschap „Pet Vaderland" 

-?5"« JAARGANG N", 23. Z A T E R D A G , 9 Juni 1900. 

REDACTEUR: F. W. VAN GENDT JGz. Adresvoor Rtdactie en Administratie: lïureau van Dt Upmerket, 2de.Schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar b j vooruitbetaling voor het binnenland , Advertentiën van I tot 6 regels / I.oo, liet bewijsnummer daaronder 
/ 5.- ; voor Belgié / 6.50 en voor d- overige landen der I'ost-unie, begrepen; v.or eiken regel meer / 0.15. Groote letters worden . er.a 
met inbegrip van Nedeilandscli-Indie en Transvaal, / 7 50. Afzonder
lijke nummers bij vooruitbetaling niet plaat / 0.25, zonder plaat /0.15. 

naar plaatsruimte. Anno. ces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsirgen, sleclits tweemaal gerekend. 

R E I S H E R I N N E R I N G E N 
DOOK 

A . W. W'EIÖSMAN. 

II. 
B o l o g n a . 

Dc reis van L u i n o naar Milaan is niet bijzonder 
belangwekkend. Terwijl eerst nog eenige bergen zich 
vertoonen, en een paar meren, waaronder het L a g o 
di Varese, eenige afwisseling geven, wordt bij G a l -
larate de Lombardische vlakte bereikt, die zeker 
vruchtbaar is, doch als landschap op geen aantrek
kelijkheid kan bogen. Rijstvelden, fabriekssteden en 
kanalen, ziedaar alles wat de vlakte biedt. 

Milaan heeft een groote verandering ondergaan 
sedert 1S97, toen wij tiaar de laatste maal waren. D e 
paardentrams zijn afgeschaft en door electrische ver
vangen. De dienst is voortreffelijk ingericht, en het 
Amsterdamsche gemeentebestuur zou wel doen, zijne 
deskundigen naar Mi laan te zenden, om studiën te 
maken. Want er is veel overeenkomst tusschen bei
de steden. T e Amsterdam stationneeren vrijwel alle 
trams op den Dam ; te Milaan vindt men ze op de 
Piazza del Duomo. O o k grachten ontbreken i n de 
Italiaansche stad niet. D e tramtarieven zijn laag, en 
voor een luttel bedrag kan men overal komen. Zelfs 
door nauwe straten wordt met aanzienlijke snelheid 
gereden ; daar echter oogenblikkelijk opgehouden 
kan worden, zagen wij nimmer ongelukken gebeuren. 
De geleidingen zijn bovengrondsch, doch zij vallen 
haast niet in het oog en ontsieren de stad in het 
geheel niet. 

W i j hebben ccn dag te Milaan doorgebracht, om 
nog weer eens oude herinneringen op te frisschen, 
en enkele kunstwerken op te zoeken, die ons vroeger 
bijzonder aantrokken. Mi laan is eigenlijk de eenige 
wezenlijk moderne stad van Italië, maar het bezit 

tevens kunstschatten uit het verledene, die van on
schatbare waarde zijn. W i j hebben nog weer eens 
door dc Galleria Yit tore Enianuele gewandeld en 
een bezoek aan de kathedraal gebracht. H a d Ruskin 
nog geleefd, het zou hem een voldoening geweest 
tzijn, wanneer hij gezien had, hoe men bezig is de 
moderne geschilderde tracecringen van de gewelven 
te verwijderen. E e n effen tint zal de majesteit van 
het interieur beter doen uitkomen. 

L a n g hebben wij in de kerk van het Monasterio 
Maggiore, San Maurizio vertoefd, om nog eens van 
de fresco's, daar door Bernardino L u i n i cn zijn leer
lingen aangebracht, te genieten. Dolcebuono heeft de 
kerk in 1519 voleindigd, nadat zij in 1503 begonnen 
was. Heeft hij erop gerekend, dat de kapellen niet 
fresco's versierd zouden worden? W i j zouden het haast 
betwijfelen, omdat hij ze anders beter verlicht zou 
hebben. D i t weinig voldoende licht heeft L u i n i ech
ter niet verhinderd in 1530 daar meesterstukken te 
maken. D e knielende H . Catharina, die ten onrechte 
als een portret van de ongelukkige gravin D e Cha l -
lant beschouwd wordt, is een figuur die men niet 
vergeet. Fraai zijn ook de fresco's op den muur ach
ter het altaar der kerk. D e portretten van Alessandro 
Bentivoglio cn Ippolita Sforza zijn bijzonder natuur
lijk ; de heiligen die daarbij geplaatst zijn, hebben 
waardigheid en schoonheid. L u i n i heeft, meer dan 
eenig ander schilder, de geest van Lionardo in zich 
opgenomen. 

Ook de schilderijenverzameling van de Biblioteca 
Ambrosiana hebben wij nog eens bezocht. Weer trof 
het ons, in welke ongeschikte lokalen de kunstschat
ten hier zijn tentoongesteld. W i j zagen het aan de 
fresco's van L u i n i , en hebben ook op onze verdere 
reis overvloedig gelegenheid gehad op te merken, 
hoe de oude meesters zich volstrekt niet om de plaat
sing hunner werken bekommerden. Kondon zii de 



zalen der Ambrosiana zien, zij zouden er vermoede
l i jk vrede mede gehad hebben. Onze ti jd stelt echter 
andere eischen, en hij w i l de nadeelen, die aan het 
bijeenbrengen van schilderijen in museumzalen ver
bonden zijn, vergoed zien door de best mogelijke ver
lichting. Schilderijen in zalen met zijlicht tegenover, 
j a zelfs tusschen de vensters gehangen, kan men niet 
behoorlijk zien, laat staan ervan genieten. 

Zi jn de portretten van Giovanni Goleazzo Sforza 
en van Isabella van Arragon door Lionardo da Vine i 
geschilderd? D e geleerden verschillen daaromtrent 
van meening, doch wie ook de vervaardiger geweest 
is, hij heeft, vooral in het vrouwenportret, een mees
terstuk gemaakt. 

Lombardije is e u i vlak land. Wie er aan mocht 
twijfelen, reize van Milaan naar Bologna. D e natuur 
heeft veel overeenkomst met die van Holland. Over
al slooten en vaarten, wilgen en populieren. De rijst
velden, uit wier water de groene halmen omhoog 
schieten, doen aan onze rietpiassen denken. Slechts 
aan de dorpen, steden en menschen herkent men 
Italië. Ook straalt de zon veel warmer, is de hemel 
veel blauwer dan een Hollander in A p r i l gewend is. 

E r is hier veel, dat ons aan vroegere tijden her
innert. A l s de conducteurs „Lodi" roepen, en wel 
alsof het „Loddi" gespeld wordt, dan komt Napoleon 
ons voor den geest. Ë n bij Piacenza denken wij aan 
den hertog, die eertijds eenvoudig Lebrun heette, en 
die in den „Franschen" tijd te Amsterdam Iet gezag 
in handen had. 

Dan komt de V i a Aemilia, na den tweeden Puni-
schen oorlog door Aemilius Lepidus als heirbaan aan
gelegd, en nog altijd in gebruik. Z i j doorsnijdt Par
ma, de stad die wij op de terugreis zullen bezoeken, 
en zet zich voort tot Rimin i . 

T e Reggio zag Ariosto het levenslicht. Modena 
was de zetel van het geslacht Este, gelijk Parma dat 
der Farneses. A l deze herinneringen maken een streek 
belangrijk, die anders met onverschilligheid zou wor
den beschouwd. 

Bologna is bereikt, en de schokkende omnibus 
brengt ons naar het Hote l Brun. D e ambtenaren der 
accijnzen aan de Porta Galliera overtuigen zich, dat 
wij nog van „gemaal" noch van „geslacht" plaatse
lijke belasting te betalen hebben, en voort hotst de 
omnibus door de V i a dell ' Independenza. Hie r ver-
toonen zich reeds de arcades, de doorloopende over
dekte voetpaden, die een eigenaardigheid van Bolog
na zijn. 

He t hotel bevindt zich in de V i a U g o Bassi, de 
Nieuwendijk der stad, terwijl de V i a Rizzoli de K a l -
verstraat is. D e omnibus rijdt de binnenplaats op, en 
het blijkt, dat een paleis uit de 15e eeuw ons herber
gen zal. Onder de arcades van de binnenplaats staan 
de bedienden reeds te buigen, zij zweven ons vooruit, 
de breede marnieren trap op, naar een galerij, met 
antieke borstbeelden en schilderijen versierd. O p die 
galerij komen de logeerkamers uit. Zoo kan men 
zich verbeelden, een paar eeuwen vroeger te leven. 
Ge lukk ig is overigens ruimschoots aan de eischen, die 
de negentiende eeuwsche reiziger stelt, voldaan. 

Bologna is, voor wie van kunst houdt, een zeer be
langrijke stad. Reeds op het groote plein in het 
midden ziet men fraaie gedenkteekenen. Eigenl i jk 
zijn het twee pleinen, die aan elkander sluiten, de 
Piazza del Nettuno en de Piazza Vi t tor io Emanuele. 

In het midden van het eerste plein staat de be
roemde fontein van Giovanni da Bologna, den V l a 
ming, die geheel Italiaan werd. Maar in zijn kunst 
bespeurt men nog den Vlaamschen aard. De prachti
ge bronzen Neptunus, door den tijd met een mooi 

groen patina bedekt, is geen god uit de oudheid, 
maar een forsche Vlaamsche figuur, breed gespierd, 
zooals Rubens er een halve eeuw later zou schilderen. 
D e meerminnen aan zijn voeten drukken haar mollige 
armen tegen haar volle borsten en het water spuit 
er uit met kracht. Zu lk realisme kende de eigenlijke 
Italiaansche kunst niet. 

A a n de westzijde van de twee pleinen verheft zich 
het Palazzo Coinunale. Het bestaat eigenlijk uit twee 
paleizen uit de 13e eeuw, die echter in lateren ti jd 
velerlei verandering hebben ondergaan. Toch zijn de 
oorspronkelijke vormen nog duidelijk te herkennen. 
Gebakken steen is de voornaamste bouwstof geweest. 
D e gevels zijn volkomen vlak, zonder lijsten of an
dere versierselen. D e bekroning wordt gevormd door 
tinnen, de vensters bezitten allen spitsbogen. O o k de 
zware toren aan de zuidzijde heeft dit karakter; de 
Renaissance kroonde hem met een achtkanten koepel. 

In de 15e eeuw kreeg de gevel zijn eerste versie
ring. Niccolö dell ' Area, dus genoemd naar zijn werk
zaamheid aan de graftombe van den H . Dominicus, 
maakte toen het relief, dat de Madonna voorstelt, 
tusschen twee van de bovenste vensters. Omstreeks 
15G0 voerde Galeazzo Alessi het rijke portaal uit, dat 
naar de binnenplaats leidt. Bologna had toen zijn zelf
standigheid verloren, want in 1506 was het door Paus 
Julius II veroverd. V a n 1572 tot 1585 zat echter een 
Bolognccs, U g o Buoncompagni als Gregorius X I I I 
op den stoel van Petrus. Naar hem is de Gregoriaan-
sche kalender genoemd. Zi jn stadgenooten deden zijn 
beeld in brons gieten en plaatsten het in de nis, die 
Alessi boven het portaal had aangebracht 

De binnenplaats heeft nog goeddeels haar mid-
deleeuwsch karakter. Sebastiano Serlio heeft onder 
de 14e eeuwsche arcades een paar portieken gemaakt 
in zijn eigenaardigen trant. A l s men deze ordonnan
ties beschouwt, dan wordt het duidelijk, hoe Serlio's 
werken de bronnen geweest zijn, waaruit Vredeman 
de Vries heeft geput. E n aan dezen kunstenaar dankt 
de geheele zoogenaamde Hollandsche Renaissance 
haar ontstaan. 

E e n eigenlijke hoofdtrap bezit het gebouw niet. 
Daarvoor in de plaats werden flauwe hellingen ge
maakt, die men gemakkelijk te paard zou kunnen be
stijgen. Bramante wordt als de ontwerper van dezen 
grootschen aanleg, die in 1509 voltooid werd, ge
noemd. 

In een groote zaal staat een reusachtig beeld van 
Hercules, van gebakken klei. He t werd gemaakt door 
Alfonso Lombardi , een tijdgenoot van Michelangelo, 
wiens forsche manier door den beeldhouwer met ge
luk is aangewend. In dit vertrek bevindt zich ook een 
gezicht op Bologna, in het begin der 16e eeuw door 
Francesco Francia geschilderd. D e voornaamste ge
bouwen der stad zijn hier bijeengebracht, daar het 
den vervaardiger slechts er om te doen was, de ka
rakteristieke trekken van Bologna weer te geven. E e n 
stadsgezicht zooals wij ons dat denken is het niet 

Boven deze zaal is een tweede, met fresco's van 
Carlo Cignani, een volgeling der Caracci's. Daar staat 
een bronzen beeld van paus Alexander V I I , uit het 
laatst der 17e eeuw. D e overige zalen en de kapel, 
waar Kare i V met de ijzeren kroon gekroond werd, 
mochten niet bezichtigd worden. 

A a n de andere zijde van het plein zien we het Pa 
lazzo del Podesta, ook een bouwwerk uit de 13e eeuw, 
en van hetzelfde karakter als het Palazzo Comuna-
le. In het laatst der 15e eeuw werd evenwel de zui
delijke, naar den Piazza Vit tor io Emanuele gekcerden 
gevel, met zijn ruime arcades gemaakt, waardoor het 
gebouw uit den Renaissance-tijd schijnt, ofschoon het 
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veel ouder is. H e t paleis wordt door twee straten in 
vier deelen gescheiden ; waar zij elkander kruisen ver
heft zich de Torrazza dell ' Arr ingo, in 1264 voltooid. 
Zonder lijsten of voorsprongen gaan de torenmuren, 
van gebakken steen gebouwd, rechtstandig omhoog. 
Bovenaan zijn telkens drie kleine rondboogvensters 
aanwezig; het platte dak wordt door tinnen omgeven. 
D e idealen onzer nieuwste kunst werden in de 13e 
eeuw reeds te Bologna verwezenlijkt. Komen wij nu 
zes eeuwen te laat, of zijn de Bologneezen te voorba
rig geweest? 

A a n de oostzijde van het plein heeft Giacomo 
Barozzi da V i g n o l a het Portico de' Banchi gebouwd. 
D e ordonnantie van dit i n 1560 voltooide werk is veel 
minder streng, dan men van Vigno la verwachten zou. 
W i j kennen den architect slechts als geleerde; men 
moet zijn bouwwerken zien, om te beseffen welk een 
fijnvoelend kunstenaar hij tevens was. De moeilijke 
"taak, om voor bestaande huizen, met twee straatjes 
daartusschen, een gevel te ontwerpen, die met de ove
rige gebouwen van het plein i n overeenstemming zou 
zijn, is meesterlijk door hem volbracht. Beneden zijn 
Korinthische halve zuilen gemaakt, boven is door de 
schikking der vensters en hun omlijsting met betrek
kel i jk geringe middelen een zeer goed effect bereikt 

Terwi j l het plein dus aan drie zijden door uiterst 
monumentale gevels van paleizen begrensd wordt, 
zien wij de vierde zijde door de kerk van San Petro-
nio ingenomen. Breede treden leiden naar een terras, 
dat de volle lengte van den gevel der kerk heeft. 

D e gevel is slechts, wat zijn benedenste verdieping 
betreft van een marmeren bekleeding voorzien. Het 
overige, van gebakken steen, heeft die bekleeding 
nimmer gekregen. Bijzonder merkwaardig is de om
lijsting van het hoofdportaal, door Jacopo della Quer-
cia uit Siena gemaakt, die er van 1425 tot aan zijn 
dood in 1438 aan gewerkt heeft. 

D e betrekkelijk kleine reliefs verbeelden aartsva
ders en profeten, met G o d den Vader in het midden, 
vijf tafereelen uit het nieuwe testament, en de oud
testamentische geschiedenissen van de schepping der 
wereld tot aan den zondvloed. In het tympan zijn de 
vrijstaande beelden der madonna, van Sant' Ambro -
gio en van San Petronio geplaatst. Jacopo toont zich 
hier de evenknie van zijn tijdgenoot Lorenzo Ghiber-
t i . D e behandeling van het naakt in de oud-testamen-
tische tafereelen vooral getuigt van groot meester
schap. 

D e zijportalen zijn, i n de eerste helft der 16e eeuw, 
door Niccolo Pericoli , gezegd Tr ibo lo en Alfonso 
Lombard i , twee der beste volgers van den vermaar
den Andrea Sansovino, versierd. D e engelen en pro
feten van Tr ibo lo munten door groote schoonheid u i t ; 
de verrijzenis van Christus, in vrijstaande beelden, 
door Lombard i voorgesteld, wordt reeds door Vasari 
geprezen ; toc'u moeten deze werken bij die van Ja
copo della Quercia achterstaan. 

W i j gaan nu de kerk binnen. E r is in I tal ië , voor 
zoover wij dat bezocht hebben, geen interieur, dat 
zulk een indruk op ons maakte, als dat van San Pe
tronio. H e t gebouw* is niet voltooid, want de zes tra
veeën, die men nu z ie t zouden slechts het schip vor
men. E e n koepel moest boven het kruis zich verhef
fen, en een transept van zes t raveeën, benevens een 
koor met trans daarbij aansluiten. 

D e t raveeën van het middenschip zijn vierkant en 
worden door kruisgewelven bedekt, die 16 M . span
n ing hebben. D e zijbeuken hebben de halve breedte 
van het middenschip; zij zijn flechts zooveel lager, 

-dat ronde vensters boven hun daken konden worden 
aangebracht A a n de zijbeuken grenzen kapellen van 

dezelfde diepte, zoodat telkens twee op één travee 
komen. O o k boven deze kapellen ziet men ronde 
vensters. D e verlichting, door deze vensters verkregen 
is zeer gelijkmatig. D e kerk is van binnen niet be
schilderd, wat de majesteit van het geheel verhoogt 
Banken of stoelen zi jn i n de meeste Italiaansche ker
ken niet aanwezig; zij ontbreken ook hier. Zelfs de 
predikstoel is een verplaatsbaar meubel. 

In de kapellen treft men talrijke kunstwerken aan, 
waaronder de San Girolamo van Lorenzo Costa, die 
de schildertrant van Mantegna in de teekening, maar 
in de kleur den invloed van Francia vertoont. D e 
achtste kapel ter rechterzijde is rijk met marmer van 
verschillende kleuren, naar een ontwerp van Vigno l a , 
versierd. H i e r heeft men de prachtige koorbanken op
gesteld, die door F r a Raffaele Bresciano voor de kerk 
van San Michele in Bosco, thans als ziekenhuis in ge
bruik, werden gemaakt H e t intarsia-werk behoort tot 
de beste van Ital ië . Beroemd is het relief van Tr ibo lo , 
de hemelvaart van M a r i a ; de compositie maakt ech
ter wegens haar overlading geen bevredigenden indruk 

W i j verlaten nu de kerk en begeven ons naar het 
Museo Civico, welks ingang onder de bogen van de 
V i a dell ' Aichiginnasio zich bevindt. Wi j komen eerst 
op een schilderachtige binnenplaats, die van het i n 
1450 voltooide Ospedale della Morte. D e zuilen heb
ben nog een Gothisch karakter, de bogen vertoonen 
de terra cotta-versieringen, die een der eigenaardig
heden van Bologna -zijn. Boven is de Renaissance 
reeds aan het woord ; de sgraffitto's maken daar een 
rijken indruk. 

E e n tweede binnenplaats dient tot het tentoonstel
len van terra-cotta's, die van gesloopte gebouwen in 
de provincie Bologna afkomstig zijn. D e verzamelin
gen op de bovenverdieping zijn uiterst belangri jk; in 
het bijzonder kan men daar de Etruskische kunst be
studeeren. 

T e n zuiden van het Museum, met zijn ingang onder 
dezelfde arcades, ligt het Archiginnasio, het paleis 
door Francesco Terr ib i l ia van 1562 tot 1566 op last 
van Paus Pius I V voor de vermaarde universiteit der 
stad gebouwd. Zi j is daar echter niet meer gevestigd, 
doch in 1803 naar het Palazzo Poggi , in de V i a 
Zamboni, overgebracht. 

Door een portiek met een prachtig gesmeed hek, 
dat uit de kerk San Michele in Bosco afkomstig is, 
betreedt men de binnenplaats. W a t hier het meest 
de aandacht trekt zijn de wapens, op iederen muur 
geschilderd. H u n aantal beloopt zeker verscheidene 
duizenden. Zoowel de blazoenen der professoren als 
der studenten van 1560 tot 1797 vindt men hier, en 
een heraldicus zal watertanden bij het gezicht. 

M e n wordt een trap opgeleid, die met een fresco, 
San Carlo Borromeo voorstellend, versierd is. Deze 
heilige was pauselijk legaat te Bologna, toen het 
gebouw werd gesticht. D e achttien zalen aan de 
zijde van de straat loopen allen in elkander en be
vatten de stedelijke bibliotheek, die zeer belangrijk 
schijnt te zijn. 

A a n de overzijde van de binnenplaats l igt gelijk-
straats de kapel, met goedbewaarde fresco's uit de 
16e eeuw. Daarboven bevindt zich het vermaarde 
Theatrum Anatomicum, waar het vroegst de ontleed
kunde werd beoefend en onderwezen. H e t is een 
vierkant, hoog vertrek; in het midden stond de tafel 
met het lijk, daaromheen zijn gestoelten voor de 
studenten geplaatst. Bijzonder fraai zijn de gestoel
ten voor de professoren ; met hun weelderige vor
men en snijwerk hebben zij veel van koorbanken. 
O o k de in hout betimmerde zoldering mag een keu
r ig stuk werk worden genoemd. 



Steeds zuidwaarts gaande, als wij de aloude uni
versiteit hebben verlaten, bereiken wij de meest 
vermaarde kerk van Bologna, San Domenico. 

Van buiten maakt het heiligdom niet veel indruk. 
De Piaz/a San Domenico, thans Piazza Galileo ge
naamd, is ruim genoeg, maar de gevels der kerk zijn 
zóo onaanzienlijk, dat zij er niet bij winnen, reeds 
op ccn afstand in het oog te vallen. Twee kolom
men, met den H. Dominicus en de H. Maagd erop, 
staan op het plein; zij zijn van de Korinthische 
orde en buitengewoon hoog. Interessant zijn ook 
twee grafteekens uit de 13e eeuw, voor Egidio 
Foscherari en Rolandino Passeggieri opgericht. Zij 
bestaan uit zuilen, die een spitse overhuiving dragen, 
en hebben dus denzelfden vorm als de beroemde 
graven der Scaligers te Yerona. 

De westelijke ingang der kerk, met ccn verve-
looze deur afgesloten, wordt niet gebruikt. Door het 
noordelijke portaal gaat men naar binnen. Terwijl 
het gebouw van buiten zoo onaanzienlijk is, treft 
het interieur den bezoeker door zijn pracht. De aan
leg en de muren zijn blijkbaar nog uit de 13e eeuw, 
maar de versieringen werden in den tijd der latere 
Rena issance aangebracht. 

Aan de zuidzijde der kerk, recht tegenover den 
ingang, heeft de H. Dominicus zijn kapel, die irj 
1 Sy(> naar de plannen van Terribilia werd gebouwd. 
Daar staat, in de blankheid van haar marmer de area 
ot tombe, die het stoffelijk overschot van den groo-
ten heilige bevat. .Aan dit werk hebben tal van 
meesters hun krachten beproefd. 

Niccolo Pisano, geholpen door den Dominicaner 
monnik Fra Guglielmo, beitelde de reliefs, die de 
wanden van de eigenlijke tombe versieren. De 
wonderen, door den heilige verricht, zijn hier voor
gesteld. De composities hebben een zekere stijfheid, 
doch de details verdienen een aandachtige beschou
wing. In de fraaie plooien der gewaden, de fijne be
handeling der aangezichten herkent men den 1 }en 
ceuwschen meester, die met zooveel ijver de oudheid 
bestudeerd had, en die de eigenlijke vader der 
Renaissance was. 

Niccolo dell' Area, de beeldhouwer, die zijn naam 
ontleent aan zijn werk. maakte de bekroning en het 
onderstuk der tombe, die, ofschoon in een geheel an
deren stijl uitgevoerd, met liet overige uitstekend 
harmonieeren. Vooral de beide engeltjes, die festoe
nen houden, zijn allerliefst. Van de heiligenbeelden, 
op de tombe geplaatst, is dat, San Petronio voorstel
lende, in 1494 door den jongen Michelangelo gebei
teld. Men zou er den kunstenaar niet in herkennen ; 
ook de knielende engel ter rechterzijde, toen door 
hem vervaardigd, staat achter bij den anderen, die 
rog van Niccolo dell' Area is. Drie fijne reliefs, wer
ken van Alfonso Lombardo, vullen de ruimte tus
schen de engelen. Tegen den voet der tombe is in 
de 18e eeuw ccn altaar geplaatst, dat weinig kunst
waarde heeft, en met zijn pretentieus relief schade 
doet aan het overige zoo fraaie beeldhouwwerk. 

Op het gewelf der kapel heeft Guido Reni een fres
co geschilderd. Christus en Maria ontvangen daar den 
H. Domin ïcus in den hemel. De teekening is uit
muntend, ook de kleuren zijn met smaak gekozen, 
maar de figuren zijn wat geaffecteerd, om niet te 
zeggen theatraal. Andere reusachtige tafercelen, die 
de wonderen van den heilige voorstellen, zijn van 
minder bekende meesters. 

De talrijke kapellen aan de noord- en zuidzijde 
prijken allen met kunstwerken van meer of minder 
waarde. Die zuidelijk van het koor bevat eene schil
derij, het huwelijk van de H. Catharina, waarbij St. 

Paulus en St. Sebastiaan. Men leest er onder: „Opus 
Pliilippini Flor. Pic. A. S. MCCCCCI." De manier 
van Botticelli, die de meester van Filippino Lippi was, 
is duidelijk te herkennen. Maar de kleur is warmer 
en helderder dan bij Botticelli. 

In het koor bevinden zich de prachtig ingelegde 
gestoelten door Fra Damiano da Bergamo en Fra 
Antonio Asinelli van 1528- 1541 gemaakt. Aan de 
zuidzijde werden tafercelen uit het Oude Testament, 
aan de noordzijde uit het Nieuwe Testament weer
gegeven. Dit „monnikenwerk" in den eigenlijken zin 
des woords hebben wij met aandacht beschouwd, en 
de vaardigheid der kunstenaars bewonderd. Behalve 
van verschillende houtsoorten is ook van koper en 
tin gebruik gemaakt, om bepaalde effecten te ver
krijgen. 

De rijkversierde kapel van de H. Rozenkrans be
vat werken van de voornaamste schilders der school 
van Bologna, de zoogenaamde „incamminati". Van 
Denys Calvaert, de Vlaming, die geheel Italiaan 
werd, en de leermeester der anderen was, is hier eeu 
„Simeon in den Tempel", goed gecomponeerd, maar 
tletsch van kleur. Lodovico Carraci is vertegenwoor
digd door een „Geeseling van Christus", waarbij de 
ai te forsche musculatuur op Michelangelo's invloed 
wijst. Guido Reni schilderde- voor deze kapel een 
ietwat sentinientecle „Hemelvaart van Maria". 

Zuidwaarts van de Piazza Galileo is een ander 
plein, de Piazza da Tribunali, waar het Palazzo Rui-
ni, nu als gerechtshof in gebruik. Palladio maakte 
het ontwerp en de streng klassieke details zijn den 
meester wel waardig. De gebruikelijke galerijen ge-
lijkstraats zijn hier achterwege gebleven. 

Palladio's werk wordt echter droog als men het 
vergelijkt met Palazzo Bevilacqua in de nabij gele
gen Via d'Azeglio. Dit paleis uit de 15e eeuw heeft 
een gevel in rustiekwerk, zooals dit te Florence ge
maakt placht te worden. De twee portieken zijn met 
fijn beeldhouwwerk versierd, en dê vensters van de 
verdieping worden door slanke kolonnetten in tweeën 
gedeeld. Een forsche kroonlijst sluit de gevel af. De 
binnenplaats met haar zuilen en keurige terracotta
ornamenten is van 1481. Blijkbaar is het geheel door 
een Florentijnse!» meester ontworpen. 

Op den hoek van de Via Farini en de Via Cas-
tiglione zien wij een paleis uit onzen tijd, gebouwd 
voor de Cassa di Risparmio. De bouwmeester heeft 
zich op de 16e eeuvvsche werken geïnspireerd, en al 
bezit het gebouw geen bepaalde kunstwaarde, het 
valt toch niet al te zeer uit den toon. 

Aan afwisseling ontbreekt liet te Bologna niet, 
want tegenover deze spaarbank bevindt zich het 
reusachtige Palazzo Pepoli, een schepping uit de 
veertiende eeuw. Het karakter der architectuur is 
streng, en slechts gebakken steen werd als bouwstof 
gebruikt. Alleen om de portieken werden ornamen
ten van terra cotta aangebracht. 

Tegenover dit paleis ligt de kerk van Santo Ste-
fa.no. zeker een der merkwaardigste, die men ergens 
zien kan, want zij bestaat uit zeven gebouwen. Waar
om die zoo dicht bij elkander staan, bleek niet Als 
men op het plein staat ziet men drie der kerken ; 
de andere liggen daarachter. De grootste is die aan 
de rechterzijde, Santissimo Crocifisso geheeten. Zij-
heeft een gevel in Romaanschen stijl, die uit ge
bakken steen bestaat en hoogst eenvoudig is. Vier 
rondboogvensters, één radvenster, vier lisenen en een 
portiek, ziedaar de elementen, waaruit hij is samen
gesteld. Treedt men binnen, dan ziet men een in
terieur in den Barokstijl van 1637. Eenige vrij goe-
de 17e eeuwsche schilderijen bevinden zich op de 

altaren. Het merkwaardigste van <ie/.e kerk is echter 
de uitgebouwde predikstoel aan den westelijken 
gevel, die de vormen van de 12e eeuw vertoont. 

Aan de noordzijde dezer kerk ligt de tweede, San 
Sepolcro, die in haar achthoekigen plattegrond aan 
de Karolingische kapel te Nijmegen herinnert, RB 
die vermoedelijk ook in de 8e of het begin der (je 
eeuw is gesticht. De marmeren zuilen, die het mid
dendeel dragen, zijn van een antieken tempel, aan 
lsis gewijd, afkomstig. Zeer merkwaardig zijn de 
veelkleurige ornamenten van gebakken steen. Het 
effect van het inwendige wordt bedorven door het 
graf van San Petronio, ofschoon dit op zich zelf een 
zeer belangrijk werk uit de 12e eeuw is. 

Het schijnt, dat dit gebouw oorspronkelijk een 
doopkapel is geweest, behoorende bij de volgende 
kerk, San Pietro e San Paolo, die oorspronkelijk de 
kathedraal van Bologna was. Het uitwendige dezer 
kerk is evenals San Sepolcro gerestaureerd, en die 
restauratie heeft zóó degelijk plaats gevonden, dat 
er van het oude niets meer is te zien. Van binnen 
vertoont het gebouw zich als een basiliek met drie 
beuken, blijkbaar hoofdzakelijk van overblijfselen 
uit de oudheid samengesteld. De kerk is dan ook in 
de 4e eeuw gesticht, ofschoon zij later vele veran
deringen heeft ondergaan. De oude fresco's zijn deels 
door de vochtigheid, deels door onhandige herstel
lingen, bedorven. 

Het vierde gebouw wordt Cortile di Pilato ge
noemd Het is de in het begin der ge eeuw gestichte 
kruisgang van het klooster Gerusalemme, dat in 1797 
werd opgeheven. De architectuur, van gebakken 
steen, is hoogst eenvoudig. In het midden staat het 
doopbekken, in de 8e eeuw door de Longobardische 
Koningen Lintprand en Ilprand aan het klooster ge
schonken. Het vertoont in zijn beeldhouwwerk de 
onbeholpen, doch frissche vormen van dien tijd. 

De muren werden in het begin der 16e eeuw door 
Bartolommeo Ramenghi, gezegd Bagnocavallo met 
fresco's versierd waarvan echter bijna niets meer 
over is. Verscheidene fresco's, van andere muren af
gezaagd worden nu bewaard in een kleine kapel, die 
in de kloostergang uitkomt. Daaronder bevindt zich 
een, dat San Girolamo met Santa Maddalena en San 
Francesco verbeeldt, en door Giacomo Francia, den 
zoon van den vermaarden Francesco, geschilderd is. 
De zoon blijkt een veel minder bekwaam kunstenaar 
geweest te zijn. 

De vijfde kerk is de krocht van de eerste, en haar 
korte zuilen vertoonen de Romaansche vormen van 
de lie eeuw. Aan de andere zijde van de kruisgang 
vindt men de zesde kerk, Santa Trinita, die twee 
beuken heeft, door zuilen uit den tijd der Longo-
barden gescheiden. De gewelven zijn echter pas in 
de 13e eeuw gemaakt. Het zevende gebouw is de 
Cappella della Consolazione, waar verscheidene schil
derijen uit de 13e, 14e en 15e eeuw bijeen zijn fe-
bracht 

In de Via Santo Stefano sluit paleis aan paleis. Zij 
zijn meest uit de 15e eeuw afkomstig, en gelijk-
straats van arcades voorzien. Waar zuilen gebruikt 
werden, hebben zij details, die slechts weinig aan de 
klassieke herinneren. Maar de archivolten zijn rijk 
geprofileerd en met terracotta-ornament versierd De 
betrekkelijk kleine vensters hebben ook soortgelijke 
omlijstingen, en een min of meer rijke kroonlijst van 
terra-cotta sluit de geheel van gebakken steen opge
trokken gevels af. In deze straat zijn de voornaamste 
gebouwen van dit type: het Palazzo Bolognini, het 
Palazzo Bovi-Silvestri, het Palazzo Ranuzzi en het 
Palazzo Pallavicini. 

Soms waren de straten te smal, om galerijen te 
kunnen maken, ban deed men de bogen op overkra-
gingen van gebakken steen rusten. Een fraai voor
beeld van dezen bouwtrant is liet huis, waar de ge
broeders Caracci woonden, in de Via Rolandino. 

De Via Santo Stefano eindigt op de Piazza di Por
ta Ravegnana. Wordt va volgde) 

FRANS H A L S F E E S T . 
Te Haarlem zullen op den Frans Halsdag, 14 Juni, 

in den voormiddag verschillende muziekuitvoeringen 
plaats hebben door harmonie- en 'fanfarekorpsen. 

Op de Groote Markt van 8- 9 uren door de „Har
monie", die te 7 uren van de Amsterdamsche poort al 
spelende daarheen zal trekken; en van 9—10 uren 
door „Orpheus", die te J}2 u r e n van het Stationsplein 
langs een grooten omweg, ook door de buitenwijken, 
naar de Groote Markt zal marchceren. 

Bij de fontein in den Hout van Q—10 de „Werf-
Conrad", om të & uren van het Fr. Halsplein'door de 
hoofdstraten daar heen te gaan ; voor het Paviljoen 
speelt dan „Arbeid na Kunst", die te 8 uren van de 
Zijlbrug langs andere straten zich daarheen zal be
geven. 

Bij het standbeeld zal van 9—10 uren „Wilhelmina" 
een uitvoering geven. Dit korps vertrekt daartoe te 
S uren van 't Stationsplein. 

De groot-industrie zal nu ook, naast de grafische 
vakken, aan het défilé deelnemen met een praalwa
gen, voorafgegaan door gecostumcerden van de .Con
rad". De wagen is ontworjjen door den heer J. A. G. 
van der Steur. 

Zooals wij reeds meldden, geeft „Cremer" in den 
vooravond, dus op 13 dezer, een opvoering van een 
stuk over Hals van den heer Van Emmerik, dat zeer 
fraai belooft te worden. En de sociëteit „Vereeniging" 
biedt op den avond na liet feest, dus op 15 dezer, 
een concert aan, waarbij in de pauze door leden van 
„Voor Vaderland en Koning" tableau-vivants naar 
schilderijen van Hals gegeven worden, en tot slot een 
bal. 

Waarschijnlijk zal het Stadhuis op den I4n geïllu
mineerd worden en zijn, naar men verneemt, de heer 
en mevrouw Boreel van Hoogelanden voornemens op 
15 dezer een garden parti te geven op hun landgoed 
„Waterland", onder Velsen gelegen. 

E X A M E N ALS MACHINIST AAN BOORD V A N 
KOOPVAARDIJSCHEPEN. 

De commissie, belast met het afnemen van het exa
men ter verkrijging van een diploma als machinist aan 
boord van koopvaardijschepen, zal aanvangen 26 Juni 
te half tien uren in liet „Nutsgebouvv" te Amsterdam. 

Om tot een van die examens te worden toegelaten 
zal de candidaat, onder overlegging van een geboorte
akte en met opgave van woonplaats en laatsten werk
kring, de aanvraag hiertoe vóór 19 Juni schriftelijk 
en portvrij bij den voorzitter der commissie, te Hil
versum, moeten inzenden, waaruit tevens dan moet 
blijken, voor welk diploma hij verlangt geëxamineerd 
te worden. 

De candidaat moet den leeftijd van 18 jaar be
reikt hebben en een verklaring overleggen, dat hij 
niet aan doofheid of hardhoorigheiti lijdende is, ter
wijl hij het bewijs dient te leveren, dat hij geduren
de ten minste drie jaren als smid bankwerker, draaier, 
ketelmaker of machinesteller heeft gewerkt, waarvan 
ten minste één jaar in een machinefabriek aan den 
bouw of de herstelling van stoommachines en ketels 
of wel in het bezit is van het einddiploma van een 
inrichting ter opleiding van machinisten. 

Wijders dient nog overgelegd te worden: 

http://fa.no
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voor het diploma A i het bewijs dat hij gedurende 
ten minste een jaar op buitengaats varende stoom
schepen heeft dienst gedaan als leerling, als ass.-ma
chinist of als machinist; 

voor het diploma B: het bewijs dat hij gedurende 
twee jaren op buitengaats varende stoomschepen als 
machinist heeft dienst gedaan ; 

voor het diploma C i het bewijs dat hij gedurende 
ten minste twee jaren heeft dienst gedaan, hetzij als 
eerste machinist op schepen uitsluitend bestemd voor 
de vrachtvaart, of op schepen die varen tusschen 
Europeesehe havens en niet-Europeesche havens der 
Middellandsche- en Zwarte Zee onderling, hetzij als 
tweede machinist op schepen, welke op niet-Euro
peesche havens buiten de Middellandsche en Zwarte 
Zee varen en niet uitsluitend voor de vrachtvaart be
stemd zijn 

Als bewijzen voor gedanen dienst worden aange
nomen verklaringen, afgegeven door de ambtenaren, 
voor welke de aan- of afmonstering van den candi
daat heeft plaats gehad, of zoodanige andere beschei
den als door de commissie voldoende worden geoor
deeld. 

De candidaten voor de diploma's B en C dienen 
in hun aanvraag te vermelden of zij, voor zoover de 
talen betreft, in de Engelsche of in de Duitsche taal 
geëxamineerd wenschen te worden. 

Tot het erlangen van hooger bedoelde verklaring 
omtrent de gehoorscherpte zal de candidaat zich te 
zijner keuze kunnen aanmelden bij Dr. A. A. G. Guye, 
hoogleeraar bij de Gemeentelijke Universiteit te Am
sterdam, of wel bij Dr. H. Van Anrooy te Rotterdam. 

Eerstgenoemde zal daartoe zitting houden alle 
werkdagen te 11 uren 's morgens, en de laatstge
noemde alle Dinsdagen en Zaterdagen tusschen 9 u. 
30 m. en 11 uren 's morgens. 

Alvorens tot het examen te worden toegelaten zal 
men moeten betalen •. voor een examen volgens pro
gramma A. ƒ 5 ; voor dat volgens programma B. 
ƒ 7 . 5 0 ; voor dat volgens programma C. ƒ 10. 

PARIJSCHE TENTOONSTELLING. 
De lijst van de Ned. jury-leden ter Parijsche ten

toonstelling is als volgt samengesteld: 
Groep I. Klasse 6. J. C. Fabius, inspecteur van het 

lager onderwijs te Delft. 
Groep II. Klasse 7. Willy Martens, W. Maris; kl. 

8, Ph. Zillcken, kunstschilders, te 's Gravenhage; kl. 
9, Bart van Hove, beeldhouwer, te Amsterdam (plaats
vervangend lid); kl. 10, Dr. P. J. H. Cuypers, archi
tect van de Rijksmusea, te Roermond. 

Groep III. Klasse 13, P. A. M. Boele van Hens
broek, boekhandelaar-uitgever, te Den Haag (firma 
Martinus Nijhoff). 

Groep IV. Kl. 19, C. F. Stork (firma Gebr. Stork 
en Cie), machinefabrikanten, te Hengeloo. 

Groep V. Kl. 23, A. D. R. Verbeek, ingenieur, te 
Parijs (plaatsverv. lid). 

Groep VI. Kl. 33, M. Leis, van de firma Diepe-
veen, Leis en Smit, machinefabrikanten, te Kinder
dijk. 

Groep VII. Kl. 39, F. G. Waller, directeur van de 
Ned. Spiritusfabriek, te Delft (plaatsverv. lid; kl. 40, 
J. A. Bos, groothandelaar in kaas en boter, te Leiden. 

Groep VIII. Kl. 46, J. Jurrissen, boomkweeker, te 
Naarden. 

Groep IX. Kl. 53, Dr. P. P. C. Hoek, wetenschap
pelijk adviseur in visscherijzaken, te Den Helder, 
directeur van het Zoöl. station. 

Groep X. Kl. 59, D. Blooker, directeur van de Mij. 
„Intern. Cacaofabriek", te Amsterdam; kl. 61, Joan 

Schmitz van de firma Wijnand Fockink, te Amster
dam; kl. 62, J. Petersen, directeur van de Heineken's 
Bierbrouwerij-Maatschappij, te Amsterdam en te 
Rotterdam 

Groep XI. Kl. 69, Jhr. B. W. F. van Riemsdijk, 
directeur-generaal van het Rijks-Museum, te Amster
dam. 

Groep XI1. Kl. 70, J. Mutters Jr., architect, te 
's Gravenhage; kl. 72, Jurriaan Kok, directeur van 
de faience- en porceleinfabriek „Rozenburg", te 's Gra
venhage. 

Groep XIII. Kl. 84, Jhr. Ch. van de Poll, directeur 
van de Haarlemsche katoenmaatschappij te Haarlem 
(plaatsver. lid). 

Groep XIV. Kl. 87, Dr. H. IJssel de Schepper, 
directeur van de stearine-waskaarsenfabriek „Gouda", 
te Gouda; kl. 88, P. Smidt van Gelder, van de firma 
Van Gelder en Zonen, te Amsterdam; kl. 89, J. B. 
Timmermans Wzn., president van de Kamer van 
Koophandel, te Waalwijk; kl. 94, A. Pit, directeur 
van het museum voor geschiedenis en kunst, te Am
sterdam 

Groep XVI. Kl. 102, J. C. van Marken, directeur 
van de Ned. Gist- en Spiritusfabriek, te Delft. 

Groep XVII. Kl. 113, C. M. Pleijte Wz., oud-con
servator van het Genootschap „Natura Artis Magis
tral te Leiden; kl. 114, G. B. Hooijer, gep. luit-kol. 
van het Ned.-Ind. leger, te 's-Gravenhage. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 
AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering van 80 Mei 1900. 
Mededeeling werd gedaan, dat weder een donateur en twee leden 

tot de Vereeniging waren toegetreden. Hierna werd besloten een 
zomerexcursie te bonden, en de Commissie, die de vorige keer 
op zoo'n flinke wjjze de boottocht organiseerde, daarvoor op
nieuw aangezocht. Eene wijziging van het Algemeen Huishoude
lijk Reglement tot juiste omschrijving van het recht van de 
leden, om de vergaderingen van alle andere afdeelingen bjj te 
wonen, werd tot nader uitgesteld. 

Betreffende technisch onderwijs stelde het Bestuur het volgende 
voor: In de eerste plaats practische vorming en dan werkzaam
heid in de practjjk met verdere theoretische opleiding. Men zon 
dat knnnen verkrijgen door de ambachtscholen meer uit te 
breiden en avondscholen op te richten, terwjjl zij, die van die 
inrichtingen geen gebruik kannen maken, door correspondentie-
scholen zich zonden kunnen bekwamen. 

Besloten werd de contributie met 2 galden te verhoogen en 
daarvoor allen leden het technisch weekblad toe te zenden en 
tevens de minimam bjjdrago voor donateurs te wijzigen. 

Met een woord van dank aan de 37 aanwezigen, sloot de 
Voorzitter hierna de vergadering. 

SOCIËTEIT „U. N. I" T E ROTTERDAM. 
In de Zaterdagavond 2 Jnni gehouden vijfde jaarvergadering 

der Sociëteit „U. N. I." alhier, werd door den secretaris een uit
voerig verslag uitgebracht, waarin de geschiedenis der stichting 
van de Vereeniging en hare ontwikkeling werd nagegaan, en ten 
slotte een gedetailleerd overzicht van hare verrichtingen in het 
afgeloopen jaar werd gegeven. Zoowel uit dit verslag, als nit dat 
der commissarissen bleek dat de toestand der Vereeniging in alle 
opzichten bevredigend genoemd mag worden, terwjjl de penning
meester nog op een ruim batig saldo kan wijzen. 

Na het vaststellen der begrooting voor het volgende jaar, werd 
overgegaan tot het voorzien van vacatures in het bestuur. Tot 
voorzitter en secretaris, welke aan de benrt van aftreding waren, 
werden herkozen de heeren Joh. A. Millanaar en Herm. Kloot. 
Als penningmeester, welke wegens vertrek naar elders voorzjjne 
functie had bedankt, werd gekozen de commissaris de heer W. 
Bruynzeel, terwjjl in diens plaats als commissaris gekozen werd 
de heer Bernard Nooyen. 

Ten slotte werd nog besloten de aanstaande jaarlijksche excursie 
te maken naar Arnhem en eene onderlinge prgsvraag nit te 
schrijven voor een plafond met versiering 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
ROTTERDAM. De Oemeenteraad heeft de firma Penn en Bauduin 

de haar wegens te late oplevering van den bouw der Regentesse-
brng opgelegde boete met 28 ttgen 18 stemmen kwijtgescholden, 

GRONINGEN*. Op de voordracht van Burg. en Weth. tot het be
noemen van een directeur der gemeentewerken zijn geplaatst de 
heeren: lo. J . H. Mulock Honwar, gemeente-bouwmeester ta 
Deventer; 2o. W. F. C . Schaap Jr., adjunct-directeur der ge-
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meen'ewerken te Arnhem; L . M. Moolenaar, adjunct-directeur 
der gemeentewerken te Groningen. 

'S-HERTOGENBOSCH. De tweede groote veiling van de verzame
lingen op het kasteel Heeswjjk zal gehouden worden in het 
„Casino" alhier, op 19 dezer en drie volgende dagen. 

De firma Frederik Muller & Co. heeft voor deze gelegenheid 
een praohtigen catalogus in gereedheid gebracht, wolke zich aan 
de beschrijving van de reeds verkochte wapencollectie aansluit 
en te zijner tijd nog door nieuwe deelen zal worden gevolgd. 

Vooreerst zullen op 19 Juni een aantal schilderijen onder den 
hamer komen, waarvan de rijk geïllustreerde catalogus een hoogen 
dunk geeft. De meeste dezer stukken behooren tot de oud-Holland-
sche schilderschool. De omstandigheid, dat onder deze portretten 
herhaaldelijk conterfeitsels van Cornelis Tromp voorkomen, doet 
eraan denken, dat het geslacht Speelman, vroeger eigenaar van 
het kasteel, vermaagschapt was aan dien zeeheld. 

Op 20 tot en met 22 Juni zullen daarna in veiling worden 
gebracht prachtige bronzen, marmerwerk, porselein, goud- en 
zilverwerk, enz. enz. Onder de meubelen vindt men in dit deel 
van den rjjk geïllustreerden catalogus in het bijzonder beschre
ven o. a. een archieven-kast uit 1588, met kunstsnijwerk, afkom
stig uit het klooster van Sint Agatha in Noord-Brabant; het 
volledig ameublement van een slaapvertrek met een praalbed; 
voorts meubelen in verschillende stjjlen, bijouterie-kistjes, uur
werken, spiegels, candelabres, bronzen en marmeren beeldjes, 
muziekinstrumenten, waarbjj o.a. een staartpiano van omstreeks 
1776, een clavecimbel van 1778, een Stradivarius en andere 
violen, luiten, mandolines, enz. De afdeeling porselein is hoogst 
belangrijk, evenals het plateelwerk, de gouden en zilveren voor
werpen, de prachtige horloges, snuifdoozen, bonbonnières en 
nog veel meer bibelots van alle landen en tijden. 

Kijkdagen voor deze buitengewone veilingen zjjn 15 tot en 
met 18 Juni e.k. 

DELFT. Voor het dit jaar gehouden examen B aan de Polytech
nische school zijn: 

Geslaagd voor art. 64: C. R . H. Arntzenius, F. Begemann, E. 
P. Haverkamp Begemann, P F. Bliek, C. Blokhuis, P, C. Boogaerdt, 
L F. Botter, E. O. Douwes Dekker, A. Dros, W C. Engel, H. 
M Engelhard jr., K. M . A. Enthoven, F. Feith, A. M Sollewijn 
Gelpke, H. C. Ghysen, H. S. Hallo, E. A. Hamburger, W. I. 
Hartjens, W. C. Hein, B J . H. Herweyer, G. Ten Hoopen, A. 
M. Hubregtse, E. H. Huyskes, H F. de Jong, G. D. Jordens, A. 
de Kanter, J . A. J. M. P. Kerssemakers, D. Kos, Th B. Grampré 
Molière, J. A. Monod de Froideville, F. Muller Jzn., F. Muller 
van Brakel, C Noteboom, G. O Op ten Noort, B. S. van der 
Ploeg, J . H. Poppink, D. Postma, ü. L. H. van Kaalte, J . A. 
Reus, "W. F. H. van Rijckevorsel, Th. Rosskopf, W. H. van 
Schouwenburg, F. C. Tuvl Schuitemaker, A. De Silva, A. H. 
Sirks, F J. Sirks, II. L. Blinkers, C. Spruit jr., A. 8. C. 8toop, 
J . D. Tours, W. Veenhoven Azn, G. H. M . Vierling, R. van 
Vloten, J. F. van Weelderen, F. Westendorp, F. E . Wijnmalen, 
F. W. E. Wolterbeek Muller. 

Alsnog geidaagd voor het eerste gedeelte van examens B: voor 
artt. 61, 62 en 64: J. E. de Meyier jr., H. H. Nieuwenhuis, C. 
Noteboom, P. 1. van Rees, R. Welcker. 

Voor art. 64: C. G. van den Wall Bake, P S. H. Boelen, A. 
Broese van Groenou, M. H. Damme, C. A. W. Fournier, A. Honig, 
J . K. H. Phitzinger. 

Voor artt. 64 en 65: J. A. R . Stuffken. 
Voor artt. 61, 62 en 64: C. G. van Baerle, F. J . R. Bakker, 

F. M Beunke, Z. S. Beyl, C. J. Ninck Blok, L. G. van Dam, J . 
B. Dressaers, H. van Eek, E. C. Ph. Gallaa, J . M. Gasille, W. A. 
de Graaf, H. de Groot, A. J . A. de Gruyter, J . H. L . C. Gusdorf, 
C. A. W. Hirschman, E. C. van der Hoek, O. C. A. van Lidth 
de Jeude, A. E. Kempees, A. Keppler, C. P. Keeper, J. Klopper, 
A. H. E Lahaye, J J . van Leeuwen, J . F. Ligtenberg, P. N. 
Max, H. Meelhuysen, J . W . L . H. Meertens, W. A. van der Maaien, 
W. J . M. Nivel, A. G. Quarles van Ufford, L. F. van Ravenswaay, 
G. Redeker, K. Robbers, .1. Roëll, N. de Ronde Brosser, J. Schalv Jr., 
A. C. S. Schweers, W. A. Slinkers, G. C. M. Smits, 1). C. W. 
Erell, A. W. G. Stigter, J. W. Stoutjesdijk, H. Strick van Lin-
schoten, M. E. H. Tjaden, H. van der Veen, H. L. Vernhout, E. 
de Vrie^, J . G. Wattjes, D. F. Wouda. 

Voor artt. 68, 64: A. van Driel. 

Voor artt. 64 en 65: J . G. Bijdendük, P. N. Degens Jr., S.van 
Dorsser, A. J . Gooka Jr., J . G. B. van Heek, W. H. D. de Jongh Dzn., 
W. A. Knol, J . de Lange, C . Moerman, F. P. C . van der Ploeg, 
B. F. P. Romer, J . de Vries, Th. C. van Wijngaarden. 

Voor art. 65: Z. S. Bevl, E . A. Douglas, G. E. Gravenhorst, C. 
A. Guffroy, C. L . van Nes, P. Tesch. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den Waterstaat in NecL-Indië is: 
i n g e t r o k k e n , op verzoek, het aan W. A. B. David, ge

wezen opzichter 2e kl., wegens langdurigen dienst, voor den tnd 
van een jaar verleend verlof naar Europa en hem benoemd tot 
opzichter 2e kl.; 

b e p a a l d dat de standplaats van den ingenieur 2e kl. jhr. P. J . 
Borecl, chef der irrigatie-afdeeling Serajoe, is Poerworedjo, in 
stede van Karang Anjer; 

o v e r g e p l a a t s t van Karang Anjer naar Poerworedjo, de 
opzichter Se kl: K. F. Tuynman; 

benoemd tot ingenieur 2e kl. J. T. P. J . Straatman; tot 
opzichter 2e kl Th. Heyman en tot opzichter 3e kl. C. A. Torré 
G. L . A. Kaltafen, Th. E. Clarck en A. Th. van der Zon Brouwer^ 

— De Minister van Waterstaat heeft benoemd tot buitengewoon 
opzichter: A. Sliedrecht te Engelen, bij het bouwen van een 
woningblok voor sluispersoneel onder Engelen; J . M Krijger Jr., 
bij de werken tot verbetering van de Vecht in Overjjsel; C. B. 
van Weynsbergen te Hoofdplaat, bjj de werken op Schokland; P. 
W. J Carpay te Ilpendam, bjj de werkzaamheden tot vernieuwing 
en herstelling aan de St. Martinsvlotbrug; A. J . van den_ Oever, 
bjj de werken tot verbetering aan de Maas onder Oyen en Lithoyen 
en Appeltern. 

— De stationschef van den Nederlandschea Centraalspoorweg 
te Amersfoort, de heer J . H. Bosch, is benoemd tot directeur von 
de locaal-spoorweg- maatschappij De Veluwe (Nijkerk—Ede). 

— Bjj de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen zgn 
benoemd tot ingenieur der traetie de afdeelingschef H. IJ. Gatso-
nides; tot afdeelingschef de ingenieur P. C. J. Laumans: tot 
ingenieurs in algemecnen dienst bij den dienst van wog en werken, 
tevens afdeelingscbefs, de afdeelingschefs H E. Beunke en L. H. N. 
Dofour; tot ingenieurs bjj den dienst van tractie en materieel de 
adjunctingenieurs le kl M. E. H. C. Bongaerts, H. F. Thjjssen 
en H. Vermaas, ingaande 1 Juli; tot onder-afdeelingschef de chef 
de bureau le kl. C. Kiesewetter, ingaande 1 Juli. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Bouwk. opzichter-teekenaar voor de uitvoering van 

een belangrijk bouwwerk (Zie advert, in dit no.) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAKVEREENIGING, 

MARNIXSTRAAT 360 , AMSTERDAM 
— ^ 

2 Bouwk. teek , leeft. resp. 21 en 22 j . , ongeh., verl. 
sal. resp. / 60 en ± / 5c. 

2 opz., resp. 23 j . en ongeh., 30 j . en geh., verl. 
sal. resp. f jc en / 9 0 . 

4 opz.-teek., resp. 23, 21, 23, en 26 j . , ongeh., verl. 
sal. resp. ƒ 7 0 , (60, f60, en / 90 a ƒ 100. 

2 opz.-teek., lesp. 26 en 35 j . , geh. verl. sal. resp. 
/ ' 110 en ƒ 1 0 0 . 

4 werktuigk. teek., resp. 21, 19, 21 en 22 j . , ongeh. 
verl. sal. resp. / 5 c a / 6 0 , / 60, f 50 a / 60 
en / 7 0 . 

1 Werktuigk. electric, leeft. 29 j . , ongeh., verl. sal. 
boven f 70. 

I Cj z.landm., leeft. 38 j . , ongeh., verl. sal. / 125. 
I Waterboi wk.-o] z., leeft. 22 j . , ongeh., verl. sal. 

f6c a / 70. 

ADYERTENTIEN. 
Bouwkundig 

OPZICHTER-TEEKENAAR 
direct gevraagd voor de uitvoering 
van eeu belangrijk bouwwerk. Rtflec-
tanten gelieven zich persoonlek te ver
voegen met teekeningen, enz. ten kan
tore der Architecten Z. HOEK en J. 
Th. WOUTERS, Waldeck Ptjrmonikade 
No. 133, des morgens van 9 tot I O , 
ure. 

Javasche Bosch-ExpL-Mij. 
v|h. P. Buwalda & Co. 
. DJATIHOUT (JAVA-TEAH). 

Alle houtsoorten worden tegen concarreerende prijzen i n loon gezaagd 
8U»i»mhowtmagerii 1 Be Directie. 

Overzijde v a n het I J , Nieuwe Doelenstraat 12—14 bjj de Munt 
westelijk v. h. Tolhuis. A m s t e r d a m . 



18 4 

2de 
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Spoorweg-Maatschappij 
„DE VELUWE". 

A A N B E S T E D I N G 
op Donderdag V * Juni 190O, 
dei namiddags ten 2 ure (localetijd), aan 
het bo'eau der Spoorweg-Maatschappij 
„DE VELUWE'', ten genieentehuize 
te BARNKVEI.II van 

B E S T E K No. 2 
v o o r «le l e v e r i n g v a n ont ler -
l egp lu te i i . s e h r o « ' I b « » i i t e i i e n 
h a a k b o i i t e n l e n behoeve* un 
d e n s p o o r w e g \ 1.1 l i l ' . K I i 
K D K in d r i e pereee len . a l s 
v o l g t : 

lsie p-reeel 125 .000 k i l o g r a m 
* l a l en <» n d e r 1 e g-
I» I a t e n 
SO.OOO k i l o g r a m 
« t a l e n s c h r o e f -
I» o n t v n 
4 0 . 0 0 0 k i l o g r a m 
s ta len h a a k I » o i l 
s' 4' n 

te l e v e r e n fi-aneo e n v r i j v a n 
ree lit en o p * ta l i o n X ijker k. 

Het bestek met teekening ligt ter 
inzage ten gemeentehuize te BABNK-
VKI.D, en is op franco aanvraag san 
genoemd bureau te bekomen, tegen 
betaling van ƒ 0 . 7 5 . 

Het Hestiuir der Spoorweg-
Maatschappij „De Velawe". 

A M B E S T E M T 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS van Zaandam zullen op Zater
dag 16 J u n i F . k.. 's namiddags 
P/s uar. ten GEMEENTEHUIZE 

aanbesteden: 
lo . H e t o p h o o g e n , r io l ee -

r e n e n bes tra ten v a n 
een gedeelte d e r M e n -
Mehik4>l fNtraat e n v a n 
het v e r l e n g d i ' v a n he t 
Jl «nl «I er be l t n p a d . 

2o. H e t d e m p e n e n r io l ee -
r e n v a n «le s loot t e n 
wes ten v a n ..het B l o k 
je" . 

Bestekken met teekening zijn :t 
ƒ 0 , 7 5 per snik van af 7 Juni ver
krijgbaar KT Gemeente-Secretarie. 

Inlichtingen geeft de Gemeente-
Architect. 

Z A A N D A M , 31 Hei 1900. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

H. J. C. VAN TIENEN. 
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IN ANDERS 
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voor INGENIEURS, A R C H I T E C T H , 

LANDMETERS, TEEKEN AARS, aan. 

G e ë m a i l l e e r d e 

F * e i l s c l i M - l e n . 

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

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag IS Juni 1900, des 

namiddags ten 2'/t nur, zal door de 
Architecten Ingenieurs A. W. WEI8S-
M AN en P. H. VAN NIFTRIK namens 
de Naamlooze Vennootschap „OVER
TOOM" in het Koffiehuis,.DEBOODE 
LEEUW", Vijgendam te Amsterdam, 
in het openbaar worden 

aanl >esteed: 
H e t m a k e n v a n een O p " 

b a a l b r u g . W r y b a n e n , 
het o p l i <» o g « ' n v a n 
tioi iwf er i 'e lnei i en h « ' t 
m a k 4' i i v a n W a l b e -
s e l i 4 » e i i n g e n met b i j 
k o m e n d e w e r k e n i n 
d e n S tads e n Q o d s h n i s -
p4» l« ler te Ani'trrdatn. 

Bestek en teekeningen zijn te ver
krijgen iï ƒ 3 . — per stel ten kantore 
der Maatschappij, Spuistraat 104 te 
Amsterdam, van 29 Mei 1900 af. 

Inlicbtii gen worden gegeven door 
genoemde Architecten-Ingenieurs ten 
hunren kantore Plantage Parklaan 4 
te Amsterdam. 
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R E I S H E R I N N E R I N G E N 

DOOR 

A . W . WEISSMAN. 

II. 

B o l o g n a . 

( Vervolg van blade. 181.) 
. H ie r verheffen zich de twee torens, die aan de 

stad Bologna haar eigenaardig silhouet geven. In de 
twaalfde en dertiende eeuw moeten er ongeveer twee 
honderd zulke torens zijn opgericht, waarvan alleen 
de beide, die hier staan, met enkele andere overge
bleven zijn. 

E n van deze is alleen de Torre Asinel l i , op het 
kleine plein recht tegenover de drukke V i a Rizzol i . 
nog gaaf. M e n denke zich een toren, even hoog als 
die van den D o m te Utrecht, doch beneden slechts 
8 M . in het vierkant en boven nog iets minder. V a n 
gebakken steen opgetrokken, gaan de muren recht 
omhoog, zondei lijsten of wat dan ook. Enkele kleine 
vensters zijn hier en daar aangebracht, en bovenaan 
wordt de afsluiting gevormd door een boogfries met 
kanteelingen. 

Zoo heeft de toren veel van een grooten fabrieks
schoorsteen, vooral wanneer men hem uit de V i a R i z 
zoli ziet E n toch werd hij gesticht in de eerste jaren 
der 12e eeuw, toen men nog aan geen stoomfabrie
ken dacht W e l k doel de bouwmeester voor oogen 
had, is onbekend. L a g Bologna niet zoo dicht bij de 
Appenijnen, dat de waterleiding druk genoeg heeft, 
dan zou de Torre Asinel l i als watertoren kunnen 
dienen. Maar het bouwwerk staat meer dan een meter 
uit het lood, en dit zou het niet raadzaam doen zijn, 
van boven belasting aan te brengen. 

A a n den voet van dezen toren zijn in 1403 kleine 

huisjes gebouwd, waarin sedert winkels gevestigd 
werden, ofschoon zij eerst als verblijf voor de stads
soldaten dienden. D e huisjes, onder é é n plat dak, dat 
door boogfriezen omgeven wordt, doen de hoogte 
van het gedenkteeken nog meer uitkomen. 

Onmiddell i jk naast de Torre Asine l l i staat de 
lor re Garisendi, in II10 aangevangen. Deze toren 
begon echter langzamerhand zoó te verzakken, dat 
men in het laatst der 14e eeuw het bovendeel heeft 
moeten sloopen. W a t nu nog staat is 47 M . hoog en 
helt 2.50 M . over, doch juist naar de andere zijde als 
de Torre Asinel l i . u o k dit gedenkteeken doet aan 
een onvoltooiden fabrieksschoorsteen denken. 

Toen Dante in het begin der 14e eeuw te Bologna 
als balling woonde, was de toren nog in zijn geheel. 
H i j vermeldt hem in zijn gedichten, en beschrijft het 
gezichtsbedrog, dat zich voordeed, wanneer een wolk 
den toren voorbijtrok, en het scheen, alsof hij vallen 
zou. M e n heeft de terzinen van den onsterfelijken 
dichter op een marmeren plaat doen uithouwen, en 
in een der torenmuren geplaatst. 

E r zijn nog vier zulke torens te Bologna, maar zij 
vallen minder in het oog dan de twee, die als „le tor-
n ' bekend staan, t i en dwarsstraat van de V i a Rizzol i , 
de V i a Venezia, die naar de V i a Al tabe l la leidt, 
brengt ons ook naar de Torre Azzoguidi , die 61 M . 
hoog is. Deze toren is onvoltooid, doch naar zijn 
breedte te oordeelen had men hem nog hooger wi l len 
maken dan de Torre Asinel l i . E e n andere toren, de 
Torre Prendiparte, in de V i a Alb i ro l i , is ongeveer 
even hoog. D e twee overige, de Torre Galluzzi bij de 
Piazza Galvani en de Torre Oseletti in de V i a M a z -
zini, zijn slechts 30 Al . hoog. A l deze torens zijn on
voltooid. Z i j staan niet ver verwijderd van elkander 
in het stadsdeel, oostelijk van de Piazza Vi t to r io 
E manuele. 

V o o r een architect is Bologna al bijzonder belang-



wekkend, want aan de belangrijke gebouwen is haast 
geen einde. Alen ziet telkens weer iets, wat men niet 
verwacht had. 

Dicht bij de Piazza Ravignana bijvoorbeeld vindt 
men de Alercanzia, in 1294 ais plaats van samen
komst voor de kooplieden gebouwd. Als de latere 
beurzen is ook deze niets dan een overwelfde ruimte, 
die zich naar drie zijden opent, en waarboven zich 
eenige vertrekken bevinden. Gebakken steen en 
terracotta werden als bouwstoffen gebruikt, voor 
enkele onderdeelen ook marmer. De 13e eeuwsche 
architect, wiens naam onbekend is, heeft zijn hoofd
lijnen eenvoudig gehouden, doch door fijne en rijke 
details voorkomen, dat zijn werk er koud en droog zou 
uitzien. De pijlers, die de bogen dragen zijn sierlijk 
geprofileerd en van kapiteelen met reliefs voorzien. 
Ook de bogen, lijsten en de omgeving der vensters 
vertoonen keurig ornament. Zeer eigenaardig is het 
balcon met de gothische overhuiving in het midden. 
Het diende voor het doen van mededeelingen aan 
de kooplieden. 

In 149O werd de lakenhal, het Palazzo dell'arte 
degli Stracciajuoli, op de Piazza Ravegn*na gebouwd. 
Hier is de Renaissance aan net woord ; zij gebruikt 
nog de fijne vormen, die voor de terracotta-techniek 
zoo geschikt zijn, en die te Bologna pas later dan 
elders voor de strenge navolging der antieken 
moesten wijken. De tinnen maken een eigenaardig 
effect. 

Tegenover dit gebouw trekt een koepelkerk van 
aanzienlijke afmetingen de aandacht. Het is San 
Bartolomeo, hoofdzakelijk een werk van den Barok-
ti|d ; slechts een [Oe eeuwsch portaal bewijst, dat hier 
reeds vroeger een kerk stond. De plattegrond is die, 
welke in de 1 "e eeuw tamelijk algemeen in zwang 
was, een kruis met Koepel en zijkapellen naast het 
schip. Het gewelf is met fresco's bechilderd. Onder 
de altaarstukken treft men er aan van Lodovieo 
Caracci en van Guido Reni. Even als alle andere 
kerken uit dezen tijd is ook San Bartolomeo wat 
wereldsch van binnen, maar liet effect is toch wel 
grootsch en indrukwekkend. 

In de Via San Vitale, waar deze kerk op uitkomt, 
staat het Palazzo Fantuzzi, een eigenaardig voort
brengsel van het midden der iOe eeuw. Andrea F01-
niigine was de architect; hij heeft, vóór alles, grootsch 
willen zijn. Ten dcele is dit hem wel gelukt, maar 
zijn vormen, wat al te zwaar, voldoen toch niét in 
ieder opzicht. iJe open arcades aan de straat vindt 
men hier niet; daarvoor in de plaats is een Dorische 
orde gekomen, wier halve zuilen twee aan twee werden 
geplaatst. In de details herkent men den invloed van 
Serlio ; Formigine is echter verder gegaan dan zijn 
leermeester, en heeft vormen aangewend, die er ons 
op wijzen, dat de Barokstijl toen bezig was, zich te 
ontwikkelen. In plaats van de triglyphen zijn con
soles gemaakt, die een doorloopend pedestal dragen, 
waarop de Ionische halve zuilen der verdieping zijn 
geplaatst. De kroonlijst van het gebouw met haar 
staande consoles in de fries en de mutulen daarboven, 
is bepaald plomp. De stijl van Formigine moet aan 
Lieven de Key, den Haarlemschen meester bekend 
geweest zijn. Maar De Key heeft van meer smaak 
blijk gegeven, en ook uit de wisseling van gehouwen 
en gebakken steen meer weten te halen, dan zijn 
voorganger. 

De Piazza Aldrovandi brengt ons nu naar de Via 
Zamboni, een der voornaamste straten van Bologna. 
/Hier staat paleis naast paleis, en de arcaden vormen 
aan beide zijden der straat een geliefkoosde wandel
plaats. De drie Palazzi Malvezzi vooral munten uit 

door rijken aanleg. Zij zijn alle drie uit liet midden 
der iOe eeuw afkomstig. Het PalazzO Malvezzi-Cam-
peggi, een werk van Formigine, bezit ccn prachtige 
binnenplaats; de kunstenaar doet zich hier van een 
betere zijde kennen dan bij het Palazzo Fantuzzi. 

Wat verder, aan de kleine Piazza Rossini, vinden 
wij San Giacomo ivlaggiore, dc kloosterkerk oer 
Augustijnen. Zij is in ue 13e eeuw van gebakken 
steen opgetrokken bestaat uit drie beuken, een veel
hoekig gesloten koor en een koortrans met kapellen. 
Boven de zijkapellen zijn galerijen aanwezig. Bijzon
der stout is de gewelfconstructie, daar geen contre-
forten werden aangebracht. Aan de zijde van de Via 
Zamboni werd in de 16e eeuw ccn overwelfde gang 
gebouwd. 

De kerk is rijk aan kunstwerken. Een der kapellen 
werd in de iOe eeuw, naar het ontwerp van Pellegrino 
Tibaldi met stucwerk versierd, terwijl de fresco's van 
Caracci zijn. Het geheel vormt een goed voorbeeld 
van laat 16e eeuwsche kunst. Maar belangrijker nog 
is de Cappela de Bentivogli. Haar architectuur is niet 
van veel beteekenis, doch de fresco's behooren tot 
het beste, wat Lorenzo Costa heeft voortgebracht. 
Deze meester, die van 1460—1535 leefde, was een 
leerling van Casimo Tura, een volgeling van Man-
tegna. De strenge zorgvuldige teekening van Man-
tegna is ook bij Costa te vinden. De onderwerpen 
zijn de triumf van het leven en de triumf van den 
dood ; behalve deze zinnebeeldige voorstellingen 
zijn ook de portretten van Giovanni II Bentivoglio en 
zijn talrijke familie aangebracht. De fresco's bleven 
tamelijk wel bewaard, doch hun kleuren toonen 
fietsch, als men ze vergelijkt met het altaarstuk', een 
madonna in olieverf van Francesco Francia. 

Een prachtig-kunstwerk is de graftombe van Ga-
leaz/.o Bentivoglio, door Jacopo della Ouercia. De 
overledene ligt, naar middeleeuwsclie wijze, met ge
kruiste handen op de tombe uitgestrekt. Op hel be
nedendeel ziet men hem andermaal, nu zittende en 
aan een uit verscheidene personen bestaand gehoor 
een boek verklarende. Ofschoon Jacopo hier verschei
dene motieven aan de werkelijkheid ontleend heeft, 
bijvoorbeeld de tafels, waaraan de hoorders zijn ge
zeten, zoo is toch de compositie van het geheel lang 
zoo realistisch niet als het werk der Florentijnen van 
dien tijd. 

Het reeds genoemde altaarstuk van Francia ver
toont de Madonna, door vier heiligen vergezeld. 
Vooral St. Sebastiaan en Johannes de Dooper zijn 
edele figuren ; maar als misschien het fraaiste mogen 
de beide engelen, die muziek maken, gelden. 

Aan deze kapel sluit de kleine kerk Santa Cecilia 
aan. Zij is niet meer in gebruik, doch verdient om 
de fresco's, die Francia er schilderde, wel een bezoek. 
Dat alle tafercclen van des meesters hand zijn, geloof 
ik niet; verscheidene doen eer aan Costa denken. 
Men zou in de fresco's den colorist, die Francia was, 
niet herkennen. Misschien heeft de tijd ze verbleekt,' 
doch mogelijk voelde de schilder zich ook in de tech
niek minder goed thuis. Waar de legende van de H. 
Cecilia de stof leverde tot rustige tafercclen, zijn de 
schilders wel geslaagd. Als die stof echter dramatisch 
wordt, schieten zij te kort. 

De Via Zamboni leidt naar de Accademia delle 
Belle Arti, de vermaarde Pinacoteca van Bologna. • 
Men komt de tegenwoordige Universiteit voorbij ccn 
paleis met statige binnenplaats, en slaat dan links om. 

Dc bovenzalen, die de voornaamste schilderijen 
bevatten, hebben tamelijk licht. Men heeft ze blijk
baar voor het doel gebouwd, en wanneer het boven
licht wat grooter was, de zalen wat lager waren en het 

zenithlicht minder kon invallen, dan zouden de kunst
werken vrij goed tentoongesteld mogen hecten. 

Het beroemdste stuk is de H. Cecilia van Raffael. 
lx durf het bijna niet zeggen, dat het mij zeer tegen
gevallen is. De vijf figuren staan naast elkaar en 
poseeren al le zeer. Paulus denkt blijkbaar meer aan 
de plooien van zijn mantel, dan aan Cecilia of de 
jiniziek der engelen, waarnaar zij al to sentimenteel 
omhoog ziet. De H. Magdalena Kijkt koket den toe
schouwer aan, en houdt baar rok zóó op, dat haar 
vormen zich zoo gunstig mogelijk vertoonen. Raffael 
is hier in de roodbruine v lecschkleur vervallen, die 
een der minst fraaie kenmerken van zijn latere manier 
mag worden genoemd. Hij had de Venetianen aan 
het werk gezien en meende hun gulden toon wel te 
kunnen navolgen, doch het is hem niet gelukt. 

Ik voor mij verkies verre Francia. Zijn madonnas 
zijn naar het leven gedaan, cn haar gezicht heeft een 
waas van liefelijkheid en reinheid, als bij de beste 
werken der l'nibrische school. Het warm coloriet 
wijst o)) den invloed der Venetianen, doch Francia, 
die de meer realistische opvatting der Noord-Italianen 
heelt, vervalt niet als Raffael in een uiterlijke manier. 

I Iet spreekt van zelf, dat het museum vele stukken 
van de eigenlijk gezegde school van Bologna bevat. 
Lodovieo Caracci, die de Venetianen cn Correggio 
bestudeerd had, stichtte mei zijn neven Agostino en 
Annibale omstreeks 1580 in zijn vaderstad Bologna 
een academie, wier ideaal was, de vormen der antie
ken met de grootschheid van Michelangelo, de 
Compositie van Raffael, de kleur der A'enetianen en 
hël lichl en bruin van Correggio te verbinden. 

Dit ideaal was natuurlijk niet. te bereiken. Van 
Lodovieo bezit de \erzanieling twaalf groote doeken, 
waarvan dat, Christus op den berg Thabor, het meest 
vermaarde is. Er spreekt echter geen overtuiging uit 
het stuk ; de schilder heeft meer aan de spieren der 
apostelen, dan aan hun stemming gedacht 

Agostino toont zich in de „Communie van den H. 
1 Iieronvmus" een goed schilder. De compositie is wei 
overwogen, de verbazing van de kloosterbroeders 
juist weergegeven. De armen van den heilige zijn 
echter zóó overdreven gespierd, dat zelfs de sterkste 
athleel er niet voor zou kunnen hebben geposeerd. 

Annibale is de meester, wiens ontegenzeglijk 
groot talent aan de latere school van Boiogna iets 
eigenaardig sentimenteels heeft gegeven. Van hem 
ziet men hier twee madonna's, die als sprekende voor
beelden van zijn manier mogen gelden. Het is onder 
zijn invloed geweest, dat Guido Reni zich voorname
lijk vormde. Van dezen schilder bevat de verzameling 
de beroemde „Maria met het lijk van Christus". Het 
coloriet van dit werk, uit den eersten tijd van den 
meester, is sterker en fraaier dan men van hem ver
wachten zou. Maar de Christus aan het kruis is uit de 
fletsche, sentimentele periode. 

Boven Reni staat zijn tijdgenoot Bonienichino. 
Misschien is zijn fantasie niet groot maar daarente
gen weet hij de natuur met veel juistheid waar te 
nemen en volgt hij de meesters der 16e eeuw slechts 
uit dc verte. Wanneer men zijn „Communie van den 
II. Hieronymus" met het stuk van Caracci vergelijkt, 
dan blijkt'het , hoeveel hooger de leerling stond dan 
de meester. In de verzameling te Bologna is „de 
dood van den H. Petrus Martyr" een zeer goed werk ; 
dc angst der beide monniken, die door roovers wor
den aangevallen, werd zeer goed uitgedrukt. Het zou 
ons te ver voeren, indien wij alle meesters der school 
van Bologna wilden bespreken. Wij mogen ook niet 
vergeten, dat onze lezers vermoedelijk meer belang 
zullen stellen in bouwkunst dan in schilderkunst. 

In de Via Belle Arti zien wij het Palazzo Benti
voglio, een grootsch en fraai gebouw uit liet laatst der 
i(>e eeuw. Het is niet voltooid, cn de binnenplaats 
maakt wel eenigszins den indruk van ccn ruïne. 

Wij bereiken nu de kerk San Martino, een basiliek 
uit de 13e eeuw. De gevel, van gebakken steen, is 
gerestaureerd, of eigenlijk zoo goed als geheel ver
nieuwd. Of de bekronende pinakels wel oorspronke
lijk zoo geweest zijn als thans, meencn wij te moeten 
betwijfelen. Onder de talrijke altaarstukken is dat, 
Maria met haar kind, San Sebastiano, San Rocco, 
San Bernardino en Sant' Antonio, ccn fraai werk van 
Francia, die zich hier nog „Aurifcx" noemt. Het moet 
dus uil den tijd zijn, toen dc schilder liet goudsmids 
vak nog niet vaarwel had gezegd. 

Een der meest bekende paleizen van Bologna is 
hel Palazzo Davia, in de Via Ma/.zini. Het werd 111 
hel begin der 17e eeuw gebouwd, en zijn ingang, 
mei bet balcon daarboven, dat door twee goedgebeeld
houwde atlanten wordt gedragen, is vooral in Duitsch
land ccn twintig jaar geleden, herhaaldelijk nage-
vi ilgd. 

De Baroklijd had wel grootschc denkbeelden. 
Deze paleisgevel is zóó goed van verhoudingen, dat 
hel reusachtig balcon er uitmuntend bij past. Ook de 
lijstprofielen zijn door een uiterst gevoelig kunste
naar aangegeven. Hel is wel zonderling, dat nog op 
hel oogenblik zoo weinigen oog voor Barokkunst 
hebben. 

Welk ccn grootsch interieur is niet dat van San . 
Piétre, de tegenwoordige Kathedraal'. De Uarnabiter 
Pater Magenta uit .Milaan, die deze kerk ontwierp, en 
in 1605 begon, was een meester ui zijn vak. Hij toonde 
ook piëteit voor het werk zijner voorgangers, door 
het prachtige koor, dat in 1373 door Domenico Tibal
di voltooid was, ongeschonden te bewaren Drie 
beuken niet zijkapellen vormen het schip. Het mid-
denste gewelf heeft een /eer groote spanning, en 
maakte steun muren boven de zijbeuken noodig. De 
pijlers zijn mei fraaie Korinthische pilasters smaak
vol versierd. De reusachtige gevel, grootcndccls van 
gebakken steen, deed Benedictus XIV, die uit Bolog
na afkomstig was, in het midden der tSe eeuw 
maken. Hij heeft het systeem van de kerken te 
Rome, en in de details is dc pruikentijd volstrekt 
niet te bespeuren. Daar de Via Independen/.a niet 
breed is, komen de reusachtige afmetingen bijzonder 
treffend uit. 

Aan de overzijde der Via Independen/.a vinden wij 
in dc smalle Via Manzoni de kleine kerk Santa 
Alaria di Golliera. Haar gevel is van 1470, en ver
toont den stijl der Renaissance. De fijne pilasters en 
versieringen zijn allen in gebakken steen en terra
cotta uitgevoerd. Van binnen is de kerk in de 17e 
eeuw naar den smaak des tijds gedecoreerd. 

In dezelfde straat verheft zich het Palazzo Fava dat 
ook uit de 15e eeuw afkomstig is. Het is een der meest 
karakteristieke voorbeelden van den eigenaardig 
Bolognccschen stijl. Gelijkstraats vinden wij de be
kende arcades, wier pijlers, van gebakken steen, fijne 
kapiteelen bezitten. De archivolten daarboven bestaan 
uit rijk versierd terracotta. Sierlijk geprofileerde 
cordon- en kroonlijsten sluiten de verdiepingen af. 
De vensters der eerste verdieping toonen ook rijke 
vormen, doch die daarboven zijn daarentegen uiterst 
eenvoudig. Het paleis wordt nu door talrijke, niet 
bijzonder welgestelde gezinnen bewoond. Tot de 
fresco's van Carracci gelukte het ons niet, toegang te 
verkrijgen. Niet ver van hier is de Piazza de' Marchi, 
waar des ochtends de markt van Bologna wordt ge
houden. Een moderne overdekking beschut, meer 
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practisch dan fraai, koopers en verkoopers. Hoog 
boven die bekapping uit verschijnt de kerk der Min
derbroeders, San Francesco, die sedert i860 niet meer 
voor den ccredienst gebruikt wordt. Men heeft haar 
in de laatste jaren gerestaureerd. Op het oogenblik 
van ons bezoek werd een tentoonstelling van kerke
lijke kunst in het gebouw voorbereid. 

San Francesco is een basiliek uit de 13e eeuw, niet 
veelhoekig gesloten koor, trans en kapellen. Tusschen 
de beuken zijn achtkante zuilen geplaatst. Bijzonder 
zware steunbeeren en luchtbogen schragen de gewel
ven. De westelijke gevel werd met majolica en terra
cotta versierd, doch overigens slechts gebakken steen 
gebruikt. Van de twee vrijstaande torens is de grootste 
ccn uiterst sierlijk werk der 14e eeuw. De wijze, 
waarop de kerk overwelfd is, herinnert aan den Duit-
schen overgangsstijl. Ieder gewelf toen heeft zes vel
den, een systeem, dat in Italië bijna nergens voorkomt. 

Oostelijk van San Francesco staan twee grafmonu
menten, die veel overeenkomst hebben met die, bij 
San Domen ico aanwezig. 

Een van de eigenaardigheden der stad is, dat zij 
haar poorten behield. Als verdedigingswerken hebben 
zij natuurlijk niets meer te beduiden, maar met het 
oog op de accijnzen konden zij niet worden gemist. 
De wallen zijn thans met boomen beplant. Aan de 
zuid- en oostzijde strekt de bebouwing zich tot dicht 
bij de wallen uit, doch aan de noordwestzijde liggen 
nog uitgestrekte open terreinen, die voor uitbreiding 
der stad kunnen dienen. 

Voor de Porta d'Azeglio begint het terrein heuvel
achtig te worden. Op de hoogte ligt het voormalig 
klooster San Michele in Bosco, thans een orthopedi
sche inrichting. De gebouwen zijn uit het midden der 
15e eeuw afkomstig. De kerk is een basiliek met zij
kapellen. Een fraai marmeren portiek uit de 16e eeuw 
versiert den ingang. Ofschoon verscheidene kunst
voorwerpen uit de kerk verwijderd zijn, prijkt zij nog 
met tal van fresco's en olieverfschilderijen, in de 
sacristie heeft Bagnacavallo een gedeelte van Raf-
faels „Christus op den berg Thabor" als fresco ge
schilderd. Van de groote tafereelen, die Lodovico 
Carracci en zijn leerlingen in den kruisgang van het 
klooster aanbrachten, is bijna niets meer over. 

Een geheel ander bouwwerk is de Madonna di San 
Luca, die op een tamelijk hoogen berg buiten de 
Porta Saragozza ligt. Hier heeft de 18e eeuw getoond, 
wat zij vermocht. 

De kerk wordt door bedevaartgangers bezocht, die 
daar het portret van Maria, door den H. Lucas ge
schilderd, komen vereeren. Om dit eerwaardig over
blijfsel een passende verblijfplaats te geven, werd, 
sedert 1731, de tegenwoordige koepelkerk door 
Carlo Francesco Dotti gebouwd. Zij is pas in 1820 
voleindigd. 

Het uitwendige der kerk maakt door de paviljoens 
en de galerijen, die er rondom heenloopen, en die zich 
zelfs van boven naar de stad uitstrekken, een zeer 
ongewonen indruk. Ware de koepel wat gelukkiger 
van silhouet, dan zou het gebouw, dat bijzonder gun
stig gelegen is, zich nog beter voordoen. 

Van binnen is de kerk rijk versierd met marmer, 
schilderwerk en verguldsel. De onmacht van de 
meesters uit het laatst der 18e eeuw, om iets te 
maken, dat de vergelijking met het werk hunner 
voorgangers kan doorstaan, toont zich hier maar al 
te duidelijk. In zijn hoofdaanleg is het interieur ech
ter imposant en het behoort tot de beste voortbreng
selen der soms wel wat al te zeer miskende 18e eeuw, 
die vooral te Rome toch zooveel fraais heeft tot stand 
gebracht. 

Bologna is ccn stad, waar men niet gauw is uitge
keken. Vooral de architect zal zich een langdurig ver
blijf niet beklagen. Onze tijd was helaas te beperkt, 
dan dat wij al de bezienswaardigheden der stad kon
den beschouwen. Er is haast geen paleis, dat niet het 
binnentreden loont. Reeds met de studie der gale
rijen, welke de straten begrenzen, zouden weken ge
moeid zijn. Wanneer wij dan ook weder eens Bologna 
mochten kunnen bezoeken, dan zullen wij er veel aan
treffen, dat ditmaal aan onze aandacht ontsnapte. 

BAAS BOVEN BAAS.. 
De debatten omtrent het bouwtoezicht in den 

Raad der gemeente Amsterdam hadden tot resul
taat, dat een motie werd aangenomen „de Gemeente
raad acht een hervorming van het bouwtoezicht nood
zakelijk". Het Dagelijksch Bestuur had, bij monde 
van den Burgemeester, van een andere mecning blijk 
gegeven; ook was de lof van het beleid des tegen
woordigen inspecteurs door den oud-wethouder 
Treub met kracht van longen gezongen. 

Maar nu de motie was aangenomen, moesten er 
wetvoorstellen tot hervorming komen Omtrent die 
hervorming zijn de gevoelens van het Dagelijksch 
Bestuur verdeeld; de thans ingediende voordracht 
spreekt althans van een minderheid en een meerder
heid De minderheid schijnt nog altijd den tegen
woordigen inspecteur de hand boven het hoofd te 
houden. Van haar is zeker afkomstig dit gedeelte der 
toelichting: „Uit de practijk voortgekomen, heeft de 
inspecteur bij de bestaande verordening getoond, de 
rechte man op de rechte plaats te zijn. Hij is gebleken 
te zijn bekwaam, ijverig, en wat veel zegt, onafhanke
lijk tegenover wien ook. Dat hij zich daardoor veel 
vijanden heeft gemaakt, ligt in den aard der zaak, 
doch is tevens het bewijs zijner getrouwe plichtsver
vulling. B. en W. denken er daarom niet aan, dezen 
ambtenaar van zijn functie te ontheffen". Dit stukje 
proza zal zeker door de overige ambtenaren der ge
meente met zeer groote verbazing gelezen zijn. 
Slechts die ambtenaar vervult getrouw zijn plicht, die 
onafhankelijk optreedt tegen „wien ook", (dus ook 
tegenover zijn superieuren?), die zich veel vijanden 
maakt! Wie ze nu niet heeft, mag wel zorgen dat hij 
er wat krijgt, anders staat hij onder verdenking geen 
goed ambtenaar te zijn! Het is fraai. 

Evenwel, de meerderheid ziet gelukkig in, dat voor 
de betrekking noodig is „een man van erkende 
wetenschappelijke bekwaamheid, bovendien toegerust 
met beproefde ervaring". Wij zijn het met het in
zicht der meerderheid volkomen eens, en vertrouwen 
dal ook de Raad de voordracht zal aannemen. Wordt 
een goede keus bij de benoeming gedaan, dan zal de 
aan te stellen hoofdinspecteur wel zorgen, dat de tak 
van dienst, wier bestuur hem is opgedragen, aan de. 
eischen, die gesteld mogen worden, kan beantwoor
den. Op het gevaar af, dat hij dan door sommige 
leden van het Dagelijksch Bestuur voor geen goed 
ambtenaar zal worden aangezien, zal hij toch wel
doen, door humaan en bezadigd optreden tevens te 
zorgen, dat hij zich zoo min mogelijk vijanden 
maakt. Een ijzeren hand in een fluwcelen handschoen, 
zij zijn devies. 

En wanneer dan baas boven baas zal zijn gesteld» 
wanneer een goede bouwverordening zal zijn tot 
stand gekomen, wanneer een talrijk personeel onder, 
goede leiding met de toepassing daarvan belast zal 
zijn, dan zullen de Amsterdammers zich op hun-
böuwtoezicht kunnen verheffen. Zoo zij het. 

TECHNISCH ONDERWIJS. 
Naar aanleiding van de artikelen over dit onder

werp, in onze Nos. van 17 en 24 Febr. en 3 Maart 
d. a. v. opgenomen, zendt een onzer lezers in Indië 
ons de toelichting tot het Programma der lessen van 
de Polytechnische school, voor 1899—1900. 

Wij ontleenen daaraan liet volgende. 
„Het bijwonen der lessen aan de Polytechnische 

School is aan gecne andere voorwaarden gebonden 
dan de storting der bij de wet tot Regeling van het 
Middelbaar Onderwijs vastgestelde som, de door het 
reglement bepaalde inschrijving door den Directeur 
en de opgave van de lessen, welke men wenscht te 
volgen." 

„Evenmin als toelatingsexamens bestaan er over
gangsexamens. In overeenstemming met de geheele 
vrijheid van studie, in den geest der wet, voor de 
Polytechnische School als beginsel aangenomen, is 
aan ieder, die haar wenscht te bezoeken, overglaten 
te beoordcelen of hij de daartoe noodige kundigheden 
bezit, en voorts geheel aan de eigen verantwoorde
lijkheid der leerlingen, in hoeverre zij van de hun 
openstaande gelegenheid om zich te bekwamen, ge
bruik willen maken." 

„Hiertoe behoort in het oog te worden gehouden s 
„dat bij het onderwijs aan de Polytechnische 

School ondersteld wordt, dat allen, die daarvan gebruik 
maken, in het bezit zijn van de kundigheden, welke 
aan eene Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cur
sus kunnen verkregen worden, voor zooverre die 
kundigheden betrekKing hebben op vakken, waarop 
zij zich wenschen toe te leggen; 

„dat voor hen, die een diploma als technoloog of 
ingenieur wenschen te verwerven, het volbracht eind
examen der Hoogere Burgerschool alleen dan ccn 
waarborg voor genoegzame voorbereiding oplevert, 
wanneer daarbij voor elk der afdeelingen wis- en 
werktuigkunde, natuurkundige wetenschappen bene
vens hand- en rechtlijnig teekenen de vorderingen 
alleszins voldoende worden gerekend; 

„dat het alle aanbeveling verdient, zooveel moge
lijks van de zomervacantien partij te trekken tot prac
tische oefening, als onmisbaar voor den technicus en 
bevorderlijk aan eene vruchtbare studie." 

Wij zullen gaarne vernemen, wat de schrijver van 
de artikelen omtrent deze toelichting heeft op te 
merken. 

VEREENIGING „REMBRANDT'. 
In de op 8 dezer gehouden algemeene vergadering 

der Vereeniging „Rembrandt" bracht de voorzitter, 
de heer Jac. Ankersmit, het verslag uit over de ge
beurtenissen in 1899. Verscheidene aankoopen van 
kunstwerken waren te vermelden. Uit den boedel van 
den kunsthandelaar Stein te Parijs werd voor / 23.306 
aangekocht een zilveren reliekhouder, in 1362 ver
vaardigd door den goudsmid Elyas Scerpswert, te 
Utrecht; door het Rijk was de helft der koopsom be
schikbaar gesteld, de andere helft werd door bijdra
gen van het Oudheidkundig Genootschap, het Pro
vinciaal Utrechtsch Genootschap, de Rembrandt-
Vereeniging zelve en ruime giften van particulieren 
samengebracht. Het stuk is geplaatst in het Rijks
museum in de afdeeling van het Nederlandsch Mu
seum. 

Eene uitgebreide verzameling oude muziekinstru
menten, nagelaten door wijlen den heer J. C. Boers, 
órkestdirecteur te Delft, werd aangekocht voor 
ƒ 4300 en geplaatst in het Rijks-museum in de afdee
ling voor geschiedenis en kunst. De halve koopsom 

betaalde liet Rijk, het overige werd door giften van 
particulieren samengebracht. Twee fraaie schilderijen 
van Palamedes Palamedesz, werden voor ƒ 5000 aan
gekocht ; zij werden door het rijk overgenomen en 
in het Rijks-museum in Amsterdam en het Maurits-
huis te 's-Gravenhage geplaatst. Van vroegere aan
koopen werden door het Rijk overgenomen: twee 
portretten op koper, een schilderij van Claes Hals, 
een gedeelte van de op de auctie Pitcairn Knowles in 
1X95 aangekochte teekeningen, enz. 

Hoewel het verslag over het volgend boekjaar 
vooruitloopend, releveerde de voorzitter nog den aan
koop van een prachtig landschap van Rembrandt, af
stammend van de collectie van Landsdowne en in 
Mei 1900 in veiling te Londen aangekocht voor ruim 
ƒ 28.000. 

Aan het Museum van Oudheden te Groningen en 
aan het Provinciaal Museum te Assen, verstrekte de 
Vereeniging rentelooze voorschotten, ten einde ge
wenschte aankoopen voor deze Musea waarvoor de 
benoodigde gelden niet onmiddellijk beschikbaar 
waren, te helpen tot stand brengen. 

Het centraal comité der Inhuldigingsfeesten schonk 
aan de Vereeniging van het netto-overschot der in 
1898 gehouden Rembrandt-tentoonstelling een be
drag van ƒ 20.978,22. Een legaat van wijlen den 
heer J. Scheltema, te Noordwijkerhout, groot ƒ io.ooo, 
werd in 1899 geïnd. 

De voorzitter wees erop, dat door dergelijke 
schenkingen de Vereeniging steeds nader werd ge
bracht tot het groote doel:' ten allen tijde te kunnen 
beletten dat kunstschatten, nog in ons land aanwezig, 
hoe groot hunne waarde ook zij, naar het buitenland 
verhuizen. In 1895 n a d wijlen de heer D. Franken 
Dzn. daarvoor den eersten steen gelegd, door een 
schenking van ƒ 100.000. Sedert werd het kapitaal 
der vereeniging niet onbelangrijk vermeerderd. 
Maar toch, tegenover de groote waarde der genoemde 
kunstschatten, moet er nog veel gebeuren, alvorens 
de vereeniging kan verklaren op alle eventualiteiten 
voorbereid te zijn. 

Het kapitaal der vereeniging bedraagt thans 
ƒ 94.989,42^, terwijl het Speciaal-Fonds Franken 
door gekweekte rente is aangegroeid tot / 113.921,74^. 
De vereeniging telt 310 leden en 26 donateurs. Aan 
contributies werd ontvangen ƒ 3 1 5 4 , tegen ƒ3 .066 ,50 
in 1891. De aan de beurt van aftreden zijnde bestuurs
leden werden met algemeene stemmen herkozen. 

KONINKLIJK INSTITUUT V A N 
INGENIEURS. 

Vergadeting van Dinsdag den 12 Juni 1900. 

In deze te 's-Gravenhage gehouden vergadering 
werden allereerst herdacht de overleden leden Jhr. F. 
Backer, W. van Hasselt en M. W. Muurling. 

In tegenstelling met andere heeft ditmaal de be
spreking van huishoudelijke aangelegenheden een 
groot deel der handelingen van deze vergadering uit
gemaakt. Dit gold hoofdzakelijk het voorstel omtrent 
de gratis-verstrekking van het weekblad „De Inge
nieur" aan alle leden. Uit de uitvoerige discussie over 
dit voorstel, dat ten slotte bij acclamatie werd aange
nomen, bleek dat voortaan alle voordrachten met de 
discussiën in „De Ingenieur" zullen verschijnen, zoo
dat het Tijdschrift van het Instituut en de Verslagen 
der vakafdeelingen daarin zullen worden opgenomen. 
Alleen het verslag der handelingen omtrent de huis
houdelijke aangelegenheden zal afzonderlijk als bij
lage verschijnen en uitsluitend bestemd zijn voor de 
leden. Komen voordrachten voor of worden stukken 
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ingezonden, die wegens hun blijvend belang of hun 
grooten omvang daarvoor in aanmerking komen, dan 
blijft alleen voor die bijzondere gevallen de aparte 
verschijning in den vorm van de tegenwoordige „Ver
handelingen" gereserveerd. 

Vele financieele beschouwingen werden daaraan 
vastgeknoopt, ook in verband met dc begrooting voor 
het instituutsjaar 1900—1901, die mede aan de orde 
was, en in verband met andere behoeften, welke zich 
kunnen voordoen, waarbij ook niet werd voorbijge
zien het voor vele jaren reeds geopperde denkbeeld 
van een eigen gebouw wegens het onvoldoende der 
lokaliteiten in Diligentia. Daartegenover kon echter 
de verzekering worden gegeven, dat de gratis-ver
strekking van het weekblad in verband met de inge
voerde wijziging van de publiceering van alles wat 
van het instituut uitgaat, niet het uitzicht opende op 
ccn financieel nadeel, maar veeleer kans gaf op ccn 
gunstiger hnancieclcn toestand. 

Bij de behandeling der begrooting werd oneler vele 
andere punten ook gesproken over de besnoeiing der 
uitgaven voor het jaarboekje; zelfs over de gehcele 
afschaffing. Hiervan wilde de Vergadering echter niet 
weten. W e l werd besloten tot een goedkoop er ver
schijning. 

V a n de mededeelingen worde vermeld, dat het insti
tuut op de receptie van de Société des Ingénieurs 
Civi ls de France zal worden vertegenwoordigd door 
tien afgevaardigden. Deze delegatie zal worden ge
vormd door de heeren J. de Koning, voorzitter, R. A . 
van Sandick, secretaris, |hr. J. l i . van Merlcn, 
1. | . Buddingh, | . 1). Donker Duijvis, P. M . Diujvis, 
G. E . V . L . van" Zuijlen, W . J. van Geer, H . P. N . 
Halbertsma en A . Ph. van der Ploeg. O p het 
congres des habitations a bon marohé, te Panj;,, 
woreit het instituut vertegenwoordigd door den 
lieer Van Zuijlen, voornoemd, tevens vertegen
woordiger der Regeering. O p hel seheepvaartcongres 
zullen het instituut vertegenwoordigen de heeren 
J. F . W . Conrad, D . P. van Ameijden van Duijm, G 
E . V . L . van Zuijlen, G. J. de Jongh, C. L i M . L a m -
brechtscn van Rittheni en II. J . Ni jgh. E n eindelijk 
zal de heer M . Sijmons het instituut vertegenwoor
digen op het congres voor hijgiène en demographic. 

Ten slotte werd nog besloten, dat eenmaal per jaar 
alle uitgeleende werken uit de instituuts-bibliotlieck 
tiidelijk zullen worden teruggenomen ; dit appel 
nominal zal worden gehouden tusschen 15 Juni en 
1 Juli . 

N o g werd goedkeuring verleend aan een tweede 
afwijking van het reglement, nl. om met het oog op 
den nieuwen toestand ditmaal geen 5-jarig register 
op het Tijdschrift van het Instituut te geven, maar 
een 6-jarig register 1894—1900, als sluiting van de 
periode van de afzonderlijke uitgave van dc notulen. 

De voordracht van den heer \ V . Cool Jr. besloot 
deze langdurige vergadering. Zi jn technische mede
deelingen omtrent de tentoonstelling te Parijs en 
over gewapend beton werden gehouden aan de hand 
van talrijke lichtbeelden. 

D e vele afbeeldingen van geheele gedeelten der 
tentoonstelling gaven daarvan een duidelijken indruk. 

Ook bij de bespreking van gewapend beton gaven 
de lichtbeelden een indruk van de groote voordeelen 
van deze constructie, die in het algemeen hierin be
staan, dat een lichte constructie wordt verkregen met 
veel weerstand. In groote platte vlakken kan het ge
wapend beton uitstekend dienen tot dekking zonder 
steun van balken ; cn ook dan is nog maar ccn dunne 
vloer noodig. Beton met ijzer is uitnemend bestand, 
zoowel tegen hitte als tegen vorst, en bij dakconstruc

ties heeft het dit groote voordcel, dat in geval van 
brand niet de geheele constructie instort. O o k werd 
getoond een voorbeeld, waarbij in slappen grond een 
kaaimuur met succes was gebouwd. 

Een groot voordeel is nog de waterdichtheid en de 
onaantastbaarheid door water. A a n het gebruik van 
staal in plaats van vloei-ijzer is geen noemenswaardig 
voordeel verbonden, daar de trekspanning toch 
slechts binnen zekere grenzen kan worden toegelaten. 

D e uitslag van de ballotage was, dat zijn aange
nomen negen gewone en zeventien buitengewone 
leden. 

Bij dc verkiezing van drie leden van den raad van 
bestuur werden in de plaats van de drie aftredenden, 
die niet dadelijk herkiesbaar zijn, gekozen de heeren 
\ \ . F . Leemans, J. L . Cluvsenaer en H . F . W . 
Becking. 

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. Hij kon. besluit ie, met inging van 1 Juli a. 9. : 
lo. opgeheven de betrekking van inspecteur van's Rijks stoom

vaartdienst, en de ingenieur der le kl. K. F. Koning eervol van 
de waarneming daarvan ontheven; 

2o ingesteld: 
a. bjj het Departement van Marine, de betrekking van chef van 

het bureau Stoomwezen; 
b. bij 's Rijks werf te Amsterdam, de betrekking van inspecteur 

van den marinestoomvaartdienst; 
3o. belast met de waarnoming der betrekking van chef van het 

bureau Stoomwezen bjj hot Departement van Marine, do ingenieur 
der le kl. K. K. Koning; 

4o. belast met de waarneming der betrekking' van inspecteur 
van den marinestoomvaartdicm-t, de officier-machinist der te kl. 
A. Jongkees, thans gedetaeheord bij hot Departement van Marine. 

AMSTERDAM. Hoewel Burg. en Weth. nog siet gereed zfjn met 
oen in bijzonderheden uitgewerkt concept tot hervorming van het 
bouwtoezicht, staat bet volgens hen vast, dat het personeel voor 
het bouwtoezicht zal moeten wordon uitgebreid en ook dat aan 
het hoofd van dien diensttak gesteld moet zijn een man van er
kende wetenschappelijke bekwaamheid, bovendien toegerust met 
beproefde ervaring Deze maatstaf mag billijkerwijze aan den in
specteur van het bouwtoezicht niet worden aangelegd, l i t (ie 
practijk voortgekomen, beeft hij bij de bestaande verordening ge
toond de rechte man op de rechte plaats te zijn. Hij is gebleken 
te zijn bekwaam, ijverig, en, wat veel zegt, onafhankelijk tegen
over wien ook. Dat bjj zich daardoor veel vijanden heeft gemaakt, 
liüt in den aard dor zaak, doch is tevens het bewijs zijner ge
trouwe plichtsvervulling. Burg. en Weth. denken cr daarom niet 
aan, dezen ambtenaar van zijne functie te ontheffen Voor de 
eischen, thans aan het hoofd van het bouwtoezicht te stellen, is 
evenwel eene brcedere opleiding cn ontwikkeling noodig, dan bjj 
beeft kunnen genieten. 

De meerderheid van Burg. en Weth. is van oordeel, dat het, 
onder de gegeven omstandigheden het beste zal zijn zoo spoedig 
mogeljjk over te gaan tot de benoeming van een boofd-inspectenr 
van het gemeentelijk bouwtoezicht, die san de eischen van weten
schappelijke bekwaamheid kan voldoen en de noodige practise! e 
ervaring bezit. Het voordeel van deze reorganisatie van boven ai 
zal zijn. dat de te benoemen fnnctionnaris voorlichting zal kunnen 
geven omtrent de reorganisatie en uitbreiding van het bouwtoezicht, 
en, mochten deze nog niet in werking zgn getreden, zal kunnen 
adviseeren omtrent de aanhangige concept-verordeningen. 

Burg. en Weth. vragen mitsdien machtiging eene aanbeveling 
in te dienen voor de vervulling van bovenbedoelde betrekking. 
Het salaris vast te stellen op / 4000 tot /"6000 's jaars. 

— Herhaaldelijk is er geklaagd, en meermalen is in 't open
baar en in den raad zelfs gezegd, dat de proeven met gasgloei-
lichtkousjes in de straatlantaarns als mislukt beschouwd moesten 
worden. Vermoedelijk wegens de groote besparing van gas, welke 
deze verlichting oplevert, behield men de kousjes, niettegenstaande 
zij des avonds langs sommige grachten aan de oude gloeiende 
spijkers (olielampjes) deden denken In de bureaux der gemeen
telijke gasfabrieken is men dan ook druk in de weer met ver
schillende proefnemingen, in den laatsten tijd op verschillende 
punten der stad met de zoogenaamde Rittor-Normaal-lantaam 
Deze heeft het voordeel dat zij door eene bijzondere inrichting 
van de kap beter dan andere lantaarns het kousje tegen tocht 
beschermt en tevens, daar ze geheel van glas is. geen schaduw 
geeft. De branders zijn overigens dezelfde als bij de oude. Het 
ligt in de bedoeling de nieuwe lantaarns langzamerhand door de 
geheele stad in te voeren. Men had, komende aan het einde van 
den voorraad der op heden gebruikte lantaarns, de keuze tusschen 
het oude en het nieuwe systeem, en verkoos het nieuwe. 

— Naar aanleiding van een ontvangen mededeeling uit Am
sterdam, schrijft de „Hasgsche Courant" dat de heer C. E . Stark, 

ingenieur, oud-leerling van de polytechnische school te Aken, 
laatst technisch directeur der maatschappij „Oruoo" te Winschoten, 
een belangrijke uitvinding heeft gedaan. Daardoor nl. kan elk 
vaartuig in een kort tijdbestek veranderd worden in een motor
boot, zonder dat een opening in de schuit gemaakt behoeft -e 
worden voor het leggen van de schroefas. De 26 ja ige uitvinder 
heeft nl. een stuur of roer vervaardigd, dat tegelijkertijd motor 
eu schroef in zich vereenigt. 

Oe motor is die, welke ook voor automobielen gebruikt wordt. 
Daar deze echter niet achteruit kan loopen, beeft de heer Stark 
een schroef geconstrueerd, waarmede door eeu druk op oen hef
boom onder stoom de bladeu der schroef iu eiken willekeurigen 
stand kunnen gezet worden, waardoor dan natuurlijk liet vuurtuig 
voor- of achteruit loopt of stil ligt. Daar de schroef aan het 
onderste gedeelte van liet roer werkt en daarmede één geheel 
uitmaakt, kan het vaartuig met deze machine veel gemakkelijker 
gestuurd worden dan met het gewone roer en bijna om zijn eigen 
as draaien. 

Met twee pennen, zooals die aan elk roer zjjn, wordt het werk
tuig aan den achtersteven van het schip gehangen eu de geheele 
verandering van roei- of zeilschip in een stoomboot is geschied. 
De inotor-Stark beeft slechts een gewicht van 60 kilo eu is ge
makkelijk mede te voeren. Bjj windstilte of tegenwiud wordt het 
gewone roer door het motorstuur vervangen. 

Een proefneming, Vrijdag-avond op den Amstel gehouden, 
slaagde goed. 

LEEUWARDEN. In zijne zitting van Dinsdag 12 dezer behandelde 
de Gemeenteraad het voorstel van Burg. en Weth. tot aanneming 
van de door de directie der Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij 
alhier aangeboden schenking aan de gemeente ten behoeve der 
brandweer. 

Gelijk men weet, was het aanbod tweeledig; óf 25000gulden 
voor het aanschaffen van een stoombrandspuit, of 15.000 om eenige 
nieuwe handbrandspuiteo te koopen en verder het brandweer
materiaal te completeeren. 

Het voorstel tot aankoop van bandbrandspuiten werd om ver
schillende redenen aanbevolen, waarbij ook de Koancieele questie 
zich deed gelden; op grond van inlichtingen, door het gemeente
bestuur van Rotterdam verstrekt, werden de kosten van onder
houd voor een stoomspuit op ongeveer f3400 per jaar berekend 
en de Raad vereenigde zich, met op één na algemeene stemmen, 
met het voorstel van B. en W. om tot aankoop van handspuiten 
te besluiten. 

LKIIIKN. Omtrent de laatst gehouden tentoonstelling wordt van 
hier aan de „Rotterdamsehe Courant" geschreven: 

..De laatste tentoonstelling van de Vereeniging „De Laecken-
halle" in het Stedelijk Museum draagt zeer sterk het kenmerk 
van het feit, dat het der jonge vereeniging nu al zeer moeilij* 
schgnt te vallen wat goeds te blijven geven. Immers van het 
vreugdeloos geschilder, dat er thans te zien is geweest, kan veilig 
worden getuigd, dat het beter ware geweest indien dat alles maar 
rustig op 't atelier ware gebleven. Want, met uitzondering van 
een aardig portret door (iratama (een kereltje io zwart flu wet len 
buia) en een paar kinderkopjes van mejuffrouw Kerling. was er 
waarlijk weinig treffends." 

WINSCHOTEN. De heer J . Wind Hz., ingenieur en directeur der 
constructiewerkplaatsen, heeft een verzoek aan den Gemeenteraad 
gericht om concessie voor den aanleg en de exploitatie van eene 
hoogdruk-waterleiding iu die gemeente. 

Volgens de daarbij overgelegde plannen en voorwaarden worden 
de kosteu begroot op ƒ 160.000, welk kapitaal op eerste aanzegging 
door den beer Wind beschikbaar is door de medewerking vau 
drie kassiersfirma's te Winschoten. Binnen twaalf maanden na 
aanvaarding van de concessie zal de waterleiding in exploitatie 
moeten zijn. 

De technische plannen zijn bewerkt door den ingenieur Schotel, 
te Rotterdam. 

Volgens de daarbij gevoegde voorwaarden van naasting enz. 
verkrjjgt de gemeente het recht om zich reeds na zes maaudeu 
exploitatie in net bezit te stellen van de geheele waterleiding met 
alles wat daarbij behoort. Als vergoeding voor verrichte werk
zaamheden en geloopen risico heeft de gemeente dan, boven de 
aanlegkosten en 5 pCt. renteverlies, te betalen aan den concessio
naris eene som gelijkstaande met 15 pCt. van den prijs vao over
neming. 

P E R S O N A L I A . 

— Bij den waterstaat in Ned.-indië is: 
verleend verlot naar Europa aan deu opzichter 2o kl. J . H . 

'fermenten eu aan den bouwk. ambtenaar ie kl. bij don aanleg 
vau Staatsspoorwegen op .lava A. (iliijsels Mz.; 

o v e r g e p l a a t s t bij den dienst van het grondpeilwezen van 
Batavia naar Cbcribon, dc. tijdelijke boormeester bij dien dienst 
L. k'. Samuels. 

— Aan den heer A. Doornweerd, opziener over do draaierij 
by den artillerie constructiewinkel te Soerabnja, is een jaar ver
lof naar Europa verleend. Gedurende diens aiwezigheid is H. A. 
Logeman, thans mcesterknecht-metaaldraaicr, met de waarneming 
der betrekking belast. 

VACANTE BETREKKINGEN. 

— Ingenieur voor- een machinefabriek te Rotterdam tegen 
een jaarwedde van circa f 4000. Brieven onder lett. B M W aan 
het bureau vau „de Ingenieur", Paviljoensgracht 19, 's-Gravenhage. 

— I n g e n i e u r of w e r k t u i g k u n d i g e aan een moderne 
machinefabriek in Noord-Holland. Brieven onder lett. B K 762 
aan het bureau van „Het Nieuws van deu Dag", Amsterdam. 

— Loeraar iu burgerlijke en schoone bouwkunde aan de Kon. 
Militaire Academie te Breda op een wedde van /2j00 tot '2800; 
Bollicitatiën te richten tot den gouverneur der Academie. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r - t e e k e n a a r voor de uit
voering van een belaugrjjk werk om terstond in dienst te treden. 
(Zie advert, in xoorgaand no.). 

— Teekenaar te Amsterdam, bekend met meubel- en deco-
ratieteekenen. Brieven onder lett. S O, aan het algem. advert.-
bureau Rouma & Co., Heerengracht 226. 

— T e e k e n a a r voor eeu inrichting van Kunstnijverheid, 
(Zie advert, in dit n .). 

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

{Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 
heeren geaöonneeraen tweemaal per /aar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belas' zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Iemand, 22 jaar oud, bekend met bouwk. teekenen, zoekt 
plaatsing als „opzichter". Br. fr. t'r. n". 503, boekh. voorh. W. J . 
van Hoogstraten. Piet Heiustr. 20. (Zie ado. in dit no.) 

INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAK/EKEENIGING, 
MARNIXSTRAAT 360 , AMSTERDAM. 

3 Bouwk. teek, resp. 21, 22 en 23 j . , ongeh., verl . 
sal. resp. / 60, ± / 5 c en / 60. 

2 opz., resp. 23 j . en ongeh., 30 j . en geh., verl. 
sal. resp. / 7c en / 9c. 

6 cpz.-teek., resp. a i , 23, 21, 23, 24 en 26 j . , ongeh., 
verl sal. resp. / 4 0 , / 70, / 6 0 , ƒ 8 0 , ƒ80 en 
/ 9 0 a / 100. 

2 opz.-teek., lesp. 26 en 35 j . , geh. verl . sal. resp. 
/ 110 en f100. 

4 werktuigk. teek., resp. 21, 19, 21 en 22 j . , ongeh. 
verl. sal. resp. / 5 0 a / 60, / 60, / 50 a / 60 

en / 70. 
I Werktuigk. electric, 29 j . , ongeh., verl . sal. boven 

/ 7 0 . 
I Cp2.-lar.dm., 38 j . , ongeh., verl. sal. / 125. 
1 Waterboi vvk.-opz., 22 j , ongeh., verl. sal. f60 

a / 70. 

ADVERTENTIËN. 
S T O O M T I M M E R -

H0UTW0L-FABRIEK 
0UKIRIAI A BUUZERD, Breda 

SPECIALITEIT io verplaatsbar* 
Hsmten weonfcuUen, Direct ie-
k e e t e a , Z l e k e a f c a r a k k e a 
T a i a k o e » e U . 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, ̂  E . ^ . 
Hem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Rajterkade, A M M T E K U A H , Filiaal: SS Kokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering vao tompleete Badinrichtingen — Privaat-Inrichtingen.— 

Shanks Closets zgn nog niet overtroffen — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, ll'aschta 'els, Crinoirs enz. — V K K I V t K l l l V I . «u V K X T I L A T I I , 

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

http://Cp2.-lar.dm
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Vervolg der Aankondigingen. 

WOENSDAG, SO Juni . 
Leeuwarden. : het vernieuwen van het 

huis, letter M no. 55, aan den Eewal te Leeu
warden, eigen aan de algemeene telephoon-maat
schappij, gevestigd te Amsterdam. Inl. door den 
arch. W. C. de Groot aldaar. 

Z A T E R D A G , « 3 Juni . 
MnnnekesUl, htt maken van een regen

waterbak. Inl. door den gem.-opz. te Kollum. 
JMAANDA6, 85 Juni. 

Dordrecht, door deu arch. H. A. Reus, 
namens de Naam lome Vennootschap „Dordrecht-
ache Metaalwarenfabriek" voorheen de firma 
wed. J. Bekkers en Zoon aldaar: het maken van 
den opbouw voor de uitbreiding van bovenge
noemde fabriek, op de bestaande fundeerings. 
werken. Inl. door gen. arch, dagelijks te 8 uren-

DIX"Sl»A<«, 20 Ju nl. 
Groningen, te 8 uren n.ra, door den arch. 

A. Th. van Elmpt, in het cafe' „Kostelaar": het 
afbreken van het perceel staande en gelegen 
O.zijde aan bet Schuitendiep te Groningen, ka
dastraal gem. sec tia G. no. 175 en het daar ter 
plaatse bouwen van eene winkelbehui/ing met 
bovenwoning ca. Inl. door gen. arch, alle werk
dagen te 10 nren. 

V R I J D A G , XO .Inni. 
Zwolle, te 12 uren, aan het lokaal van het 

provinciaal bestuur: het bouwen van een tweede 
waterkeeriug bij het vabchut in den noordelijken 
kanaaldijk van het kanaal van Almelou naar de 
Pruissische grens bij de kruising met de Loolee 
en het verboogen van de schuif in dat valschut. 
Inl. door den provincialen hoofding, A. Deking 
Dura aldaar en den opz. J. Vegter Jz te Almelo. 
Aanw. 21 Juni. 

Z A T E R D A G , 30 Juni . 
Voorburg, te 11 uren, door htt beatunr 

der sociëteit „De Gezelligheid": het bouwen 
van een zaal met kastelemswoning en eene ke
gelbaan op een terrein aan de Fransche Kerk
straat. Inl. alle werkdagen te 9 uren door den 
arcb. B, F. Ebnle, Pieter Botbstraat, 's-Graven
hage. Aanw. 21 Juni. (Zie adv. in dit no.). 

SHOWDAG, 1 Jul i . 
Zwolle, door bet provinciaal bestuur: het 

verrichteu van baggerwerk tot verdieping van bet 
vaarwater tuscehen de beide lidammen in htt 
Zwolscut Diep en daarbuiten iu zee, iu de pro
vincie Overijsel. Kaming 10.30 per M 3 . 

HEDEDEELINGElkT. 
Bij onderhands he herbesteding volgena een 

gewijzigd plan (zonder beton- en molieerwerk) 
ia het verbouwen van bet landgoed Oranje Nas-
sauojid te Wsgenirgen tot sanatorium, gegund 
aan den hupsten inschrijver, den heer Ph. A. 
Warners, aannemer te Amsterdam, voor f94872 

Oegetgeest. Dij onderhandache inschrijving 
ia de bouw van een nieawe R. K. ktrk met 
toren en pastorie aldaar, volgena ontwerp van 
de architecten Jos. J. Cuypers en Jan Stuyt, 
geguid aan den laagsten inschrijver, den heer 
3. Roodenrijs, te 's-Graveiihage. 

Hen bouwkundig1 

OPZICHTER-TEEKENAAR 
zag z'ch gaarne tegen 15 Juli of later 
GEPLAATST. Goede referentiën ten 
dienste. Br. fr. Lett. G. aan het Bureau 
Tan dit Blad. 

T E E K E M A A R . 
GEVRAAGD voor een inrichting 

Tan Kunstnijverheid een b e k w a a m 
T K K K K R f A A R . Brieven met voll. 
in), en gewenseht salaris o. lett. A. B. C. 
Bar. ran „De Opmerker". 

Iemand Tan 22 jarigen leeftijd, goed 
bekend met bouwk teekenen en reeds 
als uitvoerder eenige flinke werken 
gemaakt hebbende, zoekt eene betrek
king als O P Z I C H T E R . Br. fr. 
No. 508, Boekh. v/h. W. J. v. HOOG
STRATEN, Piet Heinstr. 29, 's-Hage. 

W A T E R L E I D I N G 
Hengelo. (O.) 

BURGEMEESTER EN WETHOU
DERS van Hengelo (O.) zullen op 
Dinsdag 26 Juni des namiddags 
te half één (locale tijd) in het Raad
huis 

aanbesteden: 
B E S T E K No. 6. 

l i e t m a k e n v a n e e n F i l t e r 
m e t r e i n w a t c r k e l d e r , 
u i t b r e i d i n g v a n d e o n t -
i j z e r i n g N - i n r i e l i t i i i g e n 
deeantat ie-baNtt i i iM e n 
v a n e e n i g e v e r d e r e 
w e r k e n t e n b e h o e v e 
v a n de G e m e e n t e l i j k e 
W a t e r l e i d i n g . 

Bestek en trekeningen liggen ter 
visie ten Raadhuize van Hengelo (O.) 
en ten kantore van den Ingenieur J . 
SCHOTEL te Rotterdam, bij wiea in
lichtingen zijn te bekomen en exem
plaren van bovengenoemd bestek met 
teekeningen tegen toezending van een 
postwisrel groot ƒ 3 . 

Aanwijzing op het terrein der Water
leiding zal plaats hebben op Donder-
derdag 21 Juni e. k. iles voormiddags 
te elf nar. 

A A N B E S T E D I N G . 
Het Bestaar der Sociëteit „ D E G E 

Z E L L I G H E I D " te Voorburg is voornemens 
aan te besteden: 

D e n b o u w v a n eene z a a l 
m e t k a s t e l e i n * w o n i n g 
e n eene k e g e l b a a n o p 
e e n t e r r e i n a a n de 
FranMel i e K e r k s t r a a t 
te Voorburg. 

Bestek met 8 teekeningen zijn Tan 
af Dinsdag 19 Juni 1900 te verkrijgen 
bij den Architect E F. EHNLE, Pieter 
Bothstraat No. 23 te 's-Gravenhage, 
tegen betaling Tan ƒ 3 , 0 0 per stel. 
Aanwijzing op Donderdag 21 Juni en 
aanbesteding op Zaterdag 30 
Juni, telkens ten 11 uur. 

Inlichtingen op alle werkdagen Tan 
9—1 uur. ten kantore Tan den Architect. 

R P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

R O T T E R D A M . 
Specialiteit in het Ter vaardigen Tan 

HEETE-LUCHT-BAKOVEHS 
f 

Bekroond met den hoogsten 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 nltrijden-
den bakvloer en Draaiovens . 

V A N R I J N & Co., SP1EG&- en VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. Grlasverzilvering 

Kantoor en Magazijn Bloemkweeker- ^ d e . f , f e m o f e t t . 
straat 64 6./ei. Nieuwe Binnenweg. 
Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

E x c e l s i o r p l a t e n . 
GEBR. VAN DER VIJfiH, 

Gelnidwerende tusschenvloeren, ondervloe-
ren voor hontcementdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

Fabriek van vuurvaste Wand* en Plafond
platen volgens nieuw Systeem. 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht
dicht, geluidwerend. Verkrijgbaar in Ter-
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 
Tan Brochure, Monsters en Prijs. 

WereldtentooostelliDg Amsterdam 1895. Gouden Medaille. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 
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Advertentien van 1 tot 6 regels / LOO, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; v̂ or eiken regel meer ƒ0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
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Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
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met inbegrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, ƒ7.50. Afzonder
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D E GASFABRIEK T E WORMERVEER. 
Bijgevoegde twee platen geven een overzicht van 

de uitbreiding der Gemeente-gasfabriek te Wormer-
veer. 

Het terrein is aan alle zijden ingesloten zoodat men, 
bij het maken van het ontwerp, aan een beperkte 
ruimte gebonden was. 

De fabriek wordt ingericht op een gasproductie 
Van 5000 M 3 . die, met een geringe wijziging, tot 
10.000 M 3 . per etmaal kan opgevoerd worden. 

Het vullen der retorten geschiedt op een verhoogd 
ijzeren laadvloer. 

De generators worden door de firma Klönne te 
Dortmund, en de stationmeter, van 5000 M3. , wordt 
door de firma G. Wilson te 's-Gravenhage geleverd, 
terwijl de apparaten en toestellen vervaardigd worden 
door de firma Louis Smulders te Utrecht. 

Aan de fabriek wordt verbonden een inrichting tot 
het produceeren van ammoniakzout. 

De bouw werd door Burgemeester en Wethouders 
aan den laagf.ten inschrijver, den heer P. Langen-
dijk te Beverwijk, voor ƒ 3 3 . 6 6 6 opgedragen; de in
stallatie door bovengenoemde firma's kost ± 
ƒ 52.000. 

REISHERINNERINGEN 
DOOK 

A. W . W E I S S M A N . 

III. 
F l o r e n c e . 

Een reis van Bologna naar Florence moet aange
naam geweest zijn in den tijd toen men nog geen 
spoorwegen kende. De Apenijnen leveren heerlijke 
berglandschappen op, die men op zijn gemak zou wil
l en beschouwen. Maar de tunnels zijn zoo talrijk, dat 

wie in den spoortrein zit van het landschap niet veel 
te zien krijgt. 

Pas wanneer men Piteccio bereikt heeft, en de 
vruchtbare heuvelen van Toscane in de diepte zicht
baar worden, vindt het oog wat rust. Wel is er aan 
de tunnels nog geen einde, maar zij volgen elkander 
zóó snel niet meer op, of men kan van het gezicht 
op Pistoja met zijn koepelkerk genieten, en zich re
kenschap geven, van wat men ziet. 

En dan daalt de weg meer en meer, zoodat Pistoja; 
steeds nader schijnt te komen. Nog een paar stations 
en de villas van Florence vertoonen zich op de heu
velen, Giottos campanile, Brunelleschi s koepel glin
steren in de avondzon. 

Het station te Florence is al bijzonder primitief in
gericht. Een verbouwing naar „de eischen des tijds" 
ware geen weelde. En als dan tevens de facchini wat 
vlugger en beleefder konden worden, zou de vreem
deling van zijn aankomst te Florence een aangena
mer herinnering behouden. 

Ik geloof, dat wel niemand, die in de stad aan de 
Arno des avonds om zeven uren zijn logement bereikt 
heeft, en die de laatste stralen der zon op het Pa
lazzo Strozzi ziet schijnen, aan de uitnoodiging om 
aanstonds de open tafel met zijn tegenwoordigheid 
te vereeren, zal voldoen. 

Een wandeling door de stad, om althans de eerste 
nieuwsgierigheid te bevredigen, heeft dan meer aan
lokkelijks. 

Is dit nu Florence? Deze moderne straat, dit mo
derne square, deze moderne triumfboog? De onver
mijdelijke Vittorio Emanuele staat in het midden van 
het plein, cafés en bierhallen, die niets Florentijnsch 
hebben, omgeven het. Het Palazzo Strozzi verbergt 
zich achter den triumfboog, als schaamde het zich 
voor dit onwaardige gezelschap. 

Wij gaan verder, en bereiken de Via Calzajoli, die 
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de Piazza del Duomo en de Piazza della Signoria 
verbindt. De winkeliers beginnen hun licht op te 
steken, de wandelaars houden pantoffelparade. A r m 
zalige omnibusjes sjokken over het effen plaveisel, uit 
yroote platen graniet bestaande, voort. E e n hoog ge
bouw staat, somber, tusschen de helder verlichte win
kels ; het heeft nissen, en op het druk verkeer zien 
Christus en zijn heiligen verwonderd neder, alsof zij 
niet begrijpen, waarom zij in die nissen geplaatst wer
den. De H . Marcus heeft een tingeltangel recht over 
zich. D i t is O r Sanillichele. 

Plotseling komt uit een zijstraat een vreemde stoet. 
E e n zwarte gedaante met een wasflambouw gaat 
vooruit, daarachter dragen andere gedaanten een baar. 
De gezichten zijn bedekt met kappen, waaruit slechts 
de oogen te voorschijn komen. In snellen pas be
weegt zich de stoet door het druk gewoel, zonder dat 
iemand zich om de zonderlinge optocht bekommert. 
W i j volgen de dragers, en zien hen, op de Piazza del 
Duomo gekomen, een huis binnengaan, welks deuren 
achter hen gesloten worden, nadat de flambouw, door 
haar op de straatsteenen heen en weer te wrijven, is 
uitgedoofd. Het was de Broederschap der Misericor-
dia, in 1244 door Pietro Borsi gesticht, die wij hier 
aan den arbeid zagen. Haar leden verleenen onmid
dellijke hulp aan zieken en gewonden, waar dit ver
langd wordt. 

É n dat is nu de kathedraal, met het baptisterium 
en den klokkentoren, door Ruskin zoo geestdriftig be
schreven! Electrische trams omgeven de gebouwen, 
onverschillig drentelen de wandelaars over het plein. 

W i j keerden naar het logement terug, peinzende 
over het groote verschil tusschen de stad, zooals wij 
ons die hadden voorgesteld en zooals zij werkelijk is. 

Den volgenden morgen gold ons eerste bezoek het 
Palazzo Strozzi. D e forsche rustieke architectuur van 
Benedetto da Majano mist ook thans nog haar wer
k ing niet, al is de V i a Strozzi verbreed, cn tot een 
hoofdader van het verkeer gemaakt. Toch heeft die 
verbréeding ten gevolge geluid, dat nu meer dan 
vroeger in liet oog valt, hoe de beroemde kroonlijst 
naar Cronaca aan den zijgevel achterwege is gebleven. 
Alleen de gevel aan de Piazza Strozzi is van deze 
bekroning voorzien. Ü p liet oogenblik is men bezig 
de lijst te herstellen. 

Een vroolijk verblijf is dit paleis niet. De binnen
plaats is betrekkelijk klein, en ofschoon Cronaca haar 
met fraaie zuilen, pilasters en balustrades versierd 
heeft, maakt zij toch een somberen indruk. 

Van liet Palazzo Strozzi richtten wij onze schreden 
naar de V i a Calzajoli, om de kerk O r San Michele 
te bezoeken. Men ziet aanstonds, dat dit gebouw oor
spronkelijk niet voor den eeredienst bestemd kan ge
weest zijn. In 1284 richtte Arnolfo di Cambio het op, 
toen de Florentijnen een graanbergplaats behoefden. 
Pas in de veertiende eeuw werd de verdieping gelijk-
straats als kerk ingericht D e vijftiende eeuw versier
de de nissen met beelden. Het beroemdste daarvan, 
de St. Joris van Donatello, is naar een museum over
gebracht en door een afgietsel vervangen. Het mag 
zeer eigenaardig hecten, dat dit meesterstuk in een 
der meest achteraf gelegen nissen werd opgesteld. 
Het schijnt, dat Donatello's tijdgenooten de groote 
waarde van dit beeld niet beseften. 

Aan den voornaamsten gevel, die aan de V i a Cal 
zajoli, werd de H . Lucas van Giovanni da Bologna 
opgesteld, ofschoon dit beeld niet bijzonder geslaagd 
is. O o k de H . Steven van Lorenzo Ghiberti, die de 
pendant van het vorige beeld vormt, kan de verge
l i jk ing met Donatello's werken niet doorstaan. 

De middenste groep stelt Christus met den onge-

loovigen Thomas voor. Andrea Verrochio heeft hier
in een proeve van zijn kunst gegeven. Christus is een 
grootsche figuur, met vriendelijk, doch ernstig gelaat, 
Thomas een dier schoone jongelingen, zooals Lionar-
do ze zoo vaak heeft afgebeeld. De groep zou nog 
meer voldoen, als de beeldhouwer de plooien der ge
waden eenvoudiger had gehouden. St. Marcus en St. 
Petrus van Donatello, twee uiterst karakteristieke figu
ren, zijn'veel rustiger gedrapeerd. 

Het inwendige der kerk is bijzonder laag van ver
dieping en het maakt daardoor een ongewonen in
druk. D e aandacht wordt aanstonds getrokken door 
de prachtige altaaroverhuiving aan de zuidzijde, het 
voornaamste werk van Andrea di Cione, gezegd Or -
cagna, in 1359 voltooid. D e Gothische stijl is voor 
de architectuur gebezigd. Behalve beelden van en
gelen en profeten ziet men hier ook reliefs, welke ta-
lereelen uit het leven van Mar ia voorstellen. Orcag-
na's werk onderscheidt zich door de goede verhou
dingen, de levendige uitdrukking op de aangezichten 
en de smaakvolle plooien der gewaden. De beeldhou
wer heeft de natuur met ijver bestudeerd ; hij toont 
zich hier de wegbereider voor de groote meesters, die 
Florence in de 15e eeuw zou opleveren. 

D e beroemde kathedraal van Florence, Santa M a 
ria del fiore, heeft ons teleurgesteld. D i e teleurstel
ling werd in de eerste plaats veroorzaakt door den 
nieuwen gevel, met veel zorg en kosten in den geest 
van het overige gebouwd. D c personen, die geld voor 
dezen gevel gaven, en wier namen of wapens men 
erin ziet uitgehouwen, hebben vermoedelijk gemeend 
een zeer goed werk te doen, toen zij de koorden hun
ner beurzen ontsloten. Maar ware deze dorre, onech
te 1 (je-ccuwsche Gothiek niet beter achterwege geble
ven ? Zi j heeft geen de minste kunstwaarde. E e n kle i 
ne twintig jaar geleden bestond het plan, ook de 
kathedraal te Milaan zulk een gevel te schenken. D e 
Voorzienigheid heeft toen de uitvoering van dit plan 
belet, door den vervaardiger van het bekroonde ont-
werp een vroegtijdigen dood te doen sterven. Floren
ce is minder gelukkig geweest; zijn hoofdkerk werd 
afgemaakt in onzen stijlloozen tijd. Wanneer de gevel 
was uitgevoerd naar de bedoeling van de oorspron
kelijke ontwerpers, dan had hij een ander silhouet ge
kregen dan nu. 

In de zoogenaamde Spaansche kapel van Santa M a 
ria Novella, die wij later bezochten, zagen wij een be
langwekkend fresco uit de 14e eeuw, waarop Santa 
Mar ia del Fiore als voltooid is afgebeeld. D e gevel 
doet hier aan die der kathedralen te Siena of te Or -
vieto denken. Het bekronend fronton staat in geen 
verband tot de daar achter aanwezige kap, terwijl 
door Halen aan de omtreklijn veel levendigheid is ge
geven. 

Zooals de gevel thans uitgevoerd is, heeft hij lee-
lijke lijnen. Boven de zijbeuken is de waterpasse be
kroning voortgezet, boven den middenbeuk de dak-
schuinte gevolgd. E n langs die lijnen werd, onzinnig 
genoeg, de door Ruskin zoo bewonderde kroonlijst 
eenvoudig voortgezet. In de hoofdlijnen van den gevel 
is iets dat aan het monument op den D a m te Amster
dam herinnert; Tetar van E l v e n had dit ontworpen 
als een midden-evenredige tusschen het fronton van 
Jacob van Campen en de transeptbekroning van de 
Nieuwe Kerk . D e Florentijnsche bouwmeester heeft 
mogelijk iets soortgelijks bedoeld. Over de stijlloos
heid van het moderne beeldhouwwerk zullen wij 
maar zwijgen. 

De kathedraal is, wanneer men haar meer van de 
oostzijde beschouwt, zoodat de gevel uit het oog ver
dwijnt, wel indrukwekkend. Doch Ruskin had gelijk, 
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toen hij beweerde, dat er slechts enkele standpunten 
zijn, vanwaar men de massa overzien kan. De beklce-
ding der muren met veelkleurig marmer maakt ccn 
eenigszins onrustig effect, ofschoon de tijd veel ge-
daan heeft om de verschillende tinten ineen te doen 
smelten. De achtkante koepel boven het kruis, het 
meesterstuk van Brunelleschi, beantwoordt niet geheel 
aan de verwachting. De tambour is wat laag, en zijn 
marmeren bekleeding is onvoltooid. Welke bedoeling 
de bouwmeester met het bovendeel van den tambour 
gehad heeft, is niet duidelijk. Misschien zou ccn 
kroonlijst, doch dan van anderen vorm dan die der 
zijbeuken, aan het silhouet van den koepel ten goede 
zijn gekomen. De koepellijn is fraai, doch de lantaarn 
voldeed ons minder. Ook de bedekking met pannen 
verhoogt het aanzien niet. 

De groote bewondering, die Ruskin voor Giotto's 
klokkentoren toont, zal door ieder deskundig be
schouwer van dit monument worden gedeeld. Slechts 
de bekroning, een tamelijk vlak pannendak en ccn 
vlaggestok, zou men anders wenschen. Wij hebben 
den toren beklommen, en toen gezien, dat het dak 
slechts een nooddak is, zoodat de ontwerpers een 
andere bekroning bedoeld moeten hebben. De stee
nen trappen zijn in de dikke muren aangebracht. 
Onder de klokken, die de toren bevat, zijn er enkele 
uit de 14e eeuw. Over de fraaie beeldhouwwerken, 
waarmede het benedendeel van den toren versierd 
is, werd reeds zooveel gezegd, dat wij daaraan niets 
behoeven toe te voegen. 

Giotto, die den klokkentoren ontwierp en ook ten 
deele uitvoerde, was een universeel genie, daar hij 
ook als beeldhouwer en schilder meesterwerken ge
maakt heeft Wel is waar schijnt hij aan den toren 
niet zelf den beitel gevoerd te hebben, maar toch 
de teekeningen of de modellen zijn van zijn hand. 
De \crsiering bedoelt een voorstelling van de ont
wikkeling der menschelijke beschaving te geven. Be
neden is de schepping en het leven der eerste men
schen de stof. Dan wordt de strijd van den mensch 
niet de natuur verbeeld, liooger krijgen kunsten en 
wetenschappen een plaats en bovenaan is het doel 
van alle menschelijk streven, volgens de middeleeuw
sche opvatting het Ixreiken der christelijke deugden, 
verzinnelijkt. 

De beelden van evangelisten, profeten, aartsvaders 
en andere bijbelschc personen, later aangebracht, 
hebben niet in Giotto's bedoeling gelegen. Verschei
dene zijn het werk van Donatello, die, door rekening 
te houden met het standpunt, vanwaar men ze zou zien 
en door daarnaar de verhoudingen, de gebaren en de 
min of meer uitvoerige behandeling te regelen, zijn 
meesterschap toonde. Al van ouds zijn de David en 
de Jeremias beroemd; ook Donatello schijnt over 
deze scheppingen voldaan te zijn geweest, omdat hij 
ze van zijn naam voorzien heeft. David, een oud 
man uit het volk, heet nog steeds in de wandeling 
,,il zuccone", de kaalkop. Met de bestaande overleve
ringen heeft Donatello hier geheel gebroken; de 
waarheid ging bij hem boven de traditie. 

Santa Maria del fiore maakt, van binnen, niet den 
indruk, die men verwachten zou, als men het gebouw 
door afbeeldingen heeft leeren kennen. Het interieur 
is somber, grijs en leeg. Daar de vensters van de 
koornissen en de zijbeuken door oude en nieuwe ge
brande glazen bijna geen licht doorlaten, zoo valt 
dit alleen door de ronde openingen boven den mid-
denbeuk en onder den koepel naar binnen. De mu
ren, van de „pietra serena" opgetrokken, die bij Mon-
telupo gebroken wordt, hebben de vaalgrijze tint, 
welke die steensoort eigen is. 

Van de kunstwerken, die de kerk bevatte, zijn er 
verscheidene naar een afzonderlijk museum overge
bracht. Misschien toont daarom het inwendige zoo 
kaal. Achter het hoofdaltaar is evenwel nog altijd 
Michelangelo's Piëta opgesteld, een werk uit des 
meesters laatsten tijd. De opvatting is ongetwijfeld 
grootsch, doch de ongelijke, haast onzekere wijze, 
waarop de groep is uitgevoerd, doet aan de zwakheid 
des ouderdoms denken. In den romp van den dooden 
Christus zijn prachtige brokken, doch de beenen, 
spichtig en mager, passen niet bij de forsch gespier
de armen. Jozef van Arimathea, die het lijk in zijn 
armen houdt, is een mooie figuur, doch het gezicht 
vair Maria en ook dat van Christus is te nauwernood 
aangelegd. Het hoofd van Maria schijnt zelfs ver
hakt. Daarentegen is de jonge vrouw, die aan de 
andere zijde geknield ligt, Michelangelo wel waard. 
De verlichting van de groej) is zeer ongunstig. 

De kathedraal bevat, m de reliefs, die de borstwe
ring 0111 liet hoofdaltaar versieren, belangrijke wer
ken van Baccio Bandinelh, dc Florentijnsche goud
smid, die als beeldhouwer zijn tijdgenoot Michelan
gelo naar de kroon wilde steken.. Sinds Vasari ver
meld heeft, op hoe onwaardige wijze Bandihelli zijn 
afgunst jegens den grooten meester toonde, wordt 
den goudsmid veelal talent ten eenenmalc ontzegd. 
Maar de reliefs hebben groote verdienste ; de figu
ren zijn goed gecomponeerd, eenvoudig opgevat, en 
de eigenaardige moeilijkheden van den relief stijl wer
den op gelukkige wijze overwonnen. Ook het beeld 
van St. Pieter, in de niiddcnste koorkapel, is een uit
muntend werk en vertoont volstrekt niet de gema
niëreerdheid, die Vasari den kunstenaar verwijt. 

De deur, die naar de noordelijke sacristie leidt, is 
van brons en door Luca della Robbia, die zich an
ders voornamelijk bezig hield met het maken van 
reliefs in gebakken aarde, versierd. In tien vakken 
zijn hier zittende beelden van Maria, Johannes den 
Dooper, evangelisten en kerkvaders aangebracht. De 
opvatting is edel, en vooral de behandeling der dra-
periën mag uiterst gelukkig genoemd worden. Men 
zou deze reliefs echter onder een beter licht moeten 
zien, dan zij nu hebben, 0111 ze goed te kunnen ge
nieten. 

Waarschijnlijk is het Museo di Santa Maria di 
Fiore achter de kerk, ingericht om aan dit bezwaar 
van ongunstige verlichting tegemoet te komen. In 
dit museum, dat slechts tegen betaling van een lire 
toegankelijk is, heb ik heerlijke uren doorgebracht. 
De stroom der toeristen schijnt het voorbij te gaan, 
althans in al den tijd dat ik er was vertoonde zich 
geen ander bezoeker. 

In de benedenzalen bevinden zich oude kapiteelen, 
een fragment van een renaissance deuronilijsting, ter
ra cotta's uit de school van della Kobbia. Op de trap 
ziet men fraaie reliefs van Bandinelli, heiligen en pro
feten, die hier veel gunstiger uitkomen, dan in de 
kathedraal. 

En nu treedt men in een groote zaal, van boven 
verlicht, tegen wier achterwand Donatello's beroem
de orgelgalerij is aangebracht. De borstwering daar
van prijkt met de kindergroepen, die al van oudsher 
zoo bewonderd zijn. De beeldhouwer heeft blijkbaar 
engelen willen voorstellen, althans de meeste kinde
ren zijn van twee kleine vleugels voorzien. Maar de 
figuurtjes in levendige beweging, zijn zoo naar de 
werkelijkheid gevolgd, dat men die vleugeltjes bijna 
niet opmerkt'. De reliefs komen sterk uit den fond, 
die, waarschijnlijk opdat de figuren op de vroegere 
plaats in de donkere kerk beter zonden uit komen, 
als mozaiek is ingelegd. Ook de eenigszins gechar-
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geerde uitdrukking van sommige aangezichten zal in 
de oorspronkelijke verlichting haar verklaring vinden. 

O o k de reliefs van L u c a della Robbia zijn in deze 
zaal opgesteld. D e kinderen, die men hier ziet, ver
schillen zeer van die, door Donatello gebeiteld. O n 
danks hun vleugelen zijn de laatste echte wildebras
sen ; die van della Robb ia daarentegen, ofschoon ook 
naar de werkelijkheid gevolgd, hebben iets zoetelijks, 
ik zou haast zeggen, iets van brave Hendrikken. D i t 
neemt niet weg, dat er fraaie groepen onder voor
komen, bijvoorbeeld die der vijf zingende jongens, 
die zoo natuurlijk zijn, dat ecne hedendaagsche zang-
leerares bij het beschouwen der groep kon zien, hoe 
in de 15e eeuw het onderwijs in haar vak werd ge
geven. 

E e n belangrijk stuk, al kan het niet bij de vorige 
halen, is het gedreven zilveren altaar van Antonio del 
Pollajolo, die het werk van oudere meesters voort
zette. He t zou mij te ver voeren, indien ik al het 
merkwaardige, in het museum aanwezig, opsomde. 
Slechts nog een enkel woord over de zaal met teeke
ningen en modellen. H i e r vindt men al de projecten, 
van 1864—1867 voor den kathedraalgevel ingezon
den, en waaruit blijkt, dat het lang niet het beste 
was, dat ten slotte werd uitgevoerd. Interessant was 
ook een teekening, die den gevel voorstelt zooals hij 
was in de 16e eeuw. Reeds toen maakte men ontwer
pen voor den gevel, want wij vinden er hier van Gian 
Antonio Dosio, van Gherardo Silvani, van Bernardo 
Buontalenti, van Gian Bologna. A l deze meesters heb
ben den stijl van hun ti jd gebruikt. Was een hunner 
projecten uitgevoerd, de kerkgevel zou beter voldaan 
hebben dan de tegenwoordige, die uit de 14e eeuw 
afkomstig w i l schijnen en toch pas in de 19e eeuw 
gemaakt werd. 

(Wordt vervolgd) 

T E C H N I S C H O N D E R W I J S . 
W a t uw Indische lezer in uw vorig nummer mede 

deelde, was mij niet onbekend. Zoogenaamde „vrije 
studie" is aan de Polytechnische School mogelijk, en 
ik herinner mij verscheidene personen, die haar in 
dertijd beproefd hebben. 

O f echter deze „toehoorders", die al naar zij lessen 
bijwoonden, die gegeven werden éénmaal 's weeks, 
tweemaal, driemaal, vier of meer malen" bij den aan
vang van elk studiejaar ƒ 1 0 , ƒ 20, / 30 of ƒ 4 0 " be
taalden, wi l van hun geld hebben gehad, is een andere 
vraag. 

Heeft alleen dorst naar wetenschap hen naar de 
Delftsche bronnen gedreven, dan is het mogelijk dat 
die dorst gelescht werd. Maar wenschten deze leer
gierigen tastbare resultaten van hun verblijf in de 
Prinsenstad te zien, dan kwamen zij bedrogen uit. 

Want al mochten zij in het door hen gekozen on
derdeel der techniek ook zóó uitmunten, dat de pro
fessor zijn hoed voor hen afnam, een diploma kon 
hen niet worden uitgereikt. E n wat beduidt een tech
nicus zonder' diploma? 

U w Indische lezer zal van de nietswaardigheid van 
zulk een technicus wel overtuigd zijn. Immers zoo 
ergens dan is het in het schoone Insulinde, dat a l 
leen het gediplomeerd zijn iemand recht geeft om 
mede te spreken. 

W . 

V A N D E P A R I J S C H E T E N T O O N S T E L L I N G . 
E e n van de grootste werken, waartoe de wereld-

kermis aanleiding gaf, was de „Pont Alexandre III'. 
O f eigenlijk was deze brug reeds lang in ontwerp 

gereed, toen er omtrent de tentoonstelling nog maar 
vage denkbeelden bestonden. 

D e Compagnie de 1'Ouest had het plan hare lijnen 
tot de Esplanade des Invalides door te trekken, en 
daar een groot station te bouwen. O m dit station in 
verbinding te brengen met de Champs-Elysées zou 
de Maatschappij, ter hoogte van de Rue de Contan-
tine, de Seine overbruggen. Maar de ontwerpers der 
tentoonstelling vonden goed, het Palais de 1'Industrie 
af te breken en een deel van de Champ-Elysées en de 
Esplanade des Invalides als terrein voor hun gebou
wen te gebruiken. Toen werd ccn brcede brug in de 
as der Esplanade een noodzakelijkheid. D e Maat
schappij werd van hare verplichting tot het bouwen 
der brug tegen betaling van een flink bedrag ont
slagen en de brug werd door den Staat gemaakt. V a n 
de gelegenheid, dat de Russische Keizer te Parijs 
was, toen de landhoofden der brug onderhanden wa
ren, werd gebruik gemaakt, om dezen vorst een ge
denksteen te doen plaatsen. Zoo verkreeg zij den 
naam van Pont Alexandre III. 

T e r plaatse, waar de brug ligt, is de Seine ruim 
honderd meters breed. D e drukke scheepvaart mocht 
geen belemmering ondervinden, en daarom moest de 
doorvaarthoogte zoo groot mogelijk worden. Doch, 
zou men aan de perspectief der nieuwe avenue in 
de as van de Esplanade geen schade doen, dan mocht 
het bruggedek toch niet hooger komen dan het vlak 
der Seinekaden. 

Het bleek niet mogelijk, aan deze beide eischen 
te voldoen. Daar als vorm der brugliggers een boog 
gekozen werd, kon alleen in het midden de ver
langde doorvaarthoogte verkregen worder». E n dit 
was daarenboven nog slechts doenlijk, door het brug
gedek te welven, zoodat de gewenschte perspectief 
niet geheel en al bereikt is. 

E r zijn menschen, en hun aantal is vooral te Parijs 
talrijk, die de brug als een meesterstuk beschouwen. 
E r is op die beschouwing evenwel nog al het een 
en ander af te dingen. 

E e n brug als deze kan een verdienstelijk inge
nieurswerk zijn, doch men moet niet beproeven, er 
een kunstwerk van te willen maken. Boogvormige 
liggers als die hier zijn toegepast, kunnen, als zij hun 
constructie, en niets meer, duidelijk laten zien, een 
bevredigenden indruk maken. Doch als men, zooals 
aan deze brug, al het mogelijke doet, om de con
structie door ornementatie aan het oog te onttrekken, 
dan is geen schoonheid daarvan het gevolg. W a t er, 
met de constructie alleen te bereiken valt, hebben 
indertijd de Eiffeltoren en de Machinegalerij ge
toond. Doch men denke zich het ijzeren geraamte 
van den toren bekleed op een wijze, als bij de brug
liggers geschiedde, en men zal begrijpen, hoe dwaas 
zulk een streven is. 

Te Amsterdam is de Blauwbrug, natuurlijk op zeer 
kleine schaal, een voorbeeld van een soortgelijke wijze 
van behandeling als de Pont Alexandre III ten deel 
viel. . 

Tusschen de steenconstructie van de landhoofden 
en de decoratieve ijzerconstructie der overspanning 
bestaat geen verband, althans niet in esthetischen zin. 
Ieder landhoofd is door een tunnel doorboord, om 
het verkeer langs de lage Seinekaden mogelijk te 
maken. H a d die ijzerconstructie zich hier voortgezet,, 
dan ware reeds veel gewonnen geweest. D e land
hoofden en de vleugelmuren der opritten, zeer st i l 
gehouden, hadden dan geen nadeelig effect te weeg 
gebracht. 

Maar juist het tegenovergestelde vond plaats. Door 
zeer in het oog vallende bossages deed men de steen-
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contructie zich op hinderlijke manier opdringen. E n , 
of dit nog niet genoeg ware, werden op ieder brug-
gehoofd twee vierkante reusachtige pylonen gesteld, 
met vier Lou i s X V I zuilen op de hoeken, een klas
siek pedestal, dito hoofdgestel en eenige snuisterijen 
opgesmukt. U i t ieder der pedestallen groeit een twee
de, en daarop zit telkens ccn kolossale vrouw. O p een 
kleiner pedestal, wat verder, werd telkens een leeuw 
geplaatst, en op de pyloon een groep van verguld 
brons. 

A l dit ornementwerk is niet slecht gedaan, maar 
het is, om het zoo eens uit te drukken, met de haren 
er bijgesleept, en eigenlijk geheel overbodig. D e 
vrouwefiguren stellen telkens Frankri jk voor, en wel 
het Frankri jk van Kare i den Grooten, van Lodewijk 
X I V , van de Omwenteling en van heden. Wat de 
leeuwen betcckenen werd nog niet verklaard. 

D e liggers zijn vijftien in getal ; zij bestaan uit 
segmenten van vloeiijzer, die ter plaatse aan elkan
der werden geklonken. Daar het niet gewenscht was 
formeclen te gebruiken, omdat die de scheepvaart 
zouden hinderen, werd ccn ijzeren loopkraan boven 
de Seine gemaakt, die op de landhoofden heen en 
weder kon bewogen worden, en waaraan ieder spant 
kon worden opgehangen, totdat het geheel ineen was 
geklonken. Deze loopkraan was een hulpbrug, die de 
beide oevers verbond en waarop de eigenlijke hijsch-
toestellen zich bewogen. 

Het is jammer, zooals wij reeds zeiden, dat men 
de constructie der liggers niet in het gezicht heeft 
gelaten, zóó als zij was. De festoenen van gegoten 
ijzer, die schelpen, visschen en dergelijken te zien 
geven, verfraaien de buitenste liggers niet. O o k de 
vliegende engelen, die in het midden zullen komen, 
kunnen geen aangenamen indruk maken. 

D e brug heeft drie en een half millioen gulden ge
kost. O f Parijs voor dit geld inderdaad een monu
ment van beteekenis heeft gekregen, zal de toekomst 
moeten leeren. 

N E D E R L A N D S C H E S T E E N H O U W E R S B O N D . 

Deze bond heeft zich met een schrijven van den 
volgenden inhoud tot de Maatschappij tot bevorde
r ing der Bouwkunst gewend: 

D e Nederlandsche Beeldhouwersbond heeft beslo
ten voor het volgende uwe aandacht te vragen. 

To t heden heeft de beeldhouwer, die zijn werk aan 
den gevel moet verrichten, veelal met moeilijkheden 
te kampen, die dikwijls ccn storenden invloed op hem 
en zijn werk uitoefenen. D i t is vooral het geval, wan
neer hij in het najaar en in den winter bij regen 
en sneeuw zijn werk zonder voldoende beschutting 
moet uitvoeren. Dat ziekte hiervan nogal eens het 
gevolg is, behoeft voorzeker geen nader betoog. 

N u hebben wel is waar eenige architecten reeds 
het ondoenlijke van deze werkwijze ingezien en een 
goed voorbeeld gegeven door den beeldhouwer tegen 
weer en wind te laten beschutten, doch dit vond niet 
alti jd navolging. Meestal stuit de beeldhouwer in 
deze op den onwil van den uitvoerder of onderbaas 
van een bouwwerk. 

Beleefd verzoekt daarom de Nederlandsche Beeld
houwersbond in deze den voortdurenden steun van 
al de architecten. Well icht zou door een besteksbe
paling de aannemer in gevallen als bovenbedoeld ver
plicht kunnen worden den beeldhouwer, die aan den 
gevel moet werken, op behoorlijke wijze tegen weer 
en wind te beschutten. 

Vertrouwende, dat u dit verzoek ernstig zult over
wegen, teekenen wij hoogachtend enz. 

D e Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
neemt dit schrijven op in het „Bouwkundig Week
blad" en voegt er het volgende aan toe: 

Niemand, die van dit schrijven kennis neemt, zal 
aangespoord behoeven te worden om aan het zoo 
voor de hand liggende verzoek gehoor te geven. 

Nie t alleen, dat de beeldhouwer het volste recht 
heeft om beschermu te worden tegen ruwe weersge
steldheid, het is ook aan geen twijfel onderhevig, dat 
het werk onder behoorlijke beschutting met meer 
toewijding zal worden uitgevoerd. 1 

Bezwaren om aan het verzoek te voldoen, zijn bo
vendien niet groot; want, waar gelden uitgetrokken 
kunnen worden om beeldhouwwerken aan een gevel 
aan te brengen, daar kan meteen gezorgd worden, dat 
de geringe uitgaven beschikbaar zijn om een reeds 
bestaanden of toch noodzakelijken steiger tijdelijk 
dicht te timmeren. 

He t heeft zijn nut, dat de Bond deze zaak' onder 
de algemeene aandacht bracht. 

Ongetwijfeld zullen nu ook zij, die — zeker niet 
uit onwil, maar omdat de zaak aan hunne aandacht 
is ontgaan — de gelegenheid lieten voorbijgaan, om 
in hunne bestekken bepalingen voor te schrijven tot 
beschutting van den beeldhouwer, thans allen hiertoe 
overgaan, wetende daarmede een goed werk te ver
richten. 

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

L I E D E N I N N E D E R L A N D . 
Den iben Juni werd in het gebouw der Maatschap

pij tot bevordering der Bouwkunst te Amsterdam de 
9e algemeene vergadering van de in het hoofd dezes 
genoemde vereeniging gehouden. Zi j werd geleid door 
den voorzitter der vereeniging, den heer G. A . Schol
ten te T ie l . N a de openingsrede werd het eere-lid, 
den heer H . J . de Groot, inspecteur van het middel
baar onderwijs en oud-voorzitter der vereeniging, een 
oorkonde aangeboden. D i t fraaie, op perkament ge
drukte en met geteekende initialen versierde stuk, is 
ontworpen en vervaardigd op de ateliers van de E rven 
T i j l te Zwolle. 

A l s nieuw bestuurslid werd gekozen de heer A . 
Kerdi jk , l i d van de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal. D e heer H . El lens uit Arnhem, l i d van 
een commissie voor het doen van pogingen tot het 
verkrijgen van een weduwen- en weezenpensioen, 
deelde mede, dat zich negentig leeraren tot 1 Ja
nuari 1901 hadden verbonden, 2 gulden te storten ten 
behoeve der achterblijvenden van hen, die in dit jaar 
mochten komen te overlijden, terwijl hij tevens dui
delijk maakte welke plannen genoemde commissie 
koesterde omtrent het verkrijgen van een deugdelijk 
pensioenfonds. H i j verzocht daartoe namens de com
missie geldelijken steun der vereeniging. 

He t bestuur deed het voorstel voor dit doel dit 
jaar / 100 disponibel te stellen, dat door de be
stuursleden J . Temme uit Haarlem en C. Zander u i l 
Zwolle nader werd toegelicht en warm aanbevolen. 
Laatstgenoemde betuigde zijn algeheele instemming 
met de wijze van optreden der commissie, verheugde 
er zich over dat men begonnen was met daden en 
niet met woorden, en dat men bereid was zich eenige 
geldelijke opofferingen voor dit schoone doel te ge
troosten, a l moest hij er dadelijk bijvoegen, dat het 
aantal toegetredenen hem eenigszins had teleurge
steld; om ten slotte de hoop uit te spreken, dat de 
vergadering het voorstel van het bestuur bij acclama
tie zou goedkeuren. H e t voorstel werd zonder stem
ming aangenomen. 
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Door den heer J. Woudstra uit Lemmer werd nu 
de volgende vraag ingeleid: „Is het in het belang 
van de leerlingen bij het bankwerken dat door de 
ambachtsscholen het vuurwerken aan die leerlingen 
weinig of niet onderwezen wordt? 

In een rede, zoowel om vorm als inhoud zeer ver
dienstelijk, werd de gestelde vraag beslist ontken
nend beantwoord, een conclusie, die voor de hoorders 
trouwens geen verrassing meer kon zijn. De aanwe
zigen waren over de rede zeer voldaan. Ook de voor
zitter bracht den spreker lof toe voor hetgeen hij ten 
nutte van het ambachtsonderwijs had verricht, terwijl 
de inspecteur van het M . O. eveneens den heer Woud
stra dankte voor zijn met veel zorg en toewijding 
gehouden voordracht 

Hierna werd door den voorzitter medegedeeld, dat 
een commissie was benoemd voor het onderzoek naar 
de opleiding van leeraren aan ambachtsscholen, in
gevolge de opdracht van de vorige gehouden alge
meene vergadering en dat het bestuur voorstelde de 
leden dezer commissie vergoeding van reis- en ver
blijfkosten toe te kennen. Dit voorstel werd aange
nomen. Eveneens werd goedgekeurd, op de eerstvol
gende begrooting een post voor vergoeding aan inlei
ders toe te kennen, waarna de vergadering met de 
gebruikelijke plichtplegingen werd gesloten. 

Xa het sluiten der vergadering brachten de leden 
gezamenlijk een bezoek aan het Museum van voor
werpen ter voorkoming van ongelukken en ziekten 
in fabrieken cn werkplaatsen". 

De vergadering werd bijgewoond door ruim 80 per
sonen, die zoowel uit het noorden als uit het zuiden 
des lands waren samengekomen. Dat dit getal zoo 
groot was is voor een groot deel te danken aan het 
groote nut van die vergaderingen, maar vooral ook 
aan de welwillende medewerking van de besturen van 
verschillende ambachtsscholen, omdat zij op dien dag 
gaarne vacantie geven, overtuigd als zij zijn, dat dit 
slechts kan zijn tot voordeel van het onderwijs. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 

AKHEEUNG AMSTERDAM. 

Vergadering van 13 Juni 1900. 

Na het behandelen der ingekomen stukken werd mededceling 
gedaan hoe de drie leden van het Hoofdbestuur der Afdeeling 
's-Gravenhage zich genoodzaakt zagen hunne function neer te 
leggen, en werd door de 48 aanwezigen met algemeene stemmen 
eene motie aangenomen, waarin de Afdeeling Amsterdam baar 
absoluut vertouwen in die heeren uitsprak. 

Een door het Bestuur gesteld antwoord aan het Hoofdbestuur 
betreffende regeling en verbetering van het „technisch onderwijs", 
mocht de goedkeuring van allen wegdragen. 

Hierna werd door den Voorzitter eene kunstbeschouwing ge
houden over Midden-Alrika, waarvan eene fraaie verzameling 
photographieën aanwezig waren, ook circuleerde nog eene col
lecte photographieën van uitgevoerde meubelen. 

Besloten werd gedurende de maanden Juli en Augustus niet te 
vergaderen, waarna de Voorzitter, na opening der Vragenbus en 
rondvraag, met een woord van dank de druk bezochte vergade
ring sloot. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
S-GRAVENHAGE Het in aanbouw zijnde wandelhoofd aan de zee

zijde van het „Kurhaus" met toebehooren, moet, behoudens over
macht tengevolge van weersgesteldheid, gebouwd eu voltooid zijn 
vóór 1 October. 

Hoewel de mogelijkheid, ja waarschijnlijkheid, niet is uitgesloten, 
dat aan dat bepaalde zal worden voldaan, zou de Maatschappij 
liever zien, dat naar werd vergund om, in dit seizoen enkel het 
eigenlijke hoofd voltooiende, den bouw van het feestgebouw uit 
te stellen tot in hei voorjaar van 1901, als wanneer dat gebouw 
dan op 1 Juni 1901 voltooid zoude opgeleverd worden. lig zoo
danige regel'mg zoude het eigenlijke wandelhoofd op 15 Augus
tus opengesteld worden voor het publiek, dat dan gevrijwaard 
zoude worden van den overlast dien het, bij voortzetting van het 
werk, zou ondervinden. . „ > . . 

H. en \V. hebben den Raad voorgesteld aan de voorschreven 
gewjjzigde regeling van de werkzaamheden goedkeuring te hech
ten. 

—- Blijkens bjj de Regeering ontvangen mededeeling heeft zich 
in Bulgarije onder bet eerepresidium van Z. K. H. den Vorst van 
Bulgarije een comité gevormd tot het oprichten te Sofia van een 
monument ter eere van de nagedachtenis van wjjlen Tsaar Alexan
der II, Keizer van Rusland. 

' Genoemd comité heeft een prijskamp geopend voor de vervaar
diging van dit monument, waaraan de beeldhouwers van alle 
landen kunnen deelnemen. 

Voor belanghebbenden ligt een programma van den prijskamp 
ter inzage bg het bestuur van: de Maatschappij , Arti et Amicitiae" 
te Amsterdam (Rokin); de Vereeniging „Pulchri Studio" te's-Gra-
venbage (Prinsengracht); de Vereeniging „Haagsche Kunstkring" 
te 's-Gravenhage (Heerengracht); de Vereeniging „Kunstkring" 
te Rotterdam; de Academie van Beeldende Kunsten te 's-Gra
venhage; de Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam; 
bij den hoogleeraar-directeur van de Rijksacademie van Beeldende 
Kunsten te Amsterdam, en bjj de directeuren van de kunstnijverheid-
teekenschool „Quellinus" te Amsterdam en de School voor Kunst
nijverheid te Haarlem. (S'.-Crt) 

— Het Handelsblad meldt, dat de jury voor de schilderkunst 
op de wereldtentoonstelling te Parijs vier gouden medailles heeft 
toegekend aan de Nederlandsche afdeeling, en wel aan Mesdag, 
Breitner, Blommers en Weissenbruch. 

HAARLEM Het bestuur van den Nederl. Steenbewerkersbond heeft 
zich tot den Raad gewend met verzoek het daarheen te leiden, 
dat bij de aanstaande aanbesteding voor de gemeentelijke licht
fabrieken, de te leveren steen zal worden gegund aan Nederlandsche 
fabrikanten. 

— Io de liaadszitting waarin in beginsel werd besloten dat er 
hier zou komen een abattoir, werd dadelijk als de meening van 
den Raad uitgesproken dat het terrein in den Veerpolder, vlak bjj 
de vuilnisbelt en de te bouwen lichtfabrieken, dat Burg. en Weth. 
er voor wilden aanwijzen, niet deugde. Burg. ea Weth. geven dit 
nu toe en stellen voor te koopen een terrein aan het Zuiden 
buiten Spaar 11e. groot 55,000 M- voor de som van ƒ30.000. 

LEIDEN. NU er in den laatsten tijd veel gesproken wordt over 
de inrichting eener doelmatige verordening op het bouwen en de 
regeling van het toezicht daarop, verdient het aanbeveling om 
toe te zien welke bepalingen in andere steden in het leven wor
den geroepen. In het „Leidsch Dagblad'' trof ons dezer dagen 
het volgende bericht, waarop de aandacht der bouwkundigen ge
vestigd wordt: 

„Die timmert aan den weg maakt altijd veel gezeg!'' Dit oude 
spreekwoord werd ook weer bi er-ter-stede bevestigd. Immers, ten 
gevolge van opmerkingen, schreef de bouwpolitie den eigenaar 
van het café-restaurant „ln den Vergulden Turk" voor, de draag
kracht van den arkel en het balkon daarboven van zjjn inrichting 
te beproeven door die te belasten. Hoewel de architect van het 
pand, de heer H. J . Jesse, zich tegen deze beproeving verzette, 
omdat hij de overtuiging had, dat de constructie van dien aard 
was, dat er in deze gemeente misschien weinig sterkere con
structies zgn en hij zich er bovendien op beriep, dat het gebouw 
door de bouwpolitie was goedgekeurd, werd gedwongen toch tot 
de beproeving over te gaan, daar anders geen vergunning zou 
worden verleend tot de in-gebruik-neming van het balkon. 

„De beproeving had hedenmorgen op echt Amerikaanscbe manier 
plaats; er waren daartoe ongeveer tweehonderd man opgecom
mandeerd, die den arkel en het balkon opgepropt vulden. 

„Het resultaat der beproeving was in één woord schitterend, 
daar het bleek, dat do constructie desgevorderd nog een veel 
grooteren last zou kunnen dragen. 

„Het behoeft wel niet gezegd te worden, dat de beproeving, 
die om halfnegen plaats had, een groot getal kjjkers trok. 

„Onder de aanwezigen merkten wij op den wethouder van pu
blieke werken, den directeur der gemeentewerken, den inspecteur 
der bouwpolitie en veel bouwkundigen, alsmede den eigenaar der 
inrichting, die zich gedurende den geheelen tgd der beproeving 
vooraan op het hoogste balkon bevond." 

— De navolgende studenten der Polytechnische School zgn tot 
bunne practische vorming gedurende de zomermaanden door den 
Minister van Waterstaat, Handel en Njjverbeid als buitengewoon 
opzichter aangesteld, te weten: G. Leignes Bakhoven, hij het 
maken eener steenglooiing langs het Schapenland en het stellen 
van meerpalen langs de oude haven te Stavoren; G. J . van den 
Broek, bg de werken tot verbetering van de Vecht in Overjjsel; 
J. C F. van Sandick, by de kanaalverbreediug en oeververdediging 
der Zuid-Willemsvaart tusschen de sluizen 8 en 9; R. C. H. Schüngel, 
bij het bouwen van een woningblok voor sluispersoneel onder 
Kngelcn; A. Schotel, bij de verbetering van het NoordzeeKanaal 
en wel bij het opruimen van de inrichtingen, vormende de berg
plaats voor reservcdeuren der oude Noordzeesluizen te Velsen en 
bet maken van een nieuwe berg- en herstelplaats voor deze deuren 
te IJinuiden; II. F. Streiff, bij het maken van een dubbele woning 
voor machinisten, van een steenkolenbergplaats en van een aanleg
steiger voor kolenschepen bij de nieuwe schutsluis te IJinuiden; 
II. C. Wesseling, bij den aanleg van een haven te Numansdorp: 
W. Hiebendaal, bg het herstellen van den schutsluis van het 
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kanaal door Voornc te Hellevoetsluis; F. 's Jacob en L. A . M. 
Ankersmit, bn den bouw eener brug over de Oude Maas te Spg-
keniese; D. A . van He vet, bjj de herstelling van de taatsen en 
slaedorpels der groo e sluizen van het kanaal door Zuid-Beveland; 
P "rl. V. Bongaerts en J. J . Canter Cremers. bjj de werken van 
den Boven Run; P. Binkhorst en H. J . Boetje, bg de werken van 
Neder Rgn en Lek; Willem van Houten, bjj de werken van den 
Usel; C. Driessen en D. Meyer, bg de werken van de Maas; H. 
W Dohna en J . H. Stravers, bg de werken van den Waterweg 
langs Rotterdam naar Zee; F. O. Wegener Sleeswjjk bjj den bouw 
van hot post- en telegraafgebouw te Nieuwe Pekela; J. Blackstone, 
bij den bouw van het directiegebouw der Rijkspostspaarbank te 
Amsterdam; P. J . W. J. van der Burgh, bg den bouw van het 
post- en telegraafgebouw te Terneuzen. 

Door den Raad van Toezicht bg' de spoorwegwerken: C. Mey.1 
en J . II. A. Haarman, bij de werken van den bouw van een 
spoorwegbrug over den Usel te Westervoort; G. W. ten Dam, 
hn de uitbreiding van het station Hengelo; NV. F. de Wilde, bg 
de overkapping van het 2e perron te Tilburg en locomotietwerk-
plaats aldaar; L . W. C. C. P. J. Velu, bg' de uitbreiding van het 
station Nijmegen; J . W. Birnie, bjj verschillende werken in de 
sectie Utrecht; L Valk, bg onderhoudswerken aan bruggen. 

Nog werd aan de studenten S. van Dorsser, A. J. Gouka .Ir., 
G. E7 Gravenhorst, C. A. Guffrov, W. H. D. de Jongh Dz., J. de 
Lange, 0. L. van Nes, F. P. C. S. van der Ploeg, B. \ . P. Romer 
en Th. C. van Wijngaarden de gelegenheid aangeboden practisch 
werkzaam te zgn, onder leiding van den heer ingenieur C. Blan
kevoort bij de mgnen in de omgeving van Heerlen in Limburg. 

— Aflevering 6 van Dt Natuur, (uitgave van J. G. Broese te 
Utrecht), bevat Zwavelzuurjjzer bg' de groententeelt, door Dr. H. 
J . Calkoen. — Een eenvoudige Kinematograaf, door H. Jonker Cz. — 
De militaire luchtvaart, door G. - Eenige merkwaardige halos, 
door Chr. A . C. Nell. — Lichtende Planten, (vervolg en slot), 
door Dr. H. J. Calkoen. — Het nieuwe stelsel van telegrafeeren 
volgens Pollak en Virèg, door Dr. A . van llennekeler. — De 
acetyleenindustrie op haar tegenwoordig standpunt (vervolg), door 
Dr. L. Bleekrode. — Korte mededeelingen. — Sterrenkundige op
gaven en mededeelingen. Algelsterren, door Ant. Pannekoek. — 
Boekaankondiging. — Correspondentie. 

zijn tot een vergelijkend onderzoek opgeroepen de heeren E. A. 
Houma, assistent-werkmeester in het Rgks opvoedingsgesticht voor 
jongens te Alkmaar; A. Brinksma, gediplomeerd hoetsmid te 
Wirdum, en P. de Hoo, te Schrans, bg Leeuwarden. 

P E R S O N A L I A . 

— Bij den Waterstaat in Ned.-Indië is: 
benoemd tot opzichter 2e kl. en toegevoegd aan den chef 

der 4e waterstaatsafdeeling in het belang der bevloenng van de 
districten Weroedjajeng en Kertosone (Kediri) de ambtenaar op 
non-activiteit H. J . Regeer; tot opzichter Se kl. de ambtenaar op 
wachtgeld H. G. A. Hennevelt. 

— Door den Minister van Waterstaat zgn: 
benoemd tot buitengewoon opzichter P. Vriesman Pz. te 

Petten, bij het egaliseeren van den buitenduinregel, onder de ge
meente Callantsoog, benoorden de Groote Keeten; J. A. Steinz 
te Veghel, bij de werken tot uitvoering van de voorziening der 
boarden van het kanaal van Ter Neuzen; H. A. Njjssen te Zgpe, 
bn de werken tot het verruimen van het kanaal door Zuid-Beve-
land; A. J . van Wegnsbergen te Hoofdplaat, bij de werken tot 
bet maken van twee goederensteigers met toebehooren in de 
tramweghavens aan het Zgpe; P. J . Dhersigny, bg de werken 
voor de herstelling van de schutsluis van het kanaal door Voorne 
te Hellevoetsluis. 

— Van de 14 sollicitanten voor de betrekking van eer ten 
onderwijzer in het smeden aan de Ambachtsschool te Middelburg 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Opzichter -Teekenaar , practisch ervaren. Salaris naar 

bekwaamheid. Br. fr. lett. T B , aan het adv.-bur. van G. Los, te 
Leiden. (Zie advert, in dit no.) 

— O p z i c h t e r bjj de exploit, der uoogdrukwaterleiiling van 
's Bosch. Jaarwedde f 1020. Sollicitatiën aan den burgemeester 
vóór 27 Juni. 

— T e e k e n a a r - c o n s t r u c t e u r voor een groote stoom
ketel- en machinefabriek in Noord-Brabant. Brieven onder n°. 9488 
aan het bureau v/h. Algem. Nederl. Advertentieblad, 'sHage. 

— T e e k e n a a r op het bureau der Nederl. Heidemaatschappij 
to l'trecht, bekend met teekeneu van kaarten. Br. fr. aan den 
Directeur vóór 1 Juli 1900. 

— Opz ichter , bekend met rijs-steenglooiing en aardewerken. 
Brieven franco, onder no. 16028, aan het bureau van de Nieuwe 
Rolt. Couiant. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonncerden tiveetnaal per jaar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belas' zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Iemand zoekt plaatsing als bouwkundig teekenaar in of 
nabij Rotterdam. Brieven franco, letter li, boekhandel Noord-
Bingel 68 Rotterdam. (1) 

— Iemand, 22 jaar oud, bekend met bouwk. teekenen, zoekt 
plaatsing als „opzichter". Br. fr. fr. n°. 503, boekh. voorh. W. J . 
van Hoogstraten. Piet Heinstr. 29. (Zie adv. iu dit no.) (21 

INFORMATIE-BUREAU OER TECHNISCHE VAKVEREENIGING, 
MARNIXSTRAAT 3 6 0 , AMSTERDAM. 

3 Bouwk. teek, resp. 21, 22 en 23 j . , ongeh., verl. 
sal. resp. f60, \- / 5 c en / 60. 

2 opz., resp. 23 j . en ongeh., 30 j . en geh., verl. 
sal. resp. f jo en / 9 c . 

5 opz.-teek., resp. 21, 23, 23, 24 en 2O j . ( ongeh., 
verl. sal. resp. ƒ 4 0 , / 70, /So, ƒ 8 0 en ƒ 9 0 
a / 1 0 0 . 

2 opz.-teek., iesp. 26 en 35 j., geh. verl. sal. resp. 
/ 110 en f100. 

4 werktuigk. teek., resp. 21, 19, 21 en 22 j . , ongeh. 
verl. sal. resp. f 53 a / 6 0 , / 50, ƒ 50 a / 6 0 
en ƒ 7 0 . 

I Werktuigk. electric, 29 j . , ongeh., verl. sal. 
f70. 

1 Criz.-landm., 38 j . , ongeh., verl. sal. / 125. 
2 Waterbouvvk.-opz., 22 en 27 j . , ongeh., verl. sal. 

ƒ 60 a / 70 en / 70. 

Vervolg der Aankondigingen. 

V R I J D A G , « 9 Jani . 

< hsrloiH, door de bestaarden der Christe
lijke school aldaar: hst vergrooten van de be
staande Christelijke school aan den kerksingel 
te Charloü- Rotterdam. lal. door den arch. B. 
Hooijkaas Jr. 

Hoogeveen, te 12 uren, voor The Grieudts-
veen Mostlitter Company Limited (Rotterdam) 
ia het hotel „Thomas" aldaar: het graven van 
een kanaal met bijhoorende werken van uit de 
Hoogeveensche Vaart aan de Schutstreek naar 
den spoorweg. Inl. door de opz. G. Withaar 
sldasr en P. 3. van den Berg te Coevorden. 
Aaaw. 29 Jani, te 10 aren. 

DINSDAG, S Jul i . 
Delft, te 12 aren, door de regenten vsn het 

meiijeshnis: het bouwen vsn twee bouwmans
woningen enz. op het landgoed „Oranjestein" 
een aan de Houtkade en één san den Veenweg. 
lal. en aanw. 29 Jani, te 11 aren. 

W O E N S D A G , 4 Jo l l . 
Enschede, te 8 aren, voor G. J. v. Knck 

aldaar, ia het cafe' van J. Hemken: het bouwen 

vso 2 woningen op een terrein gelegen aan de 
Walhofsweg. Inl. door J . H. C. Roesink. Aanw. 
ia loco 4 Juli, te 11 uren. 

D O X D E R D A G , .» Jul i . 

'N-Gravenhage, te 2 uren, door burg. en 
weth. tea raadhuiie: het overkluizen van de 
Singelagracht tusschen de Elandstraat en de 
Kortenaerkade en het maken aldaar van een 
gronddaiker voor de rioleering en van andere 
werken. Inl. aan de Gemeentewerl, Groenewegje. 
Aanw. 2 Juli, te 11 aren aaa gen. werf. 

V I ' I J D A G • Jul i . 

Klarenbeek (gem. Voorat), te 11 aren, 
namens den heer E. Kreptl aldaar: het maken 
vsn diverse timmer- en metselwerken c. a. op 
en nabij het terrein der fabriek aldaar. Inl. aan 
de Gietebcbe brouwerij te Gietelo, door L. S, 
Staaijen te Klarenbeek, den beiteder en G. Ten 
Raa te Twello. Aanw. in loco 30 Juni en 2 Juli 
te 2 aren. 

V R I J D A G , 13 Ju l i . 

Vllastngeii, te 2 aren, do ir burg. en weth. 
ten raadhuize: het boawen van een school voor 

288 leerlingen aan de Jooat de Moorstraat. Inl. 
door den gem.-bouwmeester. Aanw. in loco, & 
Juli, te 2 uren. (Zie advert, iu dit no.) 

D O N D E R D A G , 19 Ju l i . 

Breda, te 12 nren, door burg en weth. 
ten gemeentehuize: het maken der gebouwen 
voor Hoogere Burgerschool en Gymnasium en 
van terreinsafsluitingen aan de Naaaauatrsat. Inl. 
op het bureau der gemeentewerken te 9 area. 
Aanw. in loco 13 Juli te 11 nren. (Zie advert, 
in dit no.) 

ADVERTENTIËN. 

Wordt gevraagd 
zoo spoedig mogelijk, een practisch 
ervaren O P Z 1 C 1 I T E R - T E E K E -
N A A R . Salaris naar bekwaamheid. 
Br. fr. letter T B, aan het Adv.-Bnr. 
van G. LOS, te Leiden. 
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A A N B E S T E D I N G . 
Stichten van een Schoolgebouw, 

BURGEMEESTER en WETHOU
DERS Tan Vlissingen zijn Toornemens 
op Vrijdag 13 Juli 2900, des 
namiddags ten twee ure, ten RAAD-
HUIZE dier Gemeente in het open
baar aan te besteden: 

H e t b o u w e n v a n een 
S t H O O I , v o o r 2 S S 
l e e r l i n g e n a a n tie J o o s t 
«le M o o r s t r a a t a l d a a r . 

Bestek met twee teekeningen »ijr 
tegen betaling Tan ƒ 1.80 van af 27 
Joni e. k. te bekomen bij den Gemeente-
Bouwmeester, bij wien tevens de noodige 
inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzing op Donderdag 5 Juli e. k.( 

des namiddags 2 nur op het terrein.' 

BURGEMEESTER en WETHOU-
DERS van Breda /.allen op Don
derdag 19 Juli 1900, des mid
dags te 12 nur. ten gemeentehuize 
aldaar in het openbaar 

AANBESTEDEN: 
H e t n i i i k o n d e r gr b o u w e n 

v » o r H o o g e r e B u r g e r 
s c h o o l e n G y m n a s i u m 
e n v a n terre insa fNlu i -
t l n g f i i . K e n e n a n d e r 
o p e e n t e r r e i n a a n d e 
N a s s a u s t r a a t . 

Aanwijzing in loco zal worden ge
daan op Vrijdag 13 Juli 1900, des 
Tooimiddags te 11 uur, en inlichtingen 
zijn te verkrijgen op het bureau der 
gemeentewerken des Toormiddags Tan 
8 tot 12 uur. 

Bestek met teekeningen zijn tegen 
betaling van f 2 , 5 © per stel ter 
gemeente- secretarie verkrijgbaar. 

BBBDA, 21 Juni 1900. 

Namens Burgemeester en Wet 
houders voornoemd: 

De Gemeente-Secretaris, 
A. R VERMEULEN. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dinsdag IO Juli 1900, des 

namiddags ten 2'/> uur, zal door de 
Architecten Ingenieurs A.W.WEISS 
MAN en P. H VAN NIPTRIK namen* 
den Heer H. H. EVEBHABD in het 
AMERICAN HOTEL te Amsterdam, 
in het openbaar worden 

aanbesteed: 
H e t b o n w e n eener S t a l h o u 

d e r i j m e t b o v e n w o n i n 
g e n o p e e n t e r r e i n a a n 
d e V a n B a e r l e s t r a a t te 
Amsterdam. 

Bestek en teekeningen zijn te Ter-
krijgen a / 8.— per stel bij BOE-
LOFFZEN, HüBNER & VAN SAN
TEN, Tan 80 Juni 1900 af. 

Inlichtingen worden gegeven door 
genoemde Architecten-Ingenieurs ten 
hunnen kantore P l a n t a g e P a r k 
l a a n 4 te Amsterdam, 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor : 130 De Ruytcrkade, A M S T E R D A M , Filiaal: 86 Rohin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleete Badinrichtingen. — Piivaat-Imichtingen.— 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren 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 concorreerendeprjjzen 

Teekeningen en prygopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

35"-e JAARGANG N*. 26. Z A T E R D A G , 30 Juni noo. 

V A N R I J N & Co , SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. GlasverzüvPrino-

Kantoor en Maoazijn Bloemkweeker- » » r © r a i l V O r i n g 
straat Mb.ld:Nieuwe Binnenweg. v o o r d e Blootste maten. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

BECKER & BUOOINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

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

I N S T R U M E N T E N , 
Toor INGENIEURS, A R C H I T E C T ! ! , 
LANDMETERS, TEEKENAABS, es*. 

G e ë m a i l l e e r d e 

P e i l s e h a l e n . 
WEEGWERKTUIGEN» 

Tan Hout en Tan mtaat, in verichilleHa 
eonstruetiën. Prijscouranten ia-
lichtingen op aanvrage gratis bij 

W . kW. M. SCMOM.TMS, 
Fabrikant. Priniengiacht 511, AISTERD1I. 

Sooriae-Brioks. 
U i t s l u i t e n d v e r k r i j g b a a r b i j 

DOBBS's P A T E N T SCORIAE P A Y E R C y „ 
Kantoor STATIONSPLEIN No. 9, 

(tegenover Station Hollandsehe Spoor). 

Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek A. 8. KEU, Rotterdam, 
legt H o u t g r a n i e t - V l o e r e n u i t é é n s t u k , z o n d e r n a d e n of 
v o e g e n in Vestibules, Gangen, Portalen, Kantoren, Keukens, Badkamers, Slaap
kamers, Kinderkamers, Warandes, Serres, Ziekenzalen, Schoollokalen, Winkels, 
Magazijnen, Cafe's en Biljartzalen. Lerert T r a p t r e d e n en P l a t e n 
v a n e l k e g e v r a a g d e a f m e t i n g voor Aanreehtbanken in Keukens, 
Toonbanken in Winkels, Bagagebalies in Stations enz. 

Aanvragen , met opgaaf Tan grootte en bestemming, adresseere men 
Wijnstraat 113—116 (Kantoor) R O T T E R D A M . 

P l a t e n ran 1 X 1 en 2 X 1 M» in geel , r o o d , b r u i n en z w a r t , 
dik 2 cM. zijn v o o r r a d i g . — Zie in De Ambachtsman Tan 26 Aug. 1899 
het rapport geteekend J . A. VAN DEB KLOES, op aanTraag Terkrijgbaar 

Ter drukkerij der Naamloos Vennootschap „Fat Vaderland". 
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R E I S H E R I N N E R I N G E N 
1KIOK 

A . W . WEISSMAN. 

111. 

F l o r e n c e . 

(l'tivolg van bladz. 196.) 
Tegenover de kathedraal, aan de westzijde, staat 

het Baptisterium. Deze doopkapel is een achtkant ge
bouw van ongeveer 2 i M . middellijn, door een koe
pel bekroond. l iet is niet gemakkelijk tc /eggen, uit 
welken tijd deze kerk afkomstig moet zijn. D e aan
leg wijst op de achtste of negende eeuw, maar de 
details doen vermoeden, dat er in de latere middel
eeuwen veranderingen zijn aangebracht, terwijl de 
vensters met frontons daarboven uit de periode der 
Renaissance afkomstig moeten zijn. V a n buiten is de 
architectuur betrekkelijk eenvoudig, leder vak van 
het achtkant heeft drie nissen met muur/uilen daar-
tusschen. Overigens is het effect verkregen door de 
afwisseling van kleur der marmeren bekleeding, die 
in het laatst der 13e eeuw schijnt aangebracht. 

D e roem van het Baptisterium dankt het aan zijn 
deuren van brons. De oudste zijn die aan de zuid
zijde. Andrea Pisano, een meester, die tot de andere 
kunstenaars van dien naam in geen familiebetrekking 
stond, doch alleen, evenals zij uit Pisa afkomstig was, 
heeft ze in 1336 gemaakt. Zi j waren oorspronkelijk 
voor den hoofdingang bestemd, doch zijn later hier 
geplaatst. Acht-en-twintig pancelen worden door een 
samenstel van rechte en gebogen lijnen begrensd, cn 
bevatten reliefs, die het leven van Johannes den Doo-
per te zien geven. D e acht andere pancelen zijn met 
zinnebeeldige voorstellingen gevuld. D e wijze, waar
op, door een paar figuren en eenig bijwerk, ieder tafe

reel, volkomen duidelijk en juist voor de ruimte pas
send, is samengesteld, verdient hooge bewondering, 
i n juist begrip van den reliefstijl wint Andrea liet 
zelfs van (ihiberti, die de andere deuren vervaardig
de. O p de omlijsting van dezen ingang staat een 
groep, uit het laatst der 16e eeuw, die de onthoofding 
van Johannes den Dooper verbeeldt. 

Vasari verhaalt uitvoerig den wedstrijd, die in 1401 
tusschen de beste kunstenaars van Florence plaats 
vond, toen de tweede ingang, aan de noordzijde, van 
bronzen deuren voorzien zou worden. Den beeldhou
wer was opgegeven het maken van een relief, dat 
Abrahams offerande zou voorstellen. De meeste re
liefs, toen ingezonden, zijn verloren gegaan. Slechts de 
twee, die door de beoordeelaars dc beste geacht wer
den, bleven bewaard. W i j zullen ze later in het M u -
seo Nazionale vinden. Lorenzo Ghiberti's relief werd 
het meest verdienstelijk gevonden, en in 1403 dezen 
meester het werk opgedragen. Bi j deze deuren heeft 
(ihiberti in vele opzichten Andrea Pisano gevolgd, en 
zijn voorstellingen uit het Nieuwe Testament zijn een
voudig gecomponeerd en fraai van lijnen. Boven deze 
deuren staat de prachtige groep, die Giovanni Fran
cesco Ruslici in het begin (Ier [6e eeuw in brons goot. 
lohannes is in het midden predikende voorgesteld. 
Rechts staat een Farizeeër, links ccn Leviet met aan
dacht tc luisteren. Rustici heeft hier grootschc figuren 
weten te scheppen en toont zich een waardig leerling 
van Andrea Verrochio, in wiens werkplaats hij zijne 
studiën maakte. D c Farizeeër woelt met de hand in 
zijn baard ; in de andere hand heeft hij ccn perka
ment, waarop de teksten staan, waarmede hij den jire-
diker wi l weerleggen. D e kaalhoofdige Leviet is ge
heel cn al gehoor. Ongemeen fraai behandeld zijn de 
draperieën. 

Sinds Michelangelo verklaarde, dat dc deuren, die 
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Ghiberti in 1452 voor de oostzijde van het Baptis
terium maakte, waard zijn om den ingang van het 
Paradijs te vormen, past het hen, die ze aanschouwen, 
slechts, tc bewonderen. Maar op het gevaar af, van 
voor een betweter te worden gehouden, moet ik hier 
als mijne meening te kennen geven, dat de deuren mij 
niet geheel en al voldeden. De tien tafercclen ver
beelden geschiedenissen uit het Oude Testament, 
waarvan er soms verscheidene in één relief zijn samen
gevat. Maar deze reliefs zijn geheel als schilderijen 
gedacht, zoodat de figuren schijnbaar op verschillende 
plans staan, terwijl dc achtergronden gevormd worden 
door perspectievisch behandelde bouwwerken of land
schappen. Hierdoor wordt aan den eigenlijken rclief-
stijl geweld gedaan. Want daar de beeldhouwer slechts 
met licht en schaduw kan werken, zoo moet hij nood
zakelijk falen, als hij op een plat vlak wil weergeven, 
wat alleen door kleur kan worden uitgedrukt. Ghi
berti heeft door deze wijze van behandeling een voor
beeld gegeven, dat later veel gevolgd is, en dus door 
tijdgenoot en nageslacht moet zijn bewonderd. Toch 
is dc antieke relicfstijl, die van geen perspectievische 
effecten weten wilde, de eenig goede. 

Toen Michelangelo zijn uitspraak deed, zal hij min
der dc compositie der pancclen, dan wel de figuren 
afzonderlijk, op het oog gehad hebben. En inder
daad, de drapecring is meesterlijk, de gebaren cn be
wegingen onderscheiden zich door ongemeene na
tuurlijkheid, terwijl ook. het naakt voortreffelijk is 
weergegeven 

Bijzonder rijk versierd zijn de-veilingen en de om
lijsting der deuren. De eerste hebben kleine nissen 
met beelden, koppen en lofwerk op geregelde afstan
den, de laatste prijken niet festoenen van bloemen en 
vruchten, vazen en vogels. Hier openbaart zich de 
rijkdom der Renaissance. 

Wanneer wij het Baptisterium binnengaan, dan zien 
wij aanvankelijk niet veel, omdat het licht door de 
kleine vensters en de opening van den koepel slechts 
'schaars invalt. Langzamerhand wennen wij echter aan 
de schemering, en wordt het ons duidelijk, welk een 
eigenaardige constructie hier gevolgd werd. De acht 
hoeken toch vormen naar binnen springende, met pi
lasters versierde steunbecren, die den koepel schra
gen. Daartusschen staan telkens twee Korinthische zui
len, die, met hun hoofdgestel, de galerij dragen, wel
ke slechts betrekkelijk weinig breedte heeft. 

Boven de galerij begint het gewelf, dat met mozaie
ken versierd is, die uit de' twaalfde, dertiende, veer
tiende en vijftiende eeuw afkomstig zijn. Dc koornis, 
eveneens van mozaieken voorzien, ligt aan de west
zijde, tegenover den hoofdingang. Het is jammer, dat 
men van de mozaieken wegens de slechte verlichting, 
bijna niets kan onderscheiden. 

Aan de zuidzijde van de Piazza del Duomo bevindt 
zich de Loggia del Bigallo, een eigenaardig werk uit 
de 14c eeuw ; het is wel nog Gothisch gedetailleerd, 
doch de halfcirkelvormige bogen en het overstekende 
dak wijzen reeds op de naderende Renaissance. 

Dit gebouw den rug toekcerende zien wij, boven 
Ghiberti's bronzen deur, de beroemde groep van An
drea Sansovino, die den doop van Christus voorstelt. 
Omstreeks 1500 gemaakt, geldt zij als des beeldhou
wers meesterstuk. Christus, met gekruiste armen en 
gebogen hoofd is een waardige figuur, niet overdre
ven gespierd, doch krachtig. Johannes, in een ruim 
gewaad gehuld, heeft een majestueuse houding. Jam
mer is liet, dat, voor de symmetrie, in de 18e eeuw 

"een plompe engel aan de groep werd toegevoegd. 
Aan de oostzijde van de kathedraal leidt de Via 

del Proconsolo zuidwaarts. Hier trekt het Palazzo 

Nonfinito, waar het telegraafkantoor thans gevestigd 
is, onze aandacht. Het werd begonnen door Bernardo 
Buontalenti, ccn tijdgenoot van Vasari, in wiens de
tails men reeds enkele Barokmotieven kan waarne
men. Later hebben Santi di Tito, Scamozzi, Caccini 
en anderen aan het paleis gewerkt, doch het is on-
voleindigd gebleven, al werd het zoo goed mogelijk 
voor zijn. tegenwoordige bestemming ingericht. 

Wat verder in deze straat vinden wij de Badia, ccn 
kerk die uit ccn architectonisch oogpunt wel niet bij
zonder belangrijk is, doch die eenige fraaie kunst
werken bezit. Het portiek aan de straat door Bene
detto da Rovezzano, is een prachtig voortbrengsel der 
Renaissance van omstreeks 1500. Van Mino da Fie-
sole zien wij, behalve ccn relief, dat Maria met heili
gen voorstelt, ook twee grafmonumenten, die de jaar
tallen 1466 en 1481 dragen. Het laatste der beiden 
werd door Ruskin zeer bewonderd; in het bijzonder 
de kinderfiguur noemt hij als meesterlijk gedaan. En 
ieder, die dit kunstwerk ziet, zal het met hem eens zijn. 

De houten zoldering der kerk, met hare rijk be
handelde caissons, maakt een rijken indruk, en daar 
het interieur overvloedig verlicht is, Komen de fijne 
vormen goed uit. In een kapel aan de noordoostzijde, 
die overigens tamelijk eenvoudig is, wordt het mees
terstuk van Filippino Lippi, het „\ ïzioen van den H. 
Bernhard" bewaard. De heilige zit in een rotsachtig 
landschap te schrijven, als plotseling de H. Maagd, 
door vier engelen vergezeld, hem verschijnt. Maria en 
dc engelen zijn figuren, die met het beste, wat Bot
ticelli voortbracht, op één lijn gesteld kunnen worden. 
Slechts op dc compositie van het geheel zou aanmer
king te maken zijn. De rechterhoek van de schilderij 
is wat leeg, daar hij door de figuur van den besteller, 
Francesco da Pugliese, die ter halver lijve boven de 
lijst uitkomt, slechts onvoldoende wordt gevuld. Als 
colorist toont Lippi zich hier den meerdere van Bot
ticelli. 

Tegenover de Badia is het Palazzo del Bargello 
het oudste dier eigenaardige Florentijnsche paleizen, 
die meer vesting dan woning waren, gelegen. Vasari, 
de Italiaansche Van Mander, meldt, dat dit gebouw 
in 1250 door Lapo Tedesco begonnen werd en dat 
later twee Dominicanen, Fra Sisto en Fra Ristoro het 
werk voltooiden. Omstreeks 1300 werd het paleis den 
schout, den Podesta, als verblijf aangewezen, doch in 
de 17e eeuw deed men de fraaie zalen tot gevange
nissen verbouwen, en hield de Bargello, het opper
hoofd der gerechtsdienaren er zijn intrede. Sinds 1858 
heeft een met zorg geleide verandering de i/e-ccuw-
sche gevangenissen doen verdwijnen. Nu is het Mu-
seo Nazionale in de ruime zalen gevestigd. 

Daar het paleis aan nauwe straten staat, en zijn uit
wendige vormen slechts zeer eenvoudig zijn, zoo is 
Het haast onmogelijk er goede afbeeldingen van te 
HM1, ken. Doch teekenaars, schilders en fotografen 
hebben zich schadeloos gesteld op de binnenplaats. 
Op het oogenblik van ons bezoek waren zes dames 
en tien heeren bezig, die binnenplaats in waterverf, 
krijt, potlood of olieverf voor het nageslacht te be
waren. Het maken van zulke afbeeldingen is te Flo-
ience een industrie, die aan veie artisten zonder talent 
ccn broodje geeft. Reeds in Or San Michele (wat uw 
zetter in het vorig nummer Sanillichele spelde) zagen 
wij deze nijveren aan den arbeid om Orcagna's altaar 
te verschalken. Later zouden wij overal elders, waar 
vreemdelingen komen, de heeren en dames bezig vin
den. Zij bieden u hun arbeidsproduct ten verkoop aan, 
en overvragen of laten zich afdingen, juist als de 
groenboer bij ons. 

Dc binnenplaats is inderdaad zeer schilderachtig 
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Aan drie zijden wordt zij door arcades in twee ver
diepingen omgeven, aan de vierde zijde gaat de be
kende trap omhoog. De arcades hebben achtkante 
pijlers met de eigenaardige kapiteelen der Italiaan-
sche gothiek versierd. De verschillende podesta's of 
bargelli hebben hunne wapenschilden tegen de mu
ren doen aanbrengen, zoodat een heraldicus hier een 
rijk materiaal voor studie kan vinden. 

De verzamelingen van het museum zijn zoo rijk, 
dat, wie als wij, voor de bezichtiging slechts één dag 
kan nemen, zijn aandacht bij het allervoornaamste 
moet bepalen. De verzameling van oorlogstuig, ge-
hjKstraats in een groote zaal opgesteld, hebben wij 
slechts vluchtig beschouwd. Alleen een wapenrusting, 
door Pirro Sirrico voor Keizer Karei V gemaakt, deed 
ons een oogenblik toeven, om de rijkgeciselccrde figu
ren, dieren- en bladversieringen te bewonderen. 

In een zaal met goed bovenlicht treft men meester
stukken van Florentijnsche beeldhouwkunst aan. Som
mige hebben een zuiver decoratief karakter, zooals ccn 
waschbak door ccn onbekend meester, de deuromlijs
ting door Donatello voor het Palazzo Pazzi gemaakt, 
en een andere van Benedetto da Rovezzano. 

Maar ook andere werken van groote waarde bevin
den zich in deze zaal. Allereerst de saterkop, die Mi
chelangelo als knaap maakte, en die de aandacht van 
Lorenzo i l Magnifico op zijn talent vestigde. 

Hier staat ook het beeld van Bacchus, dat Michel
angelo in 1497 door Jacopo Galli besteld werd. De 
god van den wijn is in beschonken toestand voorge
steld, waggelend naar iets grijpende, om zicli aan vast 
te houden. De behandeling van het naakt is uiterst 
zorgvuldig. 

Bartolommeo ivmmannati is de vervaardiger der 
kleine marmeren Leda, die naar een groep van Mi
chelangelo werd gevolgd. De forsche liggende vrouw 
herinnert aan de figuren, die de graven du Medici 
versieren. Zij heeft echter, zoo-als het onderwerp mede
bracht, iets veel zinnehjkers dan deze. Geheel anders 
opgevat is ccn relief, door Michelangelo begonnen, 
doch onvoltooid gelaten. Het H. Huisgezin vormt het 
onderwerp ; de figuren zijn hoogst eenvoudig, en heb
ben nog niet de gemaniëreerde houdingen, die de 
latere werken van Michelangelo vaak kenmerken. 

In deze zaal bevinden zich ook de fraaie pancclen 
van Benedetto da Ravezzano, die het leven van San 
Giovanni Gualberto in vijf hoog-reliefs weergeven. 
Wanneer men zich aan de perspectievische achtergron
den niet ergert, dan hebben deze reliefs, in „pictra se-
rena" uitgevoerd, ongetwijfeld groote verdienste. 

Men gaat nu naar de binnenplaats terug, waar, 
onder de galerij, eenige beelden van Michelangelo, 
Giovanni da Bologna, Baccio Bandinelli en Niccolo 
Tribolo zijn opgesteld. Tot de beste werken dezer 
meesters kunnen zij evenwel niet gerekend worden. 

De trap leidt nu naar de galerij, die toegang geeft 
naar de verdieping. Hier zijn vijf tamelijk groote klok
ken opgesteld, die wij met groote belangstelling be
zagen. D c oudste, kenbaar aan haar groote hoogte en 
kleine middellijn, droeg alleen in Gothische majuskels 
het jaartal 1170. Een andere, van 1249, vermeldde 
Bartholomeus Pisanus als gieter. Op de derde, van 
1317 stond de naam Puccius Florentinus. De beide 
laatste waren in 1670 door Giovanni Maria Cenni ge
maakt. Deze laatste gieter heeft zijn werk naar den 
smaak zijns tijds rijk versierd. Midden op iedere klok 
bracht hij een hagedis aan, met zorg naar het leven 
gemodelleerd. 

Ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest van Do-
natcllo's geboorte, in 1887, heeft men in de groote 
zaal, waar de Raad van Florence sedert 13c» bijeen 

placht te komen, zoovcci mogelijk werken van den 
beroemden beeldhouwer bijeengebracht. 

Donatello, eigenlijk Donato di Betto Bardi, die 
van 1386 tot 1466 leefde, is de eerste naturalist, die 
de Italiaansche kunst heeft voortgebracht. Hij bekom
mert zich niet om bevalligheid van lijn, hij tracht 
geenszins de antieken na te volgen, maar hij wil de 
natuur slechts weergeven, zóoals hij haar ziet. Vasari 
deelt verscheidene bijzonderheden uit de jeugd van 
tien beeldhouwer mede; ongetwijfeld zijn die niet 
alle waar, daar de iöe-ceuwsche schrijver natuurlijk 
slechts op overleveringen kon afgaan. Zooveel is zeker, 
dat Donatello met Brunelleschi bevriend was en met 
hem een reis naar Rome ondernam. In 1400, als twin
tigjarig man, werd hem het maken van beelden voor 
den gevel en den klokkentoren der Florentijnsche ka
thedraal en voor den gevel van Or San Michele op
gedragen. 

Bijna achttien jaar was Donatello met deze werken 
bezig. De beelden,- voor den gevel der kathedraal be
stemd, bevinden zich nu in de oostelijke kapel dier 
kerk. Het zijn de vier evangelisten, die in zittende 
houding zijn voorgesteld, niet opgeheven hoofd en 
de handen op de knie of op een boek. Doch terwijl 
Mattlieus door Ciuffagni, Marcus door Niccolo d'Arez-
zo, Lucas door Nanni di Banco vervaardigd, niets in
dividueels hebben, munt daarentegen Johaimes, door 
Donatello gemaakt, door karaktervolle schoonheid uit. 
De figuur leeft, en zij moet Michelangelo voor den 
geest hebben gestaan, toen hij zijn Mozes schiep. 

Het was ccn goede gedachte, in deze zaal, behalve-
de origineclen, die het museum reeds bezat, ook af
gietsels van de overige werken van Donatello op te 
stellen. Daardoor kan ue bezoeker zich ccn voorstel
ling maken van de veelzijdigheid des beeldhouwers. 
Hij zoekt vooral het krachtige, het levendige weer te 
geven en de waarheid gaat bij hem boven de schoon-
lieid. 

Hier staat het bronzen beeld van David, die het 
hoofd van den overwonnen Goliath onder zijn linker
voet heeft. Het geheel naakte lichaam is een meester
stuk van boetseerkunst. Ook het uiterst vlak gemo
delleerd relief op den helm van den reus mag bewon
derenswaardig heeten. Donatello heeft geen enkele 
poging gedaan om zijn model tc flatteeren. Zelfs de 
al te magere armen, de al te spitse ellebogen gaf hij 
getrouw weer. 

Het marmeren beeld van Johannes dien Dooper, 
een mager man, is volstrekt niet geïdealiseerd. Mis
schien nog treffender in zijn realisme is het borst
beeld van Niccolo da Uzzano, dat naar de natuur 
gekleurd, dien 15e-ccuvvschen Florentijn nog na zes 
eeuwen voor ons doet leven. 

Het origineel van den St. Joris, voor Or San Mi
chele gemaakt, is hier eveneens opgesteld. Men kan 
zich geen betere verpersoonlijking van de dapperheid 
denken. In het midden der zaal staat een afgietsel 
van het standbeeld, sinds 1444 door Donatello te Pa
dua voor den Venetiaanschen veldheer Erasmo de' 
Narni, gezegd Gattamelata, opgericht. De krijgsman 
is meer dan levensgroot te paard voorgesteld. Dat 
het ruiterstandbeeld van Keizer Marcus Aurclius den 
kunstenaar heeft geïnspireerd is aanstonds tc zien. 
Maar van onmiddellijke navolging heeft Donatello 
zich toch onthouden. Alleen dc kop van het paard 
heeft een antiek karakter; overigens is alles op de 
natuur bestudeerd. 

In de zaal, die nu volgt zijn bronzen, ivoor-snij
werken, wapenen en schilderijen opgesteld, en dan 
komt men in de voormalige kapel. H i e r brachten de 
ter dood veroordeelden hunne laatste oogcnhlikken 
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door, eer zij op de binnenplaats van het paleis terecht
gesteld werden. De wanden zijn beschilderd door 
leerlingen van Giotto niet de hel, het vagevuur en het 
paradijs, terwijl oon. tafereelen uit het leven van de 
H. Maria Magdalena werden aangebracht. Een der 
liguren van het Paradijs gaat door voor een portret 
van Dantc. De fresco's hebben veel door den tijd en 
door restauraties geleden. Maar de verschillende kerk-
ïneubelen, hier bijeengebracht, verdienen een aan
dachtige beschouwing. Men vindt hier prachtig inge
legde banken en een lezenaar, door Benedetto Ren/.i 
in 1529 voltooid, twee 15e-ceu\vsche kruisen van ge
dreven koper met email, de visschersring van Paus 
Paulus II, goudsmids- en mello-wcrk van Matteo Dei 
Antonio del Pallajolo en Maso Finiguerra, die vol
gens Vasari, de uitvinder der kopergravcerkunst ge
weest zou zijn. Een beeldje van hout en een relief 
van kalksteen worden aan Albrecht Dürer toegeschre
ven, doch blijkbaar zonder grond. 

Een zaal met ivoorsnijwerk, emails, cn dergelijke 
kabinetstukjes, bevat voorwerpen, die voor den ken
ner zeker van groote waarde zijn. Wij brachten daar 
slechts een kort bezoek, om langer in de zalen der 
bronzen te verwijlen. Vele meesterstukken zijn hier 
opgesteld. Allereerst de reliefs, door Filippo Bruncl-
leschi en Lorenzo Ghiberti ter gelegenheid van den 
wedstrijd voor de deuren van het Baptisterium ge 
maakt. Abraham's offer is het onderwerp. Brunette 
schi is in zijn vormen wat hard, en de compositie mist 
fraaie lijnen. De ezel op den voorgrond, die staat te 
grazen, valt te veel in liet oog. Ghiberti is in geen 
dezer fouten vervallen. Het naakte lichaam van Isaac 
is door hem veel beter gemodelleerd, dan door zijn 
mededinger, de ezel heeft een meer ondergeschikte 
plaats. Toch heeft Brunelleschi den rcliefstijl beter 
begrepen dan Ghiberti, die door de rots op den ach
tergrond een perspectievisch effect zocht, dat in de 
beeldhouwkunst niet bereikt kan worden. Het zijn 
de oude en de nieuwe schooi die zich hier met elkan
der meten. De nieuwe school behaalde de overwin
ning, wat niet wegneemt, dat de oude van betere 
grondbeginselen uitging. 

In deze zaal vinden wij ook den David van Verroc-
chio. Was Donatello's beeld van dien herdersknaap 
krachtig, haast al te krachtig voor een zoo jong man 
als bedoeld werd, Verrocchio heeft David jeugdiger 
opgevat en daardoor natuurlijker gemaakt. 

Bcnvenuto Cellini modelleerde het kolossale borst
beeld van Cosimo de Medicis, en heeft liet karakter 
van dezen tweeden hertog van Toscane treffend weten 
weer te geven. Van Giovanni da Bologna is hier de 
beroemde Mercurius, waarvan een herhaling het voor
portaal der Amsterdamsche oeurs versiert. Dit beeld, 
in 1598 gegoten, was bestemd voor de Villa Medici 
te Rome, waar nu de Ecole des Bcaux-Arts gevestigd 
is. Het zweven, het gedragen worden door den adem 
des winds is bijzonder schoon uitgedrukt. 

Ook bij de terra-cotta's van de familie della Rob-
bia, meest wit op blauwen grond, en de Madonna 
voorstellende, hebben wij lang vertoefd. 

Al was dit museum het eenige van Florence, de 
stad zou er waard om zijn, bezocht te worden. Maar 
aan de Arno is nog heel wat meer kunst te zien. 

De Piazza della Signoria is eigenlijk een museum 
in de open lucht. Daar verheft zich het Palazzo della 
Signoria, een trotsch, weerbaar gebouw, van ruwe 
steenblokken opgericht, vierkant, met kleine vensters, 
cn door tinnen gekroond. Een hooge toren steekt er 
boven uit, en de bovenste verdieping springt drei
gend op kraagstcenen naar voren. Evenals te Bolog
na ziet men ook hier de idealen onzer nieuwste kunst

richting verwezenlijkt. Maar of het te verdedigen is, 
dat men aan den Amstel in de twintigste eeuw gaat 
bouwen als aan de Arno zeven eeuwen vroeger, blijve 
in het midden gelaten. Z.elfs Ruskin, die toch voor 
de Florentijnsche paleizen der middeneeuwen zulk 
een groote bewondering koesterde, moest erkennen, 
dat de omstandigheden, die tot hun bouw geleid had
den, zich in onzen tijd niet meer konden voordoen. 

Eer wij het paleis binnengaan, wandelen wij het 
plein eens rond. Wat al kunstwerken zijn hier bijeen! 
Links van het gebouw staat het ruiterstandbeeld van 
Cosimo de' Medicis, in 1594 door Giovanni da Bo
logna voltooid. Dit werk bewijst, welk een groot mees
ter deze Vlaming, die door de kunstgeschiedschrij
vers niet naar waarde geschat wordt, was. De tradi
tion van Donatello en Verrocchio waren in het laatst 
der iöe eeuw nog niet verloren gegaan. Vooral de 
verhouding tusschen ruiter en paard, die bij vele 
moderne scheppingen zooveel te wenschen overlaat, 
is hier voortreffelijk. Ook het voetstuk is met fijnen 
smaak ontworpen ; dc betrekkelijk geringe hoogte 
doet het eigenlijke beeld beter tot zijn recht komen 
dan de veel te kolossale pcdestallen, die men thans 
voor onmisbaar houdt. 

De fontein van Bartolonnneo Amnianati, geplaatst 
daar waar in 1498 Savonarola verbrand werd, bevre
digt als geheel minder. De tritons en de zeegodinnen 
van brons, die het uckken omgeven, zijn wat al te 
slank en hebben te kleine hoofden. De marnieren 
Neptunus in liet midden is een mooi beeld, doch te 
groot in verhouding tot het overige. 

Aan de zuidzijde van het plein vinden wij de ver
maarde Loggia de' Lanzi, de Gothische hal van Or-
cagna, waarin zooveel beeldhouwwerken zijn opge
steld. Die opstelling is niet gelukkig, al plegen de 
meeste reizigers en schrijvers haar te roemen. Want 
vooreerst verzinken de beelden en groepen, hoe aan
zienlijk van afmetingen overigens, onder de hooge 
hal als in het niet. Daarenboven hebben zij slechts 
diffuus licht, omdat dc Loggia, op het noorden open, 
door de zon niet beschenen wordt. De vermaarde Sa-
bijnsche maagdenroof van Giovanni da Bologna, de 
bronzen Perseus van Benvenuto Cellini en de antie
ke werken zouden zich veel beter voordoen, indien 
de Loggia aan de andere zijde van het plein stond. 
Maar ook dan zou misschien het minder gewenschte 
effect, alsof men een uitstalling van beeldhouwwerk, 
ten verkoop bestemd, voor zich had, niet verdwenen 
zijn. 

Toen wij liet Palazzo Veccio binnentraden, maakte 
zich een gids van ons meester, en leidde ons door het 
gebouw- rond. Niets werd ons gespaard, doch het 
kunstgenot was niet in evenredigheid tot den tijd, die 
het bezoek op deze wijze vereisehte. 

Treffend is de tegenstelling tusschen de strenge 
vormen der gevels, en de rijke architectuur van de 
binnenplaats, die van Vasari afkomstig is. De oor
spronkelijke Gothische zuilen en pijlers zijn in Re-
naissance-gecst gedecoreerd. De kapiteelen hebben 
hunne middeleeuwsche hoofdvormen gehouden, doch 
werden in den trant der Korinthische gebeeldhouwd. 
De schachten kregen over haar benedenste derde deel 
opgelegde cannelures, terwijl zij overigens met ara
besken, waarbij maskers en hermen een groote rol 
hebben, werden bedekt. In deze arabesken, die alle 
verschillend zijn, bewondert men de vindingrijkheid 
der decorateurs. Al deze versierselen zijn in stuc uit
gevoerd. De gewelven werden beschilderd. 

De groote zaal van het paleis had men door Lio-
nardo da Vinci en Michelangelo willen doen beschil
deren. Doch ofschoon de cartons in 1505 gereed kwa-
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men, is er van de fresco's nooit iets gekomen. In 1540 
ondernam Vasari de versiering. Zijn groote fresco's 
zijn gemaniëreerd ; de bewondering voor Michelange
lo heeft den schilder doen vergeten, dat niet iedereen 
het genie heeft van dien meester. In deze zaal zijn 
ook zes groepen van de' Kossi, ccn vriend van Vasari. 
Zij verbeelden de daden van Hercules. De beelden 
der Medici, door Bandinelli en zijn tijdgenooten, pas
sen niet best bij deze mythologische voorstellingen ; 
geheel uit den toon valt echter het moderne beeld van 
Savonarola. 

Van de talrijke andere zalen, die ons werden ge
toond, bleef alleen de herinnering aan ccn, waar Do 
menico Ghislandajo eenige heiligen op de muren ge
schilderd had, ons bij. Bij deze zaal trok ook een deur 
met inlegwerk, meesterlijk gedaan, om hare witmar
meren omlijsting onze aandacht. 

Aan kunstvoorwerpen is in het palcis overigens 
geen gebrek; ofschoon zij op zich zelf dikwijls wel 
waarde hebben, vallen zij tegen, als men ze met die, 
in het Musea Nazionalc aanwezig, vergelijkt. 

(Wordt i'ctvolgd., 

E E N PROEF. 
In het nommer van 23 dezer werd melding gemaakt 

van een onderzoek, dat dc autoriteiten te Leiden naar 
de hechtheid van een nieuw gebouw hadden inge
steld. 

Deze proef was zeker „Amerikaansch". Maar als 
nu arkel en balkon de tweehonderd „opgecomman-
deerden" eens niet hadden kunnen dragen, en inge
stort waren? Was ieder van hen ccn „corpus vile", 
dat al blij mocht wezen ten aanschouwe van „den 
wethouder van publieke werken, den directeur der ge
meentewerken, den inspecteur der bouwpolitie en veel 
bouwkundigen" den nek tc breken? 

Zijn proeven als deze noodig, wat wij allerminst 
toegeven, dan neme men daarvoor als belasting geen 
menschen, dorh levenloozc voorwerpen van gelijk ge
wicht. 

Het komt ons voor, dat er voor de justitie termen 
zijn, om hem, die tot zulke proeven order geeft, ter 
verantwoording tc roepen. 

VEREENIGING VAN GASFABRIKANTEN. 

Een boaderdtal leden waren dezer dagen bij de opening der ver
gadering te Njjmegen tegenwoordig. Met eene korte maar leven
dige herinnering aan de geschiedenis van Nijmegen ala hulde aan 
de door deze stad steeds betoonde levenskracht, opende de Voor
zitter, de heer Cramer, directeur der gasfabriek te Rotterdam, 
de vergadering. 

De ongunstige omstandigheden van den laatsten tjjd beletten 
niet te constateeren, dat de gasfabricege met succes allen strijd 
het hoofd heeft weten te bieden; zoowel eene betere wjjze van 
verbranden van het gas als het waardiger maken van de bij
producten, hebben daartoe veel bijgedragen. En wat de productie
wijze betreft nemen de toepassing van hellende retorten en het 
watergas alle aandacht in beslag; niet minder dan de helft der 
te behandelen vraagpunten hebben daarop betrekking. 

Muntmeters en hooge kolenpr jj/.eu werden in het openingswoord 
natuurlijk niet vergeten. Dat da verhooging van den gaspry's be
langrijke afmetingen zal aannemen, behoeft niet te worden ge 
vreesd, voornamelijk wegens de verhooging van den prijs der cokes. 

De aanvankelijke verwijdering tusschen gas en elsctriciteit heeft 
plaats gemaakt voor een samengaan, waarbij ieder niettemin zijn 
eigen veld van werkzaamheid behoudt. Al heeft de opvoering der 
drukspanning van electrische geleidingen het mogelijk gemaakt, 
dat ook grootere uitgestrektheden van uit één centrum worden 
verlicht en is daarmede tegelijk de electrische tractie ver voor
uitgeschoven, toch behoeft geen vrees te bestaan, dat de toepas
sing van het gas niet meer is uit te breiden, waartoe o. a. een 
middel is te vinden in de invoering van verschillende tarieven 
bjj gebruik tot verschillende doeleinden, hetgeen ook bij electri-
citeitslevering met zooveel succes wordt toegepast. 

Hg de herinnering aan de zoo goed geslaagde gas- en acety
leen-tentoonH telling te Schiedam in September van het vorige jaar, 
sloot zich aan eene verwijzing naar het in September a. s. te 

Parjjs te bouden gas-congres, waar niet minder dan drie leden 
der vereeniging een onderwerp zullen inleiden. 

Naar aanleiding van bet wetsontwerp op de arbeids- en rust
tijden is een request aan de regeering gezonden met de bezwaren 
tegen de voorgestelde regeling voorzoover betreft de gasfabricsge. 

Het vraagstuk van Zondagsrust blijft bestaan met de regeling van 
het drieploegeustelsel, verbonden aan de zich uitbreidende invoe
ring vau den achturigen arbeidstijd. 

Met eene herinnering aan bet nog tot stand komen van bet 
ondersteuningsfonds en aan de viering van het jubileum van den heer 
Breunissen Troost, gasdirecteur te Sneek, was de voorzitter aan het 
einde vao zijn luid toegejoichd openingswoord en kon worden over
gegaan tot de verdere werkzaamheden. 

Uit de'mededeelingen van het bestuur, bleek 0. a., dat de veree
niging thans telt 2 eereleden, 183 gewone leden en 71 buitenge
wone leden; dat is ingekomen een gilt voor de kas der vereeni
ging van de te Dordrecht gevestigde gasmeter- maatschappij, en 
dat de ofticieele vertegenwoordiging van de Belgische vereeniging 
van gasfabrikanten niet zoodanig was als aanvankelijk scheen 
dat het geval zon wezen. 

Het verslag der vorige algemeene vergadering werd vastgesteld 
en commission werden benoemd tot nazien der rekening en ver
antwoording in zake de kas der vereeniging en van het onder
s t e u n i n g s f o n d s . 

De verkiezing van twee redacteuren van „Het Gas", ter ver
vanging van de heeren Salomons en Bolsius, was overbodig, 
wegens het met enthousiasme bij acclamatie herbenoemen dier 
beide beeren als bewijs van groote erkentelijkheid voor de wijze, 
waarop zij hunne taak vervullen. Een crediet werd toegestaan om 
de redactie verslag te doen uitbrengen omtrent het wetenswaar
dige op het gebied der gat fabricage op de tentoonstelling te Parijs, 

Het rapport van de photometrie-commissie had in hooidzaak de 
strekking aan te dringen op vergelijkende proeven op verschil
lende plaatsen, vooral in verband met do zich steeds uitbreidende 
toepassing van bet watergas. Besloten werd een der beide groote 
photometers tot dat doel naar Amsterdam over te brengen. 

De sulphaat-commissie had wegens persoonlijke redenen harer 
leden niet veel Kunnen uitrichten; door gebrek aan financiën, 
was slechts één vlugschrift kunnen worden verspreid, dat evenwel 
voortdurend nog veel gevraagd wordt. U i t de laatste landbouw-
verslageu is trouwens reeds gebleken, dat de rijks land- en tuin-
bouw-leeraaro overtuigd zgn van de beteekenis van den zwavel
zuren ammoniak voor bemesting, maar niettemin bljjtt propagan-
deering daartoor gewenscht. De c o m m i s s i e werd van hare taak 
gedechargeerd, terwijl de zaak in de aandacht van het bestuor 
bluft. 

Aan bet verzoek der commissie voor de normalen om bezwaren 
in te brengen tegen de op de vorige vergadering reeds gedane 
voorstellen, is geen gevolg gegeven, zoodat deze commissie dit 
jaar geen werk heeft gehad. Tot 1 October a. s. is de gelegenheid 
tot het inbrengen van bezwaren nog open. 

Ook de commissie voor het wetsontwerp op de arbeids- en 
russttjjden heeft hare taak geëindigd met bet reeds vermelde adres 
aan de regeering te zenden, zoodat ook die commissie werd 
ontbonden. 

Het verslag van de commissie voor het ondersteuningsfonds 
maakt melding van één ondersteuning, die daarna niet meer 
noodig bleek; van de moeilijkheid om het kapitaal te beleggen 
op het Grootboek en van de nog niet algemeene storting van 
gelden door alle leden der vereeniging, tengevolge waarvan de 
toestand van het jonge fonds nog niet bepaald schitterend ia te 
noemen, vooral met bet oog op de mogelijkheid van eenige ge
lijktijdige gevallen. 

Het bestuur had besloten te blijven bij het besluit der vorige 
algemeene vergadering wat betreft de belegging der gelden op 
het Grootboek, zoodat dit nn zal geschieden. 

Daar de heer Schone niet aanwezig kon zijn, verviel de eerst-
aangekondigde voordracht over het koken met gas, met proeven. 

Bg de voordracht van den heer Moljjn, ingenieur te Gouda, 
over watergasfabricage, kwam deze tot de volgende beschouwingen. 
Uit hoofde van de onzekerheid omtrent den geregelden aanvoer 
van steenkolen voor gasfabricage, gevoegd bij de duurte dier 
grondstof, treedt de wen schel ijk beid om gewaarborgd te zgn tegen 
verrassing, meer dan vroeger op den voorgrond en is hst daartoe 
aangewezen middel: de watergasfabricage. fit ondervinding, 
opgedaan met de watergasfabriek te Enschede, werd de wensche-
ljjkbeid aangetoond om vooral cokes te gebruiken, met een laag 
ascbgehalte. Voorts dat de onttrekking van koolzuur aan het 

fecarbureerd watergas een bezuiniging aan gasolie ten gevolge 
eeft, en dat innige vermenging van watergas en steenkolengaB 

dan verkregen kan worden door de menging der gassen voor hunne 
intrede in net zuiverbuis te doen plaats hebben. 

De op deze voordracht gevolgde discussie deed blijken, dat 
bedoelde menging ook verkregen wordt als een gashouder in dienst 
gesteld kan worden, die zoowel steenkolen-als watergas ontvangt 
en dit mengsel overdrukt in den gashouder,-die tot directe afleve
ring in het buizennet dient. 

Zooals reeds is gezegd, had een groot aantal der aan de orde 
komende vraagpunten betrekking op dit onderwerp. 

De uitkomsten van de productie en de aflevering van watergas 
als menggas konden over het algemeen gunstig worden genoemd; 
ernstige bezwaren hebben zich daarbij niet voorgedaan. 

Bg de beantwoording der vraag naar de laatste verbeteringen 
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in het watergas-procédé aangebracht, waa de heer Molijn ander
maal aan het woord. Spreker lichtte toe het watersrastoestel van 
de Gesellschaft für Linde's Oasmaschinen te Wiesbaden. De 
bijzonderheid van dat toestel is, dat het continneel lichtgas en 
watergas produceert uit niet samenbakkende brandstoffen en zoo
genaamde Lind's lucht, welke laatste, bevattende zuurstof en 
stikstof in gelijke hoeveelheid, door gedeeltelijke verdamping van 
vloeibaar gemaakte dampkringslucht verkregen wordt. Omtrent 
de bedrijfskosten zjjn nog geen gegevens voorhanden. 

Tot heden zjjn bijna uitsluitend watergas-installaties aangebracht 
op fabrieken van grooteren omvang, hetgeen de grond was voor 
de vraag tot welk minimum van productie met voordeel een water-
gas-installutie bjj eene kleine fabriek is op te richten. Vrg° alge
meen werd het groote voordeel in die gevallen ontkend, maar 
eene oplossing zou kunnen liggen hierin, dat in tijden van groot 
verbruik de watergasinstallatie zooveel mogelijk gas levert en de 
steenkolongasproductie zooveel mogelijk wordt beperkt. 

De ervaringen, ofschoon nog zeer beperkt, opgedaan met de 
toepassing van den Pelouze-condunsor voor de afscheiding van 
het watergasteer uit het gecarbureerde watergas, kunnen gunstig 
worden genoemd, mits daarbjj gebruikt wordt eene alleszins 
geschikte olie. 

De in den namiddag aangekomen Belgische gasingenieurs werden 
onder eenige warme historische herinneringen door don voorzitter 
verwelkomd, waarna de vergadering tot den volgenden morsen 
werd opgeheven. 8 

Bij de voortzetting der behandeling van de vraagpunten bleek 
gisteren dat de vorming vau gzerkooloxvde io het watergas, niet 
als een ernstig bezwaar voor de toepa«sing van dat gas moet 
worden beschouwd, daar dit verschijnsel hierbij niet hinderlijker is 
dan ba steeukolengas. En er zjjn wel middelen om den ongun-
stigen invloed op het gasgloeilicht te neutraliseeren. 

De beantwoording der zesde vraag stelde in het licht, dat de 
al af niet volledigheid van de distillatie der carburatie-olie verband 
houdt met den luchttoevoer op den brander, de temperatuur van 
de) toestellen en de kwaliteit van het gas; daarvoor moeten dus 
ve.e tactoren gunstig samenwerken. 

Wat betreft de olie, te gebruiken bij de carburatie van bet 
watergas, werd raeerendeels de voorkeur gegeven aan de Ameri-
kaansche olie boven de Gallicische. Van ervaring omtrent de 
Russische olio bleek niet. 

Ea op het punt van den olieprijs en het steeds voorradig zijn 
van eene voldoende hoeveelheid olie, waren de meoningen nogal 
verdeed. Als conclusie zou kunnen gelden, dat vrees voor olie
tekort vooralsnog ongegrond is en dat de prijs nauw verband zal 
houden met den steenkolenprjja. 

üitroeng werd gediscussieerd over de bereidingskosten van ge-
caruureerd watergas van eene bepaalde lichtsterkts. Watergas is 
op zichzelf altijd duurder dan gewoon gas; maar de vraag, of het 
yoordeehger is voor eene gemeente om eene watergas-installatie 
te maken of de bestaande gasfabriek uit te breiden, moet in ver-
baud met allerlei omstandigheden voor elk geval afzonderlijk 
worden beantwoord. 

Bij de volgende vraag bleek dat het opbergen van carburatie-
olie in gemetselde bassins in plaats van in ijzeren reservoirs, aan-
vsnkeljjk met succes is beproefd. 

Als uitspanning stond op het programma een bezoek aan het 
„Valkhof" en do sociëteit „Burgerlust", dia ook hare hekken wijd 
voor de vreemdelingen ontsloot, evenals de Vereeniging. Een con
cert werd aangeboden met bal na, dat door zjjn geïmproviseerd 
karakter des. te eigenaardiger was. 

De tweede zitting ving onmiddellijk aan met de beantwoording 
van de vraag, betreffende het distilleeren van gas nit andere 
stoffen, met het oog op eventueel gebrek aan steenkolen. 

Uit do antwoorden bleek, dat reeds belangrijke proeven zijn 

fenomen met turf', die zeer kau worden samengeperst. Dit zeer 
elangryke punt leidde tot de benoeming van eene commissie van 

drie leden, ter bestudeering van dit onderwerp. 
De heer Bakhuyzen, van Den Haag, gaf belangrijke inlichtingen 

over de resultaten verkregen met de hellende retorten, waarvan 
bet gebruik leidt tot eene aanzienlijke besparing van arbeid. 

Als aanvulling van zyne mededeelingen van voor twee jaren 
deed de heer Knottnerus nader zijne ervaring kennen met de 
vulling van een gashouder, geplaatst op grooten afstand van de 
fabriek. Het resultaat was, dat het leggen van eene nauwere 
leiding met exhauster aan de fabriek veel voordeel gat boven 
eene wndere leiding, die zonder exhauster noodig zou zijn geweest. 

Uit mededeelingen van den heer Mierlo uit Tilburg, bleek dat het 
gebruik van een gasmotor als drijfdracht voor exhausters uitne
mend heeft voldaan, hetgeen trouwens geheel overeenstemt met 
de vele zoodanige in Engeland voorkomende gevallen. 

Omtrent de bescherming van gasleidingen, die aan de lucht 
zon blootgesteld, ter voorkoming van naphthaline-verstoppingen, 
tengevolge van temperatuors-wisseling, werd deze over het alge
meen wenscheljjk geacht, al doen zich ook gevallen voor, waarin 
het achterwege laten van bescherming geen ongunstigen invloed 
heeft gehad. 

Wat betreft het gebruik van natte of droge gasmeters voor het 
bedrgl van gasmotoren, valt te constateeren, dat dit onderscheid 
niet meer wordt gemaakt. En het bezwaar van schokken in de 

gasleiding bjj gasmotoren, veroorzaakt door de afwisselende af* 
zuiging van de lucht, is te voorkomen door een goeden gaszak 
in te schakelen, om een constanten toevoer van gas daarin te 
onderhouden. 

De heer Oeerlings, van Amsterdam, deed belangrijke mededee
lingen omtrent verschillende branders, naar aanleiding van de 
vragen met betrekking tot de distributie van lichtgas onder hooge 
drukking en de toepassing van prossgas op gloeilicht Zijne con
clusion waren in hoofdzaak, dat in de combinatie van pressgas 
en presslucht de oplossing schijnt te zijn gelegen van de vraag, 
en dat de toepassing binnen zekere grenzen rijp is voor de practjjk. 

Met passeering van eenige vragen, die geen beantwoording uit
lokten, werden vervolgens eenige aanwijzingen gegeven ter ver
mindering van het bezwaar, dat het email der r e f l e c t o r s van de 
lantaarns voor straatverlichting bij het gebruik van kernbranders 
binnen betrekkelijk korten tijd bederft. 

De vraag, of het overweging zou verdienen, om voor de leve
ringen aan de gasfabrieken in Nederland en zij ie koloniën alge
meene technische en andere bepalingen op te maken in den zin 
der algemeene voorschriften, vastgesteld door het ministerie van 
waterstaat, leidde tot het besluit aan de leveranciers tc verzoeken 
eene commissie uit hun midden op te dragen den gasfabrikanten 
een concept van voorwaarden voor te leggen. 

Als plaats waar de volgende algemeene vergadering zal wor
den gehouden, werd bij acclamatie aangewezen 's-Gravenhage. 

Bij de daarop volgende verkiezingen voor het bestuur werden 
gekozen tot voorzitter de beer D. van der Horst, Amsterdam; 
vice-voorzitter de heer Cramer, Rotterdam; penningmeester de 
heer Bauduin, Maastricht; bestuurslid de heer Knottnerus, 
Rotterdam. 

Uitgebracht wordt het rapport van de commissie tot het nazien 
van de rekening en verantwoording van den penningmeester, 
waaruit blijkt, dat het jaar 1899 sluit met een tekort van f 162.78. 
Uit de foelie li ting van den penningmeester bleek, dat voor dat 
tekort onvermijdelijke redenen waren, en dat er andere omstan
digheden zijn, die de toekomst volstrekt niet donker behoeven te 
doen inzien. 

Daar geen andere punten te behandelen waren, sloot de voor
zitter hierop de vergaderiog, na eerst den dank voor zijne leiding 
te hebben ontvangen. 

Thans ging bet naar de gasfabriek en de waterleiding-instal
latie. De wethouder Quack ontving de gasten met een geestdrift
volle toespraak, waarna men zich overtuigde, dat de voorzitter 
in zjjn antwoord niets te veel had gezegd met de b -wering, dat 
de fabriek alle bljjken gaf van eene uitstekende directie door den 
heer Pay ens. 

Na dit bezoek werd een rjjtoer gemaakt en met een banket in 
hotel Berg en Dal nam ook het feestelijk samenzjjn eeu einde. 

(JV R. Ct.) 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den Waterstaat in Nederl -Indië is : 
verleend een jaar verlof naar Europa, wegens langdurigen 

dienst, aan den ingenieur 2e kl. W. H. Kloppenburg; idem wegens 
dringende familie-aangelegenheden 6 maanden verlof naar Europa, 
buiten bezwaar van den lande, aan den ingenieur der Se kl. Jhr. 
A. H. E. van der Does de Bye; 

ontslagen op verzoek, eervol uit 's lands dienst, do ingenieur 
le kl. B. Kersjes. 

benoemd tot opzichter 2e kl. bg de exploitatie van den Staats
spoorweg ter Sumatra's Westkust, de opzichter der Se kl. F. A. 
Fuchs. 

— Hij kon. besluit van 6 Juni zijn banoamd tot gedelegeerde 
der Nederl. Regeering voor na te noemen in 1900 te l'arijs te 
houden congressen: voor het „Congres International de surveillance 
et de sécurité en matière d'appareils a vapour" W. A. M . Piepers, 
hoofdingenieur voor het stoomwezen; voor het „Congres Inter
national d'aqoiculture et de pöche" Dr. P. P. C. Hoek, weten
schappelijk adviseur in visschernzaken; voor het „Congés Inter
national d'Electricité" A. E. R. Collotte, hoofdingenieur der tele
graphic; voor het „Congres International des Minos et de Metal
lurgie" C. Blankevoort, ingenieur der mijoen; voor het „Congres 
International de la Navigation" J. F. W Co u rad, oud-hoofdinspecteur 
van den waterstaat, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
P. H. Kemper, hoofdingenieur van den waterstaat; A. Deking 
Dnra, hoofdingenieur van den provincialen waterstaat in Overysel; 
J. C. Ramaer, ingenieur van den waterstaat; voor het „Congres 
International de la protection légale des travailieurs" H. W. E. 
Struve, inspecteur van den arbeid in in de 3de arbeidsinspectie; 
voor het „Congres International des tramways" J. van Loouwen Jr., 
Rjjks ingenieur voor de spoorwegen. 

— Bjj beschikking van dan Minister van Waterstaat is de civiel-
ingenieur J . H. van Seters te Delft benoemd tot tijdelijk adjunct-
ingenienr bij het maken van den onderbouw en de aardenbaan 
met bijbehoorende werken voor de overbrugging van de Oude Maas 
bij Spijkonisso, en zgn benoemd tot buitengewoon opzichter: C. 
Visser te Buitenpost, bij het verbeteren van de zeeweringen langs 
het Noorderstrand van Vlieland; P. Mulder te Millingen bij de 
werken in den Boven-Kijn, onder Herwen en Aerdt on Pannorden; 
D. de Jong, te Herbayuin, bjj het afbreken en het bouwen eener 
nieuwe steenen directiekeet op de Deeneplaat, A. M . van Veggel 
te Engelen, bij de werken van het kanaal van Engelen naar 
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Henriëttewaard; J . van de Rotte te Zaandam, bjj de werken tot 
het weder op hoogte brengen van de dgken van den Houtrakpolder, 
en C. Broukelman; bij het verruimen der doorvaartopening van 
de Beeksche ophaalbrug over de Zuid-Willemsvaart. 

— De heer W. J . Prins, architect te Putten, is benoemd als 
opzichter over den bouw van het sanatorium op Oranje-Nassau's 
oord, nabij Renkum. 

De civiel-ingenieur Veth, die bjj de verbreeding van den 
Rjjn en de Gouwe met bet toezicht op de werken was belast, is 
thans deels voor de Gouwe, deels voor zaken van algemeenen 
aard bjj den provincialen hoofdingenieur van Zuid-Holland werk
zaam, en hem zal, indien mogelijk nog in dezen zomer, eene 
waterpassing worden opgedragen om van de overeenstemming 
tusschen dijktafels en het profil der verhoogde en verzwaarde 
dgken de zekerheid te verkrijgen. 

De heer R. A. de Ruiter, opzichter aan de gasfabriek te 
Deventer, is benoemd tot directeur der gasfabriek te Bussum. 

— Tot eersten onderwijzer in het smeden aan de ambachts
school te Middelburg is benoemd de heer E . A. Houma, assist.-werk-
meester aan hetRjjks opvoedingsgesticht voor jongens te Alkmaar. 

VACANTE BETREKKINGEN. 

— T e e k e n a a r bij een architect te Amsterdam, zelfstandig 
kunnende ontwerpen. Brieven franco letter O. Z., a/d. boekh. Joh. 
G. Stemler Cz., Amsterdam. (Zie advert, in dit »<>.). 

— Bouwkundig teeke.naar op een ingenieursbureau te 
's-Gravenhage. Salaris A70 per maand. Br. fr. onder no. 103, aan 
het bureau van dit blad. (Zie adv. in dit no.) 

— Aspirant-ingenieur bij den Rjjks telegraafdienst op een be -
zoldiging van ƒ1200 's jaars. 

Zjj, die voor deze betrekking in aanmerking wenschen te komen, 
moeten daarvan vóór 15 Augustus aan den directeur-generaal der 
posterjjen en telegrafie doen blijken, bjj een op zegel geschreven 
adres, met nauwkeurige opgaaf van naam, voornamen en woon
plaats Daarbjj moeten worden overgelegd: een geboorte-akte, ten 
blijke dat de candidaat is geboren in een van de jaren 1872 tot 
on met 1880; een bewijs van Nederlandschap - een bow ijs van 
goed gedrag, na 15 Juni 1900 afgegeven, en het diploma van 
civiel- of werkt uigkundig-i ngun ieu r, verkregen aan de Polytechnische 
School te Delft. 

NAGEKOMEN AANKONDIGINGEN. 
Op ombepaalden datuan. 

Leeuwarden : het bonwen van een pakhui» 
aan het Kuiterskwartier voor da firma L. Jobs. 
v. d. Meulen aldaar. Aanw. 3 Juli Inl. door deu 
arch. H. H. Kramer. 

B u l ü w a r d : een belangrijke vertimmeriog aan 
het woon- en winkelhuis aan de Dijkstraat; het 
afbreken eu weder opbouwen van een pakhuia 
en keuken c. a. voor den heer M. van den Oever. 
Inl. en aanw. door den arch. J. Dijkstra Az., 
aldaar. 

V e r v o l g - d e r u i t s l a g e n . 

H i l l e g e r a b e r g . 26 Juni, het bonwen van 
een gesticht voor ziekt nrerpleging te Hillegers-
berg ia bjj onderhald-che inschrijving in maaaa 
gegund aau den heer M. Brtetveld te Oud-Alblaa 

Maartensdijk (bij Utrecht), 26 Juni: bet 
verrichten van eenige werken in het waterschap 
Maartensdijk. Eenige inschrijver da wed. J . 
Verschuur te Gruenekau ; door de weinige deel
name herbesteding op 10 Jali 1900. 

B O M H U U I . 26 Juni, door den arch A. II. 
Areutsen : bet bouwen van «en villi, op een 
terrein gslegeii aan de Zwarteweg, aid.; ingek. 
10 bilj, als: *. v Schaik f8820, R. Heaaelin-
gen f8767, I- Mouiaaie f8666, Speller en Ploij 
f8636, A. W. J. de Kort f8550, M. v.d. Heij
den f84«D, W Schipper f8350, l.ie ieu Mouia
aie I 8338, A. v. Slingerland f 8330, A. Verbaar 
f7890. Nog niet gegund. Allen te Bussum. 

Sneek, 26 Juni. door burg. en weth. ran 
Wyuibritseradeel: het vernieuwen van de Valbrug 
te Tiroa met daarbij behoorende werken; ingek. 
10 bilj., ah: P. Horduin, Tiras, i'41 55; I'. Prins, 
Sneek, f 8739; Tj. Hofman, Sloten, f 3635; A. T. 
Jonatra, Baard, f 3332; A. Gaaaterlaod Wieuwerd, 
f3293; A. F. Keituina, Oppenhuizeo, f 3119; W. 
W. G. de Boer, idem, f3069; H. Lammertama, 
Bolaward, f3075; K. Bootima, Tiroa, f 2936; H. 
Jeugtma, Oosterend, f2883. Gegund. 

' a -Oravenhace, 26 Juni, door de arch. 
K Meijer en H. E. M. Rademaker: het aioopen 
vau het perceel Noordeinde 48 en htt ter 
pb.attc bouwen van een winktlbuia wet boren-
woiing: ingek. 11 bilj.,ala: A de Haan f 17,400, 
A. C. Paardekooper f 17,380, H. v. Wort.Sche-
veningen, f16,943, J. Stellens f16,500, J. v. 
Roaaum, Looaduinen, f 13,400, H. Ros en W. 
Oudejan f 11,990, H. Snoeck f12,885. Schijf 
cn Wolf f 12,800, Smelting eu Knaap f 12,800, 
N. r. Tienen en A. Keirebyn f12,600, J. J. 
T. Schijn' f 10,837. De overigen te 's-Gravenhage. 

G o u d a , 26 Juni, door burg. en weth.: lo. 
het maken van 65 M. kade- of walmuur „Oude 
Veeratal" langa de rivier „de 1 Jael" met de daar
bij behoorende werken; 2o bet onderbond der 
kade- of walmuren io de gein. Gouda roet de 
daarmede in verband zijnde werken. 

lo.; ingek. 11 bilj, als- Arooldna de Man, 
Watergraafsmeer, f28 870; A. de Mau, idem, 
125,870; Jan kamsteeg. Gieaendam, f22,989; 
Joh. Kamsteeg, idem, f21,870; G. Kamsteeg, 
Ui'nea, f20.990: C. W. den Hoed. Stolwyker-
alois, f19,400; J. J. Duijio, Gouda, f 19,828; 
W A. Verbrnggeu en G. Alblaa, Waddingsreen, 
119,240; W. Bokhoven, Gouda, f 18,969, J. H. 

de Wilde, idem, f 17,442; H. J. Neder horst Jr., 
Stolwijkeraluis, f 16,816 Gegund. 

2o; ingek 4 bilj., als: C. W. den Hoed 
f3900, J. H. de Wilde '3782, J. J Duijm 
f3728, W. Bokhoven f2758. Gegund. 

I.liuuitlen, 26 Juni, door den arch. P. A. 
Timmer» te Amsterdam: het bouwen van een 
woonhuia aan den Rijkattraaatweg aldaar; ingek. 
3 bilj., als: CDU, IJmuiden, f 8700; K. Zeeman, 
Helder, f 7588; Kistenmaker en Blaauw, IJmuiden, 
f6967. 

Vdiravenhage, 27 Juni, aan het depart, 
van waterstaat: lo. het onderhoud eu herstel 
der Rijkarivierwerken van den Waterweg langs 
Rott-rdani naar zee, langs de Nieuwe Maaa, het 
Scheur eu aau den Hoek vaa Holland, van 1 
Juli 1900 tot en met 31 Dec. 1933; perc. 1; 
ingek. 6 bilj, ala: H. de Kluiver, Sliedrecht, 
f 103,500; H. de Waal, Zaltbommel, f 102,000; 
W. Volker, Sliedrecht, f 98,600; L. Volker Jz., 
Maaraaen, f95,000; J. van der Plaa, Hardinks 
veld, f 94.450; J. P. de Groot, Giesaendam. f 92,800. 
Ram f86.500. 

Perc. 2; iugek. 2 bilj., ala: A Volker Lz., 
Sliedrecht, eu P. A. Hu, Goriuchem, f 440,000; 
C. van aer Plas jr., Hardiukareld, f435,449. 
Ram. f426,500, iu de drie en een half jaar. 

2o. bet ver.eu vau dea metalen bovenhouw 
der brug uver het Heualeaach kanaal, ouder de 
gemeente Nederbemert; iugek 15 bilj , ala: K. 
A. taa Rijswijk, Heusden, f 1870; W. J . van 
der Ham, Haarlem, f 1780; L. van Splunder, 
Sliedrecht, f1773; i'. A. vaa Velaeo, Haarlem, 
f 1756; J. C. vaa Laarhoven, Heusden, f 1743; 

P. Engelen, Hemden, f 1690; F I.uyt, ideaa, 
f1685; Pb. J. 'imp, Utrecht, f1662; L. van 
Alten», Hooge Zwaluwe f 1648; S. Goldsteen, 
's-Gravenhage, f 1642; J. J. Koch, utrecht, f 1622; 
A. van Altena, Gorinchem, f1592; M. Bouts, 
Hlerik, f L540; M H. Kysrogel, Rumpel, f 1537; 
G. Kamphui», Gorael, f1396. Ram. f1800. 

Assen, 27 Juni: lo. het vervangea van de 
beachoeiing tusschea de Dieverbrug en den rijka-
loanal aldaar door ateeenstapeling tegen be
schoeiing behoorende tot de werken vao de 
Drentsche Hoofdvaart in de gemeente Diever 
provincie Drenthe; ingek. 4 bilj-, ala: P. R. 
Offringa, Smilde. f2675; H. Jaloingb, Assen, 
f2650; H. de Herder. Groningen, f2584; R. 
Hunze, Ass-n, f2525. Kam. f2300. 

2o. de herstelling van de deuren en aanala-
gen der Molenwijktluia behoorende tot de wer
ken van de Drentsche Hoofdvaart in de ge
meente Smilde, provincie Dre-ithe; ingek. 2 bilj., 
ala: H. Jaloingb f1385, P. R Otfringa f 1295. 
Kam. f1200. 

Eachareu, 27 Juni, door den bouwk. M. 
Bulkena te Gaaael, voor den beer C. van Ierael: 
het boawen van ten burgerwoning met achter-
houw; ingek. 4 bilj., als: ! . Ganssen, Neerloon, 
f2697; G. Wientje», Over Asselt f2360; af. 
Hubera, Heumeu, f2263; G. Willeins, Gaasel, 
f2159. Gegund. 

Slochterea, 27 Juni, bet vernieuwen van 
de bouten draaibrug iu den Hamweg over het 
Slochterdiep te Lagezand gein. Slochteren; ingek 
2 bilj., ala: A. Niegertjes, Scharnier, f 995; E. 
Tulp, Groningen, f 946. Gegund. 

Barueveld, 28 Juui: de levering van onderlegplaten, atalan schroef- ea haak bouten voor 
deu apoorweg Nijkerk—Ede, in 3 perc. 

Perc. 1, Perc. 2, Perc. 3, 
125,000 KG. 30,000 KG. 40,000 KG. 

atalen onder- stalenachroef- atalen baak-
platen, bouten. bouten. 

— f 21.35* Esjlnveiler Eisenwalzwerk, Eichweiler, 
Actiën Geselschaft, bij Aken, 
Société Anouyiue d'Ougrée Marchaye, Oügrée. 
Société Anonyme de la fabrujue de boulous de la Blan-

cbiaaerie, Mareioelle, 
Sjciété Anonyme dea acieriea d'Angleur, Pillear, 
Société Anouyme dea boulooneriea de la Croyère, la Croyère, 
Geveka en Co., Amsterdam, 
Smit en Blok, idem, 
Mennen» en Co., Hotterdam, 
Punks eu Hueck, Hagen, 
Société Anouyme dea Boulonneriea Forgca et Ateliers de 

Construction da Nord, Marchienne aa Poot 
Soeiè.é Anonyme des Forges teliers et Boulooneriea Cam-

bier. Norlauwelz, 
Union Actieo Gesellschaft für Bergbau Eiaen- en Stahl-

industrie, Dortmund, 
Everta en Van der Weyden, Helmond, 
Société Anonyme dea Laminoire du Ruan, Monceau aar 

Sambre, 
Hendrik van Thiel, Helmond, 
Friedrich Krupp, Essen, 
Gebroeder van Thiel, Helmond, 
Brute en Kapperaer, Eisen, 
Société Anonyme d̂ s Uainei Boulooneriea et Fonderiea, 

La Louvière, 
Hochuuier Vereiu lür Bergbau und Guasalahl Fubrikation, 

Bochum, 
• per 100 KG , f per 1000 KG. 

/ 14,302.89 

„ 13,581.25 
4920.— 

/ 17.20' 

6640. -

f 13,125.— — 

15,312.50 

117.—t -

4745.— „ 6055.— 
6385.— „ 6948.— 
6334.60 — 

7050.— — 

6880.— — 

20.—* „ 20.45 

5760.— M 7160.— 

183.—f „ 17».—f 

., 6996.— 
17.-* „ 14 75* 

8367.— 
210.40-;- — 

179.—f „ 171.60 
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Oldeboorn, 27 laoi, door den arch. M. K. 
de Jong : bet bouwen eener stoomzoivelfabriek 
aldaar. Laagste inschrijver Sj. Kuindersma Joure, 
f34,849. Gunning 3 Juli te, 

Ilokknni, 27 Juni, door den burgemeester • 
a. trottoir langs de Diepawal; ingek. 10 bilj., 
als: Wed. J. T. v. d. Meg IH75, H. P. de 
Vriee f866, P. Kreeft f847, J. T . d. Werft" 
f833, A. Oaiuga f830. J. A. v. d. Werfrf8lfi. 
D. G, v. d. Werk f787, G. H. Vollmer f748, 
S. Cupery, Ee, f734, S. Erich f724 Gegund. 

b. vernieuwing van het Kaïreaadsbrugje; ingek. 
11 bilj.. ala: P. Kreek f947, K. Pranger f9*4; 
Wed. v. d Merj f 895, H. P. de Vries f 8B4, 
Jan r. d. Werfff849, G. H. Vollmer f798, J. 
A. v. d. Wer.ï f 798, S. Erich f 794, A. Osinga 
f786, D. G v. d. Werft" f759, S. Cupery, Ee, 
f727. Gegund. De overigen te Dok kam. 

Rotterdam, 28 Juni, door den arch. W. 
C. Coepijn: het bouweu van een achool met 
negen lokalen alsmede twee dubbele panden ad. 
Marineatraat voor de vereeniging „Een school 
met deu Bijbel" te Feijenoord en Hilleslnis; ingek. 
5 bilj, als: C. Post f42,500, W. A. Vrolijken 
Zoon f42.498. Punt en Breur f42,000, A. 
Langejan f38,950, B. Muis f38,177. Allen te 
Rotterdam. 

Haarlem, 28 Juni, door den arch. J. t. d. 
Ban, voor rekening van den heer I) Hogenbirk Jr : 
het bouwen van een smederij met magazijn, 
bergplaats eu bovenwoning, Zijlstraat 17. laagste 
inschrijver Kaptein f 12 773. 

Scliinneii, 28 Juni: de vergrooting der pa
rochiekerk voor St. Ik.iiiisi'is; Mestrum, Venlo, 
f25,500. 

Xnnnpeet, 28 Juni: het bouwen van een 
achool en onderwijzerswoning te Hulshorst, gem. 
Ermelo ; ingek. 22 bilj. als: G. Wassink, Amers
foort, f 12,600; E vaa de Pol, Putten, f 12,050; 
M. J. Lindeohotina. Apeldoorn, f 10,910; M. Jeta, 
idem, f 10,210; H. ten Harmse, idem f10,085; 
N. B. J. lerberts. Hilversum, f9180; H. Draak, 
Ermelo, f9350; J. Veneman, Apeldoorn, 19098; 
C. Paul, idem, f9009; K. van den Berg, Putten. 
f8400; J. E. tan de Weijer, Harderwijk, f 8296; 
H. Nuhoti, Ermelo, fS2C0; wed. I. Kok, Harder
wijk, f8196; J van den Berg, Ermelo, f8160; 
G. Viscb Harderwijk, I 8000; H. .1. Buitenhuis, 
Nunspeet, f7972; H. van dtrXoirn. Harderwijk, 
f7790; J. G. Raaijcn, idem, f7750; B. Smiuk. 
idem, f7749; C. Kok, idem, f7740; D. von 
Muicbing, idem, f 77.J2; G. van L'nen, Zwolle, 
f7398. Kam. f8130 

Zwolle, 29 Juni. a. het bouwen van een 
twetde waUrkeering bij het valschut in den 
noordelijken kanaaldijk vsn het kanaal ran 
Alincl i vair de Pruisische grens bjj de krniaing 
met de Loolee en het verhoogen van de schuif 
in dat valschut; ingek. vyf bilj, als: H. A. 
Averdijk, Wijhe, f 51150; J. H. Wehrmeijer, Stad 
Almelo, f 5779; J. Kuipers, id., f 63CO; B. L. 
Buyroets; Ambt Almelo, f 6500, en E. ten 
Zijthoff en Zn., Deventer, f 6775. Kam. f 5575. 

b. bet makeu ran een ijzeren brug met steenen 
landhoofden, ter vervanging tan de houten brug 
oo. 6 over de Hollander graven, io den rijksweg 
van WierJen naar Almelo, eu het vervangen 
van brug no. 11 in den rijksweg van Almilo 
naar Borne door een duiker vau cement ijzer, 
beboorende tot de groote rijkswegen in de pro
vince Overijssel; ingek. 11 bilj , ala: R. Hnnse 
Assen, t'7999; G. Peteri C i , Deventer, f7998 
W. Arntz, Milligen, f 7879; B L. Bnyvoeta 
Ambt Almelo, f 7777; I. Elk ail, Stad Almelo, 
f 7720; II. A. Averdijk, Wijhe, f 7600; J II 
Wehrmeijer, Stad Almelo, f 7514; Tennis Mol, 
Genemuiden, f7500; J Kuipers, Almelo, f 7444; 
F. ten Zijthoii', Deventer, f7169; H Westenberg 
en J. Kikkert Jz., Almelo, f7137. Kam. f7200. 

Hooseveen, 29 Juni: het bouwen van 
brugwachter- en arbeiderswoningen volgens bestek 
no. 3 en no. 4. 

No. 3 No. 4 
ƒ 495 — 
„ 816 
,. «76 
„ 780 
., 814 
„ 716 

pany Limited te Rotterdam van nit de Hooge-
veeiische vaart aan de Schutttreek naar den 
s| oorweg; ingek. 4 l ilj , als ('. v. d Veen, Ken-
ruin (Gr), f 16,987; A. Paston, Stedum (Gr), 
f15,812; A 8 Schaafsma. Harlingen f 14,60(1; 
C. ter Horst, Zwolle, en Gebr. Aberson, Steen wijk, 
f14.560. Gunning aaagehouden. 

Euseheue, 29 Juui: het bouwen van een 
heerenbuis grlsgrn aan den Hengeleschen atraat-
weg aldaar voor den her I. Riteudaal, 
onder beheer van den arch. R. van der Woerd 
Hzn. te Enschede; ingek. 10 bilj., ala: II. 
11 >i 1st ij ii eu B. Groeliker f 13,897, G. Dxrksrn 
f12.891, H. ten Cate flr,880, B. J. Turin 
f12,546 J. H. Varvik f 11,978, J H. en A.J. 
Kggiuk f 11 860, W. A. Tbomasson W Z D . f 11,800, 
G. J. Ticheler en G. Lemmink f11 600, G. J. 
Bos f11,590, T. II .crania f 11,250. Gegund 
Allen te Enschede. 

M E D E D E E L I N t i E N . 
BIJ onderbaiidsche aanbesteding ia aan P. en 

W. Dijker, aannemera te Arnhem en Zwolle, 
door de maatsch. tot eipl. van SS. opgediagen 
het vervangen van 2 va-te bruggen op de lijn 
Utrecht—Arnhem voor f16,480. 

Bouwkundig: 

T E E K E N A A R . 
Op een Ingenieursbureau te 's-Gra-

venhage wordt dadelijk g e v r a a g d 
eon bekwaam KOLYVKIJXD1U 
T E E K E X A A K . Balar a aanvan
kelijk / T O p'-r maand. Brieven met 
korte levensschets en getnigschr ften • 
onder No. 103, aan het Bureau van | 
dit blad franco in te z-mlen. 

35*e JAARGANG N - . 27. ZATERDAG, 7 Juli 1900. 

Bij een Architect te Amsterdam, 
waar oogereer elf jaar een teekenaar 
onafgebroken werkzaam was, is plaat
sing voor een 

in staat zelfstandig te ontwerpen en 
goede detaillist. Kennis van perspectief-
en ornamentteekenen strekt tot aan
beveling. Brieven franco onder lett. 
O Z, met opgave van verlangd salaris 
en referentiën a/d. Boekh. JOH. 6. 
STEMLEB Cz., Amsterdam. 

E P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

R O T T E R D A M . 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-6AX0VENS, 
Bekroond met den hoog sten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille DOR-
DBKCHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met ui tr i jden 
den bakvloer en Draaiovens . 

eer. 

Sieders 
F. Mulder 
E. v. Dorsten 
B. Nijineier 
G. W. ter Stege 
J. -Nijuieyer 
A. v. Aalderen 

f 862 
„ 890 
„ 759 
„ 798 

545 

Massa. 
/ 1075 
„ 1556 
„ 1498 
„ 1600 
„ 1550 
„ 1500 

Gunning aangehouden. Allen te Hoogeveen. 
Hooseveen, 29 Juni: het graven van een 

kanaal voor The Griendtsveen Motilitter Com-

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Ruyterkade, A M S T E R D A M , Filiaal: 30 Rokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van eompleete Badinrichtingen. —Privaat-Inrichtingen.— 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.— 
Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — V E R W A R M l N t t en V E N T I L A T I E . 
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende pry ze n 

Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

Y A N R I J N & Co., SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. Glasverzilverlng 

Kantoor en Maoazun lilocmkweeker- . . 0 

straat Mb.ld:Nieuwe Binnenweg.
 v 0 0 r d e » P " ' , r « eesten. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S , enz, enz. 

BECKER & BUDDINGH 
Aruhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E R P A S - U O E K M E B 1 ' 
rnn AHDiaa 

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

LANDMETERS, TEEKENAARS, •**> 
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. 

REDACTEUR : F . W . VAN GEXDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: liureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
f $*~J v o o r Helgie /6 .50 en voor ds overige landen der I'ost-unie, 
met inbegrip van Xederlandscli-Indiö en Transvaal, ƒ7.50. Afzonder
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REISHERINNERINGEN 
DOOR 

A. W . WEISSMAN. 

III. 

F l o r e n c e . 
(Vetvolg vnn blads. 205.) 

In de Via clcl Proconsoio vinden wij het Palazzo 
Gondi, door Giuliano da Sangallo in 1490 begonnen. 
De rustieke blokken zijn hier minder forsch dan bij 
de vroegere paleizen, en blijven tot de beide be
nedenste verdiepingen beperkt. De binnenplaats, met 
haar zuilen, is fijn gedetailleerd 

Dicht bij dit gebouw leidt de Borgo de' Greci oost
waarts naar de Piazza Santa Croce. Hier zien wij een 
der meest beroemde gedenkteekenen van Florence 
voor ons. Midden op het plein is in 18O5 het stand
beeld van Dante geplaatst, welks onthulling Potgie
ter de stof leverde tot zijn bekend dichtwerk. Dat het 
standbeeld den dichter waardig zou zijn, zal wel nie
mand durven beweren. Met een theatraal gebaar, dat 
vooral bij Duitsche heldentenoren in cere is, wikkelt 
Dante zich in zijn mantel, het hoofd naar links ge
wend, alsof hij iemand een uitdaging doet. Vier 
leeuwen als poedelhonden zitten op de hoeken van 
het voetstuk. 

De kerk Santa Croce werd in 1294 door Arnolfo di 
Cambio begonnen, en in 1442 voleindigd op den 
gevel na, die van 1857—1863 werd uitgevoerd. Men 
heeft zijn best gedaan, „in stijl" te werken, maar de 
gevel, eigenlijk ccn opeenstapeling van gelijke recht
hoeken, is geen fraai stuk werk. N o g minder bevredi
gend is de klokkentoren, in 1847 voltooid. 

Het inwendige dezer kerk, die voor de orde der 
Franciscanen werd gebouwd, is bijzonder indrukwek

kend. De drie beuken worden door achtkante pijlers 
gescheiden. Aan den ooslclijken muur van den kruis-
beuk sluit zich de hooge, doch ondiepe polygone 
koornis, cn aan wederszijden daarvan zijn telkens vijf 
vierkante kapellen geplaatst. 

De middenbeuk, bijna 20 M. breed, heeft ccn zeer 
aanzienlijke afmeting, wanneer men bedenkt, dat die 
van den dom te Keulen 7 M. minder is. De kerk is 
niet overwelfd, en overal ziet men tegen de spanten 
aan. 

De verlichting der kerk geschiedt door vele ven
sters. De zijbeuken hebben voor iedere travee afzon
derlijke daken, die loodrecht op de as der kerk staan. 

Dc talrijke grafteekenen maken de kerk tot een 
waar mausoleum. In den zuider zijbeuk, wiens alta
ren, alle op geregelde afstanden geplaatst, telkens 
door twee Korinthischc zuilen met frontons omgeven 
worden, vinden wij, tegen den muur, het grafteeken 
voor Michelangelo, in 1570 naar het ontwerp van 
Vasari opgericht. Op een eenvoudig voetstuk zitten 
de schilderkunst, de beeldhouwkunst en de bouw
kunst, voorgesteld door drie vrouwen, die wel ka
rakter hébben. Dit voetstuk draagt een sarcophaag 
in den trant van die der Medici, door een borstbeeld 
van Michelangelo bekroond. Men mist hier de liggen
de figuren, die in San Lorenzo zulk ccn fraai effect 
maken. Niet geslaagd is de bcklecding van den 
achtermuur, die wat al te zeer aan een schoorsteen
mantel doet denken. 

Wat verder bevinden zich twee moderne grafteeke
nen, dat van Dante door Ricci en dat van Alfiëri door 
Canova Dante ligt echter niet hier, maar te Ravenna 
begraven. Deze beide monumenten, uit de eerste helft 
der 19e eeuw, zijn al bijzonder zoetelijk. 

Dan is de predikstoel, tegen een der pijlers daar
tegenover, ccn ander werk! Benedetto da Majano 
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heeft hier getoond, hoe de Renaissance rijkdom met 
waardigheid kon verbinden. Het eigenlijke gestoelte, 
geheel in marmer uitgevoerd, wordt gedragen door 
sierlijke consoles, waarop Korinthische zuilen rusten: 
Tusschen deze is telkens ccn paneel geplaatst waar
op een tafereel uit het leven van den H. Franciscus 
werd verbeeld. Deze pancelen zijn geheel in den geest 
van Ghiberti opgevat; het zijn eigenlijk schilderijen 
in marmer, die met de grootste uitvoerigheid werden 
behandeld. In het bijzonder het paneel, waar voorge
steld is, hoe Franciscus door Innocentius III wordt 
ontvangen, munt uit door levendigheid en natuurlijk
heid. Maar toch zouden deze tafereelen misschien nog 
beter voldaan hebben, indien een van Benedetto's 
tijdgenooten ze als fresco's op een muur had geschil
derd, Het decoratieve bijwerk is echter bijzonder ge
lukkig. 

Tegen den muur van dezen zijbeuk ziet men Do
natello's marmeren relief „Maria Boodschap". De om
lijsting spreekt van een zeer vrije opvatting der an
tieke vormen. Zoo bestaan de kapiteelen der pilasters 
uit maskers, terwijl de basementen eigenlijk omge
keerde Jonischc zuilhoofden zijn. In plaats van canne
lures werden schubben toegepast. Alle geledingen 
van het hoofdgestel zijn versierd, waarbij vooral de 
eierlijst, die in de fries voorkomt, ccn eigenaardig 
effect maakt. De prachtige knielende engel en de 
schuchter terugwijkende H. Maagd zijn al van ouds 
beroemd. 

Het laatste vak van dezen zijbeuk wordt ingeno
men door het graftecken, dat Bernardo Rossellino 
voor den in 1444 overleden Lionardo Bruni, secreta
ris van Florence, maakte. Het bestaat uit ccn nis, 
welke door Korinthische pilasters en ccn rijkversierde 
archivolt wordt omlijnd. Het plint vertoont kinder
figuurtjes, die festoenen dragen, ccn motief, dat later 
dikwijls herhaald is. Up de archivolt houden grootere 
kinderfiguren ccn krans met een wapenschild. In de 
nis is de overledene als slapende op een door twee ade
laars gedragen legerstede voorgesteld. Dit beeld geeft 
een hoogen dunk van Rossellino's bekwaamheid. In 
de archivolt werd, in flauw relief, de Madonna met 
engelen aangebracht. 

In dc kapellen noordelijk van het koor heeft Giot
to fresco's geschilderd. Jaren lang waren zij door wit
kalk bedekt, en pas tusschen 1842 en i860 zijn zij 
daarvan ontdaan. Men heeft de schilderwerken ge
restaureerd, waardoor misschien wel hier en daar wat 
van het oorspronkelijk karakter verloren is gegaan. 

De fresco's zijn uitingen van ccn man met ernstige 
en diepe gedachten ; lijnen en kleuren zijn geen doel, 
maar middel. Groote verscheidenheid vertoonen de 
figuren niet, en van studie naar de natuur is haast 
geen sprake. De aangezichten zijn naar bepaalde ty
pen, die telkens wederkceren, gevolgd ; ook de plooien 
der gewaden werden naar vaste regels geschikt. Plan
ten en dieren heeft Giotto slechts gebrekkig weerge
geven. 

Wanneer ondanks dit alles zijn werk toch diepen 
indruk maakt, dan komt dit door de grootsche op
vatting van het geheel, door de oprechtheid, waar
mede de schilder zich geeft door de overeenkomst, 
die er bestaat tusschen de versiering en dc haar om
gevende bouwkundige vormen. 

Giotto is geboren in een tijd, toen de mystiek bloei
de ; toch is zijn werk niet mystiek opgevat. Wel 
spreekt de geloovigheid der middeneeuwen er uit. Een 
fresco vertoont St. Franciscus, die op zijn doodsbed 
ligt. Monniken met kruis en banier omgeven hem. 
Renigen van hen raken de stigmata der voeten aan, 
een andere peilt met de hand de wond in de zijde. 

Maar de figuren zijn slechts omtrekken, met eenige 
schaduwen. 

Andere fresco's geven tafereelen uit het leven van 
Johannes den Dooper en Johannes den Evangelist 
weer. Een der eigenaardigste voorstellingen is die, 
waar het hoofd van Johannes den Dooper op een 
schotel aan Herodes, die onder een overhuiving aan 
tafel zit, getoond wordt. Links bespeelt een jong man 
een strijkinstrument, rechts ziet men Herodias, in een 
lang gewaad. 

In den noordelijken zijbeuk trekken de aandacht 
het graftecken van Leone Batista Alberti en dat van 
Carlo Marzuppini. Het eerste is merkwaardig om den 
persoon, die er onder rust en die, als architect de 
theoretische grondslagen der i6e-ecuwsche Renais
sance legde. Het tweede heeft slechts kunstwaarde, 
en is het meesterstuk van Desiderio da Settignano. 
De hoofdvorm is weder ccn nis, die de sarcophaag, 
waarop het beeld van den overledene rust, omsluit. De 
motieven zijn dus aan het monument van Rossellino 
ontleend, doch de opvatting der onderdeden is in 
vele opzichten anders. 

Wij verlaten de kerk door eene deur aan de zuid
zijde en komen dan in de kloostergang der vroegere 
Franciscanen. De arcaden hebben segment-bogen, uit 
afwisselend licht en donker gekleurd marmer samen
gesteld. De kloosterhof is met bloemen beplant, en 
ccn laan van geschoren boompjes leidt naar de vroe
gere kapittelzaal, Brunellcschi's vermaarde Cappella 
dei Pazzi, die, toen wij haar bezochten, gerestaureerd 
werd. In 1420 voltooid, is dit gebouw ccn der eerste 
werken der Renaissance, die hier reeds met haast 
onberispelijke zuiverheid is toegepast. De loggia vóór 
de kapel rust- op Korinthische zuilen cn pilasters, en 
wordt door ccn tongewelf gedekt, dat in het midden 
een koepel heeft, die door della Robbia met fayences 
versierd is. Om dit tongewelf te kunnen aanbrengen 
was ccn hoog attiek noodig, dat ccn bijzonder eigen
aardig effect maakt, daar op de kroonlijst korte pijlers 
geplaatst zijn, welke ccn pannendak dragen. Tusschen 
die pijlers door is de koepel zichtbaar. 

De plattegrond van het gebouw is een Grieksch 
kruis, met een koepel in het midden. De muren zijn 
bepleisterd en met pilasters van grijzen zandsteen, ge
heel naar dc antieke Korinthische gevolgd, versierd. 
Het interieur is wat kaal. In het voormalige refecto
rium zijn verscheidene oude schilderijen opgesteld. 

Noordwaarts van de kerk, aan de Via Ghibellina, 
bevindt zich het huis, dat Michelangelo voor zijn neef 
en erfgenaam Lionardo kocht. Het is sedert in de 
familie Buonarroti gebleven, en bij het uitsterven 
daarvan aan de stad Florence vermaakt. De nazaten 
van den grooten meester hebben hier veel, wat op 
hem betrekking heeft, verzameld. Er is hier, naast 
veel, wat werkelijk bezienswaardig is, ook heel wat 
dat minder beteekenis heeft. 

Natuurlijk steit de bezoeker het meeste belang in 
datgene, wat van Michelangelo's eigen hand afkomstig 
is. Het relief, Herakles met de Centauren strijdend, 
door den kunstenaar op zeventien-jarigen leeftijd ver
vaardigd, is als compositie te onrustig. In de forsche 
spieren der strijders herkent men reeds ccn der eigen
aardigheden van den beeldhouwer. 

Zeer werd onze aandacht bezig gehouden door de 
teekeningen. Er zijn hierbij vele ontwerpen voor ge
bouwen of onderdeden daarvan. Michelangelo had een 
geheel andere wijze van tcekenen dan wij. Zijn lijnen 
zijn grof, ongelijk, dikwijls blijkbaar niet met de trek
pen, doch met ccn vceren pen ten papiere gebracht 
Aan opwerken is niet veel gedaan ; hier en daar wat 
grijze of bruine tint; ziedaar alles. Met zijn keurig 

handschrift heeft Michelangelo overal zijn bedoelin
gen verduidelijkt. Onder de opmerkstelijkste ontwer
pen behooren die voor de sacristie van San Lorenzo, 
voor de Bibliotheca Laurenziana en voor de verster
kingen van Florence. 

De Casa Buonarroti wordt te vier uren gesloten. 
Het was prachtig weder, en daarom besloten wij dien 
dag niet meer kunst te gaan zien, doch ccn wandeling 
in de omgeving der stad te maken. De electrische 
tram bracht ons naar de Piazzale Michelangiolo. Dit 
plein is op ccn aanzienlijke hoogte aan de overzijde 
van de Arno gelegen. De rivier bevat slechts zeer 
weinig water, en op de meeste plaatsen is het kiezel-
bed zichtbaar. Buiten de Porta San Niccolo begint een 
prachtige schaduwrijke weg omhoog te gaan, die op 
de Piazzale uitkomt. 

Van dit plein geniet men een der schoonste ge
zichten op Florence. Om den man, naar wien het ge
noemd is, te ccren, werd hier een gedenkteeken ge
plaatst, samengesteld uit afgietsels in brons van eeni
ge zijner marmerwerken. Dit is een smakclooze hulde. 
Kon Michelangelo zijn David boven zijn graven der 
Medici zien staan, hij zcu met deze samenvoeging 
zeker niet tevreden zijn. 

Zoo kan men in of buiten Florence nergens gaan, 
zonder kunst op zijn weg te ontmoeten. Niet ver van 
het plein, nog hooger, zagen wij twee kerken liggen. 
De eerste bleek te zijn San Francesco al Monte, een 
werk van Simone Pollajuolo, gezegd il Cronaca. Zij 
is een basiliek zonder gewelven, wier bekapping van 
beneden zichtbaar is. De pijlers hebben Dorische pi
lasters met eigenaardige lange kapiteclhalzen, de ven
sters van den middenbeuk zijn van binnen bekroond 
door de afwisselend driehoekige en segmentvormige 
frontons, die in de iöe-ecuwsche Renaissance zulk 
een groote rol zouden spelen. Michelangelo bewon
derde dit interieur boven andere, naar Vasari bericht. 
Er is hier inderdaad met betrekkelijk geringe midde
len, een groot effect bereikt. 

Nog hooger op den berg, reeds van verre door haar 
met veelkleurig marmer bedekten gevel de aandacht 
trekkend, ligt de vermaarde kerk San Miniato al 
Monte. 

Men bereikt eerst ccn pcort, die toegang geeft tot 
het kerkhof van San Miniato. Alleen de westelijke 
gevel van het gebouw heeft zijn versiering met mar
mer gekregen. Het schijnt, dat men reeds van den 
aanvang af de overige gevels onversierd heeft willen 
laten. 

De kerk is een basiliek van betrekkelijk bescheiden 
afmetingen en niet overwelfd. Een kruisbeuk is niet 
aanwezig en het koor is een halfronde nis. Tusschen 
de beuken wisselen zuilen cn pijlers af. Op iedere 
twee zuilen volgt een pijler, die als uit vier halve 
zuilen is samengesteld. Deze pijlers zijn met bogen 
over den middenbeuk verbonden. Op deze bogen 
rust het dak. 

Een uitgestrekte krocht bevindt zich aan de oost
zijde, zoodat de kerk ccn werk der 12e eeuw moet zijn. 
Van binnen is overal marmer, deels in platen, deels 
als mozaïek aangebracht, wat, gevoegd bij het mozaïek 
in het koornis, aan het interieur een ongemecnen rijk
dom geeft. In den middenbeuk, tusschen de twee 
ingangen naar de krocht, heeft Michelozzo Michelloz-
zi, een der vaders der Renaissance, in 1448 een fraaie 
altaaroverhuiving van wit marmer opgericht. 

De vensters van het koor zijn niet met glas, doch 
met dunne marmeren platen gesloten, die bijna geen 
licht doorlaten. Het mozaïek daarboven, God den Va
der, Maria en San Miniato voorstellende, komt daar
door des te beter uit. Een zeer oud marmeren ge

stoelte staat aan de zuidwestzijde van het koor. 
Aan de noordzijde der kerk heeft Antonio Rossel

lino in 1466 een kapel gebouwd, die aan San Giacomo 
gewijd is. Haar plattegrond is ccn kwadraat met drie 
ondiepe nissen. Een kleine koepel op pendentifs vormt 
de bedekking. Luca della Robbia heeft de pendentifs 
met prachtige terracotta's gevuld. 

De noordelijke nis bevat het altaar, de oostelijke 
het graftecken van den kardinaal Jacopo da Porto-
gallo, een meesterwerk van Rossellino, die hier het 
motief, dat wij reeds in Santa Croce aantroffen, op 
fraaie wijs gevarieerd heeft. De omlijsting van de nis 
werd eenvoudig gehouden, doch achter de sarkophaag 
met het beeld van den overledene kregen pilasters met 
Korinthische kapiteelen ccn plaats. Twee prachtige 
engelen knielen op de hoeken van het hoofdgestel. 
Twee anderen houden het medaillon met de madon
na. Het minst fraai is het gebeeldhouwde, schijnbaar 
opgenomen gordijn, een motief dat in de 15e eeuw 
zeldzaam voorkomt, doch later vaak werd toegepast. 

Op den zuidelijken muur der kerk vindt men fres
co's uit het begin der 15e eeuw, die echter zeer ge
leden hebben. Slechts Maria, St. Franciscus, Johan
nes de Dooper, Johannes de evangelist, St. Antonius 
en St. Jacobus zijn nog te onderscheiden. 

In de sacristie, aan de zuidzijde gelegen, schilderde 
Spinello Aretino, dus genoemd naar zijn geboorte
plaats Arezzo, een reeks van fresco's, die de verheer
lijking van den H. Benedictus bedoelen. Deze tafe
rcelen, uit dc 14e eeuw, herinneren in vele opzichten -
aan het werk van Giotto. In levendigheid van voor
stelling winnen zij het misschien, ook is de tcekening 
der figuren beter, doch de verhevenheid, die Giotto's 
scheppingen steeds vertoonen, ontbreekt. 

(Wordt vervolgd.) 

BESCHOUWINGEN OVER BOUWKUNST. 
Een vijf, zes jaar geleden kon men in de weekbla

den, die hun lezers onder het groote publick zoeken, 
telkens beschouwingen over bouwkunst, in den regel 
ter ophemeling van den toen in wording zijnden „nieu
wen stijl" vinden. Sedert verflauwde tie ijver der 
schrijvers, om alleen in de dagen der openbaarmaking 
van het Amsterdamchc beursontwerp weer wat aan 
te wakkeren. 

Wij mogen dan ook het opstel, dat de heer J. H. 
Scliorer in het laatste nummer van „De Amsterdam
mer" aan de Amsterdamsche bouwkunst wijdt, als een 
zeldzamen vogel begroeten. Ditmaal wordt de „nieu
we stijl" niet opgehemeld ; ja, al zegt tie schrijver het 
niet bepaald, tusschen de regels door is toch te lezen, 
dat deze kunstuiting hem maar weinig toelacht. 

Dat ook de „rede gevende" kunst den lieer Sclio
rer geen bevrediging eeeft, weet ieder, die zich zijn 
krasse artikelen van vóór ccn kleine twintig jaar her
innert. Ook thans wordt haar vonnis geveld — zij is 
slechts „de strenge toepassing van de wetten der ker
kelijke kunst op de niet-kerkelijkc bouwwerken", de 
bouwmeester bereikte slechts „leelijke en niet sym
pathieke resultaten". Maar bij dit vonnis ontbreken de 
noodzakelijke overwegingen geheel, en daarom kan 
men niet nagaan of het terecht of ten onrechte ge
wezen werd. 

Men kan den heer Schorcr echter gereedelijk toe
geven, dat de heer Cuijpers geen school gemaakt heeft 
en dat zijn richting met hem haar begin en haar ein
de vond. Bewondering heeft het jongere geslacht voor 
den bouwmeester zeker; den sterksten vorm daarvan, 
navolging, onthoudt het hem echter. 

De heer Schorer somt, als onze vier op „den hoog-
sten trap van het onuitsprekelijke eener kunstuiting" 
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staande landgenooten op Dr. Cuijpers, den grooten 
schilder des ombres et des douleurs (Israels?), Bauer 
de etser en den zanger Messchaert. Het komt hier er 
maar op aan, welke trap bedoeld wordt. Dat de heer 
Schorer scheppende en weergevende kunstenaars in 
één adem noemt, zou doen vermoeden, dat hij hier 
hoofdzakelijk de bekendheid over onze grenzen als 
maatstaf nam. 

Tijdgenooten zijn soms slechte beoordeelaars. Heel 
wat kunstenaars, die, toen zij nog leefden, zeer ge
prezen werden, vergat men al spoedig na hun dood. 
Bouwmeesters hebben het voordeel (misschien soms 
een nadeel) dat hun werk blijft bestaan en in het 
oog valt in dagen, als niemand meer denkt aan schil
ders, etsers of zangers, die eens veel faam hadden. 

Met den heer Cuijpers is het wel eigenaardig ge
gaan. In den aanvang van zijn loopbaan werd hij 
slechts door enkele geestverwanten gewaardeerd; nu 
een vijftiental jaren geleden hadden die geestverwan
ten het publiek tot hun overtuiging weten te brengen, 
en op het oogenblik heeft gezegd publiek, door an
deren voorgelicht, slechts oog voor wat het etiket 
„nieuwe kunst" draagt. 

Dat nieuwe valt niet in ieders smaak. Zoo noemt 
de heer I. Gosschalk, wiens vaardige pen tegenwoor
dig te veel rust, in hetzelfde nummer van het week
blad, waarin de heer Schorer zijn artikel plaatste, de 
nieuwe richting „het treurig product van geestesar
moede of afdwaling, waarvoor men te Amsterdam in 
het beursgebouw ccn tempel sticht." 

De heer Schorer schijnt het.met dezen schrijver 
eens te zijn. Wel meent hij te mogen zeggen „dat on
der de architecten een ernstig streven naar karakte
ristieke uitdrukkingen heerscht", maar het ontgaat 
hem niet dat de meest in het oog springende bouw
werken der nieuwe richting „ccn uitheemsch type, zij 
het als geheel of in zijn details", vertoonen. Hij ziet 
daarin een bewijs voor de stelling dat „nevens het na
tionale, hetwelk zich in ons volk versterkt, iets inter
nationaals ons beheerscht". Doch hij heeft ccn ernsti
ger grief tegen de nieuwe richting, waar hij haar voort
brengselen „plomp, zwaarlijvig en disgracieus" noemt, 
en waar hij meent, dat „nu de vestingwerken rondom 
de stad geslecht zijn, deze in modernen vorm daar
binnen herrijzen." 

De redegevende kunst heeft in Viollet-le-Due haar 
profeet gehad. Het stelsel, waarvan zij uitging, heeft 
hij met evenveel talent als helderheid uiteengezet. De 
nieuwe richting meent in Ruskin ook zulk een profeet 
te bezitten. Het is echter de vraag, of de Engelsche 
schrijver wel met het werk van hen, die zich thans 
zijne volgelingen noemen, ingenomen zou zijn. Want 
van een negatie der historische stijlen is bij hem nim
mer sprake. Aan het einde van zijn „Seven Lamps of 
Architecture" weet hij niets beters te doen, dan ccn 
viertal historische stijlen op te geven, waaruit de 
bouwkunst van thans een keuze zou moeten doen. 

Voor de „vesting-achtige" gebouwen van Italië had 
Ruskin groote bewondering. Doch, hoezeer hij ook 
wenscht, dat in onze steden zulke zware steenmassa's 
mochten staan, hij erkent, dat de omstandigheden, die 
in de 13e, 14e en 15e eeuw in Italië zulke gebouwen 
noodzakelijk maakten, zich in onze wereld niet meer 
zullen voordoen. Tegen menschen, met pijl en boog 
of soortgelijk primitief oorlogstuig voorzien, gaven de 
zware muren bescherming genoeg. Maar wie meent, 
dat de Diamantwerkersbond, als hij zijn gebouw in 
de Fransche Laan te Amsterdam wilde gaan verde
digen, het daar een kwartier zou volhouden? Ook als 
socialisme en kapitalisme eens gewapend tegenover 
elkander kwamen te staan, zouden de Amsterdamsche 

kooplieden, door de stormklok naar de beurs geklept̂  
den vijand niet lang buiten kunnen doen blijven, al 
ziet de tempel van Mercurius er nog zoo krijgshaftig 
uit. 
Een sterk kasteel was in de middeneeuwen iets nood

zakelijks, iets nuttigs; wie er nu een gaat bouwen, 
gooit zijn geld in het water. De vierkante steenmas
sa's van Bologna, Florence of Siëna zijn indertijd niet 
voor de aardigheid of om een effect te verkrijgen, 
opgetast, maar omdat er behoefte aan was. Nu staan 
zij daar nog, doch zonder bepaald nut en sleclits als 
herinneringen aan een tijd, die nimmer zal weder-
keeren. 

Bij moderne bouwwerken moet aan moderne eischen 
worden voldaan. Een dier eischen is, dat ook de 
schoonheid niet uil het oog wordt verloren. En nu 
kan men het den heeren Schorer en Gosschalk volko
men toegeven, dat bij vele hedendaagsche scheppin
gen de schoonheid het loodje heeft moeten leggen. 

Als verontschuldiging hiervoor hoort men wel eens 
aanvoeren de beperktheid der beschikbare middelen. 
Doch er zijn gebouwen genoeg aan te wijzen, waar
voor veel geld werd besteed, en die toch zóó arm van 
hoofdlijnen en details werden gehouden, alsof de 
koorden der beurs haast niet los te krijgen waren 
geweest. 

Men heeft deze armoede ook willen verklaren door 
de vereenvoudiging des levens, die velen thans voor
staan. Doch ook deze verklaring schijnt weinig steek
houdend, daar eenvoud en schoonheid best te ver» 
cenigen zijn. 

Ten slotte komen zij, die ronduit verklaren, dat de 
soberheid slechts hel gevolg van ccn gril der mode 
is. Zij zijn van meening, dat het tegenwoordig met 
de bouwkunst al niet beter gesteld is dan met de 
vrouwelijke kleeding. Als de japonnen meer en meer 
versierd zijn, als de mouwen, de sleep reusachtige ver
houdingen hebben aangenomen, komt er een oogen
blik, dat verder gaan in die richting niet meer doen
lijk is. Dan wordt de eenvoud in eere hersteld om 
wanneer hij zijn tijd gehad heeft, voor meer versier
de vormen plaats te maken. Men heeft hier dus een 
verschijnsel als eb en vloed. 

In 1880 kwam de vloed in de Nederlandsche bouw
kunst opzetten ; de was hield aan tot 1894 ongeveer. 
Toen trad de kentering in en het laat zich aanzien, 
dat wij in 1908 den laagsten waterstand zullen krij
gen, indien ten minste het verschijnsel aan vaste tijd
perken gebonden is. In 1922 zou het dan weer hoog
water zijn. 

De heer Schorer verwijt, en al weder niet zonder 
recht, onzen Nederlandschen bouwmeesters, dat hun 
werk echt-nationale trekken mist. Maar is iets anders 
te verwachten, wanneer de voorbeelden uit Amerika, 
Engeland, België of andere landen moeten komen? 
Dat de heer Schorer meent, onze jonge architecten 
te Dordrecht of Enkhuizen aan het schetsen te kun
nen vinden, bewijst dat hij met den werkelijken toe
stand in het bouwvak niet bekend is. 

De waarheid is, dat er van schetsen tegenwoordig 
niets meer komt. Men schaft zich eenvoudig de nieuw
ste plaatwerken, in het buitenland uitgekomen, aan, 
en neemt daaruit over, wat men van zijn gading vindt. 
Is het dan wonder, dat „iets internationaals ons be
heerscht" ? 

En daarbij komt nog de zucht „d'épater les bour
geois", die tot de zonderlingste uitspattingen leidt 
Mannen met zeer groot talent, zooals de 17e en 18e 
eeuw die hebben opgeleverd, zijn op de klip, die ge
zochtheid heet, gestrand. Onzen pigmeën wacht geen. 
beter lot. 
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Zullen wij werkeliji-: een nieuwe nationale bouw
kunst krijgen, dan moeten er grondslagen gevonden 
worden, waar zij op kan rusten. Die grondslagen te 
verkrijgen door ijdel lijnen trekken, door quasi diep
zinnig, wijsgcerige theoriën, kan niet gelukken. Waar 
is de man, die ze ons geven zal? 

JHR. MR. VICTOR DE STUERS. 
1 Jilli 1875 1 Juli 1900. 

Vóór 25 jaren was het met den toestand onzer mu
sea, openbare gebouwen, archieven, enz. treurig ge
steld, en nog treuriger stond het geschapen, wanneer 
de Regeering aan het bouwen ging, ccn schilderstuk 
kocht of zich inhei mei een openbare verzameling. 
Allen die de kunst en de eer van het vaderland lief 
hadden, allen die begrepen hoe schadelijk de ver-
waarloozing van het element der kunst in ons natio
naal leven werkte op de nijverheid en de beschaving 
van ons volk; zij allen hebben met ingenomenheid het 
optreden van Jhr. Mr. Victor de Stuers als referen
daris der afdeeling Kunsten en Wetenschappen aan 
het Ministerie van Binnenlandsche Zaken begroet. 
Gedragen door de sympathie, welke zijn vaderlands

lievend en kunstminnend streven vond, zag onze refe
rendaris zijne wenschen voor ccn groot deel verwe
zenlijkt. Dank zij zijn optreden ontkende de Staat 
niet langer dat kunst ccn factor van het volksleven 
is, die den steun der Regeering behoeft en verdient. 

Niet onbelangrijke subsidiën werden besteed tot 
herstel van oude gebouwen ; nieuwe musea werden 
gesticht; bestaande gereorganiseerd ; kunstvoorwer
pen uit vroeger eeuw werden verzameld; schilderijen 
aangekocht; bekwame personen kwamen aan het 
hoofd van eenige belangrijke verzamelingen en over
al in den lande ontstond warme belangstelling voor 
oudheden en kunst, die belangstelling die wij zoo 
dringend noodig hadden voor het herleven onzer na
tionale kunstnijverheid, voor de beschaving van ons 
volk, een kunstzin die recht wakker en vaardig moest 
zijn om tot groote dingen te geraken, waarvan geluk
kig in het 25-jarig bestaan der afdeeling Kunsten en 
Wetenschappen met Jhr. Mr. Victor de Stuers als 
haar bekwamen en gcestdriftvollen leider aan het 
hoofd, zoo vele voorbeelden zijn aan te wijzen. 

Wij behoeven daartoe slechts te noemen de stich
ting van 's Rijks Museum, de stichting der vele Rijks
archiefgebouwen, de herstelling van het Prinsenhof, 
de verbetering van het teckenonderwijs door de stich
ting der Normaal- en Kunstnijverheidschool; de 
stichting van zoovele belangrijke gebouwen en van 
die welke aan het beheer der ingenieurs van den 
Waterstaat onttrokken, aan architecten werden opge
dragen, aan de restauratie-werken van zoovele monu
menten, enz. 

Laten wij onzen wakkeren Jhr. Mr. de Stuers onze 
oprechte hulde aanbieden voor al hetgeen door zijn 
krachtig initiatief is tot stand gekomen. Laten wij 
hem daarmede van ganscher harte gelukwenschen en 
daarbij de hoop uitspreken dat het hem gegeven 
moge zijn nog lang op de zoo rijpe vruchten van zijn 
onvermociden arbeid neer te zien en dat hem kracht 
en gezondheid blijven om nog alle door hem onver
vulde wenschen en plannen ten uitvoer te brengen. 

Moge hij daardoor nog lang de haard blijven, waar
van de gloed en warmte uitgaat, die den ontwaakten 
kunstzin blijft bezielen en tot heil van zoo velen doet 
voortleven. 

sGravenhage , 1 Juli 1900. 
M. A. VAN WADENOIJEN. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 
AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering van Woensdag 27 Juni 1900. 
Mededeeling weid gedaan, dat gunstig was beschikt op het 

verzoek tot bezichtiging van het kasteel „Do Haar", maar dat 
van dit uitstapje moest worden afgezien, daar de tjjd te kort 
bleek om het bezoek behoorlijk in alle afdeelingen vóór te be
reiden. Ook werd nog bekend gemaakt dat met ingang van Juli 
de heer Des Bouvrie als secretaris van het hoofdbestuur optreedt. 

Hierna bracht de secretaris der commissie voor de zomer-
excursie een verslag uit, en bleek dat ditmaal een boottocht langs 
de Vecht zal worden gehouden. Breedvoerig werd, in verband met 
bet aantal beschikbare plaatsen, bet al of niet noodigen van de 
andere afdeeliogen besproken, daar men van de afdeeling Am
sterdam eene drukke opkomst voorzag. Voorloopig werd dan ook 
het aantal introducties op twee bepaald. 

Wegens het late uur stelde de heer Sanders zijn voorgenomen 
mededeelingen betreffende den invloed van tras in tras-cement-
inortels en in tras-kalk-mortels. naar de resultaten (der proef
nemingen van den ingenieur A. l'nna. te Keulen, uit, maar deed 
toezegging ze in het Technisch Weekblad uitvoerig te behandelen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-OHAVKNHACE Gedep. Staten reveil aan de Staten van Zuid

holland in overweging gunstig te beschikken op het adres van 
bet hoofdbestuur der Vereeniging tot bevordering van Fabrieks-
en Handwerksuijverheid tot het toekennen van eene subsidie van 
hoogstens /1000 voor eene tentoonstelling van het ambachts- en 
teekenondorwijs voor werklieden, in 1901 te 's-Gravenhage te 
houden. 

— Vanwege het Departement van Koloniën zal in de maand 
September de aanbesteding plaats hebben voor de uitvoering der 
werten voor de drinkwaterleiding te foerabaja. 

De ingenieur van den Indischen waterstaat, de heer Weys, 
thans werkzaam aan het Departement van Koloniën, wordt be
last met de uitvoering dier werken en vertrekt daartoe in het 
najaar naar Indië. 

— Den 23n Februari l'.'Ol is de 70e geboortedag van H. W. 
Mesdag. Vele kunstbroeders, vrienden en vereerders van den ge-
vierden schilder maken zich reeds op om, in navolging van het
geen tot dusver ten aauzien van andere 70-jarige kunstenaars-
jubilarissen geschiedde, ook hem een waardige hulde te brengen. 

— De Koningin heeft toestemmend geantwoord op het verzoek 
van bet bestuur van Arti et Amiciiiae om de werken van Bosboom, 
in Hr. Ms. bezit, in bruikleen te mogen ontvangen voorde eerlang 
door de Maatschappij aan te richten Bosboom-tentoonstelling. 

— Van Zondag 29 Juli tot Zaterdagavond 4 Aug. zal te Parjjs-
als een der onderdeelen van de wereldtentoonstelling, een inter
nationaal congres van architecten worden gehouden 

Het bureau van de organisatie-commissie bestaat uit de heeren 
Alfred Normand, lid van het instituut, voorzitter; Frantz Blondel, 
Charles Lucas en Octave Courtoissuffit, vice-voorzitters; Maurice 
Poupinel (rue Boissy-d'Anglas 45 te Parijs), algemeen secretaris; 
Georges Roossi, Henri Pucey en Alfred Newnham, secretarissen, 
en Charles Bartaumieux, penningmeester. 

Voor Nederland zjjn leden van het permanente comité de heeren 
Dr. P. J. H. Cuypers, architect der Rijks-museumgebouwen, en 
A. Salm G.Bz., voorzitter der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst. Eere-voorzitter van bet Nederlandsch Comité is de 
heer Jhr. Mr. Victor de Stuers, referendaris van schoone kunsten 
bjj het Departement van Binnenlandsche Zaken, terwijl als leden 
van het patroniseerend comité optreden de heeren K. P. C. de Bazel, 
voorzitter van „Architectura et Amicitia"; Jos. Th. J . Cuypers, 
architect-civiel-ingenieur, beiden te Amsterdam; Henri Evers, 
architect en hoofdleeraur aan de Academie van Beeldende Kunsten, 
te Rotterdam; J . H. Leliman, architect te Amsterdam; J. van 
Lokhorst, Rijksbouwmeester te 's-Gravenhage, en C. T. J . Louis 
Rieber, architect, secretaris der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst te Amsterdam. 

AMSTERDAM. Aan Derkinderen is, naar de Kroniek verneemt 
definitief opgedragen de groote zaal van de Kamer van Koop
handel in de nieuwe Beurs te Amsterdam met wandschilderingen 
te versieren. 

UTRECHT. De heer J . L . Cluysenaer heeft het volgende ter 
kennis van het personeel der Exploitatie-maatschappij gebracht: 

Heden aftredend als directeur-generaal der Maatschappij, waar
van het bestuur morgen wordt aanvaard door Mr. J . P. Sprenger 
van Kjjk, betuig ik mfjn harteljjken dank aan allen, die — in 
hoogen of bescheiden rang - m i j gedurende korter of langer tijd 
met ijver en toewijding bij den arbeid hebben gesteund, daardoor 
mg het recht gevend, hen als medewerkers te erkennen. 

De belangen der Maatschappij zullen het best worden gediend, 
wanneer aan mijn opvolger de medewerking en de steun worden 
verleend door mij — gednrende ruim tien jaren —i ondervonden 
en immer op hoogen prijs gesteld. 

— Den 9den Juli zal in de Bilt het gedenkteeken voor Buys 
Ballot onthuld worden, gemodelleerd door Pier Pander. Dr. Van 



der Stok, leerling van Buys Ballot, thans directeur van de zee
vaartkundige afdeeling van het Meteorologisch Instituut, zal er 
een rede by uitspreken. 

Het monument staat tegenover den irgang van het Instituut 
en komt prachtig uit tegen een wijdgetakteu bruinen beuk. De 
phats koos de kunstenaar zelf uit. 

HAARLEM. Het Museum van Kunstnijverheid werd gedurende 
de maand Juni bezocht door 681 belangstellenden, terwijl uit de 
aan het Museum verbonden boekerij 69 boek- en plaatwerken naar 
verschillende plaatsen van ons land verzonden werden. 

— De lokalen der School voor Kunstnijverheid te Haarlem zullen 
van af 8 tot 16 Juli voor het publiek geopend zjjn, omdat aldaar 
eene tentoonstellitg van het werk der leerlingen zal worden ge
houden. 

Niettegenstaande de School reeds eene uitgebreide verzameling 
studiën en werkstukken naar de wereldtentoonstelling te Parijs 
gezonden heeft, zijn op deze tentoonstelling de verschillende af
deelingen van het onderwijs, dat op de School gegeven wordt, 
vertegenwoordigd. 

Eene reeks lokalen werden gevuld met teekenstudiën van af 
de eerstbegincenden tot de uitvoerige vakteekeningen en schil
derstudiën, die gedurende het afgeloopen jaar vervaardigd wer
den, terwijl eveneens tentoongesteld zgn boetseerwerken, die 
door de leerlingen eigenhandig in gips werden afgeeoten, alsook 
werkstukken betrekking hebbende op de bewerking van het hout 
en op de bewerking der metalen. In eerstgenoemde afdeeling 
vinden wij zoowel constructieve werkstukken als beeldhouwwer
ken. De laatstgenoemde nfneeling heeft sedert hare stichting 
goede vorderii gen gemaakt. Zeer belangrijke werkstukken, zoo
wel naar vroegere gegevens, als naar eigen vinding zgn aldaar 
voorhanden; order deze munt vooral uit het zilveren bord, dat 
door een leerling uit Gouda gedreven werd. 

_ Dat de Hanrlemsche School voor Kunstnijverheid door de prac-
tische richting, die zjj vo'gt, goede vruchten voor de Neder
landsche Nijverheid afwerpt, is zonder twjjfel. Leerlingen, die den 
geheelen cursus hebben doorloopen, kunnen ruimschoots in hun 
onderhoud voorzien, en de Directeur kan nauwelijks voldoen aan 
alle aanvragen, die tot hem worden gericht om door zijne bemid
deling goede werkkrachten te verkrijgen. 

Zij die buiten de ambachtsnijverheid staan, kunnen zich nauwe
lijks een denkbeeld vormen van het nieuwe leven, dat het kunst
ambacht op het oogenblik bezielt, en den grooten omvang, die 
het in de laatste jaren iu Nederland heeft verkregen. Door de 
degelijke en ernstige opleiding, die aan de School geboden wordt, 
gaan dan ook de meeste leerlingen eenen eervollen en toonenden 
werkkring te gemoet. 

QROMKGEN. Nadat in Januari de directeur der gemeentewerken 
mot eervol ontslag en met een pensiotn van / 2500 zjjn aardsehe 
rust kon ingaan, meende men dat als zijn opvolger zou worden 
benoemd den adjunct-directeur, die na ren meer dan twintig 

'jarigen loopbaan in dienst Her gemeente achter den rug te heb
ben, meer dan eenmaal blijken had gegeven van te zijn de aan
gewezen man. Maar wie aldus mochten denken, dat waien zjj 
die onbekend zijn en stelselmatig onbekend worden gehouden 
met de ïoerselen van het hart e<-us Gemeenteraad». Na maanden 
wacht ens kwam eindelijk dc voordracht ter tafel, bestaande uit 
de heeien Mulock Houwer te Deventer, Schaap te Arnhem en 
Mooleoaar te Groningen. Er werden heel wat rare gezichten ge
trokken toen die voordracht bekci.d werd en heel wat praatjes 
gingen rond, nu over dezen, dan over geenen liet'hebber. Ieder wist 
er wat van te vertellen. 

No. 1 had de meeste kans, want die, die, en die — enz. 
No. 2 kwam pas keken, maar werd aanbevolen door dit — en 

dat — en die — enz. 
No. 8 zou wel kans hebben, kunnen, gehad hebben als ie maar 

tuet — cn toen — enz. 
Men kon het waarachtig niet eens worder, want, zietdaar, de 

benoeming zou al voor lang bebbeu plaats gehad, als niet de Voor
zitter van den Raad was komen mededeelen, dat op vercerend 
verzoek van eenige Kaudsleden, de voorgestelde benoeming van 
de agenda werd afgevoerd. Daarna alweer dezelfde praatjes: no. 1 
werd het nu zeker niet, enz.; nn. 2 had er voor bedankt, had 
niet, wel, niet, wel, niet — bedankt; no. 3 kon het nu wel 
worden, neen toch niet — een nieuwe oproeping — ook niet—; 
no. 2 zijn kans was veel beter geworden — neen ja wel — 
neen toch niet. 't Zou nu gouw beslist worden. Nr. 1, 2 of 3 
werd bepaald benoemd, dat was zeker. 

En zoo geschiedde dat in de jl. gehouden zittii g van den Ge
meenteraad tot directeur der gemeentewerken werd benoemd de 
heer Mulock Houwer te Deventer met 17 stemmen, de heer Schaap 
verkreeg 2 en de heer Moolenaar 7 stemmen. Dat was eindelijk 
een pak van 't hart voor allen die bij die benoeming betrokken 
waren, en dat waren er niet weinigen naar het scheen. Voor wie 
de Groningeche toestanden kent en in het algemeen bekend is met 
de koinenjjswinkel van gemeentewetken, heeft de heer Schaap 
met het laagste nommer toch het beste lot getroffen. Zoo dach
ten en spraken velen, toen 'sRaads hooge wijsheid aldus had beslist. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den Waterstaat in Nederl-Indië is: 
overgeplaatst van de residentie Japara naar de residentie 

Prearger Regentschappen, de opzichter le kl. J . J. van der Rest • 

van de residentie Semarang naar de residentie Japara, de opziebter 
Se kl. W. L . A. Wettere; 

verlof verleend wegens langdurigen dienst, aan den op
zichter 2e kl. P. K. van Gemert. 

— Wegens langdurigen dienst is één jaar verlof naar Europa 
verleend aan den landmeter der le klasse bjj het kadaster D. 
Hollander. 

— De Gemeenteraad van Groningen benoemde in zijne zitting 
van Zaterdag 80 Juni tot directeur van gemeentewerken den heer 
J. A. Mulock Houwer, gemeente-bouwmeester te Deventer, met 
17 van de 26 stemmen. De heer L . M. Moolenaar, adjunct-direc
teur der gemeentewerken te Groningen, verkreeg 7 en de heer 
W. P. C. Schaap, adjunct-directeur der gemeentewerken te 
Arnhem, 2 stemmen. 

— Tot opzichter bg het beheer der gemeentewerken te Gronin
gen 's door B. en W. benoemd de heer P. Ploegh, ambtenaar 
aan het 2e hoofdbureau der publieke werken der gemeente Am-
tsterdam. 

— De Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen heeft 
eervol ontslag verleend wegens het bereiken van den vastgestelden 
jeeftgd aan den ingenieur, chef der werkplaats, F. Oberstadt, 
^ Zwolle. 

— De Internationale Jury der afdeeling „Schoone Kunsten" 
van de tentoonstelling te Parijs heeft aan Nederland 13 tweede 
(zilieren) medailles toegekend en wel ann de heeren (alphabe-
tisch): Tb. de Bock, A. H. C. Briët, P. J. O. Gabriel, J . G. 
Heyberg, P. de Jcs°elin de Jong, T. H. Kieinmerer, J . S. M. 
Kever, E. Pieters, M. Schildt, moj. TLérèoe öchwartzo, Louis 
van Soest, L. Toorop en N. van der Waay. 

Voor zooverre bekend is kreeg België 11, Duitschland 16, 
Oostenrijk 9, Denemarken 9, Spanje 9. Vereenigde Staten 20, 
Engeland 26, Hongarije 12 en Italië 12 zilveren medailles. 

— Den l s l e " Juli j 1. was het 25 jaar geleden, dat de heer J. Lake-
man onder-opzichter werd van het waterschap „De Deemster" 
(N.-H.). Verschillende blijken van waardeering vielen hem ten deel, 

— De rijkscommissie tot het examineer en van machinisten aan 
boord van koopvaardijschepen heeft in hare zitting, gehouden te 
Amsterdam, uitgereikt: het diploma B aan de heeren H. van 
Meines, J . D. Piscaer: G. de Brtiyn; het diploma A aan de heeren 
M. J. Kenner, A. F. Gilbert, H. A. Schalekamp, H. F. L. Chabot, 
W. B. S. Heyenga, D. Grin; 16 candidaten hadden zich aange
meld. Het eerstvolgend examen zal aanvangen op 25 September 
te Rotterdam. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Aspirant-ingenieur bij den Ryks telegraafdienst op een be

zoldiging van ƒ1200 's jaars. 
Zjj, die voor deze betrokking in aanmerking wenschen te komen, 

moeten daarvan vóór 15 Augustus aan den directeur-generaal der 
posterijen en telegrafie doen blijken, bjj een op zegel geschreven 
adres, met nauwKeurige opgaaf van naam, voornamen en woon
plaats Daarbij moeten worden overgelegd: een geboorte-akte, ten 
bljjke dat de candidaat is geboren in een van de jaren 1872 tot 
on met 1880; een bewijs van Nederlandschap een bewijs van 
goed gedrag, na 15 Juni 1900 afgegeven, en het diploma van 
civiel- of wet kluigkucdig-ingenieur, verkregen aan de Polytechnische 
School te Delft. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dünslaanbicdingtn in bekncplen vorm worden ten gerieve van 

heeren geabonnetrden tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen, 
kosteloos opgenomen. De administratie belas' zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Iemand zoekt plaatsing als bouwkundig teekenaar in of 
nabij Rotterdam. Brieven franco, letter B, boekhandel Noord-
singel 68 Rotterdam. (2) 

INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAKVEREENIGING, 
MARNIXSTRAAT 3 6 0 , AMSTERDAM 

2 Bouwk. teek , resp. 22 en 23 j . , ongeh., verl. sal. 
resp. ± / 50 en / 6 0 . 

1 Opz., resp. 23 j . en ongeh., verl. sal. resp. f6:. 
3 Cpz.-teek., resp. 23 , 28 en 23 j . , engeh., verl sal. 

resp. / So, 80 en / 60 . 
2 Opz.-teek., lesp. 26 en 35 j . , geh., verl. sal. resp. 

/ ' 110 en f 100. 
4 Werktuigk. kek., resp. 2 1 , 19, 21 en 22J . , ongeh., 

verl. sal. resp. / 50 a / 6 0 , / 6 0 , / 50 a ƒ 6 0 
en ƒ 7 0 . 

1 Werktuigk.-electric, resp. 29 j . , ongeh., verl. sal. 
resp. ƒ 7 0 . 

1 Cf 2.-landni., resp. 38 j . , ongeh., verl. sal. resp. f 1 2 5 . 
2 Waterbofwk.-or.-z., resp. 22 en 27 j . , ongeh., verl. 

sal. resp. ƒ 6 0 a / 7 0 en / 7 0 . 
1 machinist, resp. 26 j . , geh., verl. sal. resp. / 65. 

Vervolg der Aankondigingen. 

H A A K D A G , O Ju l i . 
Zaandam, te 7 nren nm , door de kerke-

raad van de Ned.-Herv. gemente van Oost-
Zaandam, in de regentenkamer van het wees
huis: het bouwen van een weeshuis iu verband 
met het Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Inl. 
door M. Verheul, Bloemgracht 7, aldaar, te 
3 uren. 

H A A N D A 6 , « 3 J u l i . 
Amsterdam, te 1} uren (Gr. Tijd), in het 

centraal personen-station : het maken van eene 
enkele steenen woning voor den stations-assiatent 
op de stations-emplacementen Tenge, Bathmen 
en Dijkerhoek aan den spoorweg Apeldoorn— 
Deventer. Aanw. ala in het bestek vermeld. Ram. 
ƒ7660. 

V R I J D A G , « 7 J n l l . 
Utrecht, te 2 uren, door den Commissaris 

der Koningin, aan het gebouw van het provin
ciaal bestuur: het leveren en plaatsen vau meer
palen langs het Merwedekanaal in de provincie 
Utrecht. Inl. door den boofding. Blom te Arnhem, 
den ing. Beijerrran te Utrecht en den opz. Klaas-
aen te Breukelen. Ram. f 1600. 

M A A N D A G , 8O Jul i . 
'•-Gravenhage, te l i j nren, door den 

Commissaris der Koningin, aan het gebouw van 
het provinciaal bestuur: het' uitvoeren vau ver
nieuwingen en verstratingen op het gedeelte van 
den rijksweg van 's-Gravenhage naar Haarlem, 
gelegen in de provincie Zuidholland. Inl door 
den hoofding. Van Hooll' aldaar, den ing. Kem
per te Gorinchem en op 28 en 24 Juli door 
den opz. Weehuizen, Nassau-Odijkstraat te 's-Gra
venhage. Ram ƒ12,000-

'a-Uravenhage, te 11J/ uren, door den 
Commissaris der Koningin, aan het gebouw van 
het provinciaal bestuur: het uitvoeren van ver
nieuwingen en verstratingen op den rijksweg van 
Delft naar de Doenkade, in de provincie Zuid-
holland. Inl. door den hoofding. van Hooll' al
daar, den ing. Kerap»r te Gorinchem, en op 23 
en 24 Juli door den opz. Weehnizen, Nassau-
Odijkstraat te 's-Gravenhage. Ram. f6000. 

DINSDAG, at Jn l l . 
Haarlem, te 10 uren, door den majoor 

eerstaanw.-ing. aldaar, te zijnen bnreele, Kioder-
huisvest no. 17: Bestek no. 197. bet doen van 
voorzieningen aan sluizen iu den Oostelijke» ring
dijk van den polder bet Woud. Inl. door den 
beateder op gen. bureel 26 Juli, te 9 uren. Aanw. 
27 Juli, te 2] uren. Rsm. f2500. 

MKDRDKRblüIGEar. 
Drachten, de verbouwing van de leerlooierij 

der firma Bongeertz eu Ojsterbaan is gegund 
aan de laagste inschrijvers gebroeders Van .Manen 
aldaar voor ; 4400. 

De voltooiing van de stecenglooiing op hel 
bnitenbeloop der Heldersche zeewering vóór 
Huisduinen, behoorende tot de rijks-zeevrerken 
in Noord-Holland, raming f 105,000, met ver
valling van j 20 van bet bestek, waarbij schade 
wegens storm en stormvloed voor rekening van 
den aannemer nas, herbesteed op 31 Mei jl., is 
gegund aan den heer G. D. vau Doorn te Am
sterdam voor f 112,510. 

Ook het verbeteren der steenglooiing op het 
bnittenbeloop der Heldersche zeewering bewesten, 
en het voorzien vau deu teen dier zeewering be
oosten het Xourdduuilioofd, raming f38,800, on
der dezelfde omstandigheden den 31 sten Mei jl. 
herbesteed, is met toorbijgang van den minsten 
inschrijver voor f44,200 aan bovengenoemden 
aannemer gegund. 

De verbouwing van de leerlooierij der firma 
Bongeertz, en Oosterbaan te Drachten, is gegund 
aan de laagste inschrijvers Gebr. vat Manen 
aldaar voor eeue som van f4400. 

Bij onderhandscbe aanbesteding is aan P. en 
W. Blijker aannemen te Arnhem en Zwolle, 
door de maatschappij tot exploitatie van staats
spoorwegen opgedragen het vervangen van 2 
vaste brvggen op de lijn Utrecht—Arnhem voor 
f16,480. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 150 De Rayterk*le, A M S T E R D A M , Filiaal: 8 » Rokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleete Badinrichtingen. — Privatt-Inrichtingen. — 

Shanks Closets zgn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, Wasehtafels, Urinoirs enz. - V R R W A R M a W G en V R S T I I » A T I E . 

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

Y A N R I J N & Co., SPIEGEL, en VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. 

Kantoor en Magazijn Bloemkweeker-
straat 64 o./d. Nieuwe Binnenweg. 
Alle soorten Geornamenteerd G L A S , enz, enz. 

Glasverzilvering 
voor de grootste maten. 

BECKER &BUDDINGH 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAH 

W A T E R P A S - H O E K M E B T -
nr ANDERS 

I N S T B U H E N T E N , 
voor INGENIEURS, ARChüTECTMI, 
LANDMETERS, TEEKEN AARS, mm. 

G e ë m a i l l e e r d e 

J?eil schalen. 
WEEQWERKTUIGEN. 

Corns. GIPS Cornszoon, Dordrecht. 
CREOSOTEEREN 1 
BURNETTEEREN \ op strengste keur. 
KYAMSFF,Ki:> \ 
GEDEELTELIJKE CREOSOTEERING. 

HOUTHANDEL — DWARSLIGGERS. 

^~«Ili:enl>iiT»g: l>jj looiden* 
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 T R A S . 

Acenten te Rotterdam de Heeren I , A I R K X S A Ca.. K n i d b l a a k Vo. 78 
Directie te Valkenburg de Heer HRWFF. 

Soori ae-JE3ricls.s. 
Uitsluitend verkrijgbaar bij 

DOBBS's P A T E N T SCORIAE P A Y E R Cy., 
T > r a j x r 

Kantoor STATIONSPLEIN No. 9, 
(tegenover Slation Holiandsehe *pnor). 

Wed. J . A H R E N D & ZOON. Amsterdam, 
Prins Hendrikkade 3Ql2i. Telefoon No. 97. 
n S S ^ a S S S Wa'erpa»instrumeoten, Theodolieten. Equerres, Prisma, 
T C " ^ ^ ^ ' Meetbanden, Meetkettinpen . Bakens, Jalors en verder alle 
*** ^ Instrumenten voor Landmeters. 

J9* Passt nloozen, Phantographen , T< ekentafels en alle Instru-
tv inenten en benoodigdheiien -oor Teekenaars. 

Export naar Instrumenten voor HoutvcsterN, Mijningenieurs, 
OosU en Architecten, enz. 

West-lntlië. t ' M l J S C O U R A N T E N gratis en franco. 

http://Waterbofwk.-or.-z
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M A J R X N E . 
De Schout-bij-Nacht, Directeur en 

Commandant der Marine te Hellevoet-
sluis, zal op Vrijdag den 20»ten 
Juli 1900, des voormiddag» ten 
11'/» ure, onder nadere goedkeuring 
Tan den Minister van Marine in het 
openbaar 

herl>este«len: 
H«»t v<>rrirht«'ii van her-

MtclllllgCII .,.,„ M I U J M . , 
Haven- IroliM erken, 
behooreiiile tol «le Di-
reeti«' «Ier JfariiM» te 
Helle roetnhiis. 

De voorwaarden, waarnaar de aan
besteding zal geschieden, liggen ter 
lezing aan het Departement van Marine 
te '«Gravenhage, ter Griffie van de 
Direction der Marine te Amsterdam, 
Willemsoord en Hellevoetslnis, en van 
de Provinciale Besturen, uitgezonderd 
dat vun de Provincie Zuid-Holland, 
alsmede ter Secretarie van de Gemeente
besturen te Rotterdam en te Dordrecht. 

Afdrukken van het beitek zijn zoo
lang de voorraad strekt teg<-n ƒ 0.50 
per E.\ . verkrijgbaar ter Griffie der 
Directie der Marine te Hellevoetsluis. 

De aanwijzingen zullen geschieden 
op den vierden en derden werkdag, 
dien der aanbesteding voorafgaande 
aan hen, die zich daartoe des n.m. van 
2—4 ure vervoegen aan het bureau 
van den Hoofdingenieur op 's Rijks
werf te Hellevoetsluis. 

De inschrijvingsbiljetten, ingericht 
overeenkomstig art. 5 der Algemeene 
Voorwaarden, zullen behoorlijk ge
sloten, moeten worden ingeleverd ter 
Griffie van de Directie der Marine te 
Hellevoetsluis voor of uiterlijk op den 
dag der besteding des voormiddags ten 
11'/» ure. 

HELLEVOETSLUIS, 4 Juli 1900. 

De Seho/it-hij-Naeht voornoemd, 
W. J . P. VAN WANING. 

A A N B E S T E D I N G ! 
Op Dinsdag IO Juli 1900, des 

namiddags ten 3'/» uur, zal door de 
Architecten-Ingenieurs A. W. WEISS
MAN en P . H . VAN NIFTRIK namens 
den Heer H . H . EVEHHARD in het 
AMERICAN HOTEL te Amsterdam, 
in het openbaar worden 

aanl *oste«B<l: 
Het houvt ril eener Stalhou

derij met bovenwonin
gen op een terrein aan 
de Van Baerlealraat te 
Amsterdam. 

Bestek en teekeningen zijn te ver
krijgen a ƒ 3 . — per stel bij ROE-
LOFFZEN, HüBNER & VAN SAN
TEN, van 30 Juni 1900 af. 

Inlichtingen worden gegeven door 
genoemde Arehitecten-Ingenieurs ten 
hunnen kantore P l a n t a g e P a r k -
l a a n 4 te Amsterdam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op Dinsdag den Tiden Juli 

ÏOOO, des namiddags tea 3 ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

BESTEK No. 817. 
Het iu a k «' n van evn ge. 

deelte kaaimuur, het 
v e r ]»1 a a i s e n van een 
hiJNehkraan. het leg
gen ni <» ui Neli u i ven 
van Nporen «'ii het ver
richten van daarmede 
in verband slaande 
uerken op het Ntation 

Begrootinj> ƒ4050. 
De besteding geschiedt volgens § 3!) 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 2den Juli 

1900 ter lezing aan het Cent raai bureau 
in het Moreelse Park en aan het bureau 
van den He»r Sectie-Ingenieur Jhr. H. 
H. SANDBERG VAN BOELENS, te 
Groningen, en is op franco aanvraag 
(per brief) aan genoemd Centraalbureau 
(Dienst van Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van ƒ0.50. -

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 6den Juli 1900, ten 1.30 
ure namiddag (West Europeesehe tijd). 

Utrecht, den 27sten Juni 1900. 

BURGEMEESTER en WETHOU
DERS van Breda zullen op Ooit' 
derdag 19 Juli 190O, des mid
dags te 12 uur, ten gemeentehuize 
aldaar in het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het maken der gebouwen 

voor H«»ogere ISurger-
wchool en Gymnasium 
en van terreinNaftriul-
tingen. Ken en ander 
op een terrein aan de 
Xaaaaustraat. 

Aanwijzing in loco zal worden ge
daan op Vrijdag 13 Juli 1900, des 
voormiddags te 11 uur, en inlichtingen 
zijn te verkrijgen op het bureau der 
gemeentewerken des voormiddags Tan 
9 tot 12 uur. 

Bestek met teekeningen zijn legen 
betaling van f S,50 per stel ter 
gemeente-secretarie verkrijgbaar. 

BBEDA, 21 Juni 1900. 
Namens Burgemeester en Wet

houders voornoemd: 
De Gemeente-Secretaris, 

A. R. VERMEULEN. 

A A N B E S T E D I N G . 
Stichten van een Schoolgebouw. 

BURGEMEESTER en WETHOU
DERS Tsn Vlissingen zijn voornemens 
op Vrijdag 13 Juli ÏOOO, des 
namiddags ten twee ure, ten RAAD-
HUIZE dier Gemeente in bet open
baar aan te besteden: 
Het b «» u w«' u van een 

M HOOI. voor 2HH 
leerlingen met wronlng 
vo4»r het H«»of«l, aan 4le 
Jooat «Ie }I«»«>r*traat. 

Bestek met twee teekeningen zijn 
tegen betaling van fl.HO te beko
men bij den Gemeente-Bouwmeester, bij 
wien tevens de noodige inlichtingen te 
verkrijgen zijn. 

Aanwijzing op Donderdag 5 Juli e. k., 
des namiddags 2 uur op het terrein. 

AFBRAAK. 
De Architecten-Ingenieurs A. W. 

WEISSMAN en P. H. VAN NIPTRIK, 
Plantage Parklaan i te Amsterdam, 
zullen tot Donderdag 12 Juli ten 12 
uur, inschrijvingen aannemen voor het 
albreken van «le hui sen Ege
lantierstraat I IS. I.IO en 
löS aldaar, tot de hoogte van de 
straat. De afbraak zal Tan het terrein 
verwijderd moeten zijn binnen drie 
weken na den dag der gunning. De 
huizen kunnen worden bezichtigd Dins
dag 10 Juli van 10—12 uur. 

E P. DER BOER. 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

ROTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen Tan 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS 
i 

Bekroond met den hoogsten Prijs en 
Gouden en Zilveren Medaille AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille Doa-
DBKCHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met uitrijden-
den bakvloer en Draaiovens. 

Hoofd-Vertegenwoordiger der 
JOSSON-CEMENT 

T—r R M B L A » en IAI>IËS. 

öitelmtenèlitesoortAND.TRA S 
(volgens de nieawe A . V . met 7} % 

gloeiverlies). 
Handel in Bouwmaterialen. 
De T£OELZAAK is gevestigd 

Spuistraat 109, 
A M S T E R D A M . 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Fat Vaderland". 
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U I T V R O E G E R D A G E N . 

Met tien lieer Victor de Stuers, elien zijn vrienden, 
als deze regelen verschijnen, zullen huldigen, heb ik 
het vaak aan den stok gehad. Maar er is toch ook 
een tijd geweest, dat ik mij tot hem en zijn richting 
voelde aangetrokken. 

„Holland op zijn smalst" las ik in mijn Burger
school-periode Pas een jaar bij „het vak", bewonderde 
ik, toen de Rijks-museum-ontwerpen in 1876 door 
A r t i lentoongesteld werden, het project-Cuijpers, in 
het bijzondei den middeneeuwschei] variant, van gan-
scher harte. 

Slechts in de kunst der middeleeuwen zag ik heil, 
en ik legde mij met ijver e>p haar studie toe. Mi jn eer
ste pennevrucht, die, ik meen in 1878, een plaats vond 
in „De Opmerker", had tot titel „Iets over Gothiek", 
en was een warm pleidooi voor dien stijl. In dien tijd 
schreef het Genootschap „Architectura et Amici t ia" 
prijsvragen uit voor een grafmonument in Gothisehen 
stijl, en voor een R . - K . dorpskerk in Romaanschen 
stijl. Dat waren juist kolfjes naar mijn hand, en ik 
had het geluk, dat mijn ontwerpen genade in de oogen 
der beoordeelaars vonden niet alleen, maar dat zij 
mij ook in persoonlijke aanraking brachten met den 
heer De Stuers. 

In 1880 had „Architectura" zijn vijf-en-twintig-jarig 
bestaan op bijzonder luisterrijke wijze herdacht. De 
oudere leden zullen zich de zoo smaakvol door Jan 
Springer geschikte tentoonstelling in „De Geelvink", 
den tocht over de Zuiderzee naar het Hooge Huis te 
Muiden, den maaltijd te Weesp nog met genoegen 
herinneren. 

Ter gelegenheid van dit feest beproefde het Ge
nootschap de uitgaaf van een bouwkundig plaatwerk, 
een illusie, die in de eerste kwart eeuw niet verwezen

lijkt was, tot stand te brengen. E e n proef-aflevering 
kwam gereed, doch de zaak zou pas levensvatbaarheid 
kunnen hebben als een zeker aantal inteekenaren ge
vonden was. 

Dus gingen wij aan het colporlccren. Ik kreeg Den 
Haag voor mijn deel, en op een fraaien herfstmorgen 
meldde ik mij aan bi) den referendaris der Afdeeling 
Kunsten en Wetenschappen, die mij zeer vriendehjk 
ontving, onmiddellijk zijn naam op onze lijst plaatste 
en, naar aanleiding van de kerk en het graftecken, het 
gesprek bracht op de kunst der middeleeuwen en van 
zijn groote kennis dier kunst deed blijken. Kor t daar
op ondernam ik een studie over de St. Bavokerk te 
Haarlem, en ook daarbij stond de referendaris mij 
uiterst bereidvaardig ter zijde. 

In 1881 kwam er aan mijn middeleeuwsche periode 
een einde. De vroege Renaissance, trok mij aan, en, 
nadat ik op het prentenkabinet, toen nog in het Trip
penhuis, met de werken der oudste graveurs had ken
nis gemaakt, begon ik de voortbrengselen onzer 16e 
eeuwsche bouwkunst en beeldhouwkunst op te meten 
en in teekening te brengen. 

Het werd mij meer en meer duidelijk, dat de Go
thiek niet voor onzen tijd geschikt was, omdat wij zoo 
geheel anders voelen dan de middeleeuwsche men
sehen. E n toen het Rijks-museum langzamerhand ver
rees, en het meer en meer te zien was, hoe de middel
eeuwsche traditie daar werd gehuldigd, zond ik een 
artikel naar het weekblad „ D e Amsterdammer". De 
aanleiding daartoe was een ontboezeming van Alber -
dingk Thi jni , die aan dit blad geregeld medewerkte, 
en die be toógen wilde, dat de Renaissance de stij! 
was, waarin het Rijks-museum werd gebouwd. In dien 
tijd werd deze schrijver nog al eens aangevallen, en 
hij had, bij al zijn strijdvaardigheid, niet altijd lust 
op die aanvallen te antwoorden. De volgende week 
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plaatste hij een onderschrift, dat ongeveer luidde: 
„Iedereen wil met mij vechten.*' De heer W. krijgt een 
plaats op de lijst dergenen, die ik bij gelegenheid ant
woorden zal." 

Ik begreep, dat de schrijver zich met een Jantje van 
Leiden aan de questie wilde onttrekken. En met de 
stoutmoedigheid der jeugd ging ik op een middag 
naar de Pijpenmarkt, en vroeg den heer Thijm te 
spreken. Met de bekende minzaamheid werd ik ont
vangen, en werd mij gevraagd wat er van mijn ver
langen was. Ik verzocht de lijst te zien. Doch met een 
fijnen glimlach, goedig, zooals Thijm dat deed, werd 
mij geantwoord, dat er geen lijst was. Toen hebben 
wij liet geval samen besproken, en na ccn paar uur 
zijn wij als beste vrienden gescheiden, wat wij ge
bleven zijn lot des schrijvers overlijden. Nog bewaar 
ik als kostbare relieken dc werken die Thijm mij ten 
geschenke z:>nd, met hoogst vleiende opdrachten, in 
sierlijk letterschrift gesteld. 

Men van dc punten, waarover wij verschilden, was 
het al of niet wenschelijke van restaurecren. Van die 
restauraties had ik genoeg gezien om te begrijpen dat 
zij, hoe goed ook bedoeld, toch vandalenwerk waren. 
Thijm stond met gloed ccn geheel tegenovergestel
de meen ing voor. Ook omtrent het Rijksmuseum 
konden wij tot geen overeenstemming komen. Niet 
slechts tegen het middeleeuwsch bouwsysteem, doch 
ook tegen den aanleg in verband met de bestemming 
had ik bezwaar. Maar liet is mij nooit gelukt, den 
gevierden schrijver mijn zienswijze te doen deelen. 

Sinds dien tijd heb ik den referendaris, ofschoon 
zijn goede bedoelingen waardcerend, bestreden, waar 
hij voortging met onze Nederlandsche monumenten 
te doen restaurecren, waar hij trachtte ccn tijdperk 
te doen herleven, dat dood is. 

Doch ik ben mij wel bewust van den invloed ten 
goede, die de heer De Stuers in zijn vijf-cn-twintigja-
rige ambtenaarsloopbaan heeft gehad, en erken, dat 
daaraan veel nuttigs te danken is. En heeft men, ten 
slotte, wel het recht, een pruimenboom te verwijten, 

1 1 -dat appelboom rsi 
W . 

H E T AMSTERDAMSCHE BOUWTOEZICHT. 
De gemeenteraad van Amsterdam heeft de voor

dracht omtrent de nieuwe regeling van het bouwtoe
zicht aangenomen, doch tevens gelegenheid weten te 
vinden om dit te doen op een wijze, die voor een 
gedeelte van het Dagelijkscli Bestuur bijzonder on
aangenaam moet zijn. 

In de toelichting tot de voordracht waren de 
diensten van den tegenwoordii 
uitgemeten, en hadden B. 

ver-
jen inspecteur breed 

en W. te kennen gege
ven, dat zij er niet aan dachten, dien titularis te ont
slaan. Dit was misschien niet verstandig, omdat de 
voorgevallen ongelukken nog te versch in het geheu
gen lagen, en omdat niemand het ontslag van den 
inspecteur verlangd had. Er bleek evenwel uit, dat 
IJ. cn YV. er prijs op stelden, dat de titularis gehand
haafd bleef. 

De Raad was van een ander gevoelen, en dat kan 
men begrijpen. Maar het is toch onaangenaam, dat 
hij op zulk een geniepige wijze daarvan deed blijken. 
Hadden de leden de grieven, die bij hen tegen het 
beleid van den inspecteur bestonden, openlijk uitge
sproken, dan was het duidelijk geworden, waarom zij 
niet met de voordracht, zooals die daar was liggende, 
konden medegaan. 

Doch men hield die grieven voor zich, ofschoon 
men toch het Dagelijkscli Bestuur geen gelijk wilde 
geven. De titel van „hoofdinspecteur" werd bedenke

lijk geacht, omdat die een „inspecteur" doet veron
derstellen! En men wilde het te benoemen „hoofd" 
van den tak van dienst vrij laten in de reorganisatie 
en in de keuze der personen, die noodig zullen zijn! 
Het was werkelijk heel aardig gevonden. 

Het Dagelijkscli Bestuur hield zich, alsof het niet 
wist, waar de schoen eigenlijk wrong. Het krabbelde 
flauwtjes tegen, en het weglaten van den titel uit de 
voordracht werd met overweldigende meerderheid 
goedgevonden. 

Als men in de keuze van het „hoofd" wat gelukkig 
is, als men bij de sollicitanten meer op ervaring en 
wezenlijke kennis, dan op brevetten of diploma's let, 
dan kan er een goeden toestand ontstaan. Doch nu het 
Dagelijkscli Bestuur kleur bekend had, ware het ge
wenscht geweest, dat de Raad dit ook had gedaan. 
Of de tegenwoordige inspecteur was de lof waard, 
hem in de toelichting tot de voordracht toegezwaaid, 
en dan bestond er geen bezwaar tegen hem te be
houden, óf hij was te kort geschoten, en dan had be
hooren te worden aangetoond waarin. 

Wij hebben indertijd tegen de wijze, waarop het 
bouwtoezicht in de laatste jaren zijn taak opvatte, 
onze beden'r-ingen in het midden gebracht. Wij zul
len dus niet van partijdigheid verdacht werden, indien 
wij meenen, dat de Raad, door den inspecteur ter 
sluiks te ecartccren, geen daad heeft verricht, waarop 
hij fier kan zijn. 

REISHERINNERINGEN 
DOOR 

A. W . WEISSMAN. 

III. 
F l o r e n c e . 

(Vervolg van bladz. 211.) 
Wanneer men van de Piazza del Duomo zijn schre

den noordwaarts richt, dan ziet men weldra aan de 
brcede Via Cavour het oude paleis der Medici zich 
verheffen. Het is tegenwoordig als het Palazzo Ric-
cardi bekend en dient tot woning van den prefect der 
stad. 

Dit gebouw is het eerste der Renaissance-paleizen, 
daar het door Michelozzo Michelozzi in 1440 reeds 
voltooid werd, terwijl Brunelleschi in dat jaar pas met 
het Palazzo Pitti begon. De schrijvers der kunstge
schiedenis willen nu eenmaal in Brunelleschi den va
der der Renaissance zien, en als zoodanig achten zij 
hem ook den schepper van den rustieken paleis-stijl. 
Maar /.ij geven hem dan de eer, die aan Michelozzi 
toekomt. 

De gev els bestaan geheel uit rustieke blokken; de 
drie verdiepingen hebben ongelijke hoogten, die on
geveer zich verhouden als 10, 7 en 6. De kroonlijst 
is bijzonder forsch en de verdiepingen worden door 
cordonlijsten gescheiden. De betrekkelijk kleine ven
sters zijn halfcirkelvormig afgedekt. Het systeem dezer 
architectuur is hetzelfde, wat reeds sinds de 13e eeuw 
te Florence wed toegepast. Slechts heeft, in de de
tails, de Renaissance de Gothiek vervangen. 

Ook de binnenplaat» was reeds van ouds in Italië 
gebruikelijk geweest. De Renaissance bepaalde zich 
ertoe, dit motief in haar geest om te werken. Miche
lozzo heeft, door de zuilen in den geest der Korinthi-
sche te ontwerpen, en de kruisgewelven op consoles, 
die uit de muren naar voren springen, te doen steunen, 
het type aangegeven, dat later algemeen zou worden. 
Bijzonder fraai zijn de lijsten der binnenplaats, wier 
friezen door Donatello met medaillons werden ver
sierd. 

Daar het paleis bewoond wordt, kan men slechts 
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enkele der vertrekken bezoeken. Men komt eerst in 
een galerij, wier gewelf door Luca Giordano, den be-
ruchten Fa Presto, met fresco's is versierd. De duivel 
is nooit zoo zwart als men denkt, en deze zoldering 
viel ons mede, daar zij ongetwijfeld tot het beste 
behoort, wat in de 17e eeuw op decoratief gebied 
werd voortgebracht Het coloriet is harmonisch en 
helder ; de moeilijke taak, om een zóó groot vlak met 
mythologische figuren te vullen, is uitstekend vol
bracht. 

In de voormalige huiskapel, een zeer klein vertrek, 
schilderde Benozzo Goz/.oli van 1459— 1403 beroem
de fresco's. Slechts één venster verlicht deze kapel, 
zoodat er van het schilderwerk niet veel te zien zou 
zijn, als de oppasser door een electrische lamp den 
beschouwer geen hulp verleende. Ook hier blijft het 
een raadsel, hoe de schilder onder zóo ongunstige om
standigheden heeft kunnen werken. 

De optocht der H. Drie Koningen met hun gevolg 
is verbeeld, en welals een ruiterstoet in het Florence 
der 15e eeuw. Alle figuren zijn portretten, en ook 
overigens gaf Gozzoli aan ccn meer realistische op
vatting dan zijn tijdgenooten huldigen, de voorkeur. 
Alleen de engelen bij het venster zijn meer ideaal. 
Een magere Engelsche schilderes had daar echter haar 
ezel opgezet, wat als gevolg met zich bracht, dat deze 
engelen slecht te zien waren, en de kapel nog een 
goed deel van het licht, dat door het raam in kon 
vallen, moest missen. 

Als men de nauwe straat naast het paleis doorloopt, 
komt men weldra op de Piazza San Lorenzo. Hier 
wordt markt gehouden, en Bacci© Bandinelli's mar
meren beeld van Giovanni delle Bande Nere ziet op 
kraampjes niet groenten, gevogelte of andere levens
behoeften neder. Deze Jan met de zwarte banden was 
dc vader van Cosiino de Medici. 

De kerk San Lorenzo heeft van buiten geen 
indrukwekkend aanzien. Brunelleschi, die haar in 
[425 begon, heeft zeker het plan gehad, den voorge
vel met marmer te bekleeden, doch deze versiering is 
achterwege gebleven. 

Het inwendige vertoont ccn basiliek met vlakke 
zoldering in den iniddenheuk, en gewelven in de zij
beuken. Het koor is rechthoekig gesloten, tusschen 
de beuken zijn Korinthische zuilen met hoofdgestel
len geplaatst. Ondiepe kapellen zijn langs de zijbeu
ken aangebracht. Hoven het kruis verrijst een lage 
koepel. Deze kerk is de eerste, waarbij de Renaissan
ce werd toegepast en het verdient zeker bewondering, 
met hoeveel zekerheid dit is geschied. 

De beide predikstoelen der kerk werden door Do
natello en zijn leerlingen niet bronzen reliefs versierd 
Vooral dat, hetwelk de kruisiging voorstelt, doet ons 
den beeldhouwer van een geheel nieuwe zijde kennen 
door het dramatische leven, waarvan het spreekt. Do
natello was reeds bijna tachtig jaar, toen hij dit werk 
ondernam. De dood verniste hem, eer het gereed 
kwam, cn de voltooiing geschiedde door Bertoldo di 
Giovanni, die zijn leerling was, en die als de leer
meester van den jongen Michelangelo, de schakel 
vormt, welke de beide vermaarde beeldhouwers ver
bindt. 

In een der kapellen bevindt zich een schilderij van 
Fra Filippo Lippi, de „Boodschap aan Maria". Het is 
in grijsachtige tinten aangelegd, de kleuren zijn 
slechts gebruikt ter verduidelijking, en daarom lijkt 
het wat bont. Maria is slechts een gewone vrouw, die 
alleen door een klein aureool als de aanstaande moe
der des Heeren is aangeduid. 

De zoogenoemde oude sacristie dezer kerk is mede 
ccn schepping van Brunelleschi, en het eerste voor

beeld van een Renaissance koepel, daar zij reeds i:i 
1430 voltooid was. De sacristie is vierkant, met pen-
dentifs als overgang naar den koepel, die geen tam
bour heeft, doch door twaalf ronde vensters, verlicht 
wordt. Donatello heeft de bronzen deuren gemaakt, 
die met kleine heiligenbeelden versierd werden ; zijn 
werk is ook het borstbeeld van den H. Laurens, en 
de karakteristieke medaillons der vier evangelisten, 
in gips geboetseerd, behooren tot zijn beste voort
brengselen. 

De deur, die de oude met de nieuwe sacristie ver
bindt, is thans gesloten. Om Michelangelo's schepping 
te kunnen bezoeken, moet men naar het plein achter 
de kerk. de Piazza della Madonna gaan. 

Daar is een lage deur, met het onvermijdelijke tour
niquet er achter, waar men een halve lire betalen moet. 
De bezoeker komt nu in het souterrain van de.Capel-
la, dei Principi, die hij langs een smalle trap bereikt. 

Deze kapel, ccn achtkante koepel, is een werk uit 
het begin der 17e eeuw, dat zijn waarde meer ont
leent aan de rijke marmeren beklcedin<j dan aan de 
architectuur. 

En nu treden wij in de Nieuwe Sacristie, door Mi
chelangelo gebouwd en versierd De architectuur kan 
niet in alle opzichten bevredigend genoemd worden. 
'1 egen de wanden zijn Korinthische pilasters geplaatst, 
die iederen muur in drie vakken verdeden. Het mid-
denste vak, dat iets terugspringt, heeft een archivolt._ 
in de zijvakken zijn kleinere Korinthische pilaster? 
boven het hoofdgestel geplaatst. Al deze onderdee
len, in den grijzen steen, die om Florence gebroken 
wordt, uitgevoerd, vormen tezamen als het ware het 
geraamte der compositie. Weinig geslaagd zijn de 
hoeken, waar de halve pilasters elkaar ontmoeten. 

In de smalle vakken vonden deuren een plaats, be
kroond door eigenaardig baroque nissen. De brcede 
vakken, met drie dergelijke nissen en kleine pilasters 
gevuld, vormen den achtergrond der vermaarde graf
tomben van de Medici. 

Het overlijden van twee leden dezer familie was 111 
1521 de aanleiding uat Michelangelo deze grafge
stichten begon. De ontwerpen moesten verscheidene 
malen veranderd en verkleind worden cn ten slotte 
werden slechts enkele figuren uitgevoerd, waaronder, 
behalve vier zinnebeeldige, die van Guiliano, hertog 
van Nemours en van Lorenzo, hertog van l'rbino. 
Dat het overige achterwege bleef, ja, dal zelfs dez<" 
zes beelden niet geheel voltooid werden, vond zijn 
oorzaak in den strijd, die tusschen de republiek Flo
rence en de Medici uitbrak, 0111 met de cverwinning 
der laatsten te eindigen, zoodat de vroegere vrije 
staat een hertogdom werd. Michelangelo had ijverig 
aan de verdediging der stad medegewerkt, en hij wil
de aan de beidden, bestemd om een geslacht te ver
heerlijken, dat iiij nu uit den grond van zijn hart haat
te, niet meer werken. Pas in 15(13 werden de beelden 
opgesteld zooals men ze nog ziet. Michelangelo heeft 
daaraan echter geen deel gehad. 

Men behoort zich dit alles te herinneren, om den 
kunstenaar niet onbillijk te beoordeelen. Zooals de 
beelden thans zijn geplaatst, de zittende gekneld in 
een nis, de liggende op te kleine en niet fraaie sarco-
phagen, heeft Michelangelo ze niet doen opstellen. Ja 
het is zelfs de vraag, of hij met de nissen en de pilas
ters wel vrede gehad zou hebben. 

De beelden op zich zelf zijn zóó bekend en be
roemd, dat ik er niets ov er behoef te zeggen. Langen 
tijd was ik in de sacristie alleen, en kon ik ze onge
stoord bewonderen. Het trof mij, hoe zelfs de beste 
afgietsels de eigenaardigheden van het marmer niet 
kunnen weereeven. 
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De Via Cavour volgende, komen wij aan de Piazza 
San Marco, dus genoemd naar het Dominicaner-kloos 
ter van dienzelfden naam. Dit klooster dankt zijn ver
maardheid meer aan herinneringen, waarvan het 
spreekt, dan aan zijn architectuur. Het was toch hier, 
dat Savonarola verblijf hield, en dat F ra Angelico zijn 
schilderwerken voortbracht. 

De kloosterkerk, wier gevel uit de 18e eeuw af
komstig is, moet reeds in de 13e eeuw gesticht zijn. 
In het laatst der iue eeuw werd het interieur echter 
naar den smaak des tijds veranderd. Onder de altaar
stukken verdient een ri. Maagd, door Fra Bartolom-
meo, genoemd te worden. De sacristie, door Miche-
lozzi gebouwd, herinnert in vele opzichten aan die 
van San Lorenzo. Een kapel, rijk door Giovanni da 
Bologna versierd, is aan Sant' Antonino, die monnik 
in dit klooster was, gewijd. 

Thans herbergt het klooster echter geen monniken 
meer, doch is het, als merkwaardigheid, tegen beta
ling van een lire te bezichtigen. Men komt eerst in 
de fraaie kruisgang, naar Michelozzi's ontwerp ge
bouwd, en dan in de verschillende vertrekken. 

In I43O werd Fra Giovanni Angelico da Fiesole, 
die in 1407 tot de orde der Dominicanen was overge
gaan, bewoner van het klooster San Marco. Hij was 
toen reeds een beroemd schilder. Zijn kunst stelde 
hij uitsluitend in dienst der kerk; zij is de uiting 
van een innige, kinderlijke vroomheid 

Schier alle vertrekken van het klooster zijn door 
Fra Angelico met frescos versierd. Niet alle zijn van 
gelijke waarde. Alleen waar het liefelijke, het boven-
aardsche moet weergegeven worden, ziet men den 
schilder in zijn kracht. Het geweldige, het hartstoch
telijke ligi boven zijn bereik. Een figuur als die van 
Judas, den verrader, gelukt hem evenmin als die van 
de duivels, die, bij het Laatste Oordeel, de verdoem
den naar de hel sleepen. Alleen diepe smart weet hij 
soms op aangrijpende wijze uit te drukken. Maar het 
liefst schildert hij de vreugde, door den deemoed ge
temperd. Hoe naïef deze kloosterbroeder was, blijkt 
uit het verhaal, dat hij, door Paus Nicolaas V naar 
Rome geroepen om een kapel te beschilderen, en 
door den H. Vader aan een maaltijd genoodigd, geen 
vlecsch durfde eten, alvorens daartoe van zijn prior 
vergunning te hebben gekregen. Dat er een hooger 
gezag bestond, begreep hij niet. Zulk een naieve op
vatting spreekt ook uit zijn schilderwerk. 

Fra Angelico, men vergeve mij de uitdrukking, is 
tegenwoordig, met botticelli, zeer in den smaak. Het 
klooster San Marco was dan ook vol van toeristen, 
die geen cel oversloegen, en die, waar hun reisgidsen 
een of meer sterretjes aangaven, de vereischte be
wondering toonden. Maar of al die bewonderaars den 
vijftiend-ceuwschen monnik, dien het slechts om de 
eer Gods te doen was, begrepen hebben, mag worden 
betwijfeld. 

Tegenover het klooster ziet men een tweetal pa
leizen, door Buontalenti, in het laatst der 16e eeuw 
gebouwd. Deze meester, die, zoo hij minder beroem
de tijdgenooten had gehad, ons grooter zou schijnen, 
heeft vooral in het kolossale ( .asino Medieeo ccn zeer 
verdienstelijk werk geleverd. 

Iets verder duidt een opschrift aan, dat zich daar 
de toegang naar het Chiostro dello Scalzo bevindt. 
Men offert 25 centesimi, en komt op het kleine bin
nenplaatsje, dat vermaard werd door de fresco's van 
Andrea del Sarto, van 1511 tot 1514 geschilderd. Deze 
meester was de zoon van een snijder, en men zou 
hem dus, in het Nederlandsch, Andries Snijders moe
ten noemen. Zulke namen komen onder de Italianen 
meer voor. De familie Pollajuolo bijvoorbeeld zou 

men, haar naam vertalende, Poelier dienen te doo-
pen. Simone Pollajuolo, il Cronaca bijgenaamd, heet 
dus eigenlijk Simon Poelier, gezegd de kroniek. 

Doch keeren wij tot Andrea del Sarto terug. Zijn 
fresco's behandelen de geschiedenis van Johannes den 
Dooper, en hebben door de vochtigheid nog al gele
den. Thans heeft men de binnenplaats van een gla
zen bedekking voorzien, om verder verval tegen te 
gaan. De fresco's zijn in bruinachtig grijze tinten, 
zonder toepassing van kleuren uitgevoerd, en maken 
dan ook het effect van grisailles. Vooral het tafereel, 
waar Johannes het volk doopt, is fraai van tcekening 
en compositie. De andere staan in dit opzicht wellicht 
minder hoog, doch overal valt de smaakvolle verdee
ling van licht en bruin te bewonderen 

Hier niet ver van daan, aan een zijstraat, vinden 
wij ccn der meest bekende Florentijnsche gebouwen, 
liet Palazzo Pandolfini. Raffaël heeft het ontwerp ge
maakt, dat door Giovanni Francesco da San Gallo in 
1520 werd uitgevoerd. Van de strenge vormen der 
15e eeuw is hier niets meer overgebleven. Door fraaie 
tuinen omgeven, maakt dit kleine paleis een meer 
vriendelijken dan statigen indruk. Het rustiekwerk is 
beperkt tot de eleuromgeving en de hoeken van den 
gevel, terwijl de vensters door Dorische en Tonische 
pilasters zijn ingesloten, die afwisselend driehoekige 
en segmentvormige frontons dragen. De kroonlijst is 
bijzonder gelukkig van verhouding. Slechts de seg
mentvormige frontons toonen wat zwaar. 

Dit paleis lag oorspronkelijk vrij wel aan het noor
delijk einde van de bebouwde kom der stad. Sedert 
werden niet slechts vele der vroegere tuinen als bouw
terrein gebezigd, doch ontstonden ook buiten de vroe
gere wallen nieuwe wijken, die zich tot aan de Mug
none, een zijriviertje van de Arno, uitstrekken, en 
waarvan de Piazza Cavour het middenpunt vormt. 

De architectuur dezer nieuwe wijken is wel is waar 
niet belangwekkend, dcx:h daar de bouwers zich aan 
de bestaande typen gehouden hebben vallen zij toch 
niet zoo uit den toon als men elders wel ziet. 

Van de vroegere tuinen bleven er verscheidene be
waard ; langs een daarvan, nu als Hortus Botanicus in 
gebruik, bereikt men de Piazza dell' Annunziata, zeker 
niet het minst karakteristieke plein van Florence. Aan 
drie zijden wordt het door monumentale gebouwen 
omgeven, die allen arcades hebben, zoodat men aan 
Bologna herinnerd wordt. Twee fraaie fonteinen door 
Pietro Tacca, en een ruiterstandbeeld van Ferdinand I 
stoffceren het plein. Giovanni da Bologna, die het 
beeld maakte, heeft hier weer ccn meesterwerk gele
verd. 

De kerk du Annunziata behoort tot de merkwaar
digste van Florence. Haar loggia werd door de oude 
Antonio da San Gallo begonnen ; de ordonnantie is 
ongemeen slank, daar boven de Korinthische zuilen 
hoofdgestellen tot dracht der bogen werden aange
bracht. 

Uit de loggia komt men in een soort van voorhof, 
vermaard om de fresco's van Andrea del Sarto. Om 
ze te beschermen, maar wellicht ook om den koster 
gelegenheid te geven wat te verdienen, zijn er glas
ramen voorgeplaatst, die men moet laten openmaken, 
om de schilderwerken goed te zien. 

De fresco's zijn niet alle van Andrea. Aan de lin
kerzijde bracht hij de vijf tafereelen uit het leven, 
van San Filippo aan, terwijl hij de rechterzijde met 
de geboorte van Maria en de Aanbidding der H. 
Drie Koningen versierde. 

Wij zien hier den meester, dien wij in den Scalzo 
slechts als teekenaar konden bewonderen, in zijn vol
le kracht als kolorist. In het bijzonder de geboorte 

van Maria heef. al van ouds groote vermaardheid, 
toch zijn hier ook enkele der minder goede eigen
aardigheden van den schilder te vinden. Zoo zijn al 
de vrouwen, die de kraamkamer der H. Anna vullen, 
naar één model, des meesters echtgenoote, de schoo
ne Lücrezia del Fede, geschilderd. Alleen de kraam
vrouw zelve vormt een uitzondering, daar zij als stok
oude bes werd afgebeeld. 

Wanneer men de kerk binnentreedt, wordt men 
betroffen door den Duitengewonen rijkdom. Overal 
slechts marmer, schilderwerk en verguldsel. Het schip 
met zijn kapellen werd door Antonio da San Gallo 
aan het koor, dat Leone Battista Alberti in 1451 be
gon, toegevoegd. 

Dit koor is eene navolging van het Pantheon te 
Rome, doch op de halve grootte; de later aange
brachte versieringen hebben ten deele het effect be
dorven. Aan dezen koepel, die wat weinig licht heeft, 
zijn een rechthoekige altaarnis en halfronde kapellen 
toegevoegd. . 

Een dezer kapellen bevat het graftecken van Gio
vanni da Bologna, die te Florence zulke fraaie beeld
houwwerken heeft gemaakt. Een andere heeft een 
altaarstuk van Pietro Perugino, dat echter niet tot 
zijn beste werken behoort. Boven de deur, die naar 
de kruisgang leidt, schilderde Andrea del Sarto de 
beroemde „Madonna del Sacco". Dit fresco draagt zijn 
naam naar den zak, waartegen de H. Jozef leunt. 
Maria is een bijzonder fraaie figuur. De pose van haar 
kind werd door Michelangelo in zijn Madonnc van 
San Lorenzo nagevolgd. 

Het meest wordt de aandacht getrokken door de 
Cappella della Vergine Annunziata, door Michelozzi 
in 1448 gebouwd, en in de 17e eeuw vergroot, doch 
niet verfraaid. De versieringen zijn ongelooflijk rijk, 
cn in de kapel, waar honderden kaarsen branden, 
wordt, meest door vrouwen, het wonderdoend afbeeld-
sel van Maria vereerd. 

Rechts van de kerk staat het Speciale degli Inno-
centi, door Brunelleschi gebouwd. Tusschen de bogen 
der loggia heeft Andrea della Robbia de vondelin
gen, waarvoor dit gesticht bestemd is, als motief van 
een hoogst eigenaardige versiering in terracotta ge
bruikt. 

Een fraaie binnenplaats leidt naar de kerk Santa 
Maria degli Innocenti, boven wier ingang Andrea del
la Robbia een zijner fraaiste werken plaatste. De 
boodschap aan Maria is het onderwerp. Links knielt 
de prachtige engel, rechts Maria. Het midden wordt 
gevuld door een vaas inet leliën, waarboven God de 
Vader, door Clierubijnen omgeven, de H. Geest laat 
neerdalen. Ook de omlijsting wordt door Cherubijnen 
gevormd. 

De kerk heeft als bouwwerk geen bijzondere waar
de ; op het hoofdaltaar ziet men echter het beste pa
neel, dat Domenico Ghirlandajo, die vooral als fresco
schilder uitmuntte, gemaakt heeft. De aanbidding der 
H. Drie Koningen is voorgesteld. De stal van Betle-
hem bestaat uit vier rijkgebeeldhouwde Renaissance 
pijlers, met een houten dak daarboven, dat echter door 
een groep" van engelen, die een perkament met het 
Gregoriaansche „Gloria in excelsis" vasthouden, groo-
tendeels wordt verborgen. Een zeer uitvoerig geschil
derd bergachtig landschap met een rivier vormt den 
achtergrond. De talrijke figuren zijn aan het Floren
tijnsche leven dier dagen ontleend. Eigenaardig is het, 
dat naast de Wijzen uit het Oosten ook Johannes de 
Dooper knielt. Men leest het jaartal 1491 op dit stuk. 

Deze kerk komt uit aan de Via della Colonna. Hier 
bevindt zich het Oudheidkundig Museum, dat wij ech
ter niet bezochten, daar het gesloten was. Wat ver

der, in deze zelfde straat, is de ingang naar de kapit
telzaal van het klooster Santa Maria Magdalena de' 
razzi, door Pietro Perugino met een fresco versierd 
Christus aan het kruis wordt hier door vijf heiligen 
vereerd. Iedere figuur is fraai van teekening en goed 
geschilderd, terwijl ook het landschap op den achter
grond uitmuntend mag worden genoemd. Maar van 
een compositie in den eigenlijken zin is hier geen 
sprake, daar Perugino zijn fresco door een perspec-
tievisch geschilderde arcade in drie nissen heeft ver
deeld. 

Bij dit klooster behoort een kerk uit de 15e eeuw, 
door Brunelleschi begonnen en door Giuliano da San 
Gallo voltooid. De aanleg onderscheidt zich door een 
ruim voorplein met arcades. 

Een bezoek aan de Accademia delle belle arti 
mocht natuurlijk niet achterwege blijven. De schilde
rijen, die hier tentoongesteld zijn, werden verzameld, 
uit kerken, die buiten gebruik werden gesteld of waar 
het aan behoorlijk licht ontbrak. Men komt eerst in 
een lange zaal, aan het eind waarvan in 1882 een „tri-
buna" gebouwd werd voor Michelangelo's David, die 
tot 1873 bij het Palazzo Vecchio stond. 

Michelangelo hakte dit beeld in 1504 uit een stuk 
marmer, dat door een ander beeldhouwer was bedor
ven. De tijdgenooten zagen in dezen krachtigen man 
slechts een reus, en ook thans doet men goed, niet te 
veel aan den Israëlietischen herdersknaap te denken, 
om het beeld naar waarde te schatten. De „tribuna" 
bestaat uit een koepelzaal met een nis van de Dori
sche orde. Door den koepel valt het licht ruimschoots 
in, en men zou met de tegenwoordige opstelling vrede 
kunnen hebben, indien de zaal wat minder groot ware. 
Afgietsels van verschillende werken des beeldhou
wers zijn hier opgesteld. 

De schilderijen zijn in zalen met zijlicht opgehan
gen, die niet aan de moderne eischen voldoen. Onder 
de beste werken is de Aanbidding der H. Drie Ko
ningen, door Gentile da Fabriano, nog geheel van 
middeneeuvvsche innigheid vervuld. Perugino is ver
tegenwoordigd door een Hemelvaart van Maria uit 
1500, en warm v an kleur; uit een v roegere periode 
afkomstig is de 11. Maagd bij Christus' lijk, waar de 
diepe smart goed is uitgedrukt. Wanneer men deze 
werken ziet, zou men meenen, dat een zeer godsdien
stig schilder ze gemaakt heeft. Vasari vermeldt ech
ter, dat Perugino niet aan de onsterfelijkheid geloof
de, en zelfs op zijn sterfbed niet wilde biechten. 

Een soortgelijk man als Perugino was ook de Kar
meliet Fra Filippo Lippi. Het kloosterleven kon hem 
op den duur niet behagen ; levenslustig van aard, zei 
hij het spoedig vaarwel, om, na velerlei avonturen, zich 
alleen aan de kunst te wijden. Van hem is hier een 
kroning van Maria, een paneel vol uiterst natuurlijke 
figuren, die zoo talrijk zijn, dat de hoofdpersonen op 
den achtergrond raken. 

De Accademia bezit ook de vermaarde „allegorie 
op de Lente", door Alessandro Filipepi, gezegd San
dra Botticelli. Sinds Ruskin de aandacht op dezen 
leerling van Fra Filippo vestigde, is hij in den smaak 
der Engelschen gekomen. Deze „Primavera" in tem
peraverven uitgevoerd, heeft veel door den tijd gele
den. Het landschap is bijna zwart geworden, de figu
ren komen in spookachtige witheid daartegen uit. 
Hier ziet men de bron, waaruit de nieuwe Engelsche 
kunst putte, voor zich. Geen wonder, dat de copiisten 
in grooten getale voor deze schilderij zijn neergestre
ken. 

De verzameling bezit van Botticelli ook een Madon
na met heiligen, een schilderij, die veel geleden heeft, 
doch den imloed van Verrocchio toont, zooals blijkt, 
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wanneer men haar vergelijkt met diens „Doop van 
Christus". Verrocchio heeft aan de anatomie in de/.e 
schilderij, de eenige die van hem bekend is, groote 
zorg besteed. Maar overigens is zijn werk wat hard 
en droog, eigenaardigheden, die ook Bott celli's heili
gen vertoonen. De engel, die op den voorgrond naast 
Christus knielt, vertoont een geheel andere behande
ling. De/.e figuur is dan ook door den jongen Lionar-
do da Vinei aan het stuk van Verrocchio toegevoegd. 

Er hangt hier een schilderij, Tobias door engelen 
geleid, verbeeldend. Sommigen zien daarin de hand 
van Verrocchio, anderen die van Botticelli. Den leer
ling van Fra Filippc herkent men in de „Kroning vin 
Maria". Doch Botticelli heeft, ofschoon in de hoofd
figuren zijn meester volgend, de vier heiligen, die op 
aarde het wonder, dat in den hemel plaats vindt, aan
schouwen, geheel zelfstandig opgevat. 

Onder de paarlen der verzameling behoort ook liet 
„Laatste Oordeel" van Fra Angelica Hier ziet men 
de zaligen, die naar den hemel door engelen worden 
geleid. Christus knikt hen vriendelijk toe ; hij wenkt 
met de hand de verdoemden terug, die ter helle gaan. 
De duivelen zijn den schilder niet best gelukt; blijk
baar kon hij zulke afschuwelijke wezens zich niet 
voorstellen. Bewonderenswaardig is de uilvoering, die 
aan miniatuurschilderwerk doet denken. 

Er is in dit museum nog veel meer, dat de aandacht 
verdient, doch wij moeten ons beperken, als wij ook 
van de overige bezienswaardigheden der stad nog iets 
mededeelen zullen. 

Het grootste plein van het oude Florence is de 
Piazza Santa Maria Novella. Wij zagen het reeds, toen 
wij aankwamen, daar het onmiddellijk bij het station 
ligt. 

Santa Maria Novella is de kerk der Dominicanen. 
Haar aanleg heeft veel, dat aan die van Santa Croce 
doet denken ; de afmetingen zijn echter minder ko
lossaal. De Romaansche klokkentoren echter is oor
spronkelijk en uit de i je eeuw afkomstig, terwijl de 
gevel door Leone Battista Alberti in de 15e eeuw aan 
het gebouw werd toegevoegd. Het Gothische bene
dendeel behield hij; slechts den hoofdingang veran
derde hij in den geest der Renaissance. De Korin-
thisclie zuilen, die hier werden toegepast zijn echter 
te lang voor haar middellijn. 

Het bovendeel van den gevel is geheel Alberti's 
werk. Hier zien wij het type, waaraan de M>e, 17e en 
18e eeuw trouw zijn gebleven, geschapen. Wat de 
bouwmeester hier tot stand bracht, maakt hem tot 
een der baanbrekers in zijn kunst. Om het smalle bo
vendeel, dat bij den basiliekvorm altijd voorkomt, 
met den breederen benedengevel te verbinden, zijn 
de consoles aangewend, die later zoo algemeen zou
den worden. Ook het bekronend fronton is hier voor 
liet eerst toegepast. De veelkleurige bekleeding met 
marmer geeft aan den gevel, die zeer goed van ver
houdingen is, iets zeer eigenaardigs. 

Ook Santa Maria Novella bevat tal van kunstwer
ken. Maar terwijl liet in Santa Croce de grafteeke-
nen zijn. die het meest de aandacht trekken, heeft 
hier voornamelijk de schilderkunst de kerk beroemd 
gemaakt. Wel zijn cr eenige monumenten van Ber
nardo Rossellino, en Benedetto da Majano, doch de/.e 
belmoren niet tot hun beste voortbrengselen. 

Evenwel vindt men in Santa Maria Novella zoowel 
altaarstukken als fresco's die tot de belangwekkend
ste der Florentijnsche school mogen worden gere
kend. Allereerst de Madonna Rucellai, in de 13e eeuw 
door Giovanni Cimabue geschilderd, en door de tijd-
genooten zóó hoog geschat, dat het voltooide paneel 
in feestelijken ommegang naar de kerk werd gedra

gen. Maria is naar de Byzantijnsche traditie op een 
rijken zetel geplaatst en haar handen vooral vielen 
al te mager uit. Ook haar kind is ietwat misteckend, 
doch de zes knielende engelen hebben waardigheid, 
ja zelfs schoonheid. 

Van Giotto zelf bezit de kerk geen werken, doch 
wel van zijn tijdgenooten en leerlingen. In de Cap-
pella Stroz/.i schilderde Orcagna groote fresco's. Tus-
schen de vensters verbeeldde hij het Laatste Oor
dcel. Bovenaan troont die Rechter der wereld, omge
ven door engelen met bazuinen en de werktuigen der 
passie. Maria en Johannes knielen in deemoedige hou
ding, de apostelen zetelen op wolken, geheel onder
aan verlaten de dooden hunne graven. Aan de over
zijde is het Hemelsch Paradijs geschilderd, waar Ma
ria naast Christus onder een overhuiving zetelt, ter
wijl engelen en heiligen hen omgeven. Wel is de com
positie eenigs/.ins stijf, maar de gezichten hebben meer 
uitdrukking dan die van Giotto, terwijl ook de plooien 
der gewaden natuurlijker vallen. Door goed aange
brachte schaduwen heeft Orcagn.i zijn figuren ronding 
weten te geven. 

(Wordt vctvolgd) 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
VGii.wKNiiAiii:. Het hoofdbestuur der Technische Vakvereeniging 

heeft een verzoekschrift van den volgenden inhoud gezonden aan 
den Minister van Waterstaat: 

Geeft met verscholdigden eerbied te kennen: 

de Technische Vakvereeniging, 

gevestigd te 's-Gravenha»e, goedgekeurd by koninklijk besluit 
van 24 Juni 1896 No. 84, bestaande uit zeven afdeeliniten, te 
weten 's-Gravenhage, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Enschede — 
HeDgelo, Groningen en Haarlem, waarvan leden zgn opzichters 
en teekenaars in, de vakken van burgerljjko bouwkunde, water
bouwkunde, scheepsbouwkunde, werktuigkunde en metaalindustrie, 
en voorts werkmeesters, chef-machinisten, alsmede beoefenaars 
der kunstnijverheid ; 

vertegenwoordigd door baar afgevaardigden naar de a'gemeece 
vergadering te l treclit op den 20sten Mei 1900: 

dat, naar baar oordeel, de droogmaking der Zuiderzee is «een 
nationaal belang"; 

dat zg mitsdien eerbiedig verzoekt dat het l'we Excellentie 
moge behagen eene spoedige totstandkoming van eene desbetref
fende wet te bevorderen, 't Welk doende, 

's-Gravenhage, 9 Juli 1900. 

Het Hoofdbestuur der Technische 
Vakvereeniging, 

(w. g.) E. BACKMAN, Voorzitter. 
(„ „) W. J . DU) BOÜVRIK Ju., Secretaris. 

AMSTERDAM, Er heeft zich een commissie gevormd om de uit
voering van het plan van den heer W. Vroljjk voor te bereiden, 
namelgk het houden van een tentoonstelling van hotel-, café- en 
restaoratie-benoodigdheden, in het gebouw „Velo.i", van 18 Aue 
tot 17 September e. k. 

De commissie stelt zich voor de tentoonstelling te beperken tot 
den inventaris en de inrichting van hotels, cafe's en restaurants. 

Juist om hieraan de zoo noodige aandacht uitsluitend te wg'den, 
meende zg gebouwen — en de architectuur daarvan — tbans niet 
in het programma te moeten opnoemen. Zij wenscht de afdeeüng 
hotel-artikelen te verdoelen in: slaapkamer-, badkamer-, salon-, 
eetkamer-, vestibule-, lees- en schrg'fzaal, linnenkamer-, garderobe-, 
rookkamer- en keuken-artikelen. Zg zal de café- en restaurant-
benoodigdheden verdoelen in: meubelen, glaswerk, aardewerk 
consumptie-artikelen, buffet-, closet-, urinoir- en kelder inrichtingen.' 

- Professor Ferdinand Leenhoff heeft om gezondheidsredenen 
ontslag genomen als hoogleemar in de beeldbouwkunde aan de 
Rijksacademie van beeldende kunsten te Amsterdam. 

Leenboh" kwam in 1888 in ons land na langdurig ve' blijf te 
Parijs, waar hg als beeldhouwer en graveur naam had gen-aakt. 
Xadat hg eenigon tjjd in Den Haag had gewoond, benoemde de 
Regeering hem tot hongleeraar te Amsterdam, in He plaats van 
wijlen Prof. Stracké In de tien jaren, dat hg aan de academie 
onderwijs gaf, heeft Leenhotl' veroïei stelyke leerlingen gevormd, 
van wie bel»as Wortman en Baars reeds op jeugdigen leefth'd, 
kort nadat zg den piix de Rome behaalden, overleden. 

Gii i iMMii -x . In de op 10 dezer gehouden vergadering van de 
Provinciale Staten van Groningen werd een voordracht tot wjjziging 
van het reglement op den dienst van den provincialen waterstaat 
behandeld. 

Op eene vraag naar de tractemsnten van de hoofdingenieurs 

in de andere provinciën, werd van de zijde van Gedep. Staten 
hei volgende lijstje gegeven: 

Zeeland f 5000 
Zuid-Holland , 5000 met particulier werk 
Noord-Holland , 5000 idem. 
Friesland 6000 en / 450 lokaalhuur. 
Overnsel , «000 
Gelderland 4500 
Noord-Brabant . „ 4000 
Utrecht ., 4000 en f «00 lokaalhuur. 
Zonder hoofdelijke stemming werd de voordracht aangenomen, 

zoodat bg de begrooting bet bedrag der verhooging zal bepaald 
worden. 

HAARLEM. In het trapportaal van het Museum van Kunstnijver
heid zullen van af Donderdag 15 Juli tentoongesteld zgn, zeven 
kartons of oorspronkelijke teekeningen van Derkinderen, gediend 
hebbende voor de muurschilderingen in het Trappenhuis van het 
gebouw der Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en 
Lijfrente te Amsterdam. 

DEVENTER. De Gemeenteraad heeft den heer J . A . Mulock 
Houwer met 1 October a. s. eervol ontslag verleend als gemeente-
bouwmeester. « V U 

De Raad besloot in de instructie voor zgn opvolger de bepaling 
te maken, dat hg' geen particulier werk mag verrichten en geen 
onderwijs geven aan de Burger-avondschool. De jaarwedde werd 
vastgesteld van / 2500-3000. 

VKKCE. De Kampveersche toren werd eenigen tjjd geleden door 
de gemeente Veere verkocht, doch deze verkcop kon de goed
keuring van Gedep. Staten van Zeeland niet wegdragen en van deze 
beslissing is de gemeente Veere in hooger beroep gegaan. 

In de vorige week is door den vice-president en eenige leden 
van den Raad van State een plaatselijk onderzoek in zake den 
verkoop van den toren ingesteld, waarbij voorlichting werd ver
strekt door den heer J . A. Frederiks, te Middelburg. 

— De deelnemers aan het aanstaande Architectonisch Congres 
te Parjjs worden door de ..Construction Moderne" in de gelegen
heid gesteld op 5 en Ü Augustus aanstaande een uitstapje — als 
verademing na de tentoonstellings- en congresdrukte — mede te 
maken naar den beroemden Mont St. Michel. Dit zal vooral be
langrijk zgn, omdat het plaats zal hebben onder het geleide van 
den heer Paul Gout, aan wien het onderhoud en de restauratie 
van het unieke middeleeuwsche gebouw is opgedragen, en van 
den heer Roojon, directeur van scnoone kunsten. De heer Gout 
zal bg die gelegenheid in de ridderzaal der oude abdij eene voor
dracht over het gebouw houden, opgeluisterd met lichtbeelden. 

(Bouwt. Weekblad.) 

P E R S O N A L I A . 
— Bg den waterstaat in Ned.-Indië is: 
benoemd tot ingenieur ltte kl. H. A. Saltet; tot ingenieur 

2e kl. de ambtenaar op nonactiviteit H. Ch. J . Strengnaerts, 
laatst die betrekking bekleed hebbende: 

toegevoegd aan den chef der 2e waterstaatsafdeeling voor 
de irrigatie-opnemingen in de residentiën Tegal en Pekalongan, 
de adspirant-ingenieur J . A. Roukens. 

— Bg kon. besl. is, met ingang van 1G Juli, benoemd tot 
bureelambtenaar der 8de klasse van den rijkswaterstaat P. Walles, 
te Assen. 

Op de Pargsche tentoonstelling zgn voor de schilderkunst 
in de Nederlandsche afdeeling de volgende bekroningen toege
kend. Eere-medai l le : Jozef Israels. Gouden meduilles-
Blommers, Breitner, Mesdag, Weissenbruch. Zi lveren medai l 
les: De Bock, Briët, Gabriel, Heyberg, Josselin de Jong, Kaem-
merer, Kever, Pieters, Schildt, Thérèse Schwartze, Van Soest,. 
Toorop, Van der Waay. Bronzen medail les: Bastert, Mevr 
Bisschop—Robertson, Bosch Reitz, Boudewjjnse, Le Comte, Krabbé, 
Lapidoth, Van Oosterzee, Rink, Rip, Alb. Roelofs, Willy Sluiter, 
Wouters. Eervol le vermeldingen: Mej. Abrahams, Akke-
ringa, Arntzenius, Mevr. Bilden—Van Bosse, Dankmejjer, Gorter, 
Hamel, Hart, Nibbrig, Hoynck van Papendrecht, J . Jacobson, 
Mej. Kerling, A. Koster, Mastenbroek, Oppenoorth, Rgenga W. 
Roelole, Mevr. Van Thol—Ruvsch, Van Vuren en Mej. van der 
Willigen. 

— Da commissie, dit jaar belast met het afnemen van de 
examens B volgens art. 60 en C volgens de artt. 61—65 der wet 

van 2 Mei 1863 (Staatsblad no. 50), heeft, ten gevolge van de door 
haar gehouden examens, de navolgende diploma's uitgereikt: 

het d i p l o m a van t e c h n o l o o g (B art. 60) aan: 
H. de Jong Cleyndert, M. A. de Jong, P. D. C Kiev, C. A 

de Looze, J . Rodenburg, E. L. Selleger, P. J . van der Sluis en 
B. Wigersma; 

het d i p l o m a van c i v i e 1-i n g e n i e n r (C. art. 61) aan: 
J. C. Ankersmit, A. Backer, Jhr. M. H. Van Heresteyn, J .Th. 

Berkemeier, J . A. Blok, J . A. Bonnerman. A J . A. Braak, F. 
A. Brandt, J . W. Dieperink, L. Doedes, J . H. de Granada, I. 
Hengeveld, H. A. Henket, A. Hevbroek, E. H. Hoegsma, J . B. 
de Holster, N. M. de Kanter, LI. P. Kleyn, C. W. Koch, J . 
H. Kremer, U. P. E. Kriens, V. J . P. De Blocq van Kuffeler, 
E. J . Kuiper, A. Van Linden van den Heuvell, J . G. Numans, 
W. K. van Oort, A. A. Oosting, W. A. Piets, H. J . Roosen, J . 
Rueb, 8. J . Rutgers, J . C. Scharp, W. van der Tak, J . J . Ver
meulen, C. P. Vgverberg en J. van der Waerden; 

het d i p l o m a van w e r k t u i g k u n d i g ingenieur (C art. 
64) aan: „ , 

A. Blomhert, J . P. Boezaardt, P. F. Bunge, J. H. Delgorge, 
E B. van Doesburgh, J. M. Gritters Doublet, J . L. Th. Grone-
man, J . J . A. de Groot, Th. N. Hellemans, G. van Hille, J . 
Jannette Walen, W. de Jong, A. J . Juchter, H. W. Larid, M. 
G. van der Meer, S. F. Monhemios, A. Plate Hzn.. W. F. Pot, 

A. A. Reidt, J . R. Sassen, P. Persant Snoep, G. C. Snjjders, H. 
Stokvis, G. Vermeulen, C. H. de Vos en P. J . van Zwieten; 

het d i p l o m a van mjjn e n - i n g e n i e u r (C art. 65) aan: 
E . t'. Abendanon, P. M. van Bosse en P. J . Stigter. 
— De heer J . Nieuwland te Spjjkenisse is benoemd tot huiten-

fewoon opzichter bg den bouw eener brug over de Oude Maas 
ij Spijkenisse. 

— Tot tgdelijk leeraar in de werktuigkunde aan de burgerdag
school te Leeuwarden is benoemd de heer H. P. Priester, leeraar 
aan de ambachtsschool aldaar. 

— Een drietal studenten der Polytechnische School zgn alsnog 
tot buitengewoon opzichter gedurende de zomermaanden benoemd 
en wel door den Minister van Waterstaat: A. Bjjl en J . A. van 
Santwgk, bg de werken der Heldersche oeververdediging en door 
den Raad van Toezicht bij de spoorwegwerken: W. C. G. H. van 
Mourik Broekman, bij de werken voor den bouw van een spoorweg
brug over den IJsel te Westervoort. 

— De heer J . Blok, tgdelijk opzichter aan de gemeente-gas
fabriek te Zwolle, is met ingang van 1 Augustus as. benoemd 
tot inspecteur aan de gemeente-gasfabrieken te Amsterdam. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Leeraar aan de hoogere burgerschool te Tilburg. 

Met 1 September e. k. is te vervullen de betrekking van leeraar 
in wiskunde, werktuigkunde en ljjnteekenen aan de Rijks hoogere 
burgerschool met 5-jarigen cursus te Tilburg. Jaarwedde / 1600. 

— Dagelijks ch opzichter, bg bet bouwen eener school, 
brieven motto ,Opzichter" aan het Bureau van dit Blad. 

— Opzichter , bekend met grond-, zeewerings- en beton
werken, voor het houden van toezicht bij de werken voor de 
binnenhaven te Scheveningen. Salaris aanvankelijk /1500 a/' 1600 

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

INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAKVEREENIGING, 
MARXIXSTRAAT 360 , AMSTERDAM 

2 Bouwk. teek., 22 en 23 j . , ongeh., ± / 5 o e n / 60. 
1 Opz., 23 j . , ongeh., f62. 
3 Opz.-teek, 23, 28 en 23 j . , ongeh., ƒ 80, / 80 en / 60. 
2 Opz.-teek., 26 en 35 j . , geh., / '110 en / 1 0 0 . 
4 Werktuigk. teek., 21, 19, 21 en 22 j . , ongeh., ƒ 5 0 

a / 6 0 , / 60, f 50 a ƒ 6 0 en f 70. 

I Werktuigk.-electric, 29 j . , ongeh., / 70. 
1 Gpz.-landm., 38 j . , ongeh., / 125. 
2 Waterb.-opz., 22 en27 j . , ongeh., ƒ 6 0 4 / 7 0 en / 70. 

I 1 Mach. , 26 j . , geh., / 6 5 . 

Vervolg der uitslagen. 

Utrecht, 10 Juli: Bestek no. 816, kat op
breken en leggen van bestratingen, hst maken 
van rioleeriogen en bgbehooreod* werken ten 
behoeve van hst voorplein van het station Nij
megen; ingek. 81 Mij., alt: D. P. Hendriks ea 
*. Th. Hendriks f 22,670; Th. A. Berntaen 
f22,545; C. Bos, Haarlemmermeer, f 21,61)5; W. 
Westerhof, Weesp, f 80,988; L. J. Metz. Zalt-
bommel, f20,488; F. Hilarios Win.. Haarlem, 
f20,396; W. v. d. Wagt f 80,210; J. C. Krop
man f20,200; j . E. Haanapptl f80,180; 6. W. 

Tan Hezewgk f 19,980; J. H. Beamiog f 19,1)74; 
J. H. Hegtnerink en 6. Nollen f 19,950; B. W. 
De Bleeoart f 19,770; H A. averdgk, Wghe. 
f 19,750; A. Blocbi Jr., Kaichede, ea J. W. Ter 
Hunt, Gronau, f 19,647; W Van Oscb, Otra, 
ea i. Schipper* f 19,600; H. Seegsni f 19,488; 
D. Koert, Hoeozs-Drisl, f 19,426; 6. H v. d. 
Heijden, Arnhem, (18,577; F, Smulden, Ooster-
wgk, (17,688; H. Van Kan, Veulo, f 17,6-13 
De overigen te Nijmegen. Ram. ( 18,600. 

Amsterdam, 10 Juli: het bauwen eener 
stalhouderij met bovenwoningen aan de Van 
Baerleitraat aldaar, onder beheer van de arcli -

ingt. A. W. Weittmtn en P. H. van Niftrik; 
ingek. 9 UIL, alt: E. H. Hills f60,100, W. 
Voikuijl / 57,433, J. A. Kiel en M.vandeaBo» 
f 64,600, H. Höfte f56,495, B. C. Hamer Jr. 
/ 56.190, P. S. Rgsierte ƒ55.800, C. Kater 
r'51.840, Mij. „de Bouwerasond" / 53,958,* W. 
UitiUcer f 58,400. Gegund. Allen te Amsterdam. 

MaartensdUk, 10 Juli, door het bestanr 
van ket waterschap: hst vernieuwen van het 
scant ia de groote vaart en eenige onderhouds
werken; ingek. 2 bilj, alt: E. Sbheepbouwer, 
Utrecht, (1672; W. M. Reijerse, Blauwkapel, 
f 1590. Gegund. 
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Zetten, 10 Juli: het verbouwen van het 
stations-koffiehuis; ingek. 6 Mij, J. Buis. 
Ocbten, f5888; B. Even f6655, E. J. W. van 
de Voren f6545. S'Oeurti, Iodoornik, f 583ti; 
». W. E<ers f4288, A. Boiwerser Nrjmegeo. 
f3940. De overigen te Zetten. 

Laag-Kenpel, II Juli: het bonwn vin 
een buriier-woouhuis vcor den heer B. Demmiok 
Laagste insehrrj.er H Kleiohoot, Doetinchem, 
voor f 212̂ . Gegund. 

Rotterdam, 11 Juli, door het bestuur van 
den Prins Aleianderpolder: i . het naken Tan 
een steenen brug in de Cappeliche weg over de 
Ommoord.che tocht; ingek. 8 Mij., als D. T . 
Vliet, Nieuwerkerk a/d. Uiel. f8427; C. Buys, 
Cappelle a/d. Usel f»120; W. v. Verre, idem. 
f3060; P. v. d Berg, Bergtcheohotk, f2900; 
C. W. den Hoed, Stolwijkerslnis, f2820; D 
Lookhorst, Rotterdam, f2782. Gegund. 

b. onderhond der kunstwerken v«n den polder 
van den dag der sunning tot IR Juli 1901; 
ingek. 8 bilj.. als: D. van Vliet, Niniwerkerk 
a/d. Usel, f4650; C. van Leeuwen, idem. f4235; 
W. J . v. Dort, Rotterdam; f4120; D. Lookhorst, 
idem, f3812; W. v. Verre Cappelle a/d. lJeel. 
f3765; P. r. d. Berg, Bergwhenhoek, f3681; 
J. Leenheer, Heinenoord f 8668; C. Buijs, Capelle 
a/d. Usel, f3300. Gegund. 

c. onderhoud dijken en wegen en uitbaggeren 
haven bovengemaal; ingek 4 Mli., als A. Dekker, 
Nieuwerkerk a/d Usel, f 2975; C, v. Wingerden 
Rotterdam f2910; W. Koolhaas, idem. f9770; 
W Noordiioek, Numansdurp. f2698. Gegund. 

N « r a v e n h a s e 11 Juli. (herbest), door 
het min. van wat.: het maken van een regel
matig rivierbed op een gedeelte van de Vecht 
tutachen Vilsteren en Varasen en op het beneden
deel van de Regne tusschen de Laarbrug enden 
nieuwen mond in de verbeterde Vecht, met de 
uitvoerinï van eenige daarmede in verband staande 
werken in de gemeente Ambt Ommen, prov 
Overij«sel; ingek. 5 bil, als: J. G. Zwets, Har 
dinksveld, f 101 000; A. Blocks Sr. Zwolle, 
f101,000; C. ter Horst, idem en Gebr Aberson, 
Steenwijk, f 100,800; A Ph. Volker. Sliedrerbt, 
f100,137 fongeldig): J. Prins v. Wijngaarden, 
id., f 96,20(1 Ham f88 800. 

'a-Gravcuhife, door het min. van wat.-
het uitvoeren <an haggerwerk in de rivier de 
Nieuwe Merwede; ingek 6 bilj. als: C L. 
Kalis \\i. Sliedrecht. f 52.300; A. Prins Lz., 
id., f49,800; Th Volker, Dordrecht, f48,000; 
W. P. de Vries. Rossnm.f 45.800; J.P. de Groot. 
Giessendam. f 45.6P0; P. A. Bos, Gorcnrn, 144 800. 
Ram. f50,750. 

Hneek, 11 J..H. (herhest.) voor de Doopsgez. 
gemeente uldaar: bet bouwen van een pastorie 
aan den Singel; ingek 13 bilj., als:G. Lantinv, 
Deersum, f12 874; J Jnrjens f11985, W. 
Franzen Jzn. f 11,920. Gebrs. v. d Meer. Har-
lingen, f 11 875; P Prins, Soeek. f 11,775; C. 
I. Reisma Kertgumern olen, f 11,700; P I. Westra. 
Arum, f 11,66'; P. dn Hois, Franeker, f 11 572; 
A. P. Wiersmn, (i.iaatmeer. f 11,480; J. A. de 
Graaf, Sneek, f 11.440; H. K tri aar f11,343. W. 
T. Nau'a en J. W. Na-ita, Hijlaard, f11,160; 
S. r. d. Zaair f 10.830. Gegund. De overigen te 
Leen warden. 

llpiialilum. 12 Juli- lo het heratellen van 
de ophaalbrug en de walbeschoeiing aldaar; 2o. 
het maken van een rieuwe brug op de Bot-
gorre en het herstellen van die bij Roorda te 
Klooster Aojum. Niet gegund. Herbesteding 21 
.luli 1900. 

Wateringen. 12 Juli: het bouwen van 
een woon- en een winkelhuis ten dienste van 
mei. de wed de Groot; ingek. 7 bilj.. als : Gebr 
J. F. Radd«r f8290; 11. C Koch f7998 G. A. 
v. Dongen f7889; J. v d Via f73119 50; P. v. 
d. Voort, Q intshenl. f6475; C. de Zoete, Wa
teringen, f6468*; J . P. Vierling f5900 (van 
onwaarde'. Gegund. De overigen te 's-Graveo-
hage. 

Veldhoven, 12 Juli. by de wed. Jos. Bijens: 
het bouwen van een bnrgerwoonhuia met bijle-
vering der materialen, voor den heer H. W. 
Plat teel. sigarenfabrikant aldaar; ingek. 6 bilj, 
als: A. Gevers, Westerhoven, f3625; G. van 
Doorenmalen, Veldhover, f3512; G. Rynders, 
Bergeijk. f3411; P. at. v Zantvoort. Zeelst, f 2850; 

J Bijnen, idem, raming f2800; Jos. van Kuik, 
Leende, f2525. Gegund. 

Ti lburg, 12 Juli, door den arch. Leo 
Goyaerts: het boawen van t»n heerenhuis voor 
dau heer L. Sala te Tilburg; iugek. 39 bilj., als: 
J. Horver» f 23 589; H. tr. d. Wéeger f23,480; 
C. Schonk, Üosterwyk, f 22,662; C. Ilorvers 
f22 626; Weduwe F. v. d Schoot f22,446; J. 
Grienen f22,160; Wydeuians f22,011; Weduwe 
F,, de Beer f21.899 A. v. d. Aa f81,778, P. 
v. d. Aa f21,646; A. van Hiel f 21,550; L. 
Jongen f21,436; P van Kiel f 21.400; J. Hoali 
f21,271; Groenen en Cosopi f21,261; Gebrs. 
Schonk. Oosierwyk.f21,282;A.Bouweus f 21,200; 
L. van Kijck f21,145; Weduwe J. Tan Kiel 
f21,060; P. J. de Waal f21,036; M Reynen 
f20,856; Jac. Tan Gorp f20,856; C Dunden 
f20,840; J. v d Schoot f20,790; J. C. v. Pelt 
f 20,771; .1 Daser f20.717; C. Muisaars f 20,iuU; 
K van Herk f20,428; J. Brouwers f20,399; 
P. Hosli f20 338; F. Jongen f20,220; A. v»u 
Boxtel f20,218; A. Smeulden f 20,180; L. van 
Herk f20.128; De Waal en Co. f 20,106; C. van 
Boxtel f19,696; F. Mandes f 19,460; Weduwe 
A. Smeulden f 19,330; J. Smeulden f18,930. 
De overigen te Tilburg. 

'M-Hertogenl»»»ch, ld Juli: het herstellen 
van hel zuidelijk bel.iop van deu nieuwen linker 
Diezedijk in het Bossche %eld ouder de gemeente 
VHertogenbo'ch van wiuterschude; ingek. 12 
bilj , als: D. Koers, Iloeuza-Driel, f 8649; M. 
Vissers, Drunen, f7830; L. v. Drunen, Hintham. 
f76»0; C. Boksmau Hz., Hardinksveid, f 7667; 
Tn. v. Lee, Veghel, f7600; II. Dubbeldam He , 
Gorincbem, f7477; A. Blokland en B. A. Taae-
laar, Werkendam, f 7389; J. Visser Ja», idem, 
f7265; W. van Us, Oach, f7200; W. Volker, 
Sliedrecht, f6850; A. P. Volker, idem, f6836; 
G vau Oord, Werkendam, f6778. Kam. I7ï0u. 

Hoek, 18 Juli: het maken van werken lot 
zeewtnog, van dykaverbetering, aanleg ran steen-
glooiing met oud rlioud tut 30 April 1901 aau 
het waterschap Loieu en Willeiuskerke; iugek. 
6 bilj., als: l). den Uoelder f 2850, Abr. Tbolens 
Dz. fü838, J de Bree Fz. f2824, B. van Kek 
f2790, J. Meertens, Hoek, t' 2760; K. de Bus 
f2740. De overigen te Terneuzen. 

Aleaelo, 13 Juli, dior deu arch H A. Wit-
zant ( z.: het bouweu ran een boerderij te 
Vroomshoop; ii gek. 7 bilj, als: J. Weasels, 
Vriczeoveen, f8000; J. Koelof», idem, f7985; 
K. Jausen, idem. f7400; A. Boom en G. Kzen-
daiu f6721, Bolk eu 't Hoen f6719, J. H. 
Wehrineyer f6460. 10. J. van Dortb, Vrooms
hoop, f6749 De overigeu te Almelo. 

VlioHingeu, 13 Juli: het bouwen vau eeu 
openb. school voor 288 leerlingen met wouinft 

voor het liootj ad. Juost de Moorstr; ingek. 3 
bilj., «Is: Woning. Massa. 
P. v. Been / 8950 f 63 000 
F. N. de Rooij en J. J. Krijger „ 2300 „ 5l,50ll 
L Raaijiuakers,Wouw(N.-BO „ 8000 „ 49,700* 

* Gegund. De overigen te Vlissiugen. 
Xaltbasnsuel, 18 Juli, door deu arch. G 

G. L dder het bouwen van een stoom wasch 
en strykinrichtiog ter oppervlakte van 620 II.*, 
op een terrein ten noorden der stad; ingek. 9 
bilj, als: G. Konioga, Tit), f 17,380; Wed. B. 
lOlmer en Zn , idem, f 16,950; V H. v Zetten, 
idem. f 16,790; W. F.Schneiders, Waardenbnrg, 
f15,950; A. A. vau litenou, Beesd, f 14,979; 
Tn. M. Brmtseii, Nijmegen, I 14,77J; F Smul
ders, Oosterwijk, f 14,455; R. v. d. Biggelaar, 
's-Bosch, f 18,775; D. v. Mamerer, Asch, f 13,492. 

MK1»F.I»KKI.I \ . ,K\ . 
Lelden. Aan den heer R. Onwehand te 

Katwijk a/Zee H opgedragen het maken van e n 
gebouw voor Christelijke Ziekenverpleg ng te 
Leiden, volgeus pianncn van den architect W. 
Fontein aldaar, voor / 76 000. 

Leeuwarden. Ged. Staten hebben aan den , 

aannemer B. Krikke te Oudehaake voor f 506.4U 
onderhandsch de iiitmiining opgedragen van rich 
in de Dokkumer Ee te Birdaard en bij de Klaar-
kampsterbrug bevindende ondieptes. 

M a a t s c h ^ p ï j tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag den 31slen Juli 

1900, des namiddags ten ft ure (lo
cale tijd), aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen ia het MoreeUe Park te 
Utrecht, van: 

B E S T E K No. 818 

Het maken van dejrroiid-
werki'ii. h«'t uitbreide» 
en wijxijreii van sporen 
en wla«el« en hei ver
rit-lit en van diverwe 
werken, ten behoeve 
van eenen rangeer-
1» u n de 1 op het Station 
**»- He rtoge n baset». 

BeKrootiug ƒ27.000. 
De besteding geschiedt volgens § 28 

•an het bestek. 
Het bestek ligt van den 6den Juli 

1900 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park en aan het bureau 
van den heer Sectie-Ingenieur Jhr J . 
C Y A N REIGERSBERG VERS LU IJS 
te 's-Bosch, en is op franco aanvraag 
(per brief) aan genoemd Centraalbureau 
(Dienst ran Weg en Werken* ie be
komen, tegen betaling van ƒ1.—. 

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 23st>n Juli 1900, ten 9 ure 
voormiddag (West Europeesche tijd). 

UTRECHT, den 2den Juli 1900. 

E P. DER B 0 E R 7 
Wollenfoppenstraat 39, 

R O T T E R D A M . 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVEHS, 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille DOR-
DRECHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met altrijden
den Imkvloer en Draaioven*. 

V A N R I J N & C o , SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. 

I Kantoor en Magazijn Bloemkweekei 

I straat 64 b.jd. Nieuwe Binnenweg. 

1 Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

Glasverzilvering 
Toor de grootste matei». 

REDACTEUR: F.W.VAN G E N D T JGZ. Adresvoor Redactie en Administratie: liureau van De Opmerkt*, 2de Scbuytitraat tos, 's-Gravtnkagt. 

rVdvertentien van I tot 6 regell / l.oo, liet bewijsnummer daaronder 
Groote letters worden berekend 

Abonnementsprijs per jaar b j vooruitbetaling voor het binnenland 
f 5 - — ; voor België / 6.50 en voor dj overige landen der Post-unie, 
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NIET GEWOON. 

Wat men ook onzen tijd verwijten moge, men zal 
niet kunnen zeggen dat hij de deugd, die dankbaar
heid hert, onbeoefend heeft gelaten. Wij zijn niet 
minder dankbaar dan Van Alphen's kleine hond, die 
het „voor beentjes en voor brood" was. 

Er kan baast niemand van eenige beteekénis meer 
vijf-en-twintig jaar een ambt bekleeden, er kan geen 
róensch, die met kunst of wetenschap iets uitstaande 
heeft, meer zeventig jaar worden, of de dankbaarheid 
uit zich. 

Dan komen de vrienden „unterm Siegel der Ver-
schwiegenheit" bijeen, dan laten zij een circulaire 
drukken, dan plaatsen zij een advertentie in de cou
rant, heel delicaat, om ieder, die zulk een circulaire 
nog niet heeft, duidelijk te maken, waar hij zijn be
geerte, om dit drukwerk te bezitten, kan voldoen. 

Inmiddels doet de aanstaande jubilaris maar, alsof 
hij niets merkt. Is eenmaal de heuchelijke dag aan-
geh <en, dan iaat hij zich complimenteeren, en kan 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „H«t Vaderland". 

hij, als het afgeloopen is, óf geen woorden vinden, om 
aan zijn gevoelens lucht te geven, 6f wel niets anders 
dan enkele banale dankbetuigingen stamelen, als hij 
ten minste niet de bekende „welgekozen woorden" op 
dat OOgenblik ter beschikking heeft. Des avonds wordt 
alles in de couranten den volke medegedeeld. 

Het is de verdienste van den heer De Stuers ge
weest, in dit al te eentonig schema wat variatie te 
hebben gebracht. 

Aanvankelijk £'ing alles als naar gewoonte. Te 3, 
uren vereenigden zich den 15 Juli dezes jaars „in het 
kunstmuseum aan de Parkstraat" de commissie voor 
het huldeblijk „met velen van de 856 belangstellende 
vrienden en vereerders, drie Commissarissen der Ko
ningin, autoriteiten, één oud-Minister, meest alle refe

rendarissen en vele dames, die door hare tegenwoor
digheid een blijk van sympathie wilden geven aan 
den kampioen onzer nationale kunst . 

Een der Commissarissen der Koningin trad nu naar 
voren, en overhandigde den jubilaris met een gepaste 
toespraak een gedenkpenning met daarbij behooren-
de oorkonde. 

De verslaggevers meenden reeds te kunnen ver
trekken, toen de heer De Stuers zijn oprechte hulde 
„aan de breede scharen, uit Noord en Zuid samenge
stroomd" had gebracht; zij staken hun opschrijfboek
jes reeds bij zich, in het 'knus vooruitzicht van hun 
verderen vrijen bondag achtermiddag, toen zij be
merkten, dat de redenaar doorging, iets wat men vai: 
jubilarissen niet gewend is. 

De potlooden kwamen weer VOOT den dag. En het 
was wel merkwaardig wat zij verder neerschreven, 
merkwaardig vooral om de plaats waar en de gelegen
heid waarbij dit geschiedde. 

De heer De Stuers had, zoo zeide bij, bij wijze van 
een „examen de conscience" de redenen nagegaan, 
die zoovelen bewogen hadden, zooveel werk te maken 
van zijn vijf-en-twintig jarig referendarisschap. 

Den uitslag van deze onderzoekingen hebben de 
verslaggevers niet geboekstaafd. Maar wel deelden 
zij mede, dat de spreker zijn gehoor vertelde, dat hij 
zich nogal kalm en volstrekt niet bedwelmd gevoelde 
door den wierook der lof. Wie zoo op zulk een tijd
stip spreekt, is zeker geen gevoelsmensli. 

De verslaggevers vervolgen dan: „Geestig schetste 
de spreker, hoe hij zelf tegenwoordig niet meer over
tuigd was van hetgeen men vijf-en-twintig jaar gele
den van hem vertelde, dat hij zou zijn een groot kunst
geleerde ; die gedachte had hij laten varen sedert de 
gezichtseinder al breeder en breeder is geworden, zoo
dat hij tegenover driedruizend schilders in den lande 
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zijn onmacht moet bekennen". Duidelijk is dit n ie t ; 
vermoedelijk heeft men de bedoeling van den jubila
ris met begrepen. He t leelijke Germanisme „kunst
geleerde" is zeker niet aan zoo kieskeurige lippen ont
glipt. E n het beeld van den gezichtseinder, die tegen
over drieduizend schilders machteloos ligt, is meer 
nieuw dan begrijpelijk. 

Den lol', door den vorigen spreker aan den ijver 
en de toewijding van den jubilaris gebracht, „gaf 
hij toe", zeggen de verslagen. Vermoedelijk heeft de 
heer De Stuers dien lof dus aanvaard. Maar het bleek, 
dat zijn vereerders toch één eigenschap van den refe
rendaris bij het aanbieden van het geschenk niet er
kend hadden. Dit was „het geduld, het engelachtig 
geduld" dat de jubilaris zeide te bezitten. 

Dat het gehoor daarop in lachen uitbarstte, is ver
klaarbaar. Want als een bijzonder geduldig man, laat 
staan als een man met iets engelachtigs in zijn ge
duld, stond de referendaris tot dusverre niet bekend. 

N u volgde een schildering van het ambt, ietwat in 
den trant van den Schoolmeester. 

„Een referendaris is nl. een mijnheer die rappor
teert en adviseert, die administratie! geen macht heeft, 
en niemand kan commandceren, een macht die uit
sluitend zetelt bij de Koningin, den Minister van B i n -
nenlanelsehe Zaken, verschillende hoofden van musea 
en archieven en bouwkundige Rijksinstellingen. W e l 
kan hij invloed hebben, als hij het talent heeft zijn 
adviezen ingang te doen vinden. Gaan de zaken goed, 
dan wordt de eer gebracht aan den Minister, en te 
recht, want deze beslist. Maar mishagen de beslissin
gen, dan wijt men dit niet aan den Minister, maar 
aan den referendaris, ofschoon dit onbillijk is, omdat 
men niet vvcê t welke adviezen hij geeft. D ie toestand 
nu maakt zijn positie moeilijk, hetgeen hij in ruime 
mate heeft ondervonden, niet alleen van 't publiek 
en van de Koningin uer aarde, de pers, maar ook in 
de Statcn-Generaal. He t meest betreurde hij het, dat 
hij zich tegen de aanvallen in de Kamers niet verde
digen kan. 

In zulk een moeilijke positie was er alleszins aanlei
ding om er iiet bijltje bij neer te leggen, maar juist 
zijn geduld heeft hem daarvan teruggehouden. Spre
ker liet zijn gehoor lachen door de referendarissen, die 
aldus onder Ministers moeten werken, te vergelijken 
bij kippen die zich aan den haan moeten wennen, 
en als clan de omgang niet is zooals die wezen moet, 
dan worden slechts windeieren te voorschijn gebracht. 
W e l zijn de Ministers bereid om te werken, maar zij 
worden bewerkt in de Kamers, in de secties, in de 
pers, door particulieren, en door achterklap in het 
torentje, die op den eenen Minister meer, op den an
dere minder vat heeft" 

Welke gezichten de aanwezige referendarissen bij 
dit gedeelte van de rede hebben gezet, weten wij 
niet. Maar zij zullen hun collega benijd hebben, die 
zulke dingen kan zeggen, zonder dat het hem zijn 
baantje kost. 

D e verslaggevers konden van verbazing haast niet 
meer schrijven. Maar zij herstelden zich spoedig, toen 
de spreker het had over het verdriet en de vernede
ringen, hem in zijn ambtelijk leven door intriges, 
knoeierijen en verdachtmaking berokkend. Zulke din
gen houdt een jubilaris meestal voor zich, maar de 
heer De Stuers wilde nu eenmaal geen gewoon jubi
laris zijn. 

„Men", zoo vervolgde hij bitter, „was bezig de tcc-
kenscholen nan zijn beheer te onttrekken." Vermoe
delijk is „men" hier de Minister van Binncnlandsche 
Zaken, die ongetwijfeld weinig gesticht er over zal 
zijn dat ren zijner hoofdnmbtennren in het openbaar 

van verdachtmaking spreekt, zoodra een regeling hem 
niet bevalt. 

Toch vindt de heer De Stuers een Minister nog wel 
. ergens goed voor; de referendaris kan zich achter 
hem verschuilen. D e jubilaris toch „verdedigde zich 
vooral tegen de beschuldiging, dat hij een peperdure 
referendaris was, daarbij opmerkende, dat hij nooit 
een cent kon besteden, of de Minister moest het goed
keuren en geen crediet kon aanvaarden of de Kamer 
moest het gevoteerd hebben." 

He t gehoor gaf, volgens de verslagen, na dezen pas
sus van hilariteit blijk. Komende tot het verwijt van 
eenzijdigheid, tot hem zoo vaak gericht, verklaarde de 
spreker dat alleen zotten en dronkaards veelzijdig 
kunnen zijn, ccn paradox die kl inkt als een klok, maar 
die door het gehoor niet als ernst werd opgenomen. 

Was veel van wat tot dusverre gezegd werd, als 
antwoord van een jubilaris aan zijn vereerders onge
woon, hetgeen daarna volgde had achterwege behooren 
te blijven. D e heer D e Stuers heeft van ccn slechten 
smaak blijk gegeven, door op ccn dag als dezen nog 
eens de geloofsquestie te gaan behandelen. De aan
wezigen toch hebben den referendaris zijn overtuiging 
niet kwali jk genomen, maar het gesprokene zal in 
de kringen, die den heer De Stuers niet genegen zijn, 
geen vertrouwen in zijn „onpart i jdigheid" hebben ge
wekt. 

Met de verrassende mededeeling, dat Thorbecke 
volstrekt de man niet was van het „kunst is geen re-
geeringszaak", maar dat hij integendeel ccn „door en 
door verstandig" programma had opgemaakt voor de 
wijze waarop de Staat de kunst had te beschermen, 
eindigde de spreker. 

Z i jn rede was de gekruide hoofdschotel van den 
dag. Wat de heeren Molkenboer, Rutten en Diefen-
bach, de directeur van het Ethnographisch Museum, 
de vertegenwoordigers van „Archi tectura" en de tee-
kenondervvijzers, van „Arti et Industriae" in het mid
den brachten was goed bedoeld, soms goed gezegd, 
maar het verhief zich niet boven het peil der gewone 
feesttoespraken. 

D e heer D e Stuers was evenwel niet gewoon ge
weest. E r zal wel nooit ccn referendaris komen, die 
op zijn vijf-en-tvvintig jar ig feest zóó kan spreken. 

T E N T O O N S T E L L I N G V A N 
B E E L D H O U W W E R K E N T E G R O N I N G E N . 
In de plaatselijke bladen der vorige week stond 

vermeld: „Tentoons te l l ing van beeldhouwwerken 
van E m i l Epple, beeldhouwer te Berlijn". E e n paar 
dagen later gaven die bladen verslag van die tentoon
stelling ; d. vv. z. het publiek werd uitgenoodigd zelf 
te gaan zien, omdat men bevreesd was zichzelf een 
brevet van kennis uit te reiken door het uitspreken 
van een oordcel over het tentoongestelde. Dat was 
zeer bescheiden van de pers en wel een weinig won
derlijk, wanneer men in aanmerking neemt hoe dik
wijls men kritische beoordeelingen te lezen krijgt over 
schilder- en bouwkundige werken waarin men, bli jk
baar, zich het brevet van kennis van het vak wel 
heeft uitgereikt. W i j werden daardoor nog meer ver
langend de tentoonstelling zelve te bezichtigen en 
togen er heen in de verwachting iets zeldzaams te zul
len zien, dat boven de beoordeeling der dagbladschrij
vers stond. 

Maar ach welk eene teleurstelling. Was dit nu eene 
tentoonstelling van beeldhouwwerken? La ten we, het 
programma volgende, eens zien. No. i , portretbuste 
van den heer W i l d , kunstschilder te München. E e n 
vuil gipsafgietsel van een tamelijk goed geboetseerd 
kleimodel. No. 2, portretbuste van mej. F . B. Grone-

man, idem, een vuil gipsafkietsel; misschien een goed 
gelijkende afbeelding van de werkelijkheid, doch geen 
beeldhouwwerk, wel knap geboetseerd. No . 3, gipsaf
gietsel v an „Susanna", waarvan zich het origineel in 
marmer op de „Groote Berhjner Tentoonstelling" be
vindt en een afgietsel in brons in het „Glaspalast" te 
München. D i t beeld gelijkt wel iets op beeldhouw
werk, al was het maar een gipsafgietsel. E e n recht 
opstaande figuur, goed van lijnen ; van 't gelaat is wei
n ig te zien omdat ze dit lichaamsdeel vanwege het 
schaamtegevoel, nagenoeg geheel met de handen be
dekt ; overigens is het beeld slechts ongeveer ccn der
de der natuurlijke grootte. No . 4. Marmerrelief 
„ F r a n z Lisz t" een werkelijk stuk beeldhouwwerk, 't 
is zoo plat alsof te veel steen is weggeslagen en erg 
zoetelijk behandeld. No. 5. „ E v a " (marmer) ook beeld
houwwerk, doch een klein stukje, niet grooter dan 
25 c M . breed en hoog. Volstrekt niet mooi bewerkt. 
E e n platgedrukten Z -vo rm; van het gelaat is niets 
te zien ; 't is een ineengedrongen figuurtje, vermoede
li jk ook al vanwege de schaamte over het proeven 
van den verboden appel. No. 6 „Kain" (schets), a l 
weer een vuil gipsafgietsel, ook een gebogen figuur, 
te kle in opgeaet om de vormen goed te doen uitko
men. No. 7, „der Einsame" (schets). E e n stukje boet
seerwerk, voorstellende een op een boek zittend man
netje met gebogen hoofd en slap hangende armen en 
beenen, erg eenzaam, doch men zou ook kunnen zeg
gen iemand in kennelijken staat, die zijn roes uit
slaapt. No. 8, „Vergebung" (schets), een heel klein din
getje van gips, erg slordig ; men heeft ongeveer vijf 
minuten noodig om de figuurtjes te onderscheiden; 
de bedoeling is vermoedelijk een voorstelling van 
twee menschen die elkander afkussen. N o . Q , „der 
Tod" schets), natuurlijk weer een afgictseltje, een 
poppetje, i n houding en figuur als van een grasmaaier ; 
het maaigercedschap was niet aanwezig. No . 10 Be-
leuchtungsfigur (schets). No. 11, Oedipus en Antigone 
(schets). No. 12, schets voor „Susanna". No. 13 Trauer 
(schets). No. 14 Goethe (schets) op ccn tiende der 
werkelijke grootte. No. 15, Badend meisje (schets) 
— afgeloopen. - Die „dood" was ons waarlijk haast 
in de schoenen blijven zitten, vandaar dat wij van 
no. 10 tot en met 15 niets meer zeggen kunnen. Toen 
we het gebouw verlaten hadden en de natuur met 
haar rijkdom van kleuren en vormen ons weer tege
moet kwam, konden we begrijpen waarom de pers 
zich bij deze gelegenheid eens onkundig had gehou
den en maar aanspoorde „zelf te gaan zien". 

Als we een volgende tentoonstelling van beeldhouw
werken mogen beleven, hopen we meer te zien en met 
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een beteren indruk naar huis te gaan. 

R E I S H E R I N N E R I N G E N 
UOOK 

A . W . WEISSMAN. 

III. 
F l o r e n c e . 

( / 'etvolg van 'bladz. 222.) 
Niet ver van deze kapel is de toegang tot dc groote 

kruisgang, waarheen een jong Dominicaan ons geleidt. 
H i j brengt ons naar de Cappella dei Spagnuoli, de 
vroegere kapittelzaal van het klooster. D e fresco's hier 
aangebracht, zijn uit de 14e eeuw, en aan de verheer
l i jk ing van St. Thomas Aquinas, den voornaamsten 
heilige der Dominicanen, gewijd. A a n de westzijde 
ziet men St. Thomas op zijn katheder, omgeven door 
engelen, profeten en heiligen met overwonnen ket
ters aan zijn voeten. D e wijsbegeerte is verzinnelijkt 

door veertien v rouwen, op één rij, die de zeven wereld-
sche en de zeven gewijde wetenschappen voorstellen. 
Onder ieder van haar is de geleerde geplaatst, die 
in dieze wetenschappen naar het begrip van den tijd 
.iet meest had uitgemunt. In de symmetrische schik
king, in de zinnebexddigé figuren is de geest der mid
deleeuwen. 

A a n de overzijde is de leer van St. Thomas verzin
nelijkt, en wel volgens een programma, dat, naar V a 
sari meldt, door den prior van het klooster werd op
gemaakt. D e schilder, heeft, zoo goed hij kon, de ge
geven voorschriften opgevolgd. 

M e n ziet daar de aardsche kerk, als de kathe
draal van Florence gedacht. D e geestelijke en we
reldlijke macht, Paus en Keizer, zitten daarvoor, 
door de scharen der geloovigen omringd en door 
de Dominicanen, de honden des Heeren, bewaakt 
Rechts zijn Dominicanen geschilderd, predikende 
en bekeerende; de honden daarbij doelen even
eens op de kloosterbroeders, terwijl de vossen, 
naar een beeld van Salomo, de ketters en afge-
dwaalden verzinnelijken. D e kleine figuren, hooger 
geplaatst, zijn de mensehlieid, gelukkig, omdat zij zich 
in den schoot der kerk bevindt. Zi j let niet op de 
wereldsehe verlokkingen, door ecu man met een valk, 
een vrouw met een viool en een vrouw met ccn hondje 
gesymboliseerd, doch gaat, door den H . Thomas ge
leid, naar den hemel, die door den H . Petrus wordt 
ontsloten. Tal van heiligen vullen den hemelschen hof.. 

Boven het altaar dezer kapel is Christus' lijden ver
beeld ; de tafereelen, die met de kruisdraging begin
nen en met de hemelvaart eindigen, zijn niet geschei
den, doch vormen één compositie, die als achtergrond 
een landschap heeft. 

A l deze fresco's zijn als het ware geschilderde leer
dichten. E n gelijk het leerdicht niet de hoogste uiting 
der poëzie is, zoo is ook in de schilderkunst hier de 
schoonheid opgeofferd aan de duidelijkheid. 

De kruisgmig zelf werd door Paolo Dcn i , gezegd 
Uccello, in de eerste helft der 15e eeuw met fresco's, 
in groenachtige tinten gehouden, versierd. Z i j hebben 
veel door tijd en vocht geleden. D e meester heeft zich 
aan de vroegere t radi t iën gehouden, doch de natuur 
meer bestudeerd, dan zijn voorgangers. Vooral in de 
afbeeldingen van den Zondvloed en van Noach's of
ferande is dit merkbaar. 

Hoe de kunst zich in de 15e eeuw heeft ontwik
keld, bewijzen de fresco's van Domenico Ghirlandajo 
en Fi l ippino L i p p i , in 1485 begonnen. Die van Ghi r 
landajo versieren het koor der kerk en zijn des kun
stenaars meesterstukken. D e verlichting is al weder 
gebrekkig, en vooral het geschilderde glas in de ven
sters van het koor hindert den beschouwer. T o c h 
is dit glas in Ghirlandajo's tijd daar geplaatst en moet 
men dus wel aannemen, dat hij daar geen bezwaar 
tegen gemaakt heeft. 

O p de drie muren is de geschiedenis van Mar ia en 
van Johannes den Dooper weergegeven. D e gebeur
tenissen zijn zóó voorgesteld, alsof zij door de tijd
genooten van den schilder werden bijgewoond. Voor 
al in de geboorte van Maria, de geboorte van Johan
nes en de ontmoeting van Maria en Elisabeth spie
gelt zich het Florentijnsch leven van die dagen ge
trouw af. D e figuren in den tempel, waar Zacharias 
aan het altaar des reukoffers staat, zijn allen portret
ten. 

In 1485 v ing ook F i l ipp ino L i p p i de fresco's in de 
Cappella F i l i ppo Strozzi aan. Het leven van de apos
telen Johannes en Phil ippus is de stof. L i n k s is de 
opwekking van Drusiana door Johannes, rechts het 
verdrijven van den draak uit den tempel door P h i 
lippus afgebeeld. W e l zijn de figuren vol uitdrukking, 



maar de houdingen zijn dikwijls onnatuurlijk. Toch 
zijn de verbazing der vrouwen bij de opwekking en 
de angst der tempelgungers voor den draak goed te
ruggegeven. Aan het gewelf prijken de grootsche figu
ren van Christus, de vier evangelisten en de H. An
ton i us. 

De Via dei Banchi verbindt de Piazza Santa Ma
ria Novella met de Via Tornabuoni, een der levendig
ste straten van Florence. Hier vinden wij in het Pa
lazzo Larderel, in 1558 voltooid, een fraai voorbeeld 
van de latere behandeling der gevels, toen de zware 
vormen van vroeger voor streng klassieke plaats maak
ten. 

Naar de Arno toe verbreedt zich de straat tot de 
Piazza Santa Trinita. Achter de 16e eeuwsche gevel, 
die men hier ziet, verbergt zich de kerk Santa Trini
ta, in 1250 begonnen. Zij heeft vijf beuken van onge
veer gelijke hoogte, een aanleg, die in Italië zeld-
vcer gelijke hoogte, een aanleg, die in Italië zeldzaam 
is. In ccn kapel aan de noordzijde heeft Ghirlandajo, 
sedert 1485, zijn beroemde fresco's, die het leven van 
den H. Franciscus ten onderwerp hebben, gemaakt. 
Het sterfbed van den heilige is merkwaardig, 
vooral wanneer men dit met het fresco van Giotto in 
Santa Croce vergelijkt. De compositie vertoont veel 
overeenkomst; Ghirlandajo heeft echter de natuur 
op den voet gevolgd, terwijl Giotto zich tot de groo
te lijnen bepaalde. De monniken in Santa Croce zijn 
vol mystiek geloof; die in Santa Trinita zijn echte 
kinderen van den tijd, die de boetprediking, die Sa
vonarola zou gaan houden, wel noodig had. Tceke-
nend is het, dat Ghirlandajo het klooster voorstelt als 
een weelderig gebouw in Renaissance-stijl. 

Eer wij de Arno overgingen, om het stadsdeel aan 
de andere zijde tc bezoeken, wilden wij nog een paar 
werken, vermaard in de geschiedenis der bouwkunst, 
gaan zien. De kerk Santi Apostol' is een kleine basi
liek in den geest van San Miniato al Monte. De gevel 
heeft men gerestaureerd, doch de fraaie ingang, in de 
15e eeuw door Benedetto da Rovezzano gemaakt, be
houden. Deze kunstenaar vervaardigde ook het prach
tige grafteeken voor Ottonc Altoviti, een variant op 
het bekende Florentijnsche type. 

Het Palazzo Rucellai, het meesterwerk van Leóne 
Battista Alberti, vindt men altijd geometrisch afge
beeld. Dit heeft zijn reden. Want de Via della Vigna 
Nuova, waaraan het ligt, is maar ccn smalle straat, 
die zich vóór het gebouw wel tot een driehoekig plein
tje verbreedt, maar toch het verkrijgen van een be
hoorlijken afstand onmogelijk maakt. Het gebouw is 
te bekend, dan dat wij er over zouden behoeven uit 
te wijden. 

Achter dit paieis bevindt zich de kerk San Pan-
crazio, die belangrijk is om het zoogenaamde Heilige 
Graf, dat Leone Battista. Alberti daarin bouwde. Het 
is ccn klein Korinthisch tempeltje van twee bij drie 
traveeën. Tusschen de pilasters is een rijke marmeren 
bekleeding aangebracht. Boven de deur leest men het 
jaartal 1467. Boven de lijst wordt de afsluiting ge
vormd door een rijk bewerkte crête en een koepeltje 
van de Dorische orde. 

Vijf bruggen verbinden de beide deelen der stad 
met elkander. Vier daarvan bestonden reeds in de 
13e eeuw ; de oostelijkste alleen is een voortbrengsel 
van hedendaagsche metaal-constructie. De Ponte alle 
Grazie werd in 1237 begonnen. Haar bogen en pijlers 
hebben den sterken stroom dus reeds bijna zes ecuwen 
getrotseerd. Een in 1S74 uitgevoerde verbrecding heeft 
echter het oorspronkelijk karakter goeddeels doen 
'verloren gaan. 

De Ponte Vecchio is in haar tegenwoordigen staat 

het werk van Taddeo Gaddi. Zij heeft slechts drie 
bogen, die door bijzonder zware pijlers worden gedra
gen. Aan beide zijden zijn winkels gebouwd, die meest 
aan goudsmeden'behooren. Zoo is de brug eigenlijk 
een nauwe straat boven de rivier. De huizen sprin
gen op de grilligste ondersteuningen boven het water 
uit Alleen in het midden geven ccn paar bogen ge
legenheid om de rivier te zien. Over de winkels heen 
verbindt een gang het Palazzo Pitti met de l'ffizi. 

De derde brug is herhaaldelijk door den sterken 
stroom beschadigd. Zooals men de Ponte Santa Tri
nita thans ziet, is zij een werk van Bartolommeo Am-
mannati, die haar in 1569 voltooide. De brug onder
scheidt zich door haar fraaie verhoudingen. De ge
welven, in de kruin buitensrewoon dun, zijn uit een 
technisch oogpunt beschouwd ongetwijfeld meester
stukken. 

De Ponte alia Carraia werd in 1557 door Amman-
nati herbouwd, doch daar zij m 18O7 verbreed is, zijn 
ook hier de oorspronkelijke vormen niet meer te her
kennen. 

Wanneer men. den Ponte Santa Trinita overgaat, 
bereikt men langs de Via del Presto de Piazza Santo 
Spirito. Hier staat het bekende Palazzo Guadagni op 
den hoek var. de Via Mazetta. Cronaca heeft het om
streeks 1490 gebouwd. De rustieke blokken zijn hier 
alleen aan de verdieping gelijkstraats, de hoekpilasters 
benevens aan de omlijstingen van de deur en de ven
sters toegepast, doch overigens zijn de gevels gepleis
terd. De bovenste verdieping is een open galerij, ter
wijl de kroonlijst buitengewoon ver oversteekt. 

De kerk Santo Spirito is naar plannen van Brunel
leschi gebouwd. Het systeem is vrijwel hetzelfde als 
dat van San Lorenzo, doch de zijkapellen hebben de 
hoogte der zijbeuken, en zijn minder diep. 

Het interieur, helder verlicht, maakt een zeer 
fraaien indruk; een koepel verheft zich boven het 
kruis en om kruisbeuken en koor zet zich het systeem 
van het schip voort. 

De kapellen bevatten allen kunstwerken van meer 
of minder waarde ; onder de altaarstukken zijn er van 
Fra Filippo Lippi, Filippino Lippi, Sandro Botticelli, 
Perugino en Ridolfo Ghirlandajo. 

De sacristie, welke men uit den noordelijken zij
beuk bereikt, werd door Cronaca gebouwd en was in 
1496 voltooid. Zij is een koepel, achtkant in platte
grond, en met Korinthische pilasters versierd, waar
van de bovenste kleiner zijn dan de onderste, en vier
kante vensters met frontons insluiten. 

De kerk Santa Maria del Carmine, westelijk van 
Santo Spirito gelegen, was een werk uit de 13e eeuw, 
dat evenwel door brand in 1771 grootendeels ver
woest werd. Sedert heeft men haar herbouwd, in den 
droog klassieken stijl van het laatst der 18e eeuw. 
Gelukkig werd echter de Cappella Brancacci met 
haar vermaarde fresco's door de vlammen verschoond. 

De school van Giotto' had in de 14e eeuw de Italï-
aansche schilderkunst beheerscht. Maar in de 15e 
eeuw ontstond een andere richting. De natuur werd 
bestudeerd en zoo begon het realisme zich te doen 
gelden. De wetten der doorzichtkunde werden ont
dekt, proeven met samenstellingen van kleuren onder
nomen, naar het naakt model werd geteekend. 

Zoo wordt de strenge compositie-manier van Giotto 
verlaten. De achtergronden, tot dusver slechts op 
tamelijk primitieve wijze door ccn paar conventioneele 
boomen of bergen of door enkele motieven aan de 
architectuur ontleend aangegeven, worden nu als land
schappen behandeld en van perspectievisch getee-
kende gebouwen voorzien, die reeds spoedig al den 
rijkdom der Renaissance vertoonen. 

Deze nieuwe opvatting vinden wij het eerst m de 
fresco's der Brancacci-kapel. Tomaso di Ser Giovanni, 
gezegd Masaccio, heeft ze geschilderd. Ofschoon zij 
reeds door de tijdgenooten bewonderd werden en nog 
in de 16e eeuw als onovertreffelijk golden, is van 
Masaccio's leven slechts weinig bekend. Alleen weet 
men, dat de meester in 1401 geboren werd, dat hij 111 
1421 in het gilde der apothekers, in 1422 in dat dei-
schilders werd opgenomen en dat hij in 1429 te Rome 
overleed, arm en zonder zijn fresco's te Florence vol
eindigd te hebben. 

Het is niet zeker, of hij de versiering der kapel ook 
begon. De overlevering zegt, dat Masaccio's leer
meester, Masolino da Panicale dit gedaan zou hebben. 
Sommigen willen, dat hij slechts fresco's toonde van 
de lang verdwenen zoldering der kapel. Maar het is 
veel waarschijnlijker, dat enkele der tegenwoordige 
fresco's van Masolino, andere van Masaccio zijn. 

Masolino is een liefhebber van vreemde gewaden 
en zonderlinge hoofddeksels. En deze eigenaardigheid 
vindt men in het fresco terug dat de genezing van den 
verlamde en de opwekking van Tabittra voorstelt. 
Ook Adam en Eva in het Paradijs is een fresco, dat 
aan Masolino wordt toegeschreven. Masaccio's fresco's 
die de verdrijving uit het Paradijs, Christus cn den 
Tollenaar en verscheidene tafercelen uit het leven 
van den apostel Petrus verbeelden, zijn terecht ver
maard. In het eerste bewondert men de prachtige be
handeling van het naakt en de natuurlijke gebaren, 
die zoo goed Adam's schaamte en Eva's wroeging doen 
uitkomen. Christus en de Apostelen zijn ernstige, 
waardige figuren, in een fraaie groep samengeschikt. 
Hier is reeds een grootschheid van stijl, die aan de 
16e eeuw doet denken. 

Aan Filippino Lippi werd opgedragen, de onvol
tooide reeks te voleindigen. Hij voegde eerst het ont
brekende toe aan het tafereel, dat de opwekking van 
Theophilus verbeeldt ; daarna scln.̂ erde hij, geheid 
zelfstandig, Paulus, die Petrus in de gevangenis be
zocht, Petrus' bevrijding door den engel, het verhoo-
ren der beide apostelen door den pro-consul en Petrus' 
marteldood. Vooral de slapende soldaat, die in het 
tafereel der bevrijding voorkomt, is natuurlijk. De 
pro-consul is blijkbaar naar een Romeinsch borstbeeld 
gevolgd terwijl de kruisiging van den apostel Filip
pino gelegenheid geeft, te toonen, hoe goed hij het 
naakt bestudeerd had. 

De Via Mazetta volgend bereiken wij nu het be
roemde Palazzo Pitti. De ligging van dit gebouw had
den wij ons anders gedacht. De wijk aan deze zijde 
van de Arno schijnt niet tot de meest welvarende van 
Florence te behooren, en de onaanzienlijke omgeving 
vormt een vreemde tegenstelling met het paleis, dat 
in 1440 door Brunelleschi werd begonnen. Hier is de 
rustieke stijl in al zijn strengheid toegepast. Het is 
wel jammer, dat in de 17e eeuw twee zijvleugels en 
in de 18e eeuw de voorspringende eindrisaliten aan 
de oorspronkelijke ordonnantie werden toegevoegd. 
De binnenplaats, door Bartolommeo Ammanuati uit
gevoerd is het voorbeeld, dat vele latere bouwmeesters 
in verschillende landen van Europa hebben gevolg], 
in het bijzonder wat de behandeling van het rustiek-
Werk betreft. Het meest bekende gebouw in dezen 
trant is het Palais du Luxembourg te Parijs. 

Het paleis ligt op een helling en daarachter gaat 
de vermaarde Boboli-tuin omhoog. Met zijn terrassen, 
grotten, fonteinen en beelden is hij geheel het type 
van den oud-Italiaanschen aanleg. Misschien valt hij 
daarom den modernen beschouwer tegen. 

Natuurlijk bezoenten wij de Galleria Pitti. Zij is 
toegankelijk langs een onaanzienlijke trap in ccn hoek

en de schilderijen zijn gehuisvest in prachtig versier
de en gemeubelde zalen. Deze opstelling is zeker wel 
in den geest van vroeger tijd, en het ontbreekt niet 
aan menschen, die nog op het oogenblik haar de 
meest gewenschte achten. 

Er zijn echter heel wat bezwaren tegen. Op zich
zelf valt het misschien niet af te keuren, als men 
schilderijen als een passende stoffeering van rijke 
zalen beschouwt. Doch dan dient slechts hier en daar 
een enkel stuk, waar het gunstig licht heeft en ook 
overigens een goed effect maakt, een plaats te krij
gen. Maar wanneer overal doek aan doek en paneel 
naast paneel hangt, wanneer niet slechts over, maar 
ook tusschen de vensters schilderijen werden opge
hangen, dan moet men ook in zulk ccn geval van 
een „kunstpakhuis" spreken. En dan mist men het 
goede licht, dat een naar de eischen des tijds inge
richt museum kan hebben. 

Het zou mij te Ver voeren, indien ik ook over de 
schilderijen in bijzonderheden wilde treden. Slechts 
tot enkele opmerkingen wensch ik mij te bepalen. 

{Wordt vervolgd.) 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRATENHAGE. Bjj beschikking van den Minister van Binnen-

landsche Zaken van 13 Juli 1900, n". 4058i, afdeeling Onderwijs, 
is bepaald, dat de commissie, belast met het examineeren van 
hen die eene akte van bekwaamheid wenschen te verkrijgen tot 
bet geven van middelbaar onderwijs in hand- en rechtlijnig teekenen -
en boetseeren voor het jaar 1900 zitting zal houden te Amster
dam, is aan deze commissie tevens opgedragen het examineeren 
van hen, die in 1900 de akte van bekwaamheid verlangen voor 
het handteekenen bedoeld in art. $Uis der wet tot regeling van 
het lager onderwijs: 

en zgn benoemd tot lid en voorzitter dier commissie, W. B. O. 
Molkenboer, directeur der Itijksnormanlschool voor teekenonder
wijzers te Amsterdam; 

tot lid en ondervoorzitter, H. .1. de Groot, inspecteur van het 
middelbaar onderwijs te 's-Gravenhage; 

tot leden: 
L. Beirer, leeraar aan de Rjjksnormaalschool voor teekenonder-

wijzers en aan de Kjjksschool voor kunstng'verheid te Amsterdam; 
H. L. Boersma, directeur der Ambachtsschool te's-Gravenhage; 
J. Dubberman, leeraar aan de Rijks- hoogere burgerschool en 

aan de burgeravondschool te Leeuwarden; 
J. üardinaal, hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft; 
A. R. Cohen, leeraar aan de Rgksnormaalschool voor teeken-

onderwjjzers en aan de Rijksschool voor kunstnijverheid te Am
sterdam ; 

H. A. C. Dekker, onderwijzer aan de Rijkskweekschool voor 
onderwgzers te Haarlem, wonende te Amsterdam; 

A. van Delden, directeur der Academie van Beeldende Kunsten 
te 's-Gravenhage; 

J. H. Hinse jr., onderwijzer aan openbare lagere scholen te 
Amsterdam; 

Bart van Hove, directeur der School voor kunstnijverheid 
„Ouellinus" te Amsterdam; 

J. D. Huibers, leeraar aan de Rijksnormaalschool voor teeken
onderwijzers en aan de Rijksschool voor kunstnijverheid te Am
sterdam ; 

J. de Jong Hzn., leeraar aan de Rijks- hoogere burgerschool 
te Zwolle; 

W. Kromhout Gin., leeraar aan de Rgksnormaalschool voor 
teekenonderwijzers en aan de Rijksschool voor kunstnijverheid 
te Amsterdam; 

G. A. Laagland, leeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten 
en onderwijzer aan openbare lagere scholen te 's-Gravenhage; 

J. C. I'. Legner, leeraar aan de Rijks- hoogere burgerschool 
en aan de burgeravondschool te Utrecht; 

J . I'. D. Lokhof, leeraar aan de industrieschool van de Maat
schappij voor den werkenden stand en onderwijzer aan den hoofd
cursus welke wordt gehouden aan de kweekschool voor onder
wgzers en onderwijzeressen te Amsterdam; 

J. A. IL Mialaret, hoofdleeraar aan de Academie van Beeldende 
Kunsten te 's-Gravenhage; 

Th. H. A. A. Molkenboer, leeraar aan de industrieschool van 
de Maatschappij voor den werkenden stand te Amsterdam; 

H. Rozenheek, leeraar aan de Rjjks- hoogere burgerschool te 
Heerenveen en onderwijzer aan de Rijksnormaallessen te Sneek, 
wonende te Heerenveen; 

G. A. Scholten, leeraar aan de hoogere burgerschool en aan 
de burgeravondschool te Tiel; 

J. NV. Sevenhuisen, hoofd der leerschool verbonden aan de Rijks
kweekschool voor onderwijzers te Haarlem ; 
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H. J . de Vries, directeur der burgeravondschool en leeraar aan 
de hoogere burgerschool met 5-jarigen cnrsus te Haailem; 

B. TV. Wierink, diiecteur der industrieschool van de Maatschappij 
voor den werkenden etand en leeraar aan de gemeentelijke 
kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Amsterdam ; 

VV. Zwier Gzn., leeraar aan de 4de hoogere burgerschool met 
8-jarigen cursus en onderwijzer aan openbare lagere scholen te 
Amsterdam. 

— Zondag 8 dezer werd Jhr. Mr. Victor de Stuers hulde ge
bracht l>jj gelegenheid van zqn 25-jarige ambtsbediening. De aan
bieding had plaats in de woning van den heer De Stuers. 

De commissie trad op namens 856 belangstellende vrienden en 
vereerders. Mr. J . H. Oeerisema, lid der Eerste Kamer voor 
Groningen, voerde het woord en schetste de loopbaan van den 
ambtenaar, zijn talent, veelzijdige kennis, rusteloozen arbeid en 
toewjjding. 

De commissie had een gedenkpenning laten slaan in drie exem
plaren, waarvan een in goud, een in zilver en een in brons, welke 
den jubilaris werd aangeboden, vergezeld van een rijk versierde 
oorkonde en een naamlijst der deelnemers. 

De gedenkpenning vertoont aan de voorzjjde het borstbeeld 
van den jubilaris met het randschrift Victor de Stuers. Aan de 
keerzijde diens familiewapen met randschrift „1875—1 Juli 1900" 
„referendaris voor kunsten en wetenschappen". 

De inhoud van de oorkonde werd door den spreker voorgelezen. 
Zij luidt: „Aan Jhr. Mr. Victor Eugene Louis de Stuers, den 
warmen minnaar en ridderlijken voorvechter onzer nationale kunst 
en geschiedenis, door wiens raad, beleid, voorlichting en initiatief 
Js'eerland's monumenten met schrandere onderscheiding en naijverige 
liefde werden bewaard en hersteld; onze geschiedkundige docu
menten, tolken van het streven onzer vaderen, onder veilige en 
kundige hoede ten spiegel voer 't nageslacht worden geëerd; de 
schatten onzer openbare kunstverzamelingen, door hem beschre
ven en vermeerderd, zijn geborgen in kunsttempels hunner waar
dig; scholen en academies werden gesticht, waardoor de Kunst
nijverheid werd opgewekt en 't ambacht straks weer tot kunst 
zou worden geadeld; aan dien ridder zonder blaam, die 't oog 
gevestigd op zijn ideaal, voor de «choone kutsten meer dan een 
kwarteeuw zonder wankelen of wijken werkte en streed met lieren 
moed en stale kracht, wordt door zijn vele vrienden en vereerders 
op den 25sten verjaardag der aanvaarding vau zijn ambt als 
referendaris der afdeeling kunsten en wetenschappen hij 't depar
tement van binnenlandsche zaken, ten blijk vau achting voor zijn 
karakter, van erkenning zijner verdiensten, van instemming met 
zijn streven, deze gedenkpenning aangeboden. 

„Te 's-Gravenhage, 1 Juli 19U0". 
Vijl-on-veertig bladzijden van deze oorkonde, rijk versierd met 

kleurteekeningen, bewerkt door Dr. Cuvpere, architect der rijks
museum-gebouwen, geven eeu voorstelling van tal van rijksge
bouwen in die 25 jaar onder het kunstenaarsoog van den heer 
De Stuers opgericht, te weten: het Rijksmuseum, de bibliotheek 
van dat museum, de koninklgke bibliotheek in Den Haag, het 
Indisch huisje, het laboratorium te Groningen, de kerken te Maas
tricht, het laboratorium van de rijksuniversiteit te Utrecht, de 
fontein op 't binnenhof, de faam op het Rijksmuseum te Amster
dam, het universiteitsgebouw te Leiden, muurschilderingen in het 
gouvernementsgebouw te Assen, schilden en wapens van eenige 
der oudste instellingen. 

De uitvoering der ontwerpen is verricht door den heer R. J. 
van de Pavert, te Amsterdam, en het calligrapbische werk door 
den heer Van der Stok te Amsterdam. De oorkonde is vervat in 
zeer fraai bindwerk en het geheele geschenk is in Nederland ver
vaardigd, dus nationaal. Het voor den gedenkpenning benoodigde 
borstbeeld is gemodelleerd door den beeldhouwer L Jüuger, te 
Amsterdam, terwijl in de Koninklijke Utrechtscbe fabriek van 
gouden en zilveren werken van den heer ('. L. begeer, te Utrecht, 
de stempels gesneden en de gedenkpenningen geslagen zijn. 

De heer De Stuers nam den lot. gebracht voor zijn ijver en 
toewijding, lu ontvangst. Hij was daar trotsch op, maar eigenlijk 
moest men hem huldigen wegens zijn geduld, zijn engelachtig 
geduld, want hij had veel moeten doorstaan. Het meest bad hem 
't verwgt gehinderd dat hij zich door zijn catholicisme liet leiden 
en men hem wegens zijn religie verdacht maakt. Dit is /«lomé. 

De hulde past feitelijk de mannen die 25 jaren geleden een 
beteren geest lieten binnenkomen en een van hen zag hij in 
levenden lijve voor zich, den oud-minister Geertsema. 

Er volgden nog vele toespraken en huldebetuigingen, terwijl 
hem een aantal fotogratie-albums, oirkonden, etc. werden aange
boden als even zoovele blijken van waardeering. 

LEEUWARDEN. In een Zaterdagmiddag gehouden vergadering van 
Burg. en Weth. kwam een commissie uit de directie van de 
Onderlinge Leeuwarder Brandwaarborg-maatschappij een oirkonde 
en een herinneringsmedaille aanbieden. 

De oirkonde, op zwaar karton, vervaardigd door den bekwamen 
heraldicus den heer Joh. Wenning Uz alhier, is een meesterstuk 
van calligraphic. In fraaie gothische letter opgezet, wordt de tekst 
geopend met een groote D, voorzien van een heraldische teeke-
ning van het officieel zegel der gemeente Leeuwarden. 

De tekst is als volgt: „Door de Onderlinge Brandwaarborg-
maatschappij voor de gemeente Leeuwarden wordt, hij de her
denking van het vijftigjarig bestaan der Maatschappij op 1 Mei 
1900, aan da gemeente Leeuwarden aangeboden eene som tot 

een maximum van vijftienduizend gulden, ten einde, zoowel in het 
belang der gemeente, a's in het belang van de Maatschappij, te 
dienen tot verbetering der brandweermiddelen in deze gemeente." 
Een verguld zilveren herinneringspenning is hieraan toegevoegd. 
De medaille, vervaardigd in de werkplaats van den heer P. 
Altema Dz. alhier, bevat aan de voorzijde een zilveren lauwer
krans, waarbinnen is gegrift de varmelding van het vijftigjarig 
bestaan der Maatschappij. Aan de achterzijde prijkt het wapen 
van de gemeente Leeuwarden. De rand bevat db opdracht aan 
de gemeente. 

De medaille, die kan worden geopend, vertoond van binnen de 
namen van de leden der directie op 1 Mei j.1. 

GHOMM.KN. Het voorstel van Gedeputeerde Staten om het 
salaris van den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat 
te verboogen van /4000 tot /ÖOOO, werd verworpen. Na een uit
voerige discussie werd met 22 tegen 21 stemmen aangenomen 
een amendement, hierop neerkomende, dat het salaris van ge
noemden hoofdambtenaar thans wordt verhoogd met / 250 en 
nog driemaal, telkens na S jaar met een geluk bedrag verhoogd 
kan worden. 

AMEKSI 001:1. De Gemeenteraad beeft den heer W. H. Kam' 
sedert 1871 leeraar in 't rechtlijnig teekenen aan de inrichtingen 
voor M. O. aldaar, ontheven van zijne werkzaamheden als leeraar 
aan de H. B. school, met instandhouding van zijne betrekking 
tot de burger-avondschool, aan welke inrichting hij belast bliju 
met het toezicht op 't onderwijs in bouwkundig teekeoen. 

Deze regeling is gemaakt, opdat de heer Kam zich meer kan 
wijden aan de betrekking van gemeente-architect, welke hij ook 
bekleedt en die bij de zeer sterke uitbreiding van het bebouwde 
gedeelte der gemeente meerderen tgd vereischt. De jaarwedde, 
aan laatstgenoemde betrekking verbonden, werd dan ook verhoogd. 

P E R S O N A L I A . 
— Ujj den "Waterstaat in Xed.-Indië is: 
verleend wegens langdurigen dienst, één jaar verlof aan deu 

ingenieur 2e kl. B. V. E. Hoiithuvaen j 
bepaald dat de opzichter 3e kl. .1. B. Willcmsz Geerems in 

de residentie Kediri geplaatst blijft; 
overgeplaatst naar de resididentie Semarang de opzichter 

2e kl. C. ¥. J . Hamel. 
— By den dienst van het mijnwezen is overgeplaatst naar 

Pajacombo (Padangscbe Bovenlanden), de ingenieur 3e kl. E . 
A. Neep en de .opziener C. B. 11. Pottkamp; naar Pajacombo, 
de tijdelijke opziener A. F. Jacobs; naar Pajacombo, de opziener 
2 e kl. E. F. R. A. Burghgraef. 

— Mij het eindexamen aid. A aan de Rijksncrmaalschool voor 
teekenonderwijzers kregen bet einddiploma met de daaraan ver
honden gratificatie van t'100: mej. C. .1. W. Bubberman, geb. te 
Heerenveen; F. Dekker, W. C. Drupsteen, P. ES. de Grutter en 
H. A. Hes, geb. te Amsterdam; C. C. Hevdanus, geb. te Bus-
sum; N'. G. Honig, geb. te Heleingfors; M.' J. H. Lina, geb. te 
ITrecht; J. Vreedenberg, geb. te Amsterdam; J. O \Varning, 
geb. te Nieuwer-Amstel; — en de heeren J. J. Damme, geb. te 
Breda; T. van Dijk, geb. te Warffnm; A. C. Hans», geb. te Am
sterdam; J. Hegemann, geb. te Iserlohn (Westfalen) B van 
Kasteel, geb. te Utrecht; (' Petrus, geb. te Amsterdam; J. Kot
gans, geb. te Terschelling; M. A. Verbraak, geb. teRoosendaal-
Xispen. 

— De Minister van Waterstaat heeft benoemd tot buitengewoon 
opzichter J. van der Stel, bij de zee- en oeverwerken iu Zeeland, 
en \Y. E. Jaoson te Heusden, bij het maken van eene aanleg
plaats met bijkomende werken nabij het dorp den Oever op 
Wieringcn, 

— By de gemeentetram te Amsterdam wordt werkzaam ge
steld als ingenieur, de beer T. E. van l'uttui. thans ingenieur 
bij Siemens en Halske en werkzaam aan de filiaal te 's-Gravenhage. 

— De beer J. Blok, tijdelijk opzichter aan de gasfabriek Ie 
Arnhem, is met ingang van 1 Augustus benoemd tot inspecteur 
aan de gemeente-gasfabrieken te Amsterdam. 

— In alphabetische volgorde zijn de heeren E. van Houten, te 
's-Hortogeuboscn; Kliphuis, te Annerveensche Kanaal; Kranen
burg, te Leiden: P. Ploegh, te Amsterdam; L. Prummel, te Win
schoten, en D. Veldhuis, te Rotterdam, geplaatst op de voordracht 
voor opzichter bij het beheer der gemeentewerken te (ironingeu. 

— Bij de exploitatie van staatsspoorwegen op Java is overge
plaatst naar de üosterlijnen, de opzichter Se kl. B. E . >S. Bree
der a Brandis. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Dagelijkse.il opzichter, voor ongeveer 3 maanden, bij 

het bouwen van een fabriek. Brieven franco, motto „Opzichter", 
aan den boekhandelaar Pet, te Hoogeveen. (Zie adv. in dit no.) 

— Leeraar in het hand- en rechtlijnig teekenen aan 
de H. b. school en de teekenschool te Stad-Almelo wordt, zoo 
mogelijk tegen 1 September 1900, gevraagd. De jaarwedde voor 
beide betrekkingen gezamenlijk is f 1500, en eene toelage van 
,'350 wegens meerdere lesuren aan de in 1889 gevormde parallel-
klassen. 

Aangifte bg gezegeld adres aan den burgemeester van Stad-
Almelo vóór 22 Juli e. k. 

— Prakt isch gevormd ingenieur om voorloopig een deel 
der werkzaamheden te leiden in eene groote machinefabriek, en 
technische correspondentie te voeren, genegen bg gebleken ge
schiktheid als vertegenwoordiger in overzeesche gewesten op te 
treden. Bekendheid met de suikerindustrie Btrekt tot aanbeveling. 

Adres met brieven, onder no. 19428, aan het bureau der X. R. Ct. 
— Mi l i ta i r opzichter der genie bg' het Nederlandse h-

1 ndisch leger. In de tweede helft van November zal een ver
gelijkend examen worden gehouden voor Nederlanders, — minstens 
20 jaar ood en die den leeftgd van 30 jaar nog niet bereikt heb
ben, — die genegen zyn, op de in de „St.-Ct." no. 1Ü4 volledig 
vermelde voorwaarden te worden aangesteld tot militair opzichter 
der genie 3e kl bij hot Xederl.-Indisch leger. 

Ter toelating tot het examen wende men zich vóór 1 November 
tot het Departement van Koloniën, bg gezegeld rekest. 

D I E N S T A A N B I E D I N G E N . 
INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAKVEREENIGING, 

MARNIXSTRAAT 3 6 0 , AMSTERDAM. 

2 Bouwk. teek , 22 en 23 j . , ongeh., ± f 50 eri / 60. 
1 Opz., 23 j . , ongeh., / 6 i . 
3 Opz.-teek, 23, 28 en 23 j . , ongeh., / 80, / So en ƒ 60. 
2 Opz.-teek., 26 en 35 j . , geh., / n o en / 100. 
4 Werktuigk. teek., 21, 19, 21 en 22 j . , ongeh.,/50 

a / 60, (60, f 50 a ƒ 6 0 en / 70. 
I Werktuigk.-electric, 29 j . , ongeh., / 70. 
1 Gpz.-landm., 38 j . , ongeh., ƒ 125. 
2 Waterb.-opz-, 22 en27j"., ongeh., / 60 a / 70 en / 70. 
I Mach. , 26 j . , geh., t6$. 

Vervolg der Aankondigingen. 
W O E N S D A G , 1 Augustus, 

firisiv en l.anfendani, te 12 urm, 
door burg. en weth. ten raadhui ze: bet maken 
van 2450 M- beatrating van Lessines- of Ouenast-
keien van 9/15 cM. en Doornikacbe kantateenen, 
zwaar 10 ïi 12 cM. Aanw. 28 Juli, te 1P uren. 

Vervolg der uitslagen. 
Rotterdam, 17 Juli, door de architecten 

Muller en Drooglever Fortuijn : bet bouwen van 
een kantoorgebouw aan de Wilhelminakade, voor 
de Nederlandache—Amerikaansche Stoomvaart-
Maatschappij; ingek. 16 bilj, als: C. A Zanini 
f164,122; J. StefTens, 'a-Gravenhage, fl64,0r0; 
J. J. Gort f 153,100; A. G. Soudemeijer f I60,2f0; 
J. v. d. Spek 149,988; J. K. Orerbeeke f 149,21"0; 
H. v. Rijn, Naardea. f 148,54»; P. Korsten 
f 147,346; A. K. Koolhaalder f 147,800; J. C. 
Bastiaaose, "a-Gravenhage, f 147,?87; G. D. r. 
Doorn, Amsterdam, f 142,000; J. H. Stelwagen 
f 140,400; A Boomt en A. van Doorn, Haarlem, 
f139,800; G Keij f139,700; H. J. Nederhorst, 
Gouda, f 136,480; H. Wienhoven, Schiedam, 
f134,530. De overigen te Rotterdam. 

4.rave. 17 Juli: het bouwen ian een atal 
voor het St. Catharina's Gasthuis; ingek. 6 bilj., 
als: A. Maas f1178 48. L v d Hroek f 1140. 
M. v. Gemert f 910, J. Kloppert f 908. J. Brouwer 
f785, R. r. Gemert (738. Gegund. Allen te 
Grave. 

Vtrecht, 17 Juli: bestek No. 817, het 
maken van een gedeelte kaaimuur, het verplaatsen 
van een brjscbkraan, het leggen en omschuiven 
van sporen en het verrichten van daarmede in 
verband staande werken op het station Groningen; 
ingek. 8 bilj., als: S. Boa f4496, B. Jansen f 4489, 
J . Versteegh f4280, J . N. Kromnga f 4208, H. 
Korinsina. Grijpskerk. f4154: H. de Herder 
f4100, H. Nieland f4097, D . botman, Kenruiu, 
f 4069. De overigen te Groningen. Ram. f 4050. 

Leerdam, 18 Juli: het bouwen van een 
etserij, zunrkamer en kisten bergplaats, voor reke
ning der glas'abriek „Leerdam", voorbeen Jeekel, 
Mijnssen en Co te Leerdam; ingek 6 bilj., als: 
A. A. van Iterson, Beead, f 13,600; J. Maasland, 
Gondriaan, f18,300; b. J. H. van Berghem, 
Opijnen, f 12,980; M. de Kloe, Alblasserdam, 
f 11.900; M. Schreuders, Kedichem, f 11,672; 
A. bikker, Leerdam, f 11,421. Gegund. 

T le l , 18 Juli: de vergroeiing van de Ambachts
school; ingek. 3 bilj.. als: Van der Kolk f 1160, 
Van der Velde f980, J. Melkert f930. Allen 
te Tiel. 

Rotterdam, 18 Juli, door de Nederl. Lood-, 
Hagel- en .Metaalgieterij van D. A. Hamburger, 
O . - Z . Voorburgwal 131 Amsterdam: het amo-
veeren en weder opbouwen van perceel Gedempte 
Botersloot 59 en Wilde Zeesteeg 3; ingek. 14 
bilj., als: F . v. d. Houwen, 's-Gravenhage, 
f11,454; F. L. Kentert en Zn. f 11,200, A. 
Smit en A. H. Wolterbeek f 10,929, G. Klfterich 
f10,469, Firma T . Smitenk en Grootenhuis 
f9894.20, J. A. Hnij. Watergraafsmeer, f 9555; 
P. de Kort f9833, J . Kloet Overbeeke f9200, 
Scheenloop en Tiggelman f 8335, C. \V. den Hced, 
Stolwijkerslois (Z. H.). f8180, L. C. v.d.Leude 
en Co. f8150, D . T. Blowken, bergambacht, 
f7815; A. v. d. Perk en b. Feisman f7350, 
A. J . en J. A. van der HoefT f 7300. De overi
gen te Rotterdam. 

Leeuwarden, 18 Juli: het bouwen van 

een schuur voor veestalling bij de huizinge be
woond door Ü. L. Bouma te Ferwerd, onder be
heer van den arch J . L. dr Vries; ingek. 8 
bilj., als: Wed. J . T. v. d. Meij, Dokkum, f 1440; 
A. Osinga, idem, f1420; J . Sipkema, Ferwerd, 
f1299; R. de Jong J r , Blija, f 1297; L. J . 
Fokkens, britsuin, f1294; F. A. Zeilstra blija, 
f 1288; S. Saakstra, Zweint, f 1194; K. Pranger, 
Dokkum, f 1179. 

Enschede, 19 Juli, door den arch H. Reijgcrs: 
het bouwen van een woning voor den heer H. 
G. Elderink; ingek. 8 bilj, als: Ticheler en 
Lemmink f 1895, J. H. Varvik f1820, H. ten 
Cate f 1820, W. A. Thomasson f 1780. b. Spitholt 
f1735, J . M. Lammerink f 1673, G Doorncate 
f1663. J . W. Houtman f1630. Gegund. Allen 
te F.nechede. 

Mannekebureu, 19 Juli: het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
woningen, draaien enz. in den Grooten Veen-
polder en Weststellingwerf; ingek. 12 bilj. als: 
T. Visser, Oldelamer. f 1330; II. J. Zijlstra, 
Sinnega, f1300; J. Nijhoit, Wolvega, f 1281; P. 
J. Zijlstra, Oldeholtpade, f1280; L Hoogkamp, 
Blesse, f 1239; H. L Heogkamp, Nijelamer, 
f 1236; T. J. Nooij, Munnekebnren, f1235; P. 
W. Bouma, Oldetrijne, f 1168; R. P. van der 
Lende, Munnekebnren, f 1070; H. A. Hoogkamp, 
Seherpenzeel, f 1053; Roelof D. de Ruiter. Olde
lamer, f 1011; Sake 11 de Vries, idem, f965. 

2o. het verdiepen van een gedeelte van bet 
kanaal „de Scheené'' ter lengte van 1024 Meter; 
ingek. 4 bilj , als: G. van Olst, Donkerbroek, 
f1094; K. G Pijlman, Nijetrijue, f450; F. H. 
Smit, Munnekeburen, f 443; P. J . de Boer, 
Seherpenzeel, f 429. 

Breda, 19 Juli, door burg. en weth.: het 
maken der gebouwen voor boogere burgerschool 
en gymnasium, benevens het maken van terrein
afsluitingen, een en ander op het bouwterrein 
tusscben de Nassaustraat en den Nassausingel; 
ingek. 20 bilj, als: M. Wardenier J r . , Arnhem, 
f117.700; Freaen en Waasink, idem, f112 800; 
A. Verhagen en Zonen, Breda, f110,540; G. v. 
d. Velden, idem, f 109,900; C. de Kanter Til
burg, f 109,560; H. van den Henvel, I den, 
f99,875; A. A. Bouwens, Tilburg, f98,500; F. 
Smulders, Ooaterwijk, f98.360; A. J. Verlegb, 
Ginneken, f96,480; G. de Ruijter, '-boach, f97.500; 
Th. blijlevens. Made, f95,998; L. Raammakers, 
Wouw, f95,680; b. v. d. Biggelaar, 's-boscb, 
f94,490; F. Raaijmakera, Amsterdam, f94,922; 
J. Mol, breda, f 94 919; W. M. Wegers, Til

burg, f93,425; J. II. Beun ing, Nijmegen, f92,900 
Versteijnen, Oosterwijk, f91,766; W. F. Wegers, 
Tilburg, f89 230; M. Bakkeren, Prinsenhage, 
188,930. Gegund. 

Apeldoorn, 19 Juli, doer den arch. J. A. 
Wijn: het vergrooten van de R.-C. par. school 
aldaar; ingek. 8 bilj, als: D. van Woudenberg 
f3111, C. Paul Lzn. f3000, H. van Essen Jr. 
f2999, F. W. Geurden f2989, Job. Veeneman 
f2900, W. Wolf f2850, Chr. Wegerif f2622, 
G. Wegerif f 2484. Gegund. Allen te Apeldoorn. 

Onderdendam, 19 Juli: het door middel 
van stoom uitbaggeren en verdiepen van het 
Uilhuistermeerstermaar, lang 7375 M ; ingek. 11 
bilj., als: J. G. Bruinama, Midlum, f 16,819; 
J. W. Ringnoldus, Gorredijk, f 16,980; H. E. 
Pott, Groningen, f 14,250; W. de Vries, Garnwerd, 
f14.050; H. Sterk, Drachten, f 14,000; B. S. 
Krikke, Oidehaske, f 13.985; Y. Dikkeboom, 
idem, f 13,889; H. van Dijk, Delfzijl, f 13,400; 
R. Zeef, Ken rum, f 12,400; A. Pastoor, Stedum, 
f10,920; Jb. van Noordenne, Utiecht, f8888. 

Wordt iH'vraug'l. voor den tijd 
van omstreeks 3 maanden, een 

Dagelijksch Opzichter 
bij het bouwen van een fabriek. 

Br. fr. motto .. OPZICHTER" aan 
Boekh. PET, te Moogevee» (Dr.) 

X P . D E R B O E R , 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

BOTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUGHT-BAKOVENS, 
Bekroond met den hoogste» Prijt en 

Gouden en Zilveren Medaille AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille DOR
DRECHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met ui tr i jden
de n bakvloer en Draaiovens . 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Bttyterkn.de, A M S T E R D A M , Filiaal: Mi Kokiu. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SIIAXKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van complecte Badinrichtingen. — 1 ' t i v a a t - I n l i c h t i n g e n . — 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, IVaschtafels, Urinoirs enz. — V E B W A B M I H t l en V S K T I L A T I B . 
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer conenrreerende prgzen. 

Teekeningen en nrysopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

van hout en Tan staat, in verschillend» 
constructies*. Prijscouranten en ia-
lichtingen op aanvrage gratis bij 

«V. M. Iff. 8 CMMOMd TE, 

Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTEHDli. 
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Venlo, 19 Juli: het afbreken en weder-
opbouwen ran een winkelhuis, gelegen lange da 
Vleeschetraat aldaar, met brewing ran de be
noodigde materialen, voor rekening rak den beer 
Al. Keizer—Van den Berg; ingek 3 bilj., als: 
Fr. Paes, Venlo, f 14,600; J. ran Avesaath en 
H. Gijsen, Blerik, f12,660; J. Korting en Tb. 
Pouwels, Aijeo (gem. Bergen), f 11,870. Gegund. 

Hoogkerk, 10 Jali: bet bouwen van een 
school en onderwijzerswoning te Dorkwerd— 
Kostverloren; ingek. 15 bilj., als: Reijnljes 
f 18,920, R. Pathuis, Zoutkamp, f 12,758; B. 
Jansen f12.480. H. Poel, Leeus, f 12,437: K. 
Wiereng», Ulrum, f 12,463; Dam, Raskwerd, 
f12,092; H. Huisman, Ooderdendam, f 11.978; 
B. Bos, lithuizermeedeu, f 11,949; J. Sipkcus, 
Niezijl f 11,910) Snik, Molenrijge, f11 876; D. 
Tiuersua, Kon merzijl, f 11,874; J. Pastoor, 
Onderdendam. f 11,800; Tulp f 11,794, Dijkstra, 
Kollum, f11,749; H.Smidt f 11,100. De overigen 
te Groningen. 

Amsterdam, 19 Juli: lo. het doen ran 
verbeteringen aan inaundatiemiddelen in de stel
ling van Amsterdam, bestek no. 186; ingek. 2 
bilj., als: N. Muhl f3165, A. Clein f3161. Ra
ming f2625. 

2o. bet doen van verbeteringen ran onderge
schikt belang aan de veatiogen Muiden en Weesp, 
beatek no- 106; iogek. 2 bilj., als: A. Clein 
f2515 N. Alübl f2389. Raming f2100. Beiden 
te Maiden 

S t e e n » yli, 20 Juli: het bouwen van een 
beerenhuis voor den heer H. Spijkervet Kza. 
aldaar; iogek. 11 bilj,, als: 

lo. Hardsteen; J. Pen en G. v. d. Wonde, 
Steenwijkerwold, f 13,928 C Timmerman, idem, 
f13,853; B. Overwijk, 'l Meer, f13,610; Sj. de 
Boer, Lipptohnizen, f 13,579; R. de Boer Az., 
Steenwijk, 13,450; A. Aberson, idem, f13,423; 
A. Withaar, Meppel, f13 380; J. de Boer en Zn., 
Steenwijk, f 13,260; Kusch, Meppel, f13,200; 
Firma v. d. Plas. Steenwijk, f 12,980; G. Jansen, 
Meppel. f11,094 

2o. Ruw graniet; R. de lioer Az., steenwijk, 
f13,700; A. Aberson, Steenwijk, t 13,651; J. de 
Boer en Zn., Steenwijk, f 13,5110; G. Jansen, 
Meppel, f12,504. -

3o. Gepolijst graniet; I! de Boer Az., Steen 
wijk, f14,230; A. Abersoo, Steenwijk, f 1:1,987; 
J. de Boer en Zn.. Steeuwijk, f13,060. 

'a-Ctravenhage, 20 Juli, aan het depart, 
van waterstaat: lo. het herstellen en verbeteren 
van lijnen in de prov. Limburg; iugek 3 bilj., 
als: W. van Dijk, Utrecht, f2345; J. Achten, 
Arcen, f2120; L Troost, idem, f1649. 

2o. bet herstellen en verbeteren vun de lijn 
Gorinchem — Hessen-Benimel, alsmede het bij-
spannen vun een draad aan de palen vau die 
lijn; iugek. 2 bilj., al*: C. O Dekker, Sleeuwijk, 
f1380; W. van Dijk, Utrecht. f 1206. 

H KI» F. I»K K l> IX 42WM. 
Amsterdam. De .Nederlandsche Hui,del 

maatschappij maakt bekend, dat zij voornemens 
is in de eerste dagen van Augustus e. k. te 
Amsterdam een veiling te houden van 200 ton 
gouvernementskopcr, in blokken van circa 10 
kilogrammen. 

Door den architect Jos. Hrgener te Amsterdam 
is onderhands aanbesteed het verbouwen van perc. 
126 en 128 aan het llokin, voor de naaml. venn 
„Hvgiea". Gegund aan \V. F. Henneke, aldaar, 
voor f 4552 50. 

Het bouwen van 1 winkel-. 3 burger- en 22 
werkmanswoningen met schuur enz. te Rijnsburg, 
is gegund aan de Wed. K. de Best te Katwijk 
voor f27,000. 

Te Schiedam ia eenigen tijd geleden aanbe
steed het maken van een rijzendam langs de 
Maas, tot verbinding van den rijzendam aan de 
oostzijde der oosterhaven met de westelijke krib 
van de haven der gemeentelijke waterleiding; de 
gunning daarvan werd toen aangehouden; het 
werk wordt thans verricht door den beer H. De 
Waal te Zalt-Bommtl, voor f53,575, zijnde de 
minste inschrijving. 

Wfjlse, 16 Juli. Aan den heer H. A. Aver
dijk aldaar is voor de som van f 6650 gegund het 
bouwen van een tweede waterkeeriog en het val-
schut in den noordelijken kanaaldijk van het 
kanaal van Almelo naar de Pruisische grens en 
tot het verhoogen vao de schuif in dat valschut. 
De raming bedroeg f5575. 

B O U W K U N D I G G E N O O T S C H A P 
te '«-©ravonhatf*?. 

Z o n d a g Het Bestuur deelt 
S O J u l i e . l c , 

dat op 
io ure een 

den H H . Leden mede, 
des morgens ten 

Q e x n e e a s o b L a p p e l i j k B e z o e k 
zal worden gebracht aan de 

Geschiedkundige Tentoonstelling van het Nederlandsche Zeewezen. 
De kosten worden door het Genootschap gedragen. — De Leden 

worden verzocht zich ten io ure voormiddags te vereenigen in de 
Palei?straat vóór de Gothische Zaal. 

H E T BESTUUR: 

P. DU R I E U FZN., Voorzitter. 
J A N DP: QUACK, Secretaris. 

van 8 lot BScM. voorrad! 
Alleen 

«lig. 
verkoop van 

GEBR. VAN DER VLIET, 
I J z e r - en S t a a l h a n d e l 

te AUgTERDAW. 
STAAF-, BAND-, P L A A T - , IIOF.k 

T-UZKR. enz. 
STAI.KN BALK- en (J -mWlKLCS. 

GEGOTEN' 1MÏHLERNTAAL. tot 80 cM. voorradig 
P. L. H Kroon ijzer eu Willi'.. fit, M, vloeUjzer. 

en 

V A N R I J N & C o , 
ROTTERDAM. 

| Kantoor en Mc.gnzijn Bloem kwee ker 

straat 64 h.jd. Nieuwe Binnenweg. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
G r 1 a s v e r z i l v e r i n g 

voor de grootste ut a ten. 

BECKER &BUD0INGH. 
K O N I N K L I J K E FABRIEK 

VAN 
W A T E R P A S - I I O E K M K K T . 

BN ANDERE 

I N S T R U M E N T E N , 
voor INGENIEURS, A R C H I T Z C T H , 

LANDMETERS, TEEKENAAS8, aa» 
Gee'mai lieerde 

P e i l s c h a l e n . 
WEEGWERKTUIGEN. 

B. HOLSBOER. 
^rciliem. 

Leverancier van Z. M. den Koning. 
Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor 

wBTExm 'JÊWA PPKIJMJKL ct mmRIMML. 
B E K R O O X » voor W A T E R P A S - , H O K K I I K E T - en andere IXSTR1 M K X T K M 

met Zilver 1868, 1881, 1888 (Internat. Tentoonnt.) 
Hoogste onderacheldins; 1879. 

EQUERRES, MEETKETTIXGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN enz. enz. 
Bakens, Rotatie- en Inductie-toestellen, Telegraaf-Apparaten, ena. en» . 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Hot Vaderland''. 
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REISHERINNERINGEN 
IX'OK 

A. \ Y . WEISSMAN. 

III . 

F l o r e n c e . 
(Vervolg en slot van bladz. 2 2 y . ) 

In het Palazzo Pitti zijn tal van meesterwerken. 
Van Fra Filippo Lippi vinden wij een rond stuk, 
Maria met haar kind op den schoot. De achtergrond 
wordt ingenomen door twee tafereelen, links de 
kraamkamer van de H. Anna, rechts den terugkeer 
van Joachim verbeeldend. In het bijzonder de vrouw, 
die een mand op het hoofd draagt, is een prachtige 
figuur. 

De uitvoerige schilderwijze brengt het werk der 
Vlamingen van dien tijd in herinnering. 

De verzameling is ook een fraai werk van Pietro 
Perugino rijk, de beroemde afneming van het kruis 
van 1495, dus uit des meesters besten tijd. De smart 
der vrouwen en grijsaards is hier treffend uitgedrukt. 
Ook mist men de sentimentaliteit, die anders bij 
Perugino wel eens hinderen kan. 

Pinturicchio, dien ik later als frescoschilder zou 
leeren kennen, vond ik hier vertegenwoordigd door 
een altaarstuk, de aanbidding der H. Drie Koningen. 
Vooral de aangezichten der figuren munten uit door 
schoonheid en waardigheid. De perspectief der archi
tectuur is niet overal juist, doch de kleur helder, of
schoon wat koeler dan bij Perugino. 

De twee portretten van Lionardo da Vinei worden 
door de kenners als apocrief beschouwd. Het vrouwe
portret gaat door voor dat van Ginevra Benei, door 
Vasari zoo geroemd, maar is niet door Lionardo ge

schilderd. Het mansportret stelt een goudsmid voor; 
sommigen schrijven het aan Ridolfo Ghirlandajo, 
andeien aan Lorenzo di Credo toe. 

Reeds had ik tc Florence werken van ck voornaam
ste st hilders gezien, doch van Fra Bartolunnneo nog 
niet, wat den grooten roep, dien de/.e meester heeft, 
rechtvaardigde. Hier echter in de „afneming van het 
kruis" toonde de monnik van San Marco zich in zijn 
volle kracht. De doode Christus wordt door Johannes 
ondersteund, Maria kust hem op het hoofd, en Magda-
lena houdt, in bittere smart, zijn voeten omvangen. In 
dc figuren is veel, wat aan Lionardo doet denken, 
doch de kleur, zoo harmonisch en zoo fraai, is geheel 
des schilders eigendom. Hij was een der eersten, die 
olieverf gebruikten. De warme lichtpartijen, die 
eenigszins geelachtig van tint zijn, gaan in de diepere 
schaduwen over door grijsachtig groene tusschen-
toonea, waardoor de scherpe omtrekken, die het werk 
der 15e eeuwsche meesters kenmerken, vermeden zijn. 

Van Fra Bartolommeo is hier ook de beroemde 
Christus met vier heiligen. In dit stuk ontbreekt alle 
handeling ; het geeft slechts een groep van personen te 
zien, die door aureolen tot bovenaardschc figuren zijn 
vérheven. Christus staat in hel midden op een pede
stal ; de evangelisten, in mooie houdingen, zijn 0111 hem 
geplaatst. Aan den voet van het pedestal houden twee 
allerliefste engeltjes een medaillon en ccn miskelk. 
De groep zou, in marmer of brons uitgevoerd, uitste
kend voldaan hebben. Het groote doek, dat den H. 
Marcus voorstelt, werd door Fra Bartolommeo ge
schilderd, om te benvijzen, dat hij ook figuren van 
meer dan gewone afmetingen kon maken, doch is 
minder bevredigend. 

Wel is de drapeering der figuur zeer goed, wat 
het aannemelijk maakt, dat de schilder de ledepoppen 
heeft uitgevonden, zooals Vasari meldt, maar de na-
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volging van Michelangelo heeft tot gemaniëreerdheid 
geleid. 

V a n kafi'ael vindt men in het Palazzo Pitt i ver
scheidene werken. De madonna del Granduca is nog 
uit zijn eersten tijd, en herinnert aan Perugino. D e 
madonna della sedia vertoom Maria op een stoel ge
zeten en haar kind aan het hart drukkend, terwijl de 
kleine Johannes de handjes in aanbidding opheft. De 
compositie en de tcekening zijn prachtig, doch de 
kleuren al tc hard. Raffael toont zich hier ook als por
tretschilder. D e afbeeldingen van Angelo D o n i en 
zijne eclilgenoote zijn uit zijn eerste periode, die van 
Julius II, Leo X en kardinalen uit zijn lateren tijd. 
Slechts het portret van Paus Julius is geheel eigen
handig door Raffael gedaan ; bij de overigen heb
ben de helpers het leeuwendeel gehad. Dat er op deze 
wijze geen meesterstukken tot stand konden komen, 
spreekt van zelf. 

Welk een verschil tusschen deze portretten cn die 
der Venetianen ! Yan Tiziano /iet men hier de af
beeldsels van Andrea Yesalio, de ontleedkundige van 
Pietro 'Aretino, den schrijver-losbol, van een kardi
naal, van K o n i n g Philips II en van een Y'enetiaansch 
edelman, leder de/er personen is zóó karakteristiek 
gedaan, dat men ze in levenden lijve voor zich ziet. 
Vermaard is het portret van de Hertogin van l ' rb ino, 
dal kortweg „la bella di Tiziano" genoemd wordt. 
Doch dc schilder is hier blijkbaar aan het fantasecren 
geweest, en daarom werd de natuurlijkheid minder 
treffend. 

Van Andrea del Sarto vinden wij hier een bijzonder 
fraai werk, de boodschap aan Maria. Meestal wordt 
dc i l Maagd voorgesteld in haar binnenkamer, wan
neer de engel haar bezoekt. Doch Andrea verplaatst 
ons in een tuin, bij een paleis, van welks balkon een 
drietal mannen naar beneden kijken. Maria heeft 
weer de bekende trekken van des schilders vrouw ; 
/.ij staat rechtop en ziet eenigszins verbaasd naar den 
knielenden engel, die met twee andere achter hem 
een mooie groep vormt. D e kleur dezer schilderij is 
rijk en harmonisch. 

Onder de paarlen der verzameling behoort het stuk-
van Giorgione, dat twee geestelijken verbeeldt, waar
van dc eene het clavecimbel bespeelt, terwijl dc an
dere een violoncel in de hand houdt, en een jong-
mensch naar de muziek luistert. Het coloriet is hier 
van een haast ongelooflijke kracht. 

In de tweede helft der toe eeuw ging dc schilder
kunst der Italianen achteruit. Bronzino, Pontormo en 
hun tijdgenooten kunnen niet gelijk gesteld worden 
met hun beroemde voorgangers. Maar Cristofano A I -
lori heelt in zijn Judith, en Matteo Rosselli in zijn 
David werk geleverd, dat toeh voortreffelijk mag wor
den genoemd. 

De scmldenjenverzameling van het Palazzo Pit t i 
verheugt zich bij de reizigers in een bijzondere be
langstelling. Het is in de zalen vol en warm, en ook 
aan kopiisten is geen gebrek. Wie het in die atmos
feer een uur of drie uithoudt, bezit een krachtje ne
stel. 

Men kan door een gang, die over den Ponte Vee 
chio leidt, uit net Palazzo Pitt i naar de Uff iz i gaan. 
Vele reizigers doen dit, in de verwachting d a n ' v ó ó r 
een geld de beide verzamelingen te zullen zien. Maar 
aan hef eind van de gang, die met prullen van schil
derijen behangen is, vindt men het onvermijdelijk 
tourniquet, dat niet in beweging komt voor wie niet 
hetalen wil. 

Het Palazzo degli l 'ffiz.i is door Giorgio Vasari ge
bouwd, om de bureaux van het groothertogdom Tos-
kane te huisvesten. Men moet dit wel in het oog- hou

den, zal men deze schepping rechtvaardig beoordeelen. 
Het . bouwterrein leverde groote moeilijkheden op, 

tiaar het slechts betrekkelijk smal, zich van de Piazza 
della Signoria tot aan de A r n o uitstrekte. O m voldoen
de licht te kunnen krijgen, werd het gebouw in twee 
vleugels, met een straat daartusschen, verdeeld. Deze 
vleugcis zouden geheel afgezonderd zijn, ware niet 
aan aV zijde van de A r n o een soort van triumtboog 
als verbinding gemaakt. 

De architectuur vertoont beneden ccn galerij met 
Dorische zuilen en nissen, daarboven een mezzanino, 
geheel in den geest van Michelangelo behandeld, en 
clan ccn verdieping met vensters, die architraven en 
,ilwisselend driehoekige en segmentvormige frontons 
bezitten. 

N u volgt nog een tweede verdieping, waar de kunst
verzameling gehuisvest is. He t schijnt, dat deze ver
dieping niet in de bedoeling van Vasari gelegen heeft. 
Haar zeer sobere details althans passen niet best bij 
het overige. 

Dat de kunstverzameling zóó hoog is onder dak 
gebracht, heeft het bezwaar, dat de bezoeker 126 tre
den moet klimmen, eer hij de zalen bereikt. Daar niet 
iedereen daartoe bij machte is, werd een hijschtoestel 
gemaakt, dat tegen 50 cent kan gebruikt worden. 

Men komt eerst in twee zalen niet antieke beeld
houwwerken, en dan in een lange galerij, die door 
vensters overvloedig verlicht is. Onder deze vensters 
zijn vitrines met teekeningen geplaatst; tegen den 
muur aan dc andere zijde vindt men schilderijen uit 
de 14c eeuw en verscheidene antieke borstbeelden. 
D c eerste deur links geeft toegang tot dc vermaarde 
Tribuna. 

Jn dit achtkant vertrek, dat twaalf meter in mid
dellijn heeft, zijn de schoonste stukken der verzame
ling onder bovenlicht zeer goed tentoongesteld. Mis 
schien doen de antieke beelden wat schade aan het 
geheel, hoe fraai zij overigens zijn. Hier ziet men den 
slaaf, die zijn mes aanzet, de worstelaars, den jongen 
Apollo, den dansenden faun, en eindelijk, door een 
hekje omgeven, de vermaarde Venus de Merlins met 
haar koket gebaar. 

D e zaal is rijk versierd, en die rijkdom doet zelfs 
aan de schitterende werken der Italiaansche schilders 
schade. De vloer, met zijn inlegwerk van veelkleurig 
marmer, cn vooral de veel te sprekend georncerde 
lanibriseering, zou men stiller wenschen. Ook de ver
siering van den koepel is wat druk. 

De meeste schilderijen hangen hier „a la rampe"; 
slechts enkele grootere stukken zijn hooger geplaatst. 
Wie de keuze gedaan heeft, weet ik niet; v ernioede-
lijk zijn al jaren geleden de werken, die men er thans 
nog ziet, in de Tribuna geplaatst. Dat hier slechts 
meesterwerken aanwezig zouden zijn, is misschien 
wat overdreven. De stukken van Daniele da Yolter-
ra, Frederizo Baroccio en Alfani zouden, werd thans 
gekozen, zeker in deze eerezaal geen plaats krijgen. 

De antieke beelden zijn allen gerestaureerd, wat 
thans door de kenners betreurd wordt, al heeft bv. 
niemand minder dan Michelangelo den dansenden 
faun van een nieuw hoofd en nieuwe armen voorzien, 
en Bernini de ontbrekende deelen aan het Venus-
beeld toegevoegd. 

Michelangelo had de schilderkunst bij Domenico 
Ghirlandajo bestudeerd. E e n der zeldzame paneclen 
van zijn hand, nog uit zijn eersten tijd, is in de T r i 
buna aanwezig. Maria zit op den grond en heeft haar 
gebedenboek gesloten, om het kind Jezus, dat haar 
door Jozef wordt toegereikt, aan te nemen. O p den 
achteigrond zijn naakte figuren aangebracht, die met 
de eigenlijke voorstelling in geen verband staan. M i -
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chelangelo toont zich hier reeds meer beeldhouwer 
dan schilder. De tcekening is onberispelijk, maar het 
koloriet weinig aantrekkelijk. 

Dan is Sebastiano del Piombo, aan wien Michel
angelo later hel overbrengen zijner gedachten op pa
neel dikwijls overliet, ccn ander colorist! Zi jn vrou
weportret van 1512 heeft langen tijd als een af-
beeldse! van de bakkersdochter, wier gunst Raffael 
genoot, gegolden, en werd toen ook aan dien meester 
toegeschreven. Doch sinds men de treffende overeen
komst van dit portret met de vrouwelijke heiligen op 
Sebastiano's altaarstuk in San Giovanni Crisostomo 
te Venet ië heeft gezien, gelooft niemand meer aan 
Raffael's auteurschap. A l de pracht van het Vene-
tiaansche coloriet vindt men hier. 

Niet veel stukken houden het tegen Sebastiano's 
werk uit. Raffael's Madonna del Cardellino schijnt er 
bleek, zoetelijk, ja zelfs kinderachtig bij. Durer's aan
bidding der H . Drie Koningen lijkt bont, en slechts 
de beide schilderijen van Tiziano overtreffen de „for-
narina". Het zijn liggende naakte vrouwen, die de 
groote Yenetiaan heeft afgebeeld. In de trekken der 
eene herkent men de hertogin van l ' rb ino, die wij, 
zoo prachtig gekleed, in het Palazzo Pitt i zagen. Zon
der schaduwen, in het helderste licht, is hier aan de 
weelderige vormen een ronding gegeven, die haast 
niet meer aan verf doet denken. 

De aanleg van de Tr ibuna wordt aan Buontalenti 
toegeschreven. H e t vertrek, met zijn drie deuren, is 
voor rustig genieten weinig geschikt. \ \ ant het is 
eigenlijk slechts een antichambre, die men door moet 
gaan, 0111 111 de zalen te komen, waar de werken der 
Toskaansche en Nederlandsche schilders zijn tentoon
gesteld. 

Dc drie /.alen der 1 cskaansche meesters zijn tame
lijk goed ingericht en verlicht. E r zijn hier verschei
dene merkwaardige schilderijen. Perugino toont zich 
een z< < r goed portretschilder, Botticelli is v ertegen-
woordigd door de allegorische voorstelling „de las
ter", en door de prachtige aanbidding der H . Dr ie 
Koningen, vroeger in Santa Mar ia Novella. Hetzelfde 
onderwerp heeft ook Lionardo da Vine i behandeld in 
ccn grisaille, 111 1481 voor de kloosterkerk le ScopetO 
gemaekt. Blijkbaar heeft Botticelli dit werk gekend. 

Hier vinden wij ook het meesterwerk van Mariotto 
Albertinell i , den geestverwant van F r a Bartollommeo. 
De ontmoeting van Maria en Elizabeth is wel nim
mer door twee zulke fraaie figuren weergegeven als 
door dezen Florentijnschen schilder. E n de prachtige 
Madonna van Botticelli mag zeker onder de paarlen 
der vc rzamcling gerekend worden. Maria is zittende 
voorgesteld met haar kind op den schoot. Zi j schrijft 
in een boek, door haar zoon geleid, den lofzang, die 
naar zijn aanvang het Magnificat pleegt genoemd te 
worden en die in Lucas I, vers 26, te vinden is. Het 
kind Jezus ziet, als bezield, opwaarts, Maria doopt 
haar pen in een inktkoker, door ccn engel vastge
houden. Andere engelen ondersteunen het boek en 
houden een kroon omhoog. Iets hcfelijkcrs dan deze 
engelen heeft de Italiaansche kunst nimmer weten 
voort te brengen. 

De /.alen aan de andere zijde der Tribuna zijn klein 
en bedompt. Het licht is er niet best; vooral waar 
het van ter zijde invalt, kwamen mij de bovenzaal
tjes van het vroegere Trippenhuis in de gedachten. 
De Nederlanders hebben hier meest wat men kabi
netstukjes pleegt te noemen. Gerard Don, Gabriel 
Metsa, Ian Steen, Gerard ter Borgb zijn het vooral, 
die hier uitmunten. H u n kunst komt echter na al de 
Italiaansche schildrijen, den beschouwer wat laag bij 
den grond voor. E e n goed portret van Holbein, een 

fijne Mcmling, ziedaar alles, wat onder tic Duitschers 
en Vlamingen de aandacht verdient. 

Doch 111 de zalen der Venetianen zijn schilderijen 
van den eersten rang. Het vrouweportret van Tiziano 
staat bovenaan, doch ook de andere portretten van 
dien meester, zijn altaarstuk en de werken, die op 
naam van Giorgione staan, ofschoon aan hun echt
heid getwijfeld wordt, behooren tot het beste wat de 
V'enetiaanschc school voortbracht. 

In een afzonderlijk vertrek, de Sala di Lorenzo Mo
naco zijn, onder kunstwerken van minder beteekenis, 
Uotticelli's Venus en de vermaarde madonna niet en
gelen van Fra Angelico da. Fiesole tentoongesteld. 

Twee zalen bevatten portretten van schilders, door 
hen zelf geschilderd. Dit is een eigenaardige verza
meling Men vindt er meesters van alle scholen, van 
1500 af. Ook Nederlanders zijn erbij, als Gerard Dou, 
Gerard I lonthorst, Pieter van Laar, Lucas van L e i 
den, Rembrandt e n ' I h é r è s e Schwartzè die hier zeker 
in g< ed gezelschap is. Hier staat ook de beroemde 
Yaso Mediceo, wier reliefs in afgietsel overal bekend 
zijn geworden. 

N u komen de antieke beelden. In een afzonderlijke 
zaal is de vermaarde groep van Xiobe niet haar kin
deren opgesteld. Vroeger meende men, dat dit Griek
sche origineclen waren, doch thans is men heter over 
eens, dat de beelden herhalingen uit den Romeinschcn 
t i ld zi]n. l i e t oorspronkelijke werd door Attische mees
ters uil de 4e eeuw vóór Christus vervaardigd.. Doch 
reeds de oude schijvers wisten niet of Skopas dan 
wel Praxiteles den beitel gevoerd had. Hoe de beelden 
oorspronkelijk opgesteld waren, is niet bekend. De 
tegenwoordige plaatsing is niet gelukkig, ten eerste 
omdat men de beelden te zeer van dichtbij ziet, en 
vooral ook omdat het verband tusschen de afzonder
lijke figuren verloren is gegaan. 

Het onderwerp is de st ra 1, door Apollo en Artemis 
op Niobe toegepast, omdat zij zich tegenover Leto, 
hun moeder, op haar vele kinderen had durven be
roemen. Den god en zijn zuster ziet men niet ; alleen 
is voorgesteld hoe hun pijlen de veertien kinderen 
van Niobe treffen. Enkele liggen reeds dood ter aar
de, andere storten neer of willen vluchten. Een der 
zoons vangt, zijn gewonde zuster 111 de armen op en 
bedekt haar met zijn kleed. De huisslaaf of pedagoog 
tracht een der kinderen met zijn lichaam te dekken. 
Het jongste dochtertje zoekt redding bij Niobe zelve, 
die met angst omhoog ziet naar le wreede goden, van 
wie geen genade te wachen is. 

A a n het einde van de gang zijn, in verschillende 
vertrekken, de teekeningen tentoongesteld, voor zoo
ver die niet reeds onder de vensters in de gangen 
ren plaats kregen. In de /alen vindt men de incest 
belangwekkende, die lot ongeveer 1550 loopen. 

De oude meesters hebben niet, zooals de heden
daagsche, teekeningen gemaakt als afzonderlijke 
kunstwerken. In dc 1 se eeuw zijn de teekeningen 
slechts niet. pen of zilverstift in lijnen omgetrokken. 
Het doel der vervaardiging was geen ander, clan de 
compositie van fresco's of altaarstukken in hoofdtrek
ken aan te geven of enkele onderdeelen eenigszins 
uitvoer.ger uit te werken. Pas in de 16e eeuw worden 
ook houtskool, krijt, waterverf en roodaard gebezigd 
en de schaduwen aangelegd. 

Yeriochio en Lionardo da Vinei zijn de eersten ge
weest, die de nieuwe teekenwijze hebben in zwang 
gebracht. Maar pas Fra Bartolommeo en Andrea del 
Sarto maakten haar algemeen. Lionardo gebruikte 
gaarne groen papier, waarop hij met wit en zwart krijt 
de licht- en schaduwpartijen uiterst zorgvuldig weer
geeft O o k enkele teekeningen met de pen of met 
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roodaard gedaan, soms niet bister wat aangewasschen, 
komen voor. 

In de zalen der teekeningen komen niet veel bezoe
kers. De meeste vreemdelingen gaan alleen in de Tri-
buna i n de aangrenzende vertrekken, en vervolgens 
de gang door, die naar liet Palazzo Pitti leidt. Het 
gedeelte van deze gang, dat zich boven den rech
teroever van de Arno bevindt, bevat een tamelijk rijke 
verzameling van prenten. Vooral oude Italiaansche 
houtsneden en kopergravures zijn hier aanwezig, soms 
in bijzonder fraaie exemplaren. Maar de wijze van ten
toonstellen voldoet niet best. Reeds het denkbeeld om 
zulke kostbare prenten in een gang te plaatsen, is zon
derling. De menschen, die zich van het eene museum 
naar het andere spoeden, zien de prenten ter nauwer-
r.ood En dan heeft men er vele nog tusschen 
de vensters achter glas opgehangen, zoodat zij al heel 
slecht verlicht zijn. 

Het Palazzo Pitti was voorheen het Paleis der 
Groothertogen van Toskane, en de Uffzi bevatten 
toen de regeeringsbureaux. Door vie gang konden 
de vorsten van het eene naar het andere gebouw 
gaan, zonder opgemerkt te worden. 

Florence is beroemd om zijn schoone omstreken. 
Daar echter de stad zelve zooveel van onzen tijd in 
beslag had genomen, hebben wij van die omstreken 
niet veel gezien. Mochten wij later nog eens aan de 
Arno komen, dan blijft er heel wat te genieten over. 

Des namiddags, tusschen 5 en 7 uren, verzamelt zich 
het „t( ut Florence" in de Cascine, een park dat zich 
ten westen van de stad langs de Arno uitstrekt. Het 
beantwoordt niet geheel aan de verwachting', want 
het Instaat eigenlijk slechts uit twee lanen. De Flo-
rentijnen laten zich nu deze lanen onophoudelijk op
en afrijden. De rijtuigen vormen een eindclooze file, 
die door bereden politie in orde gehouden wordt. 

Op een plein, ongeveer halverwege, staat een pavel-
jocn met een fijn, doch tevens duur restaurant, waar 
de rijtuigen stil houden. 

Daar wij dit op- en neerrijden weldra vervelend be
gonnen te vinden, gingen wij 's middags liever langs 
den Viale dei Colli rijden, die, aan de zuidzijde der 
stad gelegen, overal prachtige gezichten oplevert. 

Maar Prato en Pistoja, zoo vol van kunst, hebben 
wij niet bezocht, voor Siena kon geen dag meer over
schieten, en ook een uitstapje naar Fiesole en het 
Val d'Arno, dat Ruskin zoo liefhad, moest achterwege 
blijven. Want wij wilden te Rome zijn op den negen-
en-t\viiitigsl"n April van dit jubeljaar, omdat Paus 
Leo XIII dan in de St. Pieterskerk den zegen zou 
geven. 

Hoe het kwam, dat wij, ofschoon te juister tijd in 
de eeuwige stad, toch te Rome geweest zijn, zonder 
den Paus gezien te hebben, zullen wij in een volgend 
<ps* -i nr.eHedeeien. 

DE AMSTERDAMSCHE BOUWPOLITIE. 

De Ainsterdamsehe firma Buffa, voor wier kunstwin
kel de voorbijgangers zoo dikwijls stilstaan, om naai
de schilderijen of prenten, die voor de ramen zijn uit
gestald te kijken, wilde het achterhuis van haar win
kel verbouwen. 

Doch naast haar huis is een steeg, die Gapersteeg 
heet en die van de Kalverstraat naar het Rokin leidt 
Die steeg dreigde der kunstzaak bij haar verbouwing 
noodlottig te worden. Want nademaal de Amsterdam 
sche verordening', regelende de Bouwpolitie, bepaalt, 
dat wie op een hoek bouwt slechts over een zekere 
lengte uit dien hoek gemeten een bepaalde hoogte mag 
innemen of doen innemen, en het overgelegde bouw

plan iets verder ging dan gezegde lengte, zoo had het 
Dageüjksch Bestuur de vergunning tot bouwen gewei
gerd. 

Kunstkoopers hebben uit den aard der z.t.ak veel re
laties en zij laten zich niet gauw uit het veld slaan. 
De firma Buffa wendde zich dan ook tot den Raad, 
om vergunning. De beschreven vaderen stelden het 
request in handen van Burgemeester en Wethouders 
om bericht en raad. En dit collegie concludeerde „tot 
afwijzende beschikking". 

Onze lezers zullen de Gapersteeg niet kennen. Het 
schijnt dat dit. smalle straatje zijn naam ontleent aan 
zeker drogist, die, naar Oud-Amsterdamsch gebruik, 
een gaper had uithangen. De vier hoekhuizen van Kal
verstraat en Rokin vormen de gehcele steeg, althans 
bijna. Want aan de zijde van den kunstwinkel zijn 
nog twee klein> huisjes, waarvan het eene, ofschoon 
het zich met den weidschen naam van „bar" tooit, 
eigenlijk een kroegje is, terwijl iiet andere als pak
huis van een horlogemaker dient. 

De eerste spreker, die in den Raad het woord voer
de over het geval, wees erop, dat niemand van de 
Gapersteeg-bewoners tegen het bouwplan bezwaar 
had. Ook de tweede redenaar wees erop, dat geen 
enkel belang geschaad wordt. En de derde spreker, 
nog wel een lid van de zoogenaamde commissie van 
bijstand sloeg op hetzelfde aanbeeld. 

Toen kwam de wethouder Blooker, voorheen ge
neesheer, en dus ook thans nog, als wethouder over 
de openbare werken gesteld, de eischen der gezond
heidsleer vooropstellend, aan het woord. Hij wilde 
gaarne aannemen, dat een kunstzaak licht noodig 
heeft, doch hij gunde haar niet meer licht \lan de 
verordening toelaat. Want gaf men haar meer licht, 
dan zouden de bewoners van de overkant der steeg 
geschaad worden. Nu toch hebben zij nog juist ge
noeg, om gezod te blijven. „One ray the less", om 
met Byron te spreken, en zij gaan dood, zoo zeker 
als tweemaal twee vier is. Dat de bewoners niet ge
klaagd hebben, bewijst alleen, dat zij niet beseffen, 
welke gevaren hen dreigden. 

Toen kwam er een spreker, die zeide, dat de ques-
tie ging over drie meter lengte en twee en een halve 
meter hoogte. Zulk een kleinigheid had men wel over 
het hoofd mogen zien. Hij achtte het verkeerd, de po-
litie-verordening als een „folterwerktuig" te gebruiken. 

Dit was den „wettischen" voorzitter te kras. Hij was 
er verontwaardigd over, dat men de politieverorde
ning, dat meesterstuk van communale wetgeving zóó 
durfde deduceren. Hij stelde nog eens in het licht, 
waartoe de verordening dient, namelijk om alle Am
sterdammers de grootst mogelijke gezondheid te ver
schaffen. 

Maar al weer kwam er een spreker met klem betoo-
gen, dat wat men wilde bouwen, in die steeg, bij 
d i e hoogte, niet kon schaden. Zelfs voor de gezond
heid achtte deze de 7 1 , ' M2., waarom het ging, niet 
gevaarlijk. 

Doch een volgend redenaar zag een ander gevaar. 
En wel dit, dat als men eenmaal ertoe kwam, iemand, 
die van de „sacrosainte" politieverordening wilde af
wijken, daartoe vergunning te geven „Amsterdam zijn 
gezag op straat gooide". 

Doch de volgende spreker was het hiermede niet 
eens. Hij meende, dat de Raad meer zijn gezag op 
straat zal werpen als hij een goed beginsel verkeerd 
toepast, dan wanneer hij, waar dit noodig is, onthef
fing van de politieverordening verleent. 

De wethouder wees nog eens op de schade, die aan 
de gezondheid der argelooze Gapersteegbewoners zou 
worden toegebracht en men ging stemmen. 

Als nu de eene spreker, die afwijking der verorde
ning gevaarlijk vond, gelijk had, dan ligt het gezag 
van Amsterdam nu in de Gapersteeg. Want de Raad 
heeft niet 21 tegen <j stemmen besloten, den bouw te 
vergunnen. Enkele voorbijgangers, die al bij de hand 
waren, eer de stadsreiniging 111 de steeg haar nuttig 
werk verrichtte, hebben het gezag er zien liggen, en 
het als gevonden voorwerp aan het politic-bureau be
zorgd. 

* 
Uit het genomen besluit blijkt, dat er m den Raai!, 

ten opzichte van de bouwpolitie, twee partijen zijn. De 
kleinste acht de bestaande verordening, misschien ook 
de nu tot verdwijnen gedoemde organisatie, goed ge
noeg. Aan de bepalingen wenscht zij althans met de 
uiterste gestrengheid de hand te houden ; dat som
migen dier bepalingen slechts door een nulde toepas
sing het verwijt kunnen ontgaan van nutteloos en 
kwellend te zijn, ziet zij niet in. De letter meent zij 
dat levend maakt, de geest kan volgens haar slechts 
doodend werken. _ . 

De meerderheid, gelukkig de groote meerderheid is 
echter van een ander oordeel. Zij ziet in. dat de te
genwoordig geldende regelen door andere vervangen 
moeten worden, zij heeft liet Dagelijkse!) bestuur ge
dwongen, den dienst te hervormen. Zij zal, hopen wij, 
der hoofdstad aan een bouwpolitie helpen, die aan de 
te stellen eischen voldoet en een bouwverordening tot 
stand brengen, die op de hoogte-van haar tijd staat 

Die verordening zal rekening moeten houden met 
reeds bestaande toestanden. Wanneer zij zich ook zal 
richten naar de eischen der gezondheidsleer, dan dient 
vooraf vastgesteld te worden, welke die eischen zijn, 
en of zij ook redelijk genoemd mogen worden. 

Er is nu een schoone gelegenheid, 0111 eens na te 
gaan, wat er van die hygiene aan is. Niettegenstaan
de de ernstige waarschuwingen van een geneesheer is 
de Raad er toe over gegaan, een wijze van bouwen te 
sanctionneeren, die schadelijk moet zijn voor de ge
zondheid der Gapenstecgers. Men onderzoeke nu die 
bewoners op gezette tijden ; men legge een lijst aan 
van hun ziekten en kwalen ; men houde er aanteeke-
ning van, hoevelen sterven ten gevolge van wat hun 
overburen deden. Dan verzamelt men prachtig mate
riaal. En mocht liet wezen, wat haast al te oneerbie
dig tegenover de wetenschap zou zijn, dat de men
schen, ook na de voltooiing van de kunstzaal, niet dood 
willen gaan, ja misschen nog gezonder zijn, dan vroe
ger, dan erkenne men, dat de gezondheidsleer, wie 
Ter'wille men de „folterende" bepaling maakte, het 
mis heeft gehad. 

En men richte zich daarnaar! 

T l N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
' s - G i n v t M i A c K . De leden van het Bouwkundig Geuootscbap alhier 

worden namen» het bestuur uitgenoodigd tot een gemeenschap
pelijk bezoek aan de geschiedkundige tentoonstelling van het 
Nederl. zeewezen. H.H. leden worden Zt>ndaw * » Ju l i e. k. 
des namiddags te twresren, in de Paleisstraat v.M.r de Gothiscbe 
Zaal opgewacht door het dagelijkscn bestuur van voornoemd de-
nootschap. 

— De Amst. Cl. schrijft het volgende: 
„De ontwikkeling onzer kunstnijverheid, het baaiibroken van 

de'moderne versieringskunst in ons dagelyksch leven, heeft de 
behoefte doen ontstaan aan een nieuwe onderneming, die eenerzyds 
de artiesten die zich op kunstnijverheid en versieriugskunst toe
leggen in de gelegenheid wil stellen hun werk te exposeeren en 
and"èrerzjjds aan het publiek het gemakkelijk wil maken om door 
tnsschenkomst der artiesten hun woning te veraangenamen en 
met kunstzin te doen inrichten. • 

„De architect H. P. Berlage en de heer W. C. Hoeker, die 
zich op kunstnijverheidsgebied sedert enkele jaren lofwaardig on
derscheidt, o.a. door de oprichting van de aardewerkfabriek „de 
Amstelhoek", wier werk op de Parjjsche tentoonstelling zeer de 

aandacht trekt, zullen met September a.s. op het Rokin te Am
sterdam bg Arti een inrichting openen, (lie in ds nieuwe beboette 
op k u i Btuyveiheidagebied voorziet, waar artiesten gelegenheid 
v m d e u buu w e r k te exposeeren, het publiek om te koopen en 
0111 met de door beide heeren aan te wjjzen a r t i e B t e n in verbin
ding to komen by de inrichting van bun huis of bij bet doen 
vervaardigen van al wat tot bet gebied der kunBtnijverheid,en 
de versieriugskunst behoort. ' 

„Zij noemen, bij het veldwinnend streven om het buis ooklin 
a r i i B t i e k opzicht t o t een gezellig en smaakvol „Hein" te maken, 
l i u u onderneming „Het Binnenhuis". 

HAARLEM, liet Museum van Kunstnijverheid ontving dezer dagen 
van den lieer Dr. 11. J . de Oompiorre de Cnaufopié, directeur van 
het Koninklijk Muut- en Penningkabinet te 's dravenbage, weder 
ton geschenke een verzameling afgietsels v a n medailles en 
plaketten vervaardigd door de nu (tailleurs f.efebvre, Tantenhaijn, 
Scharlf, liadnitschy, Schwartz, Baars en anderen. * 

Deze verzameling w e r d e e u i g e n t i jd geleden eveneens aangevuld 
niet eeu J8-tul oorspronkelijke plnketten e n medailles van 
Degeorge, Chaplain, Rotij, Dupuis, Mnuchon, Le C'hevrel, Dupré, 
Coudruy en t ' h a r p e n t i e r , die tnanB in bet Museum zyn tentoon
gesteld", z o o i l u t oe c o l l e c t i e p e n n i n g e n m e t de reproduction der 
o u d e exemplaren, die r e e d s v r o e g e r san bet Museum dpor den 
beer Amiabel te 's-liraveuhage t e n g e s c h e n k e w e r d e n aangeboden 
z i c h v u n l i e v e r l e d e u i t b r e i d t . De heer A. J. C . v n n Gemund, 
conservator v a n bet Penningkabinet v a n Teijlers s t i c h t i n g , beeft 
met de meeste w e l w i l l e n d h e i d de e l n B B i t i c a t i e dezer verzameling 
op z i c h g e n o m e n , z o o d a t zij w e l d r a zal kunnen w o r d e n gecata
logiseerd. 

BoLSWARD, Op i n i t i a t i e f v a n de „Friesche Schildersvereeniging", 
zal in lUUl een n a t i o n a l e tentoonstelling w o r d e n gehouden be
treffende bet B c b i l d e r s v a k , als decoratie-, hout-, marmer- en ge
woon schilderwerk, grondstoffen, mattrialen en gereedschappen'; 
de glas-iudurtrio iu haar gebeeleu o m v a D g ten dienste van schilder
en bouwvak; de behangery en stoü'eerdery; de beeldhouwkunst 
voor Luis- e n kerkversiering, de tegelbeschildering. 

— Aflevering 7 v a n De JS'atuur ( u i t g a v e van J. G. Broese te 
Utrecht) bevat: Het gebruik MUI e l c c t n c i t e i t bij den aanleg van 
havens e u kanalen, Uoor H. V. — Kolloïdaal Zilver, door A. P. 
H. Trivelli. De heliobtaat, door H. Y. — Onze varens, door 
Dr. 11. J. Calkoou. — Kugzwemmers, rugklimmers en rugloopers, 
d o o r Dr. A J. C. Snijders. — uo ueetyleeu-iudustrie o p h a a r tegen
woordig standpunt (vervolg), door Dr. L. Bleekrode. — Zelfont
branding (?) van chinaasappels, door Dr. J. C. C. — Sterren
kundige opgaven en medtdeeliogen, door Ant. Pannekoek. — 
Boekuaukoudigiog. — Correspondentie. 

P E K S O N A L. 1 A. 
— Met 1 Augustus 1'JOO is benoemd tot hoogleeraar aan de 

Polytechnische ïcüool, W. K. Bebrens, ingenieur der 2e klasse 
van" 's Kijks Waterstaat te 's-dravenbage. 

.— Bij kon. besluit is benoemd tot vertegenwoordiger der Xeder-
landsche regeering op bet van 29 Juli tot 4 Augustus te Parijs 
te houden internationaal congres van architecten, Dr. P. J. II. 
Cuypers, architect der Kijks-museumgebouwen te Amsteidam. 

— Bij den Waterstaat in Ned.-Indië is: 
o n t s l a g e n , wegens ziekte, eervol uit zyne betrekking, de 

opzichter 'ia kl. S. van Slooten; 
b e n 0 e n< d tol ingenieur 3e kl., de udspirant-ingenieur J . W. 

de Bruyn Kops; tot adspirant-ingeuieur J. A. Roukens, thans ter 
beschikking vau den directeur der B. 0. W ; 

belast met de waarneming der betrekking van opzichter 2e kl. 
en geplaatst in de resid. Preauger-regentschappen, de ambtenaar 
op wachtgeld G. Rapp. 

— By het mynwezeu in Nederl.-lnd ë is: 
ingetrokken de overplaatsing van den tijdelyken opziener 

A. F. Jacohs van Toboali (Banka) naar Pajocombo (Padangsche 
Bovenlanden); 

overgeplaatst van Paogkal Pinang (Banka) naar Pajocombo, 
de tijdelijke opzichter M. F Bloem, wordende hij toegevoegd aan 
den ingenieur Se kl. E. A. Neeb; 

eervol ontslagen wegeus volbrachten diensttijd den opzich
ter (i. Busgen. 

— Bij het k a d a s t e r in Ned.-Indië is: 
v e r p l a a t s t naar het kadastraal bureau te Pasoeroean, de 

adjunct-landmeter le kl., E. J. 0. Andela. 
— Volgens de otücicele opgave bevat de lyst van onderschei

dingen iwu iNcüorlauders voor beeldhouwkunst, toegekend op de 
Pargeche tentoonstelling, de volgende namen: grand prix, mej. 
Minca Bosch Koiiz; gouden medaille, Fred. Leenhof!'; zilv. med., 
Anton Begeer; bronzen med, Oh. van Wyk; eervolle vermelding, 
Teixeira de Mattos en mej. Oeo Scbwartze. 

— De heer A. Breunisseii Troost, sedert 1 Juli 1859 directeur-
boekhouder der gasfabriek te Sneek, is Zaterdagavond, den 21 
Juli, in den ouderdom van 68 jaren plotseling overleden. 

Hy had des morgens nog eene begrafenisplechtigheid bjjgewoond 
en 's avonds ruim U uren de fabriek bezoent. De gemeente Sneek 
verliest in hem een achtenswaardig burger en de fabriek een uit
stekend directeur. 
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— Met 1 Augustus zal de adjunct-ingenieur Van der Steen vau 
Ommeren bg' de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen 
overgejplaatst worden van Arnhem naar Maastricht. 

— De Minister van Waterstaat heeft benoemd tot buitengewoon 
opzichter It. J. Visser te Amsterdam, bjj de werken tot verbetering 
oer los- en laadplaatsen in de veerhaven te Tiel en A. .1. van 
den Oever, bjj de werken tot voortzetting der verbetering van de 
Maas onder de gemeente Driel. 

— liij kon. besluit is aan A. J . Piet, op zgn daartoe gedaan 
verzoek, eervol ontslag verleend als opzichter over rechtsgebouwen, 
gevangenissen en Rijksopvoedingsgestichten, ter Btandplaats 
's-Gravenhage. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Opzichter voor den bouw van het Sanatorium to IIellen-

doorn. Brieveu franco aan den ingenieur-architect R. Kuipers, 
Ceintuurbaan 181, Amsterdam. (Zie advert, in dit no.) 

— Bouwmeester (chef van bet bouwkundig bureau) te Deren
ter, op een nader vast te stellen jaarwedde van / 2500 tot / 3000. 
Rekesten op zegel met bijvoeging van stukken in te zenden aan 
den burgemeester vc'iór 4 Augustus. (Zie aavert. in ait no.) 

— Aspirant - ingenieur van den Rgks-Waterstaat . De 
Minister van Waterstaat brengt ter kennis van belanghebbenden, 
dat in den loop der maand September a. s. voor de vervulling 
dier betrekking een vergelijkend onderzoek zal plaats hebben. 

Tot dit o iderzoek worden toegelaten Nederlanders, die een vol
doend examen als civiel-iogenieur hebben afgelegd aan de Poly
technische School te Delft, mits zij op 1 Januari e. k. niet ouder 
zijn dan 28 jaar. Nadere bijzonderheden vindt men in de „Staats-
contant". 

D I E N S T A A N B I E D I N G E N . 
INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAKVEREENIGING, 

MARNIXSÏRAAT 3 6 0 , AMSTERDAM 
1 Bouwk. teek., 23 j . , ongeh., / 6 0 . 
3 Opz.-teek, 23, 28 en 23 j . , ongeh., / 80, / 80 en / 6 0 . 
2 Werktuigk. teek., 20 en 22 j . , ongeh., ± / 50 en / 7 0 . 
I Construct-werkt, 27 j . , ongeh., / 90 a f 100. 
1 Mach. , 26 j . , geh., ƒ 6 5 . 
I Waterb.-opz., 27 j . , ongeh., / 70. 
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NAGEKOMEN A A X KO N DIG IN G K N 
VI AAXI>.\«., ii Augustas. 

I 3o. het baggeren «au 850 II*. modder en 
| taste stull'du iu de haven, ingesloten tusschen 
de ligplaats der stoouibuoteo tegeno.er de Vsn 

Ierse Ue. te 3 uren, in het gemeentehuis: Morgenstraat eu de voormalige iuundat iesluis; 
het geheel of gedeeltelijk dempen eu riooleeren j ingek. 2 bilj., als: A. Uaardemans, Giuueken, 
van slooten, zooals breder omschreveu in bestek | fll97j C. Leenheer, Heinenoord, 1980. Niet 
no. 44. bestaande iu het dempen van 877 Meter j gegund. 
sloot, leggen van 420 Meter liuol eu t>5U Meter 
goot, maken van 15 ziukputteu eu leveren vau 
720 Meter afrastering, lui. door deu geiu.-opz. 
Aanw. 3 eu 6 Augustus, le i l l uren. 

DIXHDAU, 7 Augustus. 
Amsterdam, te 11 uren, doar den schout 

bij uacht: het makeu ran eete bewaarderswo-
uilig aan htt wachtlokaal te Kadneleu, gemeente 
Landsmeer. Voor inhchtingeu eu aanwijzingen 
zich te vervoegen aan het bureau vau den hoofd
ing. der marine tc Amsterdam. 

l lOVMKItDAU. » Augustus. 
Arnhem, te 11' ureu, door burg. eu weth. 

ten geuieeuleuuize: riestek no. 10, het bouwen 
vun een pohtievvachtpost aau de Hijukade eu vau 
een wachtlokaal aau de gemeente-apotheek. Inl. 
aan het nureau der geiueeutewerkeu iu de Kade-
straat tot eu met 8 Augustus, te lU uren. Aanw 
1 Augustus, '.e 1» uren. Kam. (S370. 

's-fctraveiiliage, te 2 nren, d o: burg. en 
weth. iu het raaihui»: hel verbouwen van bet 
politiebure 1 aan de Nieuwe Haven, het uitbrei
den van dit bureel met hel daartoe te verbouwen 
huis Nieuwe Haven No. 5 eu hel bouwen van 
cachotten, nachtverblijven, enz. Aauw. in loco 6 . 
Augustus, te 11 uren. 

\ K..ii>\<.. 10 Augustus. 
's-<üravculiage, te 1 uur, aau het lokaal 

van het departeu c.t van waterstaat: het herstel- I 
len eu verue.eren van lijueu in de pruvincie 
Overijsel eu friesland, lui. duur deu hoofding. 
der telegralie aldaar eu den ing. drr telegrafie 
te Zwolle. Kam. / 1115. 

Unit (Over-Hetuwe), 20 Juli,: het bouwen 
van eene tabaksboerderij voor rekening vau den 
Weled. geb. heer 1.. Terwindt le Brussel; ingek. 
5 bdj., als: 
K. Su,e, Gent, „ 3796 „ 8909 
Th. v. Sommeren, Beiumel, „ 3674 „ 3880 
J. Dercksen, idem, „ S64U „ 3860 
H. Jarsen, Erlecom, „ 8U7 „ 3z27 
A. v. 't Huilenaar, llcmiuel, / 3o7tf ƒ 304'J 

Lelden, 26 Juli, door burg. en wethouders: 
het verbuuweu vau de btwaarechou! aau de Schei
straat; ingek. 16 bilj., als J. J. Eulkes de lieer 
I42ÖO, Meol. Kloos I 4020; Joh. (JhrUtiaause 
I 8996j 1'. J. Hartevelt 131)90; VV. v. d. Hoogt 
I 3'JbO; J W. Ueeswijk f3914; b. Th van der 
Spek f «eW7j M. (Jou(t-e t'3870; J. Vuser I 379U; 
H. vau I.etuwen f 37ut; T. 8pruijteaburg, Firma 
v. Erkel, l .-.tiz'J.öli; J. Boon fleUAj Jac. Brink 
f 34T:i; C. v. Bralei I 3449; D. Kooremau f 342U; 
A. Smittrnaar f3380. Allen ie beiden. 

I «iluiiicn (Hallveg), 26 Juli: htt bouwen 
van 9 woonhuizen voor deu heer M, Schoenmaker, 
op de Euthof; ingek.-22 blij , als: (J. (Jarrierre 
/ 17,150, F. K. de Kou en h. Zandvliet / 16.5UU, 
P. Heurk,ns / 16,0U0, 1'. v. d. Houweu f 15,300, 
A. \ourdijk eu A. J . v. d. Vlis / 14,831, J. J. 
Kuiteus eu G J. v. d. Hoist /14,440, J. P. 
Vierling / 14,425, Gebr. J. F. Kadder / 13,950, 
A. Scheller eu C. Cammeraat f 13.834, C. Stuiveu-
berg, Loosduinen, / 13,490; G. A. van Dongen, 
/ 1.1,440, Jn. \Y. Hooft, Haastrecht bij Gouda, 
/ 13,187; Jb. J. Hos /13,000, E. Hulsebcs, 
Eoosduinen, / 12,973; N, van Tienen eu A. 
kerrjuyu / 12,97c, P. de Zoete, Eousduinen. 
/ 12,900; li. C. Koch / 12.887, C. W. de Hoed 

's-ttravenliage, te 1 uur, aan het lokaal i Stolkwnkersluis bij Gouda, / 12,680; J. de Rruiti', 
van het deparlemeut van waterplaat: het bijspau- Voorburg, / 12,645; G v. d. Tang / 12,300, P. 
uen van vier draden aan de palen der lijn langs Cauitlerman eu Zoon / 11,983, J. J. F. Schijf 
den staatsspoorweg tusschen 's Gravenhage en /11 839. De overigen te 's Uravenhage. 
Zevenhuizen eu het uitvutren van Ludernouds- | Tlioleii, 26 Juli: levering enz. vau een 
werken aau die lijn. lui door deu hootdiog. der 
telegrafie aldaar en deu ing. der telegrafie te 
Amsterdam Kam. / 1943. 

XAG EKOM EN UITSLAGEN. 
Breda, 26 Juli, door burg. eu weth.' lo. 

het bouwen van een verdieping op het woonhuis 
aan de St. Annastraat 19 en horen de poort 
van deu ingang uaar het Stadserf; iugek. 11 
bilj., als: 1'. H. Rijnacrts f 1742, P. A. Hoppen-
brouwers f1587, H. A. Mol f 1481, II J. 
Wackerhaua, Giuneken, f 1471; A. van Gastel 1 

f1456, A. Maat f 1393, C. Xuijten f1390, A. 
van der 11-ijdeu f1375, W. M. Simons f 1345, 
A. 6. Naielvoort 11295 , J. Kleinea f1293. 
• Gegund. 

2o. het maken en leveren van 12 stuks gegoten
ijzeren meerpalen; ingek. 2 bilj., als: Joh. Ilillen, 
Blerik, f144; Gebre. Fonkert f120. Gegund. De 
overigen te Breda. 

petroleummolor en centrifugaalpomp, eu het makeu 
van een steeneu gebouw. 

lo. Voor de motor etc; ingek. 5 bilj., als-

Heringa eu Wutbrich, Haarlem, f5093; A. Cos, 
Zaandam, 14789; J. Hillen, Blerik, f4100; D. 
\V. tau Keunes, Utrecht, f3900; J. L. Nering 
Bugel eu Co., Derenter, 13564. Gegund. 

2o. Voor het steeneu gebouw; ingek. 5 bilj , 
als: M. Eindhout, Uud-Vosseueer, 11475; C. J. 
Greep, 'Ihuleu, f 1450; Cbr. J . Sonke, Oud-
Vosseuieer, f 1430; J. L. Eindhout, idem, f 1420; 
C. Nieuweuhuijzeu, leraeke, f 1378. Gegund. 

U B I D I I I i n C I I . 

's Gravenhage. Het departement van kolo
niën alhier heeft de levering van een Harfield'i 
•toouispil voor een bedrag van f 3500 opgedragen 
aan de firma W. C. en K. de Wit te Amsterdam. 

Aau H. J. te Siepe te Winterswijk, op een 
na de laagste inschrijver, ia voor de eoni van 

I 87,865 gegund het herstellen van deu grintweg 
Zutfeu—Emmerik, van de grens der gemeente 
Zutfen tot aan de rijksgrens in de gemeente 
Bergh. De raming was f80,000. 

Dordrecht. Donr den architect 11 A. Reus 
is onderhuids opgedragen aan de firma Hurk-
iiiuns en v. d. Berg aldaar, het verbouwen van 
hel winkelhuis Voorstraat no 262, tot een filiaal 
voor de firma Vroom en Dreesnian. 

Amsterdam. Door B. en W. ran Amster
dam is het maken van houten afscheidingen in 
het nieuwe Eatrepot opgedragen aan de Maat 
schappij de Bouwersbond aldaar voor / 12,359. 

Amsterdam. Door de ingenieurs-archi
tecten H. W. We ijsman en v. Xi trik is het 
maken van een stalhouderij met boveuwoning 
roor den heer Everhnrd opgedragen aan de Maat
schappij: de Bouwersbond voor f 54,958. 

ter 
Ie DËVK1TEH. 

Wegeis benoeming van den tegen
woordige» titularis tot directeur der 
gemeentewerken te Groningen, wordt 
te Deventer gevraagd een BOUW" 
'IIOKSTFK (chef van het bouw
kundig bureau) op e-n nader vast te 
stelen jaarwedde van f' 3500 tot 

f ;SOOO. naar gelang van practische 
bekwaamheid en ervaring van den te 
benoemen persoon. 

Sollicitanten worden verzocht hunne 
op zegel geschreven rekesten, met bij
voeging van stukken in te zenden aan 
den Burgemeester van Deventer vóór 
4 Augustus 1900. 

DEVENTKH, 26 Juli 190O. 

Burgemeester en Wethouders van 
Dtventer, 

VAN BEEM8TRA. 
Di Secretaris. 

BEEKMAN I. s. 

O P Z I C H T E R 
Yoor den bonw van het S a n a 

t o r i u m te Hellendoorn, wordt ge
vraagd eeu o r z i i I ITt : i { . 

Sollicitanten worden vc zocht zich 
schriftelijk t« wenden tot den Ing.-
Arcb. B. K U I P E R S , Ceintuurbaan 
181, Amsterdam. 

H. P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 . 

ROTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen vat 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zü vuren Medaille AMSTER
DAM 1894, en Gouden MedailU DOR 
DKECHT 1896 

Bouwt ook O V E N S in-t u i t r i j d e n 
d e n b a k v l o e r cn D r a a i o v e n » . 

W.J.WEISSENO, 
Nieuwendijk 111, Amsterdam 
Fabriceer*. GEIJKT l DUIMSTOKKEN, 

T w e e - en Vijf Meterlatteu, 
STALEN MBETKETTINSEN, 

S A 3 z . e z i . f n i , J a l o n » , 
KOPEREN EN S T A L E N 

Feillijnen, Peillooden. Peilstokken. 
PEML&CHAWJÈZIV en*. 

• a g a / . i j n v a n P a s m e r d o o a e n . 

TEEKENBEHOF.FTIW 
tm ftv'invhe Instruments?—. 
Kqi'KKKKS. FRISMA'S en». 

Maatschappij totExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op IPinndag tien 7den Angus-

tun 1UOO. des nawid'iavs ten 3 ure 
(locale tijd), aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in het Moreelse Park 
te Utrecht, van: 

BESTEK No. si9. 
Het ia aken van eene 

M i n e t l e r i j voorde werk-
plaatweii van Weg en 
Werken en daarmede 
in verband staande 
«verken o» liet si ut ion 
llRHUHf. 

Begrootlng ƒ 19,«00. 
De besteding geschiedt volgens § 47 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 18den Juli 

1900 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park en aan het bureau 
van den He»r Sectie ingenieur H. J 
VAN HOORN te Utrecht, en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen be
taling van / ' l . O O . 

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

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 31st en Juli 1900 ten 10 
ure voormiddag (West Europeesche tijd). 

Utrecht, den 14den Juli 1900 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 15W l»e Kuyterkide, A M S T K R I I A M , Filiaal: *« Rokin. 
Hoofdn-cnt voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co.. to Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van tompltett Badinrichtingen •- / nvaat-Innchtmgen, -

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. - Porseleinen Badkuipen, / ^ l ^ ^ ^ - " 
Closets Wasehta-els, ( rinohs enz. - V K B t V A R M l » < • « » V K IT T I L A r i E . 
Belast /.icli met de plaatsing cn inrichting in geheel Nederland/eer c g n c ü r r o e m , ^ . 

Teekeningen en urij.opgaven gratis. Woderverkoopers genieten het gebruikelijke rabat, 

I T A N I I E R M O S T , 
Steenhouwer en Metselaar, 

SCHIEDAM. 
lolensteenen, Slijpsteenei. 

Ruw en bewerkt 
M A B M E R . 

Maatschappij totExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

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

Op Dinsdag den ï<len Augus
tus 1900, de* namiddags ten 2 ure 
(locale tijd), aan het, CeniraalhureHU 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
StBBtespoorweget!, in het Moreelse Park 
te Utrecht, van: 

B E S T E K No. 820. 

lief maken van eene over
kapping op hel 2e per
ron met bijkomende wer
ken en het mak< *• van 
een gebouw voor water
plaatsen en privaten met 
doorgang met bijkomen
de werken op het sta
tion 'Mi Kt S * -1> K 1 K 
i s E ie a i : 

Begroot ing /'22.005. 

De besteding geschiedt volgens § 74 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den lSden Juli 
1900 ter leziDg aan het Centraalbu
reau in het Moreelse Park en aan het 
bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
H . J V A N HOORN, ie Utrecht en 
is op franco aanvraag (per brief) nan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van ƒ1.00. 

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 iJlsien Juli 1900, tem 2 
ure namiddag (West Europeesche tijd). 

Utrecht, den 14den Juli 1900. 

rrimengr.hW). 11 'erkt.-lilectr.-Ingen. 

Nederl, Advies- en 
Inspectie-Bureau 

lUUl LI uil II lOUIIU I'll lull UI I Ll Li 11 s 
Amsterdam, Oh. 6. DUHONT. 

Plannen, Bestekken, Contraeten, Be
oordeeling van Projecten, Toezicht op 
Aanleg en Bedrijf, Inspecties, Exper
tisen voor Inrichtingen van Eleotruche 
Traetie, Kracht, Verlichting 

Leveit niet, insalleett niet. 

STOOMTIMMER-
H0UTW0L-FABRIEK 

DIJKERBUN A BDIJZERD, Breda. 
SPECIALITEIT in verplaatsbar» 
Houten woonhuizen, Directie-
keeten, . Ziekenbarakken eu 
Tninkoevels. 
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L van der Hoorn, 
DONKERSTRAAT 17. UTRECHT. 

Fabriek van ELECTRISCHE SCHEL
L E N , NUMMERBORDEN, TELEPHO
N E ^ BLIKSEMAFLEIDERS enz. 

Complete installation voor GALVAN-
OPLASTIEK. VERNIKKELEN, VER
GULDEN, VERZILVEREN enz. 

DYNAMO'S. ELEMENTEN, SLIJP-
SCHIJVEN, CHEMICALIËN, APPARA
TEN enz. 

Begroetingen. Prijscouranten enz. 
g r ji t i s. 

35 -e JAARGANG N". 31 . Z A T E R D A G , 4 Augustus 1900. 

L. A. H. DE WOLF, Architect. 
TV ooi-deinde * 6 , D E N I X ^ ^ O . 

Vertegenwoordiger v a n het T e c h n i s c h B u r e a u v a n A . 
HELFF Ingenieur te KEULEN, 

B E T O l - en OTONIERHOVW WERKEN. 
Laatste u i tvoer ing z i e : Winke lga l e r i j . Bierhal le e n Ove rb rug -
g i c g aan de Zeeboulevard te SCHEVEN ING EN. 

Kantoor en Magazijn Bloemkweeker- ^ a S V e r z i l v e r i n g 
straat ü 4 ü./d. Nieuwe Binnenweg. T 0 0 r d e tfoatate tnaten. 

Alle soorten Geornamenteerd g L A S. enz. enz. 

Opbonwem van 

FABRIBKSSCHOORSTEENEN. 
Radiale Machinale Gatonsteenen 

W.J.STOKVIS. 
A j r n h e m . 

«AGEPERSTE GEVELSTEENES 
(Appelbloesem.) 

PROFIELSTEEN EN. 

EC linkers, 
Waadvorni en Drielingen 

Marmeren 
Schoorsteenmantels 

• XV 

Grafmonumenten, 
M A G A Z I J N E N : 

Amsterdam, Bloemgracht 77, 
Rotterdam, Delftschestraat 61, 

Beleefd aanbevelend: 

C. & J. COOL, 
Fabrikanten. 

CENTRALE 
VERWARMING. 

Warmwaterbezorging voor badinrichtingen, 
hospitalen, huishoudelijk gebruik. Installatie 
van badkamers, waterclosets etc. Fabriek van 
gasornamenten. Kopergieterij 

Humber Rijwielen. 
A U T O M O B I E L E N . 

D. VAN DER POT* 
ROTTERDAM. 

Handel in BOl'LOUNER en andere PORT-
LANDCKMENT in Vaten en Zakken. Voorts 
ENGEL8CHE AARDENBUIZEN, VUUR
VASTE STEEN, merk „Foster" en „Cowen" 
VUUR KLEI, GIPS en TRAS. 

B. HOLSBOER. 
^ V r ' i i l i o m . 

Leverancier van Z. M. den Koning. 
Eabriek en Magattijn ran Inntrutnenten voor 

WMZTENm HA l'l'KI. 1.1 Mi. Mi li RH lil ML. 
B E K R O O S l> voor WA TP. Hl'VN-, H O E K H E K T - eu andere IX«TIM II K X T E X 

met Zilver ISr.s. 1**1, 1HH.J (Internat. Trntoonst.) 
HoosrMie o u d e r s o h e i d i n j j 1&79. 

EQUERRE8, MEETKETTINGEN, BRIEF- eu PAKKETBALANSEN enz. enz. 
Bakens, Rotatie- en Inductie-toestellen, Telegraar-Anparaten, ens. ens. 

Tor drukkerij der Naamloozu Vennootschap „Pat Vaderland". 

REDACTEUR: F . W . VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Iiureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 

Advertcnlien van I tot 6 regels / 1.00, liet bewijsnummer daarondei 
begrepen; v>ur eiken regel meer /0.15. Uroote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annouces van aanbestedingen worden bij opgave van 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
f 5-—; voor Helgië /6.50 en voor ds overige landen der Post-unie, 
met inbegrip van Nederlandsch-Indië en Transvaal, / 7.50. Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat ƒ0.15. drie plaatsir.gen, slechts tweemaal gerekend. 

G E Z O N D H E I D S L E E R . 

Een onzer lezers is boos, omdat wij, naar zijn mce
ning althans, in ons vorig nummer met de gezond
heidsleer den spot hebben gedreven. H i j vindt dit 
hoogst ongepast, en ziet er in een hernieuwd bewijs 
voor onze minachting voor de wetenschap, volgens 
hem zoo duidelijk gebleken uit onze afbrekende be
schouwingen over de Polytechnische School te Delft. 

Booze menschen luisteren naar geen rede en zoo 
smceren wij wellicht boter aan de galg door met enkele 
woorden ons standpunt ten opzichte van de gezond-
heisdlcer aan te geven. Doch onze andere lezers weten 
dan althans hoe wij er over denken. 

De gezondheidsleer staat, als wetenschap, op tame
lijk losse grondslagen. Zij heeft dit gemeen met de 
geneeskunde. Ja, zij verkeert zelfs in ongunstiger om
standigheden, omdat zij zich niet met de individuen, 
doch met het geheele menschdom moet bezig houden. 

Het is voor den geneesheer reeds moeilijk genoeg, 
om met eenige zekerheid te zeggen, wat voor een 
bepaald individu gezond is en wat niet. Win t men den 
raad in van verscheidene geneesheeren, dan zal die, 
voor één zelfden persoon, zeer verschillend luiden. 

De gezondheidsleer wi l vaststellen, wat voor den 
normalen, misschien beter den gemiddelden mensch, 
al dan niet schadelijk is. D i t doel te bereiken kan haar 
slechts gelukken na het nemen van tallooze proeven. 

E n dikwijls dwaalt zij dan nog. E e n zeer sprekend 
voorbeeld daarvan is de ventilatie. In naam der ge
zondheidsleer zijn daarvoor allerlei systemen bedacht 
en ingevoerd, systemen die schatten van geld hebben 
gekost. Doch de nieuwste onderzoekingen hebben ge
leerd, dat door de luchtverversching, zooals die thans 
geschiedt, de gezondheid niet gebaat wordt. 

D e gezondheidsleer heeft ook hare esthetische zijde. 
7.ij is al gauw geneigd om alles, wat de zintuigen van 

I den mensch onaangenaam aandoet, voor ongezond te 
verklaren. 

Stinkende grachten, nauwe straten, ingebouwde hui
zen gelden als ongezond. In werkelijkheid echter zijn 
zij alleen onesthetisch, daar het bewijs niet geleverd 
is, dat de sterfte of de ziekte der aan- of bewoners er 
door toeneemt. 

Breede straten, niet te hooge huizen, ruime pleinen, 
flinke achterterreinen, men make ze in iedere nieuwe 
wijk. D e gezondheidsleer verlangt ze, en het schoon
heidsgevoel van de bewoners wordt er door bevredigd. 

Maar waar in oude steden een andere aanleg reeds 
bestaat, passe men de voorschriften der gezondheids
leer slechts dan toe, wanneer men de bewijzen heeft, 
dat de opvolging dier voorschriften werkelijk nut zal 
hebben. Want de bewoners dier oude steden hebben 
nog andere belangen dan die, waarmede de gezond
heidsleer zich bezighoudt. K a n worden aangetoond, 
dat er een verhouding bestaat tusschen de breedte 
eener straat, de hoogte der huizen en de gezondheid 
der bewoners, dan dient die verhouding, ook waar 
het oude wijken geldt, in het oog gehouden. Maar 
heeft men hier een vraagstuk - - en wij gelooven het 
wel — dat overeenkomt met dat uit onze jeugd, waar
bij verlangd werd uit de lengte van een schip en den 
ouderdom van den gezagvoerder de hoogte van de 
mast af te leiden, dan wijde men er niet te veel aan
dacht aan. 

Wanneer de booze lezer nu nog booz.er wordt, en 
ons met de wraak van alle hygiënis ten dreigt, dan 
kunnen wij het niet helpen. W i j zullen echter gaarne 
voor een beoefenaar der gezondheidsleer onze kolom
men openstellen, als hij zijn vak zou willen verdedigen 
tegen onzen aanval. 

Dat, vooral sedert de ontdekking der bacteriën, de 
gezondheidsleer groote diensten heeft bewezen, er
kennen wij gaarne en met dankbaarheid. 
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KLEURENSPEL. 
D e Amsterdamsche forensen hadden tot nog toe 

hun wordend forum, de nieuwe beurs op het gedempte 
Damrak, met groote onverschilligheid aangezien. A l s 
zij Jes morgens zich naar hun kantoren spoedden, dan 
letten zij niet op wat er gemaakt werd. Zi j zagen de 
vlakke muren hooger worden, telkens meer vierkante 
raampjes ontstaan, doch het kon hen niet schelen. 

.Maar op een goeden morgen bleek hen de waarheid 
van de spreuk „ E s ist dafür gesorgt, dass die Biiume 
nicht in den Himmel wachsen". Want er begon zich 
wit kapbeschot te vertooncn, dat langzamerhand goud
geel werd door de lucht; het was een zeker tceken, 
dat er nu niet meer raampjes zouden komen. 

Het goudgeel werd schitterender; het was, alsof 
het dakbeschot gevernist werd. Maar dat werd het 
niet, het was door goudgele verglaasde pannen be
dek t 

Zoo iets hadden de forensen nog nooit ge/.ien ; zij 
ontwaakten uit hun onverschilligheid en gingen gis
singen maken, wat die gele pannen wel mochten be
duiden. Dat hier symboliek bedoeld werd, begrepen 
zij aanstonds. Wat er echter verzinnelijkt werd, daar
omtrent liepen de meeningen uiteen. Sommigen meen
den liet goud, dat op de beurs werd verdiend, anderen 
dachten aan den broodnijd. 

De gele pannen hadden een paar weken gelegen, 
toen zij ten deele door blauwe werden vervangen. 
De afwisseling van blauw en geel, dat leed geen twij
fel, was een toespeling op het Nederlandsche wapen, 
zoo goed als de vroegere uitmonstering van ons voet
volk. 

Daar zag men echter op een anderen ochtend een 
vak met roode pannen vullen. Wat daarmede bedoeld 
mocht zijn ? Het geel en rood van het wapen van H o l 
land giste de een, de roode neigingen van den bouw
meester verzekerden anderen. E n een deftig assura
deur, met een wit vest aan en een hoogen hoed op, 
vond dat het niet te pas kwam, de politiek op de 
beurs te brengen. E e n groot bankier was er veront
waardigd over, dat men een toespeling durfde maken 
op tic afschaffing van het kapitaal en dat nog wel aan 
een beurs, die zonder dat kapitaal geen zin heeft. 

Zoo lei ieder op zijn beurt een duit in het zakje. 
Niemand kwam op de gedachte, dat men hier mis
schien niets in had le zien dan een kleurenspel, in 
den geest van dat, waarvoor de kameleon beroemd 
is. E n dit beestje doet toch zeker niet aan politiek. 

achtten, onze tegenwoordige vernuftelingen werpen 
zich op als wetenschappelijke menschen, die met de 
practijk liefst zoo min mogelijk te maken hebben, die 
haar als een noodzakelijk kwaad beschouwen. He t 
schootsvel is Dij het jongere geslacht niet in t e l ; met 
keurig wit linnengoed zonder rafels, in een pak van 
een bekwamen kleeoermaker, ziel men er beter uit. 

Hij de beoefening van de zuivere wetenschap heeft 
zulk een costuum niets te lijden. M e n kan zijn jasje 
uittrekken om het te sparen, de broek kan haar scher
pe rechte plooien houden, de bruine schoentjes blijven 
onberispelijk. O p een werk echter is het wat anders; 
daar wordt de „swel" al gauw verfonfaaid, wat niet 
aangenaam is. Het schootsvel is daar doelmatiger dan 
de keurig gesteven boord, het bombazijnen pak vol 
doet daar beter dan een costuum naar den laatsten 
smaak. 

Is het nu te verwonderen, dat de eigenlijke tech
niek zoo weinig gediplomeerden aantrekt? Toen zij te 
Delft hunne studiën begonnen, werd er geen onder
zoek gedaan, of zij ook technischen aanleg hadden. 
H e t werd voldoende geacht, dat zij aan de Hoogere 
Burgerschool in de afgetrokken wetenschappen goede 
cijfers hadden behaald. E n ook in hun studietijd lette 
niemand erop of zij wel van het hout waren, waaruit 
men technici snijdt. Voldoende vordering in velerlei 
wetenschap, blijkende op examens, was alles, wat er 
van hen verlangd werd. Ten slotte werd hun een di
ploma van bekwaamheid en bevoegdheid in een tak 
van techniek uitgereikt, en liet men hen over nu ver
der zich een weg te zoeken. 

De stroom naar Delft wordt sterker en sterker. Zoo 
heeft men te Chicago machines, waar viervoeters in
gaan, om er -als worstjes weer uit te komen. D e ma
chine kan slechts worstjes leveren, op iets anders is 
zij niet ingericht. D e Delftsche machine brengt slechts 
wetenschappelijke mannen (?) voort. Wanneer zal 
men haar inrichting zóó veranderen, dat zij technici 
oplevert ? 

T E C H N I S C H O N D E R W I J S . 
Een inzender van een artikel aan het weekblad „De 

Ingenieur" houdt eenige beschouwingen over den wei
nig bevredigenden uitslag der examens, die dit jaar 
aan de Polytechnische School plaats vonden. 

Z i jn betoog komt daarop neer, dat er, door verschil
lende oorzaken, thans velen te Delft gaan studeeren, 
die voor deze studie den noodigen aanleg missen, daar 
zij geen lust genoeg hebben in de afgetrokken weten
schappen. 

D e schrijver raadt hen aan een ambacht te kiezen, 
daar het beter is „een sterk schootsvel" clan „een uit
gerafeld boordje" te dragen. H i j is blijkbaar ter goe-
der trouw, waar hij dus ambacht en wetenschap tegen 
over elkander stelt. Zi jn stuk is kenmerkend voor den 
geest, die de nu bijna veertig jaar oude wet op het 
middelbaar onderwijs in onze ingenieurswereld heeft 
doen geboren worden. 

Waren onze vroegere ingenieurs, die de reputatie 
van Nederland gevestigd hebben, mannen der prac
tijk, mannen die het ambacht lief hadden en hoog-

U I T P A R I J S . 
E e n onzer lezers is, ter gelegenheid van het con

gres der bouwmeesters, naar Parijs gegaan. O p ons 
verzoek had hij de vriendelijkheid, ons zijn indruk
ken mede te deelen. W i j geven zijn brief zooals wij 
hem ontvingen. Slechts de spelling der Fransche woor
den hebben wij in overeenstemming gebracht met die 
van Larousse. D e schrijver zal het ons ten goede hou
den. W i j hopen, dat hij aanleiding moge vinden ons 
nog een vervolg te zenden. 

* * * 
W e l E d . Gestrenge Heer ! 

Ofschoon gevleid door U E d . verzoek, omtrent mijne 
indrukken te Parijs iets in U E d . blad te schrijven, 
zoo is het toch met groote aarzeling, dat ik de pen 
opneem. Want ik behoor tot het ouder geslacht, dat 
zoetjes aan uit den tijd geraakt. 

A a n reizen heb ik niet veel gedaan in de welhaast 
veertig jaren, die ik in de kleine stad mijner inwo
ning gevestigd ben. N o g nooit was ik buitenslands 
geweest en daarom is de tocht naar Parijs voor mij 
een hecle onderneming. Maar ik wilde de tentoon
stelling zien, en nu ik daaraan liet bijwonen van het 
architecten-congres kon verbinden, heb ik, ondanks 
mijn gevorderden leeftijd, de tocht vol moed aanvaard. 

Eerst bereidde ik mij behoorlijk voor. Ik begon met 
mij als congres-lid te laten inschrijven, en liet daarna, 
een Hollandsche gids voor Parijs komen, die ik met 
ijver bestudeerde. Indertijd heb i k wel de Fransche 
school bezocht, en ik heb daar heel wat thema's uit 
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Agron gemaakt, maar daar ik geen gelegenheid had 
mijn Fransch te onderhouden, zoo ben ik het nu ta
melijk wel vergeten. Een jonger vakgenoot was echter 
zoo vriendelijk met mij mede te gaan, en daar deze 
aardig met zijn Fransch terecht kan, zoo is alles best 
afgeloopen. 

V a n onze reis hierheen zal ik U E d . maar niet veel 
melden. W i j hadden het duchtig warm met ons tie
nen in één wagen. V a n slapen is weinig gekomen, en 
wij waren blij , toen de reis achter den rug was. 

W i j kwamen aan op een uur, als bij ons ieder zich 
nog eens omdraait. Doch aan het station was het al 
zeer druk. W i j stapten in een open rijtuig, ofschoon 
het hard regende. Want er waren geen dichte rijtui
gen aan het station. D e kap werd opgezet, en zoo 
werden wij ten minste niet geheel en al nat. 

D e huizen zijn hoog te Parijs. De gehouwen steen 
schijnt er geen geld te kosten, en dunne muren kent 
men er blijkbaar niet. N a een half uur rijdens kwamen 
wij aan het logement, waar wij van te voren kamers 
besteld hadden. M i j n vriend kreeg ruzie met den koet 
sier over het geld en er moest politie bij te pas KO 
men, eer wij van den man af waren. 

Hoeveel treden wij moesten klimmen, eer wij op 
onze kamers waren, heb ik toen niet geteld. Later wel 
en toen kwam ik op honderd en vier. V o o r een be 
jaard man is dit te veel eigenlijk. Doch ons werd be 
duid, dat alle andere kamers bezet waren, ofschoon ik 
het niet geloof. \ \ i j schenen echter geen voorname 
klanten genoeg. 

W i j zijn onmiddellijk naar bed gegaan en hebben 
een gat in den dag geslapen. D e regen hield wel op 
doch de lucht bleef dreigen, en de warmte was druk 
kend. 

De inwendige mensch vroeg nu om versterking. W i j 
gingen een restauratie binnen, waar in het zwart ge-
kleede juffrouwen bedienden, echt Parijsch. H e t was 
er vol, vanwege den Zondag denk ik. D e sabbath werd 
anders slecht onderhouden, want aan de huizen in aan 
bouw zagen wij overal werken. W i j keken er met aan 
dacht naar, hoe de steen aan de gevels met schaven 
bewerkt werd, als was het hout. Dan heb ik toch onze 
Hollandsche hardsteen, l i jn gefrijnd, wat liever, a l zijn 
het maar platen. E e n zoo zacht materiaal als die Pa-
rijsche witte steen moet slecht tegen het weer bestand 
zijn. Het bouwen vonden wij zóó interessant, dat wij 
stoutweg het huis binnen gingen. Wat moet het bou
wen daar een geld kosten! Zelfs de binnenmuren zijn 
nog twee steen dik, en de buitenmuren wel een meter! 
D e trap is van steen ; alle verdiepingen door trog
wulven afgedekt. Maar de kamers zijn klein en laag 
ten minste bij de Hollandsche vergeleken. 

Zoo hadden wij dan, hoe kort wij ook te Parijs 
waren, al wat geleerd. In een tevreden stemming, ver 
oorzaakt door den wijn, bij ons twaalfuurtje gebruikt 
slenterden wij verder, en kwamen wij weldra op de 
boulevards. Het is er druk en gezellig, maar sehoone 
bouwkunst vonden wij er niet. Dikwij ls hoorden wij 
Hollandsch spreken, vermoedelijk door collega's van 
ons, die ook voor het congres gekomen waren. 

A a n een der boulevards staat een kerk, die de M a 
deleine heet; dit is een zeer mooi gebouw. De man, 
die het ontworpen heeft, moet Vigno la op zijn duim
pje hebben gekend. Ik zag nog vele andere gebou
wen in dien trant en dat deed mij genoegen. Iets 
schooners toch dan de klassieke orden is er niet, al 
wordt er tegenwoordig bij ons wat om gelachen. He t 
is een zegen, dat de h ranschen zich aan Vignola hou 
den. 

D e opera vind ik, van buiten althans, niet bijzon
der ; het is mij alles te druk, te woelig. Maar aller

aardigst is het op een trottoir te zitten, met een va-
derlandsch bittertje en een even vaderlandsche ge
smokkelde sigaar. 

Naar de tentoonstelling wilden wij nog niet gaan, 
omdat wij bang waren, dat het er wat vol zou-zijn. 
He t wandelen werd voortgezet, langs de Trinité, een 
kerk van belang, doch mij niet klassiek genoeg. D e 
weg begon omhoog te gaan en tegen een uur of zes 
stonden wij boven op Montniartre. Daar is al weer 
een kerk gebouwd, wel groot, maar somber en niet 
naar mijn smaak. Het is daar op Montniartre een vroo-
li jkc buurt, dat merkte ik dadelijk. W i j aten in een 
restauratie, waar jeugdige Fransche' artisten hun an
kertje neergelegd schenen te hebben. Zi j hadden een 
vreemd soort van hooge hoeden op en lange haren. 
Voor het gemak gingen zij door het raam in en uit. 
E n luidruchtig dat zij waren! Maar ik mag dal wel, 
en als ik het Fransch maar machtig was geweest, -dan 
had ik een gloeiende toespraak tot hen gehouden. W i j 
besproeiden ons maal met Bourgogne, die heerlijk 
was, maar die ons wel wat naar het hoofd ging. 

E n aan die Bourgogne is het te wijten geweest, dat 
een eerzaam Hollandsch huisvader, gekomen met de 
ernstigste bedoelingen, aan den rol is gegaan, alsof 
hij een lichtzinnig Franschman was! 

M i j n leeftijd is er gelukkig niet meer naar, om al 
te zeer de bloempjes buiten te kunnen zetten. Toch 
durf ik nu zeggen, Parijs te hebben gezien. Ik zal hier 
maar niet meer van vertellen.' 

Den volgenden morgen was ik alles behalve frisch; 
ik voelde echter, dat ik mijn congresplichten niet 
mocht verzuimen, en liet mij per rijtuig naar de Ecole 
des Beaux-Arts brengen. 

Maar in de congreszaal, die met velerlei figuren be
schilderd was, kreeg ik het te kwaad. Eerst ging het 
nog, maar toen een heer een lange preek in het 
Fransch ging houden, dommelde ik in, waarschijnlijk 
door de warmte bevangen. 

Toen ik wakker werd, zat ik alleen, en kwamen er 
een paar oppassers op mij af, die mij beduidden, dat 
ik heen moest gaan. In het logement heb ik verder 
uitgeslapen. 

Ik zwoer een duren eed, 's avonds niet meer uit te 
gaan, om beter voor de verdere congreswerkzaamhe-
den geschikt te wezen. 

Met vriendelijke groeten 
U E d . dv. dienaar, 

P l H T E R S l ' A P z . 

D E W O N I N G W E T . 
M e n herinnert zich misschien, dat de Amsterdam

sche afdeeling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst aan hel Bestuur dier Maatschappij een 
adres, ter inzending aan tie Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal, had aangeboden, waarin een scherpe en 
zeker niet ongegronde critick op de ingediende wo
ningwet werd geleverd. 

W i j hebben er reeds op gewezen, dat het wetsont
werp de duidelijke blijken draagt, dat zijn vervaardi
ger de Amsterdamsche regelingen als model heeft ge 
nomen. D e architecten der hoofdstad, het gebrekkige 
en onvoldoende dier regelingen van nabij kennende, 
hebben in het concept-adres de vele bezwaren, die 
rijzen, aangegeven. 

Het bestuur der Maatschappij meende het concept 
ter overweging en beoordeeling te moeten stellen in 
handen van eene commissie, bestaande, behalve uit 
een Amsterdamsch gemeente-ambtenaar, uit eenige 
technici in provinciesteden gevestigd. E n het is niet 
te verwonderen dat deze commissie het ontwerp-adres 
afkeurde. 
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Want de woningwet, ofsclioon schijnbaar geldende 
voor het gehccle rijk, zal alleen in de grootste steden 
van invloed zijn, en in de kleinere plaatsen zich ter 
nauwernood doen bemerken. D e bouwverordeningen, 
die de gemeenten moeten vaststellen, zullen slechts 
daar effect hébben, waar bouwpolite aanwezig is, om 
er de hand aan te houden. In de kleinere gemeenten 
zullen zij, als nu reeds, een doode letter blijven. 

De samenstelling der commissie maakt het verklaar
baar, dat zij de woningwet nog zoo slecht niet vindt, 
dat zij, zoo er al critiek op noodig is, een opbouwende 
critiek wenscht. 

D e hoofdstad en de provincie staan dus lijnrecht 
tegenover elkander. Het bestuur der Maatschappij ge
raakte daardoor in een lastigen toestand, want geit 
en kool dienen gespaard. Gelukkig heeft het onder
zoek der wet in de afdeclingen van de Tweede Kamer 
inmiddels plaats gehad, en meent het bestuur „dat 
het nu gewenscht is, met de indiening van een adres 
te wachten, tot de resultaten van het afdeelingsonder-
zoek en van het tusschen de Regeering en de com
missie van voorbereiding gepleegd wordend overleg 
het licht zullen hebben gezien." 

Zoo kan men de kat uit den boom kijken. 

PRIJSVRAGEN 
uitgeschreven door de Maatschappij tot Bevordering 

der Bouwkunst in 190ü. 

P R I J S V R A A G I. 
ONTWERP VOOR EENE AMBACHTSSCHOOL .MET 

DIRECTEURSWONING. 
Men vraagt het plan van eene ambachtsschool voor 

drie honderd jongens, waarbij vooropgesteld wordt, 
dat van deze drie honderd zullen onderwijs ontvan
gen : 

IOO in het timmervak, 
100 „ „ smidsvak, machinevak en de begin

selen der electro-techniek, 
35 n schildersvak, 
35 ,. „ meubelmaken en draaien, 
10 „ „ metsel- en stcenhouwersvak, 
IO „ „ koperslagers- en loodgietersvak. 

Het gebouw mag slechts bestaan uit beganegrond 
met één verdieping, terwijl de l igging wordt veronder
steld aan eene openbare straat, met het front naar het 
westen. Lengte en diepte van het terrein zijn onbe
paald. De directeurswoning moet van het gebouw ge
heel geïsoleera kunnen worden, indien omstandighe
den dit tijdelijk noodzakelijk maken. 

De volgende lokalen met de daarbij ± aangegeven 
maten moeten aanwezig zijn. 

Lokalen voor vakteekenen 
Lokalen voor vakteekenen. 
Onder deze 7 lokalen zijn 

begrepen die voor schilders en 
voor werktuigkundig teeke 
nen. 

Model- en theoriezaal voor 
werktuigkunde en electrotech-
niek. 1 

Handteekenzalen. 3 
Modellenkamer voor vak-

handteekenen. 1 
Lokalen voor lager onderwijs \ 
Directeurskamer. 1 

Onderdirecteurskamer, waar
in behoorlijke berging voor 
toeken- en kantoorbenoodigd-

Aantal. 

4 
3 

Lengt e. 
13 M . 

Breed! e ± 
7.5 M . 
7-5 » 

12.50 
7 
5 

7-5 
7-5 

7-5 
7-5 
7-5 

Aantal. 
I 

I 

Lengte. Breedte. 
5 M. 7.5 „ 
± 16 M2. 

3 

12.50 
7 

12.5 

14 1 

15 » 

± 30 M 2 . 
15 M . 

± 30 M 2 . 

15 M. 

15 

7-50„ 
7-50 „ 

7-5 » 

7-5 » 

8.50,, 

8.50,, 

7-5 

9 5 » 

9-5 

heden. 
Concierge. 
Permanente expositie. I 
Bestuurskamer. 1 
Leeraren kamer, tevens ver

gaderkamer met flinke biblio-
theckkast. 1 

Magazijn voor vervaardigde 
werkstukken. 1 

Bergplaats voor brandstof
fen. 1 

TimmcTwinkels. 3 
Bergplaats. 
Meubelmakerswinkel. 
Bergplaats. 
Politoerkamer. 
Verfwinkel 
Lakkamer. 
Smederijen, waarin aange-

gegeven de vuren, banken, 
waschplaats enz. 

Machinekamer bestemd v. 
het plaatsen van een gasmo
tor. 

Bergplaats voor ijzer. 
Metselarij. 
Modellenkamer, bergplaats. 
Loodgieters- en kopersla-

gerswerkplaats. 1 8 „ 7.5 „ 
Modellen en bergplaats. 1 
Schaftkamer, voor overblij

vende jongens. 1 8 „ 5 „ 
Speelplaats. ± 400 M 2 . 
Ruime en frissche privaten en urinoirs, toegang heb

bende van speelplaats en corridors. 
D e verwarming wordt verondersteld eene centrale 

te zijn. 
De kelderruimte voor het plaatsen der ketels enz. 

moet worden aangegeven. 
D e steenhouwers worden verondersteld alleen des 

zomers in de open lucht (overdekt) te arbeiden. E lec -
triciens volgen ten deele het onderwijs in het timme
ren en in het smeden, doch worden gerekend te be-
hooren tot de smeden. 

Het huishouden van den directeur wordt geraamd 
op man, vrouw en drie kinderen, benevens dienstbode. 

Bi j ruime gangen en trappen, is voldoende berging 
voor emmers, bezems enz. noodig. 

D e plaatsing der waterkranen, met inbegrip der 
brandkranen, moet aangegeven worden. 

In de plattegronden moeten de ruimten ingenomen 
door de teekentafels, het amphitheater bij het hand-
teekenen, de schaafbanken, de banken in de smederij, 
de banken bij het lager onderwijs, enz., aangegeven 
worden. 

Eene afzonderlijke kleine speelplaats bij de schaft-
kamers is wenschelijk. 

Bi j de school te ontwerpen eene concierge-woning, 
van waaruit toezicht op de schaftkamer met de daarbij 
behoorende speelplaats kan gehouden worden. 

Men vraagt de teekeningen: 
van 2 plattegronden schaal I : 100.; 
van den voorgevel „ 1 : 100. ; 
van minstens twee doorsneden, 

waaronder eene over den vuur
haard met schoorsteen in de 
smidse, „ 1 : 1 0 0 . ; 

van twee details (een van den voor
gevel en een van eene door
snede). „ 1:20.; 

A l l e teekeningen moeten in inktlijnen uitgevoerd, 
en de gevel, ter aanduiding van de aan te wenden 
bouwstoffen, gekleurd worden. 

De bestemming der vertrekken moet in de platte
gronden worden ingeschreven. 

Het ontwerp moet vergezeld gaan van eene korte 
omschrijving ter nadere toelichting. 

V o o r de ter oekroning waardig gekeurde ontwer
pen worden uitgeloofd, a ls : 

Eerste prijs, de zilveren medaille der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, benevens ƒ 100; 

Tweede prijs, de bronzen medaille der Maatschap
pij, benevens / 50. 

T e r mededinging worden uitgenoodigd alle Neder
landers. 

P R I J S V R A A G II. 
ONTWERP VOOR EEN DIPLOMA UIT T E REIKEN AAN 

DE E E R E L E D E N VAN DE MAATSCHAPPIJ. 
De papier-grootte van het Diploma zal zijn 40 c M . 

bij 28 c M . 
Bi j het maken van het ontwerp moet er op gerekend 

worden, dat dit photographisch tot op de helft ver
kleind zal worden, om afgedrukt te worden als „Di
ploma", op papier van bovengenoemd formaat, langs 
photolitographischen weg in hoogstens 3 kleuren. 

Mautschappij tot Beiordcring der Bouwkunt. 
Gesticht in 1842. 

Beschermvrouw Hare Majesteit de Koningin Moeder 

De algemeene Ledenvergadering gehouden op 
heeft benoemd tot 
Eerelid 
ran de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 

den Heer : 

Amsterdam 

Het Bestuur. 
S Voorzitter. 

Secretaris. 
O p de plaats door S aangeduid, moet voldoende 

ruimte beschikbaar zijn om een stempel af te drukken 
of een zegel te plaatsen, waarvan de werkelijke mid
dellijn 4.5 c M . groot is. 

V o o r de ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen 
worden uitgeloofd: 

als Eerste prijs, de zilveren medaille der Maatschap
pij en ƒ 7 5 ; 

als Tweede prijs, de bronzen medaille der Maat
schappij en ƒ 2 5 . 

Te r mededinging worden alle Nederlanders uitge
noodigd. 

P R I J S V R A A G III. 
E E N AQUAREL NAAR E E N SCHILDERACHTIG STADS-

OF DORPSGEZICHT IN NEDERLAND. 

Het stad- of dorpsgezicht in Nederland moet in 
dier voege gekozen worden, dat minstens éen schilder
achtig oud gebouw daarin hoofdzaak is. 

D e aquarel moet zijn uitgevoerd naar de natuur. 
V o o r de ter bekroning waardig gekeurde inzending 

wordt uitgeloofd de bronzen medaille der Maatschap
pij en ƒ 50. 

T e r mededinging worden uitgenoodigd alle Neder
landers. 

A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 

Ar t . 1. A l l e stukken ter beantwoording van deze 
prijsvragen worden vóór of op 1 Februari 1901, des 
namiddags te 2 uur, vrachtvrij ingewacht aan het 
bureau der Maatschappij,. Marnixstraat 402 te A m 
sterdam. 

Ar t . 2. De in te zenden stukken moeten gemerkt 
zijn met een motto, en met een herkenningstceken 
aan de achterzijde ; zij moeten vergezeld zijn v a n : 
10. een gesloten naambrief, waarop aan de buiten
zijde dat motto is herhaald, en van binnen bevattende 
de vermelding van naam, betrekking en woonplaats 
van den afzender, 20. van een open brief, waarin een 
adres, om zoo noodig met den inzender te correspon-
deeren zonder den naambrief te openen. 

Art . 3. De teekeningen mogen niet op houten ra
men ingeleverd worden. 

Het schrift op de teekeningen moet van eene andere 
hand dan die des vervaardigers zijn. 

D e ontwerper mag zijn naam niet bekend maken 
vóór de uitspraak der jury. 

Worden de beide laatste bepalingen niet behoorlijk 
nagekomen, dan blijft zijn ontwerp buiten mede
dinging. 

Ar t . 4. D e ingezonden ontwerpen worden in handen 
gesteld van eene commissie van beoordeeling, be
staand? voorde ie prijsvraag, uit de hecren : 
H . J . de Groot, Inspecteur van het Middelbaar Onder

wijs, te 's-Grave'nhage, 
E . Jelsma, Directeur der iste Ambachtsschool te A m 

sterdam, 
J . F . Klinkhamer, Bouwk. Ing., Hoogleeraar aan de 

Polyt. School te Delft, 
A . Salm G.Bzn., Architect, Voorzitter van de M i j . t. 

Bev. d. Bouwkunst, te Amsterdam, en 
V . G. A . Bosch, Bouwk. Ing.. L i d van het Bestuur van 

de M i j . t. Bev. d. Bouwkunst, te A r n h e m ; 
voor de prijsvragen II en III, uit de hoeren: 

A . L e Comte, Kunstschilder, te Delft, 
E d . Cuijpers, Architect, te Amsterdam, en 
J . A . van Stnuiten Jr., Architect, te Amsterdam. 

Ar t . 5. D e Jury heeft het recht, wanneer eenig ant
woord niet ter bekroning kan worden voorgedragen, 
aan het Hoofdbestuur voor te stellen eene andere on
derscheiding daaraan toe te kennen. 

Ar t . 6. D e bekroonde ontwerpen blijven het eigen
dom der Maatschappij. 

Ar t . 7. D e uitslag der beoordeeling zal terstond na 
de uitspraak der Jury worden bekend gemaakt, en de 
ingekomen plannen zullen worden tentoongesteld t i j 
dens de Algemeene Vergadering in M e i 1901, waarin 
de bekroningen zullen worden uitgereikt. 

Ar t . 8. A l l e ontwerpen worden tentoongesteld in de 
steden waar Afdeclingen der Maatschappij zijn geves
tigd. D e niet bekroonde ontwerpen kunnen daarna i n 
A p r i l IQ02 worden afgehaald aan het bureau der Maat
schappij, te Amsterdam, op vertoon van het in art 2 
vermelde herkenningstceken. D e stukken der inzen
ders, buiten Amsterdam woonachtig, worden na ge
noemd tijdsbestek en tegen overlegging van het her
kenningstceken, aan een op te geven adres terug ge
zonden. 

In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van het 
Bestuur der Maatschappij, kunnen op uitdrukkeli jk 
verlangen der inzenders, teekeningen binnen dit tijds
bestek worden teruggegeven. 

Het Bestuur der Maatschappij: 
A . S A L M G .BZN., Voorzitter. 
C. T . J . L O L I S R I E B E R , Secretaris. 
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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 . 

AMSTERDAM. Ia de algemeene vergadering der Maatschappij ter 
bevordering der Bouwkunst, van bu Mei jl., ontving het bestuur 
der Maatschappij de opdracht 0111 eene commissie te benoemen, 
ten einde bet concept-adres in zake de woningwet aan de Tweede 
Kamer der Stat en-Generaal, door het bestuur der afdeeling Am
sterdam aan dat der maatschappij ter indiening aangeboden, te 
overwegen en een advies daarover uit te brengen. 

Het bestuur der maatschappij heelt, schrijft nu het Bomvhimdu 
Weekblad, tot leden dezer commissie benoemd de heeren J. W. 

C. Tellegen, civiel-ingenieur, directeur der gemeentewerken te 
Arnhem; F. van Erkel, hoofd-opzichter bij den gemeentelijken 
gezondheidsdienst te Amsterdam; I. H. J. van Lunteren, architect 
te Utrecht; J . A. Mulock Houwer, civiel- en bouwkuudig ingenieur, 
benoemd directeur der gemeentewerken te Groningen, en C. T. 
J. Louis Rieber, bouwkundig ingenieur te Amsterdam. 

Deze commissie heeft den llden Juli jl. te Arnhem, onder 
voorzitterschap van den heer J. W. C. Tellegen vergaderd, waarbij 
tegenwoordig was de heer Mr. H. Verkouteren, die de denkbeel
den, in het ontwerp-adres neergelegd, uitvoerig heeft uiteengezet. 

Door de commissie is daarop aan het bestuur der maatschappij 
medegedeeld, dat zjj de indiening van een adres als het outwor-
pene in geen geval gewenscht acht. l)e zeer krasse afbrekende 
critiek, die over de ontwerp-woningwet wordt geveld, deelt de 
commissie toch geenszins. Wel is zij van oordeel, dat de ontwerp-
wet op verscheidene punten verbetering en aanvulling kan onder
gaan doch de wenscheljjkheid hiervan dient, zal de totstand
koming van eene woningwet worden bevorderd in plaats van 
tegengewerkt, te worden aangetoond in een adres van eene op
bouwende, eu dus van eene tegengestelde strekking als die van 
het ontwerp-adres. 

De commissie is echter van oordeel dat, nu het onderzoek in 
de afdeelingen van de Tweede Kamer reeds heeft plaats gehad, 
een adres naar aanleiding van het oorspronkelijke wetsontwerp 
weinig of geen nut meer kan hebben, eu dat bet dus gewenscht 
is met de indiening vaa een adres te wachten tot de resultaten 
van het afdeelingsonderzoek en van het tusschen de Kegeering 
en de commissie van voorbereiding gepleegd wordend overleg het 
licht zullen hebben gezien. 

Het bestuur heelt besloten zich naar dit advies te gedragen 
en een gunstiger tijdstip voor het indienen van een adres af te 
wachten. 

— De portefeuille met de bijdragen van oud-leerlingen der 
Kunstnijverheidsschool, bestemd voor den heer J. K. de Kruijll', 
wordt Zaterdag 4 en Zondag 5 Augustus in het gebouw van de 
Maatschappij tot Bevordering van Bouwkunst ter bezichtiging 
van de inzenders gesteld, om daarna aan den afgetreden directeur 
te worden toegezonden. 

LEIDEN. De directie der Leidsche Duinwater-maatschappij heelt, 
tengevolge van het steeds toenemend duinwater verbruik, behoefte 
aan de beschikking over nieuwe dningrondeu. 

Dientengevolge verzoeken Burg. eu Weth. den Raad, hun college 
te machtigen aan de Regeering aan te vragen, de uitgitte in 
erfpacht aan de gemeente Leiden, ten behoeve der Leidsche 
Duinwator-maatschappij, van een aantal perceelen dningrond onder 
de gemeente Kat WIJK, ter gezamenlijke grootte van ± 2b H.A 

GiioMMii .N. Het r|jksgebouwtje „de Hoofdwacht" op de Groote 
Markt, dat gedurende zijne restauratie reeds zoovele hoofden 
beeft bezig gehouden over de wijze waarop die restauratie van
wege het Kijk is tot stand gebracht, is dezer dagen opnieuw in 
opspraak gekomen. 

!sadat de gemeentenaren zich al wel een jaar lang hebben 
geërgerd over den ontredderden toestand om en bij het gebouwtje 
en zelts de Gemeenteraad niet bij machte scheen te zjjn om het 
gevaar en den hinder voor het verkeer weg te nemen, heeft bet 
Rijk eindelijk de zaak aaagepakt en is men begonnen rondom 
de zeere plek een aantal houten paaltjes te plaatsen, die allen,-
naar wij vernemen, zullen verbonden worden met prikkeldraad 
en later, bij wijze van vlechtwerk, van biezen en rijshout zullen 
voorzien worden, om daardoor op karakteristieke wijze de „Hol-
landsche tuin" te symboliseeren. Ook zullen, naar men zegt, twee 
papieren leeuwen met den Rijksstandaard in hun klauwen, bij den 
ingang worden geplaatst, henevens een aap met een bordje in 
de band, waarop staat: „bukken"; dit laatste omdat tengevolge 
van de restauratie de deur, welke toegang geeft tot het gebouwtje, 
een beetje minder hoog is uitgevallen dan te doen gebruikelijk is. 

>'u gelooft men gaarne dat zoo'n bekje wel heel snoeperig zal 
staan en dat het aapje wel heel aardig uit den mouw is ge
kropen, doch men heeft er geen vrede mede dat het Kijk zulke 
dingen aan den openbaren weg mag doen zonder bet gemeente
bestuur daarover te verstaan, terwijl een gewoon burgermensch 
zelfs geen steentje voor zijn eigen stoep zonder een officieels 
vergunning mag verleggen of hij wordt verbaliseerd als wets
overtreder. Het geval heeft dan ook aanleiding gegeven tot een 
interpellatie in de Raadszitting van jl. Zaterdag, en het bleek 
toen dat er door het Dagelijksch bestuur reeds een telegram aan 
het adres van den Minister was afgezonden, waarop echter nog 
geen antwoord was ontvangen. 

Terw|jl wij dit schrijven, heeft men opgehouden aan de ont
ruiming van den modderpoel te arbeiden. Vermoedelijk beeft de 

Minister de malligheid van de overdreven zucht naar symboliek 
van zijn ambtenaren ingezien. Onder de gemeentenaren is de 
hoop weer levendig geworden, dat ze het vrije verkeer over het 
stukje Staatsgrond, hetwelk ze bonderden jaren bebben bezeten, 
zullen behouden en daarop eindelijk een behoorlijke bestrating 
zal worden gelegd. Ze bopen ook dat het met modder en drek 
bespatte en besmeerd onderstel van het gerestaureerde gebouwtje 
zal worden gereinigd, en dat de bonderden glaasjes van de in 
lood gezette raampjes, welke door de lieve straatjeugd met Rijks-
materiaal zijn stuk gegooid, weder vernieuwd zullen worden. 

HAARLEM. Het Museum van Kunstnijverheid werd gedurende 
de maand Joli bezocht door 686 personen, terwjjl uit de aan het 
Mnseum verbonden boekerij 70 boek- en plaatwerken naar ver
schillende plaatsen van ons land verzonden werden. 

Gedurende de maand Augustus is de boekerij gesloten. 
— Dat ook de Haarlemsche grachten wel eens in minder goeden 

toestand verkeeren, blijkt uit een adres van den directeur der 
katoen-maatschappij aan den Raad, waarin zelfs de staking van 
de werkzaamheden aangekondigd wordt, wanneer in den .,bijzonder 
vervuilden toestand, waarin thans het water der grachten verkeert" 
(vermoedelijk wegens een herstelling aan het stoomgemaal te 
Spaarndam), niet op de een of andere wijze kan voorzien worden. 

Wjjl voor het bedrijf, de ververij, goed en veel water noodig 
is (ongeveer 8000 M : l . daags), en dat nu alleen door de water
leiding geleverd kan worden, vraagt de adressant vermindering 
van den waterprijs tot 5 cents per M 3 . voor 1000 M 3 . daags, ge
durende 30 dagen, wijl anders bij staking 328 personen tijdelijk 
den arbeid zullen moeten neerleggen. De Raad kon zich niet 
vereenigen met het voorstel van Burg. en Weth. om aan bet ver
zoek te voldoen. 

LEEUWARDEN. De vanwege het Friesch Genootschap van ge
schied-, oudheid- en taalkunde en de Vereeniging tot bevordering 
van vreemdelingenverkeer in bet Friesch Museum te Leeuwarden 
te houden tentoonstelling van antieke goud- en zilversmidswerken, 
zal van 25 Augs.—15 Sept. gebonden worden. 

LENT. De nestor der heraldici in Nederland, Jan Adiiaan 
Koopman», herdacht deze week den dag, waarop hij vóór vjjftig 
jaar in het huwelijk trad en schier evenlang werkzaam was in 
zjjn kunst, die hjj nieuw leven in Holland gaf Vandaar dat het 
recht feestelijk toeging in zjjne tusschen 't groen verscholen 
woning te Lent, waar bet familiefeest eene welkome aanleiding 
bleek geworden tot een feestelijk samenzijn. Kwamen familie
leden en tal van vrienden om het gouden echtpaar ie huldigen, 
kunstbroeders en belangstellenden waren uit verschillende oorden 
des lands overgekomen om den kloeken grijsaard persoonlijk te 
doen blijken van hunne waardeering van zijn arbeid. 

P E R S O N A L I A . 

— Bjj den Waterstaat in Nederl -Indië is: 
benoemd tot ingenieur 2e kl., de ambtenaar op non-activiteit 

J. F. Quant, laatst die betrekking bekleed hebbende, en tot op
zichter le kl. G. Rapp; 

belast met de waarneming der betrekking van ingenieur 3e 
kl., de ambtenaar op non-activiteit S. C. F. van Musschenboek, 
laatst ingenieur 2e kl.; 

overgeplaatst van de residentie Tegal naar de residentie 
Pekalongan, de opzichter 3e kl. N. A. Emor; 

toegevoegd aan den chef der 2de waterstaatsafdeeling voor 
de verbetering van de bevloeiing in de residentie Tegal en Peka
longan, de opzichter Se kl. J . A. Kleian; aan den chef der 
irrigatie-afdeeling Brantas, met Kasri als standplaats, de opzichter 
le kl. J. G. Westenberg. 

— Bjj kon. besluit zijn, met ingang van 1 September 1900, 
benoemd tot adjunct-inspecteur van den arbeid G. C. Snjjders. 
werktuigkundig-ingenieur te Delft, en C. J . Ph. Zaalberg, luitenant 
ter zee der 2e kl. te Den Helder. 

— Ter benoeming van een leeraar in ljjnteekenen aan de burger
avondschool te Schiedam, cursus 1900/1901, zijn aanbevolen de 
heeren A. Velsink, J . I'. Logeman en J. v. d. Wilde, allen te 
Rotterdam. 

— Bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen 
zijn benoemd tot aspirant adjunct-ingenieur de heeren G. van 
Hille en J. P. Boezaardt. 

VACANTE BETREKKINGEN. 

— Opzichter te 's-Gravenhage, voor 5 maanden, ad ƒ40per 
maand. Adres bureau llaagschc Courant no. 6893. 

— Bouwkundig Opzichter , bjj den bouw eener villa bij 
Baarn. Salaris ƒ80 per maand. Brieven met opgaaf waar infor
mation te bekomen, onder lett. C E 803, Nieuws van den Dag. 

— A s p i r a n t - o p z i c h t e r der telegrafie. In het laatst 
van Augustus zal een vergelijkend onderzoek worden gehouden 
voor genoemde betrekking, waarvoor zes plaatsen worden open
gesteld. De aspirant-opzichters genieten een bezoldiging van ƒ50 
per maand en kunnen, na een diensttijd van tenminste twee 
jaren, en na voldoende blijken van geschiktheid te hebben gege
ven, deelnemen aan het examen voor opzichter. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm Worde ten i,'erie>e van 
heeren geabonneerden, tweemaal per /aar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belas' zich met d* toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

Een practisch ontwikkeld bouwkundig opzichter zoekt, na vol
tooiing van zjjn tegenwoordige werkzaamheden, tegea einde Sep
tember plaatsing. Attesten van zjjn verleden staan hem ten 
dienste. (1) 

INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE V A K VEREENIGING, 
MARNIXSTRAAT 360 , AMSTERDAM-

1 Bouwk. teek, 23 j . , ongeh., f60. 
3 Opz.-teek, 23, 28 en 23 j . , ongeh., / 80, / So en / 6 0 . 
1 VVaterb.-opz., 27 j., ongeh., / 70. 
2 Werktuigk. teek., 20 en 22 j-, ongeh, ± / 50 en / 7 0 . 
I Construct.-vverkt, 37 j . , ongeh., ƒ 9 0 a / 100. 
1 Mont, van landb. werkt., 30 j . , geh , minst. ƒ 9 0 . 
1 Mach, 26 j . , geh., ƒ 6 5 . 

Vervolg der Aankondigingen. 
V R I J D A G , IO Augustas. 

Apeldoorn, te 8 oren n.m, in het café 
van W. Kleiboer: het timmer- en metselwerk 
voor een nieuwe bekapping op de pottenbakkerij 
en tevens het lood- en zinkwerk. Aanw. dagelijks. 

V R I J D A G , 17 Augustus. 
Leeuwarden, te 1 unr, in het gebouw van 

het provinciaal bestuur, in 2 perc.: het uitdiepen 
vaa vaarwaters in onderhoud en beheer bij de 
provincie Friesland. Inl. door dea hoofding. van 
den prov. waterstaat en de prov. opz. S. Bakker 
te Harlingen voor het le ea T. C. Kiezenbrink 
te Sneek voor het 2e perc. Aanw. 13 Augustus 
voor het 2e perc en 14 Augustus voor het le perc. 

l'trecht, te 10 urm, door den luitenant
kolonel, eerstaanw. ing. te zijnen bureele, terrein 
Damlust: Beatek no. 198, het verbeteren van 
inundatiemiddelen nabij het fort Honswijk. (Het 
werk bestaat in het uitdiepen vac de buiten-
dijkiche gracht.) Beatek no. 199, het aanschaf
fen van materieel der genie voor bet in staat 
van verdediging brengen van werken ia de 
Nieawe Hollandsche Waterlinie. Inl. door den 
besteder op geu. bareel 10 Aug. te 10 uren. 
Aanw. 11 Aug. te 11 uren. Ram. bestek 198 
f2500, bestek 199 f750. 

Z A T E R D A G , 1* Augustus. 
Rotterdam, te 2 uren, door de Rotterdam-

•che tramwegmaatschappij aan haar kantoor Isaac 
Hubertstraat: bet maken van de verschillende 
gebouwen, veelading, perrons, watervoorziening 
enz. ten behoeve van het Havenemplacemrnt te 
Nnmansdorp. Inl. aan het kantoor der maat
schappij. Aanw. in loco, 15 Aug. 

V R I J D A G , 31 Augustus. 
Middelburg, te 11 aren, door dea Com

missaris der Koningin, aan het gebouw vaa het 
provinciaal bestaar : het maken en iuhangen van 
twee nieuwe buiten-ebdeuren; het aitoemeo, her
stellen en weder inhangen van de bestaande 
binnen-ebdeuren en het aluopen van twee zich 
in de bergplaats voor hoaten sluisdeuren bevin
dende buiten-vloeddeuren van de kleiue schut
sluis van het kanaal door Walcheren te Vlissiu-
gen. Inl. door den hoofding. Bakaar te .Middel
burg, den ing. Krmerios te Vlissingen en den 
opz. Langeveld, idem. Aanw. ia loco 24 Augus
tus. Ram. ƒ6000. 

Vervolg der Uitslagen. 
Veendam, 30 Juli: het gedeeltelijk a<no-

veeren en vertimmeren van een oud gebouw en 
het bouwen van een nieuw woonhuis voor de 
heeren Gebrs. Veenhaizen te Wildervank. 

Timmerwerk; iagek. 5 bilj., als: H. Smit 
f 8657, W. H. v. Kelckhoven, Wildervank, f 2900; 
U. Post Az. f2873, J. Kamminga f2820, J. 
Overeiuder f2814. Gegund. 

Verf werken; ingek. 4 bilj., als: J . J. Eekhof, 
Wildervank, f253; E. Pols f237, H. M Huizing, 
Wildervank, f225; N. Heijer f197. Gegund. 
De overigen te Veendam. 

Amsterdam, 30 Juli: het boawen van een 
steenen bergloods op de Groentenmarkt; ingek. 
34 bilj., als: L. Brjlsma f23,875; B de Bruin, 
Weeap. f23,430; U. H. Elzioga f 22,999; J. P. 
Rieken f22,900; Cruijf en Hofmeijer f22.694; 
H. L van Zejjl f 22,440; Da Brain en v. d. Schaar 
f22,400; A. Klijnsorge f22,100; Schmidt en 
Hermans f 22,050; J. Faas f 22,000; H.C.Dorlas 
f21,864; H. Höfte f21,798; M. Dentekom 
f21,780; A. 1. van Liemt f21,680; G. D. van 
Doorn f21,400; W. J. C. van Sliugerlandtf 21,397; 
Hillen en Roosen f21,000; Kiel en r. d. Bot 
(20,987; J. E. Meekers f20,968; Lsdiges en 

Latter f 20,966; J . Lagendijk Jr. f 20,947; Jobs. 
van Oostveeo f20 697, W, Voskujjl f20,388, L. 
Smitt f 20,214; P. C. Breek f20,180; C. Kater 
f 19,938; F. Luijten f 19,937; H. I. Bare f 19.676; 
Uitslager en Kruize f 19,666; H. H. Egeman 
f 19,497; G. Roelofseu f19 320; C. F. Bogcholtz 
f18,900; W. Grave f18,840; A Toorenvliet 
f 18,000. De overigen te Amsterdam. 

's-Gravenhage, 30 Juli, JUT het prov. 
bestaar: het aitroerea vaa vernieuwingen en 
verstratingea op den rijksweg van Delft naar 
de D.enkade, prov. Zuid-Holland; ingek. 7 bilj., 
als: W. A. Verbrnggen en G Alblas, Waddiuka-
veeu f6980; J. Oldenburg, Bergen, f6200; C. 
Bos, Haarlemmermeer, f6160; P. J. Dubbeldam, 
Dordrecht, f6150; Th. Roodros, Delft, 15880; 
C. Zanen Hzn., Ammerstol, f 5780; I. de RJO, 
Vrijenban, f5700 

's-Gravenhage, 30 Juli, door het provin
ciaal bcstaur: het uitvoeren van vernieuwingen 
en verstratingea op het gedeelte van dea rijks
weg van 's-Gravenhage naar Haarlem; ingek. 6 
bilj., als: J. de Vries Purmerend, f 14,200; W. 
A. Verbruggen en G. Alblas, Waddingsveen, 
f 13,480; P. J. Christiaans, Oegstgeest f 12,660; 
C. Bastiaansen, Den Haag, f12,450; C. Bos, 
Haarlemmermeer, f 12,315; J. Oluenbirg, Ber
gen, f12,246. 

l'trecht, 31 Juli, Bestek no 815: het maken 
van een haltegebouw en eenige diverse werken 
op de halte Diepeveen; ingek. 15 bilj, als: A. 
Blocks Sr., Zwolle, f20,890; l Meijer Jr , idem, 
f20,200; J. A. van Linachotea f20,184 Th. 
M. Bentsen, Nijmegen, f20,100, G. Bekedam 
f 19,995, A. H. Noorman, Zwolle, f19.969; A. 
J. Markerink f19,894, A. Blocks Jr.. Koschede 
ea J. W. ter Horst, Gronsu f19,487; A. Cn. 
Carmiggelt, Brammen, f 19,480; li-ma J Witte-
veen f 18,930, H. vaa der Slag's, Zwollekerspel, 
f 17,561; H. Visscher f 17,125, D. Acherstaff 
f 17.119, E. vau der Woerd Jzn. f16,828, A. 
H. Feberwee f16,490. De overigen te Deventer. 
Ram. f 20.400. 

l'trecht, 31 Juli: Bestek no. 818, het maken 
van de grondwerken, het uitbreiden en wijzigen 
van sporen en wissels ea het verrichten van 
diverss werken ten behoeve van een rangeerbundel 
op het station 's-Hertogenbosch; ingek. 3 bilj., 
als: J. T. Sluij Jzn., Apeldoorn, f36,000; A. 
Oosters, Willemstad, f33.997; P. Vlasmau, 
Utrecht, f30,943. Ram. f27,000. 
• Delft, 31 Juli, door dea area. P. Zuidgeest : 
het boawen van een stoom-waschinrichting te 
Hof van Delft; ingekomen 6 biljetten, als: 
F. Prins f 11,656; G. B. Laken f 10,995; J. R. 
Vos f10,937; P. Nootebooiu f 10,499; H. van 
Venrooij, Nootdorp, f 10,024; A. A. Groenewe-
wegen, idem, f9980. Gegund. De overigen te 
Delft. 

Haarlem, 31 Juli, door dea majoor eerst
aanw-ing.: Bestek no. 197, het doen van voor
zieningen aan sluizen ia den oostelijken ringdijk 
van den polder „het Woud"; ingek. 4 bilj., als: 
Jb. de Vries, Purmerend, f3300; C. Rol, Hit-
geest, f3000; G. Smit Cza, Naaerna, f 2970; 
J. Kakes, Krommsniedijk, f2950. Ram. f2500. 

Axel , 81 Juli, door burg en weth: het 
verbouwen en inrichten tot post- en telegraaf
kantoor vaa een perceel wijk A no 73 in de 
Lange Noordstraat, met bijlevering van het 
daartoe benoodigde; ingek. 9 bilj.. als: G. I. 
Kamoen, Westdorpe, f 7400; Adr. de Jonge f5700, 
Abr. van 't Holl' f5119, Fr. van Tatenhove f 6038, 
A. J . Cornelisse en F. Dsij f 5010, H. van Luijk 
en C. van den Broeke f4990, B. H. Heuling, 
iHulst, f4950: J . A. van Hoeve f4860, J. K. 
Tink f 4853. Gegund. De overigen te Axel. Voor-
oopig aan den laagsteu inschrijver gjgund. 

Overveen, 31 Juli, door den arch. C. L 

M. Robbers: het bouwen van een café met 
woning; iogek. 17 bilj. Ho mts inschr. J. F. 
Bakker, Haarlem, ƒ17,400; laagste H. A. van 
dér Meijde, Rie, f13,662. 

WUmegen, 31 Juli, door burg. en weth.: 
het maken van een bergplaats enz. aan het open
baar slachthuis; ingek. 9 bilj., als: F. v. Broek
huizen P.izO, D. P. en A. Th. Hendriks f905, 
H. Bartels en J. Arntz f860, H. W. Delgijer 
f 845, Ch. van Tienen f 830, W. J. G. Knoops 
f'77<», J. v. Ginkel f750, J. Chr. Kropman 
f712.50, 1. H. G. v. Haaren f674. Gegund. 
Allen te Nijmegen. 

Hoorn, I Aug., door dea arch. J . v. Regen-
dam Cs.: het boawen vaa 13 woningen en een 
binnenplaats aan het St. Pietershof; ingek. 10 
bilj., als: B. Hagen, Haarlem, ƒ 16,885; P. Rings, 
Sa dpoort, ƒ16,870; D. Kaat, Hoorn, ƒ15,790; 
J. Markus, idem, / 15,680; H. J . Blauw, idem, 
ƒ15,190; A. Hageaaar, Medeinblik, ƒ14,993; A. 
Deen, Westerblokker, / 14,574; C Woestenburg, 
Hoorn, f 14,071; I. Schellinkhout, idem, ƒ 13,862; 
F. v. Tetterode, idem, ƒ13,578. 

S c h o o n d ü k e , 1 Aug.: het boawen vaneen 
graanschuur voor den heer barou de Neve Kervijn 
te Erergem bewoond door P. B. Modde; ingek. 
5 bilj., als: J. de Legnie f7120, J. Haartsen 
f7090, J. van Acker. Uzendijke, f7065; M. vau 
de Sande, Breikeos, f 7031; J. van Male f 6820. 
Gegund. De overigen te Schoondijke. 

Utrecht, 1 Aug., ia het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie vaa Staatsspoorwegen 
te Utrecht: net maken vaa de grondwerken, het 
uitbreideu en wjjzigea van spirea en wissels en 
het verrichten vaa diverse werken, ten behoeve 
van een rangeerbandel op het station 's-Her-
togenbosch; ingek. 3 bilj. Laagste inschr. P. Vlas
man. Utrecht, ƒ30,943. Ram. ƒ27,000. 

Tholen, 1 Aug.: Waalbrikken: G. M. I.arooij, 
Scherpenisse, ƒ2.11; W. Hokken ƒ2.07*; C. 
Bikker Jz. ƒ2.13 perstnk. Perkoenen: G. Dek
ker ƒ2190 en W. Hokken ƒ22 per 100. Vilr. 
steen: G. Dekker / 5.20 en W. Hokken ƒ5 14 
per stak. 

* Gegund. De overigea te Sliedrecht. 
Wapenvelde (gem. Meerde >, 1 Aug.: ver

nieuwing der brug over de Nieawe Wetering; 
ingek. 5 bilj., als: W. Slijter, f594, A. J. Zwerus, 
Nijbroek, f579; W. Koers f570; A. J. Vinks, 
Velsen, f556; G. Boeve, f554. De overigen te 
Heerde. 

Enschede, 1 Aug., door den arch. A. L. 
Clemens Az., in het café van den beer Mendelaar, 
voor dea beer D. Vierdag: het boawen van drie 
woonhuizen met werkplaats op een terrein aan 
de Brinkstraat alhier; ingek. 5 bilj., als: B. 
Spitholt f 8398, G. J. Ticheler en G. Lemmink 
f8185, H. Weijck f8165, W. A. Thoncassoa 
f 8140 en G. Doornkate f 8083. Allen te Enschede. 
Volgens bestek vier dagen beraad. 

Philippine, 1 Aug.: het bouwen van een 
woonhui* met bijkomende werken voor den heer 
P. B. v. d. Walle; ingek. 6 bilj., als: J. de Feijter 
f2868.40, A. A. v. d Wiele f2850 J. van't Hof 
f2800, A. Koomen, Terneazen, f2775; A. C. 
Rijnberg, idem, f2720; A. de Keuning f2413. 
Gegund. \)t overigen te Hoek. 

Graauw en Iiangendam, 1 Augustus: 
het leggen vao 2450 M' keiweg van Graauw 
naar Schelfhoutshoek. (juenastkeiea s / i 5 geen 
inschrijvers; '"/i,-; ingekomen 2 bilj, als: W. 
Adriaansens P.A.z., Groeoendijk, f21,487; A. 
de Waal, Lamswaarde, 120,930. 

Loosdreeht, 2 Aug., ter secretarie voor 
rekening der gemeente: het leggen van een 
klinkerweg van Loosdreeht naar Hilversum. 
Hoogste inschrijver was de beer C. Bieshont te 
Bodegraven, voor f 12,983. Laagste G. de Gooijer 
aldaar f 10,697.25. Gegund. 
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Middel bui K, 2 Au?, ter tiirtctie der re 
gistratie en domeinen : het maken tan 3 dam
men in den Bnkmtn; itigfk 7 bilj , alt: C. de 
Jong Jzn., Hardinxteld, ƒ1980; J . Meertena 
Hoek, / 1890; J. de Jonge. Middelburg, / 1697; 
J . de Metster, Hoek. ƒ1589; P. 1. Viaaer Pzn., 
Hamweert, / U99; M. Meertena, Hoek, f 1Mb; 
A. A. de Wilde, Goes, ƒ1290 

'••«>;ravenhnjte, 2 Aug., door de arch Z. 
Hoek en J . Th. Wouters a ldaar , namens de 
Maatschappij „Mercurina": bet boawen van een 
kantoorgebouw met magazijnen genaamd het 
gebouw „Memirius'1, aan het Koordeinde no 33, 
ingek. 13 bilj., als: J. P. J. Unie f106.700, 
A. van Lith f 106,000, M. Th. Wijneku» f 105,700 
H. van Jaarsveld f105 700, H. J . Peppink 
f 105,275, Jac. Voa f 105,175, A. M. van Beuzekom 
f 105,000, J. Stellens f104.999, J . P. Reearr 
f104,780, L. Kooien f 104,700. 11. van Bergen 
Hencgonwen f 103,700, J. v. d. Elshout, Scheve-
ningen, f 102,830; B. de Baan f 102.460. 

Enschede, 8 Aug : het bouwen van een 
melkinrichting en zuivelfabriek enz voor de l.ou-
neker coöperatieve melkinrichtingen zuivelfabriek, 
onder beheer van den arch. II. £. Zegeelink; 
ingek. 21 bilj, als: J . B. Heubach / 37 700; 
E. G ebben en A. J. Heerink f 34,780; O. J. 
Boi ƒ84,707; H. ten Cate ƒ34,695; W. A 
Thomuson I zn. / 84 680; H. W. te Pas ƒ32,080; 
A. Jennink / 31,970; L, O. Koendtra en J. 
Beane ƒ31,458; A. B. Th. van Halteren, Glaner-
beek, f 31,000; J. Kleerebezem, Hengelo, ƒ30,920; 
H. Wagelaar G.Jzn. f80.900; H. Mastenbroek 
en W. Hartman ƒ80,650; G. acbreura f 30,500; 
G, H. tan den Kurk, Hengelo, ƒ30,470; J. H. 
Varvik / 29,930; G Derkaen / 29,896; F. H. 
Wydeveld ƒ29.800; H. Weijck / 29,770; G. J . , 
Usonder / 29 740; G. J. Sluijmer t 29,800; L. ! 
M. van den Berg cn G. G. Colenbrander / 26,847. 
De uverigen te Ensch'de. 

Zwolle, 3 Aug, aan het gebouw van het 
provinciaal bestuur: het maken en in hangen van 
nieuwe en het herstellen van aanwezige buiten-
vloeddeuren voor de schutsluizen aan het Kater-
veer, behoorende tot de werken aan de Willema 

vaart, prolincie Orerjjsel; ingek. 6 bilj, als: 
Gebra. Aberaon, Steen wijk ƒ6290; O, ter Horat. 
Zwolle, ƒ5600; T. Mol, Geoemnidea. ƒ5420; 
H. Danaer Hz., Meppel, ƒ5397; F. de Herder 
en N. M. Bollen, Zwolle, / 5212; W. Kijker, 
idem. ƒ5190. Ram. ƒ5440. 

Zwolle, 3 Aug., door burg. en wetb.: 
het bouwen van een kaaimuur langs het 
terrein der gasfabriek aan de Ahtergracbt; 
ingek. 16 bilj., als: Li Meijer, Zwolle, 
f 22615; J. N. Krnizinga, Groningen, f21,100; 
II. de Herder, id, f 20426; M, Blocks, Zwolle, 
f19,990; D. Bosman, Eenrum, f 19,708; gebr. 
Abereon, Steen wijk, f 19,600; C. ter Horst, 
Zwolle, f 19,360; T. Mol, Oenemuiden, 
f 18,700; E. Tulp, Groningen, f 18,698; B. 
Jansen, id., f 18,696; W. Brjker. Zwolle, 
f 18,200; J . H. ter Horst. Gronau, en A. 
Blocks Jr., Enschede, f 17,977; C. Peters, 
Deventer, f 17,950; N. M. Bollen en F. 

de Herder f17,784, F. H. Noorman f 17,726. 
II. G. Treep & Zoon f17,577. Gunning aan
gehouden. 

MKI>Kl>KFIiIX<.EX. 
Bg de te Looadrecht gebonden aanbeateding 

van een klinkerweg Looadrecht— Hilversum voor 
rekening der gemeente zijn ingeleverd 7 biljetten. 
De boogate inschrijvingssom bedroeg ƒ12,988. 
Laagste inschrijver waa de heer G. de Gooijer 
te Looadrecht, wien het werk gegund ia voor 
ƒ10,697.25. 

Het maken van een baaaltmuur langs den 
Wcstersiugel te Leen warden voor de Nederland* 
ache Tramweg-Maatschappij >' gegund aau den 
laagsten inschrijver den heer H. U. van Meekeren 
te Hindeloopen voor ƒ7416. 

Tegelen. Het bonwen van een villa. Gegund 
aan t hr. Vcrhaegh en G. van Dijk, beiden aldaar 
voor ƒ23,700. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, u*, ^ 
Mem. San. Inst, L O N D O N . 

Kantoor: 150 De Rayterkftde, A M S T E R D A M , Filiaal: 86 Rokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van lompleete Badinrichtingen. — Ptivaat-Jntichtingen- — 

Shanks Closets zyn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, ljze>en Badkuipen. — 
Closets, IVaschtaUls, Urinoirs enz. — V E R W A R M 1 N 4 » en V B S T I I A T I R. 
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prjjzen. 

Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

I - I 

V A L S E r » ^ C f t ' SmXLr" ™STHtfiLAS. 
| Kantoor en Magazijn Bloemkweekei 

straat 64 6./d. Nieuwe Binnenweg. 
Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

GJ-l a s v e r z i l v e r i n g ' 
voor de a roots te maten. 

0) 

BECKER &BUDDINGH 
A r n h e m . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A M 

WATERPAS- HOEKMEET-
•N AJTDZB1 

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

L A N D M E T E R S , T E E K E N A ARS, « M . 

Geëmailleerde 
F * e i l s c h u l e n . 

WEEQWERKTUIGEN. 
van hout en van staal, in verichillende 
eouBtriiftiën. Prijscouranten en in-
lichtirgen op aanvrage gratis bij 

W. H. M, St'HOJjTE, 
Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTERDAM. 

sfl ?0 
tgvll 

Asphaltfabriek WIJ HE. 
V o o r h e e n M E I J J E S A B O S C H . 

l.etM* M f HÖDTCEMEKTDAKKN , TI A STIK HAKEN , 
4NPHALTDAKEN en ASPHALTVLOEREN. 

Fnbrieeere**, ASPHALTDAKPAPIER, HOITCKMEXT, 
ISOLEERPLATEN, CARROLINKU9E, eni. 
Directe levering. Frima referentiën. Concurreerende prijzen. Veeljarige garantie. 

Ter drukkerg der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland" 
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REISHERINNERINGEN 
DOOR 

A . W . WEISSMAN. 

Het is eigenlijk niet 
ce naar Rome door te 

IV. 
R o m e. 
verstandig- in eens van Floren-
gaan, want dan moet men liet 

Val d'Arno, Are/./.o, Perugia, Assisi en Orvieto onbe-
zichtigd laten. Doeh wie in zijn tijd beperkt is, wie 
van de eeuwige stad in het jubeljaar zooveel mogelijk 
zien wil, dient wel den sneltrein te nemen. 

De reis gaat eerst door het fraaie dal van de Arno, 
dan door de vlakte van Arez.zo. Het hooggelegen Cor-
tona, nog een stichting der Etruskers, ziet men in de 
verte liggen, dan komt het Lacus Trasimenus, bij 
welk meer Hannibal de Romeinen versloeg. Evenals 
(Jortona zijn ook Chiusi en Orvieto op rotsen gebouwd, 
zoodat de stations, die in de vlakte geplaatst werden, 
tamelijk ver van de steden verwijderd zijn. 

Nu wordt het dichtbegroeide dal van den Tiber be
reikt. De dorpen worden zeldzaam, hier en daar ziet 
men herders met hun kudden. Eindelijk komt de St. 
Pieterskoepel in het gezicht, om echter spoedig weer 
te verdwijnen. Langs eenige moderne buitenwijken ko
men wij ten slotte aan het station der eeuwige stad. 

Ruskin had wel gelijk, toen hij beweerde dat, sinds 
de invoering der spoorwegen, de aankomst in alle ste
den hetzelfde is. Daar stonden de gewone hotel-omni
bussen, daar snelden electrische trams voorbij, daar 
gingen huurrijtuigen in een sukkeldrafje, juist als over
al elders. 

In de dagbladen had ik gelezen, dat de toevloed 
van pelgrims, in het bijzonder van Vlaamsche, Duit-
sche en Hongaarsche, bijzonder groot was. Ik had dus 
eenige vrees, niet gemakkelijk onder dak te zullen ko-

I men, doch in het Hotel National bleek nog plaats ge
noeg te zijn. 

De omnibus kwam in beweging. En ik dacht aan 
het begin van Göthes Romeinsche clegien : 

,.Saget, Steilte mir an; o sprecht, ihr holten 1'alustc! 
Strassen, redet ein Wort!'' 

Wanneer de dichter, die honderd jaar geleden de 
eeuwige stad bezocht, aanvankelijk niet onder haar 
indruk kon komen, hoeveel meer moet dan een ge
woon sterveling, die haar in 1900 binnenrijdt, zich af
vragen, of dit nu Rome is. 

Nauwelijks het station uit, ziet hij reeds de Ther
men van Diocletianus, dan het Quirinaal, tal van ker
ken, en eer hij het weet, houdt de omnibus, na de zuil 
van Marcus Aurelius voorbij gereden te zijn, op de 
Piazza di Monte Citono stil, en komt het hotelperso
neel met de gebruikelijke strijkages op hem af. 

Na eenige verfrissching ging ik door de stad fla-
neeren, om wat er van den Zaterdag overbleef, zoo 
nuttig en aangenaam mogelijk te besteden. Het eerste 
gebouw, wat ik in oogenscliouw nam, was het Palazzo 
di Monte Citorio, een werk van Bernini, in 1650 be
gonnen. Het heeft al de eigenaardigheden van den 
Barokstijl; de reusachtige Korinthische pilasters zijn 
wel pompeus. Het was toeval, dat ik dit i/e-eeuwsche 
gebouw het eerste zag. Maar het geeft wel den toon 
aan, waarnaar de Romeinsche kunst is gestemd. Rome 
heeft een i~e-ceuwsch karakter. 

Het Palazzo di Monte Citorio was de zetel der pau
selijke gerechtshoven. Toen in 1870 Rome de hoofd
stad van het koninkrijk Italië werd, richtte men het 
paleis voor de afgevaardigden in. Schildwachten staan 
voor den ingang; in de vestibule hangt een waar
schuwing voor de afgevaardigden, om er hen aan te 
herinneren, dat de gemakken en gerieflijkheden, die 
het gebouw heeft, alleen voor hen en niet voor hun 
verwanten, vrienden en kennissen bestemd zijn. Het 
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parlement hield geen zitting, en zoo was de groote 
zaal, die verkregen is door de binnenplaats te overdek
ken, geheel ledig. Ik had anders gaarne eens de zui
delijke welsprekendheid genoten. 

De Piazza Colonna is in de onmiddellijke nabijheid. 
Z i j vormt het middenpunt der stad, en ofschoon niet 
door gebouwen van veel betcekenis omgeven, heeft 
zij een indrukwekkend aanzien. A a n het antieke Rome 
herinnert de zuil, die het plein zijn naam heeft ge
geven. Zi j werd opgericht ter ecre van Marcus Aure-
lius. In een spiraallijn slingeren zich de reliefs, die 
tafereelen uit den oorlog tegen de volken aan de Do-
nau verbeelden, om de schacht. He t is niet gemakke
lijk deze reliefs te beschouwen ; zooveel is wel duide
lijk dat de Romeinsche kunst ten tijde van Marcus 
Aurelius achteruit ging. 

O p den hoek van het Corso, de hoofdstraat van 
Rome, staat het Palazzo Chigi (uit te spreken Kietsji) 
een der talrijke adellijke verblijven, die de eeuwige 
stiid bezit. De moesten zijn gebouwd in de tweede 
helft der 15e en der 1 ;e eeuw. Het nepotisme bloeide 
toen te Rome ; de pausen gebruikten hun regecrings-
tijd om hun verwanten zooveel mogelijk te verrijken. 
Zoo vonden deze de gelden, om de grootsche paleizen 
te bouwen, waarin hun nazaten zich niet meer thuis 
voelen, omdat zij de middelen missen, die noodi 
om zulke gebouwen naar den eisch te bewonen. 

Het Palazzo Chigi , dat in 1502 begonnen werd door 
Giacomo della Porta, terwijl Carlo Maderna het in 
het begin der i ; e eeuw voltooide, dankt evenwel zijn 
ontstaan mei aan zulke pauselijke' vrijgevigheid. Het 
geslacht was ui l Siena afkomstig, en had fortuin ee-

zijn, 

maakt als bankiers. Toen in 1(155 Fabio Chigi als 
Alexander Y I I op den pauselijken stoel plaats nam, 
beproefde hij het nepotisme te onderdrukken, en ver
bande hij zijn familie uit Rome. Maar zijn voorbeeld 
werd d o o r zijn opvolgers niet nagevolgd. 

Dank zij de gunstige l igging is een groot deel van 
liet paleis tegenwoordig aan winkeliers, wijnhandelaars 
en verzekeringsmaatschappijen verhuurd. O m aan de 
eischen dezer huurders te voldoen, is de architectuur 
der gevels zeer gehavend. Toen het gebouw nog in 
welstand was, vertoonden de beide benedenste verdie
pingen vensters met architraven, kroonlijsten en fron
tons. De zware ijzeren hekken voor de benedenste ra
men zijn nog goeddeels aanwezig. Zi j houden de her
innering levendig aan den tijd, toen' de veiligheid te 
Rome nog voel te wenst hen overliet. De bovenste ver
diepingen zijn zeer eenvoudig behandeld. De gevels 
zijn gepleisterd en alleen voor boekblokken, deur- en 
vensteromlijstingen werd gehouwen steen gebruikt. 
D e binnenplaats is van goede verhoudingen, en maakt, 
ondanks haar tegenwoordig verval, nog een rijken 
indruk. 

Sedert de 16e eeuw hebben de pausen, wanneer al
thans de tijd hunner regeering niet al te kort was, 
zich beijverd Rome met gedenkteekenen te versieren. 
O p die monumenten deden zij Latijnsche opschriften 
stellen. Ook Gregorius X V I , die van 1831 tot 1846 aan 
het bewind was, heeft dit voorbeeld gevolgd, door aan 
de Piazza Colonna een gebouw, met een galerij daar
voor, te stichten. Het heeft wel geen bijzondere kunst
waarde, doch valt niet al te zeer uit den toon. Bene
den zijn nu koffiehuizen, boven is een Amerikaansche 
\ erzekeringsmaatschappij gevestigd. 

Men behoeft zich niet ver van het plein te verwij
deren, om met zeer belangrijke kunstwerken kennis 
te maken. D e kleine V i a dei Crociferi leidt naar de 
Fontana di Trevj, die als de schoonste fontein van 
Rome geldt. Ik had mij altijd voorgesteld dat dit 
prachtig voortbrengsel van 1 Se-eeuwsche kunst aan 

een groot plein zou liggen. Daarom bevreemdde het 
mij, dat er tusschen het groote bassin met zijn rots-
werk en de huizen daarom heen slechts betrekkelijk 
smalle wegen liggen. Maar ik moet erkennen, dat nu 
de afmetingen van het monument grooter schijnen, 
dan anders het geval zou zijn. De zijgevel van het 
Palazzo Poli vormt den achtergrond der compositie 
van Niccolo Salvi. A a n de beide zijden ziet men, tus
schen Korinthische pilasters, de vensters van het pa
leis. In het midden omsluit de Korinthische ordon
nantie drie nissen. Het attiek noemt paus Clemens 
X I I als den stichter, de fries paus Benedictus X I V 
als den voltooier van het werk. De beelden boven de 
zuilen en in de nissen hebben een zeer decoratief ka
rakter. E n toch werd dat van Neptunus pas in 1762, 
toen Clemens X I I paus was, geplaatst. 

De V i a delle Muratte leidt naar het Corso, dat wij 
echter nu niet inslaan, doch kruisen, om de Piazza 
di Pietra op te zoeken. Hier rijzen elf Korinthische 
zuilen uit den tijd van Keizer Hadrianus omhoog. Zi j 
maakten deel uit van een tempel aan Neptunus ge
wijd ; dat zij bewaard bleven is daaraan te danken, 
dat de vroegere tempel door een gebouw werd vervan
gen, dat nu als beurs gebruikt wordt. 

E e n klein straatje volgend kom ik op de Piazza di 
bant' Ignazio, waar de statige gevel van de kerk, aan 
dien heilige gewijd, mijn aandacht trekt. Algardi heeft 
het ontwerp gemaakt, en het bekende thema, een smal. 
bovengedeelte aan een breed benedendeel door reus
achtige consoles verbonden, op geestige wijze geva
rieerd. V a n binnen is de kerk ongelooflijk rijk. H ie r 
heeft Padre Pozzo zijn kunst getoond, door het ton
gewelf van den middenbeuk zoodanig te beschilde
ren, alsof men jn den hemel zelf ziet. Wie zóó iets 
kan . maken, moet de doorzicht kunde goed onder de 
knie hebben. Doch slechts van één standpunt is de 
illusie volkomen ; wie ergens anders gaat staan, be
merkt al ras, dat men hem beet wil hebben. 

De kerken te Rome maken den indruk van leeg te 
zijn, omdat er geen banken of stoelen in staan. De ge-
loovigen knielen op den marmeren vloer. Het schijnt, 
dat de Romeinen niet bijzonder kerkscl) zijn ; slechts 
daar waar de pelgrims, in groote kudden door hun 
geestelijke herders geleid, hun godsdienstplichten ver
richtten, was het voL Waar de pelgrims ontbraken, 
zag ik niets dan eenige vrouwen, dikwijls al op jaren, 
den dienst bijwonen. O p het oogenblik van mijn be
zoek in Sant' Ignazio was het er niet druk. 

Maar in de nabij gelegen kerk Santa Mar ia Sopra 
Minerva verdrong men zich voor het schitterend ver
lichte altaar. Di t gebouw is in de 13e eeuw in Gothi-
schen stijl opgericht en als zoodanig ec nunicum te 
Rome. De platte grond herinnert aan dien van Santa 
Maria Novella. Het interieur zou imposanter zijn, wan
neer de moderne polychromie was weggebleven. 

De kerk bevat talrijke kunstwerken, die echter, 
wegens de betrekkelijk schaarsche verlichting, niet 
zoo goed te zien zijn, als men wel zou vvenschen. D e 
Cappella Caraffa, die ten noorden van het koor ligt, 
werd door Fi l ippino L i p p i met fresco's versierd, die 
onder zijn beste werken gerekend worden. Bijzonder 
uitvoerig behandeld zijn de architectonische achter
gronden en de omlijstingen, die de weelderige Renais
sance van ongeveer 1500 te zien geven. Het eerste der 
fresco's stelt voor de overwinning, door den H . Tho
mas Aquinas op Averroes behaald. De heilige zit met 
een geopend boek in de linkerhand op een troon, 
waarboven een rijke overhuiving zich uitbreidt. A a n 
zijn voeten ligt de verslagen ketter. V i e r zinnebeeldi
ge vrouwefiguren omgeven deze groep. Het belang
wekkendst zijn echter de talrijke figuren op den voor-

251 

grond, die fraai geschikt en uitmuntend geteekend, 
zijn. E e n tweede fresco stelt voor hoe de heilige 
voor een kruisbeeld geknield ligt, dat plotseling be
gint te spreken, om de leer van den l i . Thomas te 
prijzen. He t derde fresco, de hemelvaart van Maria, 
is misschien wat te zeer op effect berekend. Het colo-
riet voldoet echter bijzonder goed 

D e kerk bevat, behalve deze muurschilderwerken, 
nog talrijke voortbrengselen van Florentijnsche kunst. 
M i n o da Fiesole maakte het graftceken voor Frances
co Tornabuoni, een der beste werken van het midden 
der 15e eeuw. Antonio da San Gallo de jonge is de 
ontwerper van de graftcckenen voor L e o X en Cle
mens V I I , beiden uit het huis Medici. Het is wel inte
ressant de opvatting der twee kunstenaars met elkan
der te vergelijken. De I5e-eeuwsche meester is vóór 
alles beeldhouwer; waar hij bouwkundige vormen 
bezigt, versiert hij ze zoo rijk, dat de overgang van 
architectuur tot sculptuur onmerkbaar plaats vindt. 
D e 1 (je - eeuw sc he kunstenaar daarentegen is uitslui
tend bouwmeester. H i j maakt zijn ordonnanties streng 
en moet voor de figuren der overledenen de hulp van 
Raffael da Montelupo en Nanni di Baccio Bigio in
roepen. Zoo gaat het innig verband tusschen de beide 
kunsten verloren. 

U i t het laatst der lOe eeuw zijn de graf tec kens voor 
twee leden van het geslacht Aldobrandini afkomstig. 
Giacomo della Porta heeft ze ontworpen, terwijl A m -
brogio Buonvicino ongeveer tegelijkertijd dat voor 
Urbanus V I I maakte. De Barokstijl begint zich hier, 
zij het ook pas schuchter, te vertoonen. E n welke be
zwaren men tegen dien stijl ook moge aanvoeren, tot 
zijn lof moet gezegd worden, dat hij het verband tus
schen bouwkunst en beeldhouwkunst, dat in het laatst 
der i ó e eeuw dreigde te verdwijnen, bewaard heeft. 

Michelangelo maakte in 1521 het marmeren beeld 
van Christus, dat aan de zuidzijde van het koor staat. 
D e figuur, geheel naakt, wedijvert met de beste antie
ke werken. Het is eerder een heidensche god dan de 
Verrezen Zaligmaker, die daar staat. Reeds vroeg heeft 
men dit ingezien en daarom door een bronzen schort 
het beeld iets van zijn antiek karakter pogen te be
nemen. Het contrast tusschen marmer en brons is 
echter te groot. De bronzen schoen aan een der voe
ten, die dient 0111 dit lichaamsdeel tegen de vernielen
de werking van de kussen der geloovigen te bescher
men, is ook een toevoegsel, dat men gaarne zou mis
sen. 

Toen ik uit de kerk kwam, scheen de zon nog zoo 
helder en warm, dat ik besloot, mijn tocht in den om
trek van de Piazza Colonna voort te zetten. Naar de 
zijde van het Corso vond ik het reusachtig Collegio 
Romano, de vroegere hoogeschool der Jezuieten, een 
17e-eeuvvsche schepping met betrekkelijk eenvoudige 
details, doch van voortreffelijke verhoudingen. In het 
bijzonder is de binnenplaats indrukwekkend. 

Weer terugkecrend naar Santa Maria Sopra Miner
va kwam ik aan het Pantheon. Ook dit gebouw had 
ik mij voorgesteld liggende aan een groot plein. Maar 
de Piazza del Pantheon is van zeer bescheiden afme
tingen en heeft niets monumentaals. In het midden 
staat een fontein, door een obelisk bekroond, en met 
vier kiosken er om heen, die niet bepaald tot de ver
fraaiing van het plein bijdragen. 

He t Pantheon van Agrippa is zoo dikwijls afge
beeld, dat ik het als een oude bekende begroette. De 
zestien zuilen vertoonen wel de sporen van het kna
gen des tijds, maar dragen nog hoofdgestel en fron
ton zooals zij het twee duizend jaar geleden deden. 
D e steen is haast zwart geworden, doch het opschrift 
in de fries bleef ongeschonden. 

Pas in deze grootsche koepelzaal krijgt men besef 
van wat monumentaal bouwen is. Deze tempel" heeft 
alles moeten verduren, wat een bouwwerk maar ver
duren kan, en na twintig eeuwen staat hij nog, niet 
als een schilderachtige bouw y al, maar als een kerk, 
die dagelijks gebruikt wordt. 

A l wat men van het gebouw kon wegnemen, werd 
weggenomen. De bronzen dakpannen, de marmeren 
bekleedingen verdwenen reeds in de vroege middel
eeuwen, het bronswerk van het |x>rtiek werd gebruikt 
voor den tabernakel der in de i ; e eeuw voltooide St. 
Pieterskerk. Maar het samenstel van gebakken steen 
en beton heeft zoowel.de vernielzucht der menschen 
als der elementen getart. 

Men denke zich het meest monumentale bouwwerk 
van onzen tijd aan zulk een behandeling bloot gesteld. 
Reeds na een paar eeuwen zou er niets dan een vor-
melooze puinhoop van over zijn. 

Het inwendige van het Pantheon gaf mij, meer dan 
eenig ander gebouw, den indruk van majesteit. Door 
een opening in den koepel valt het licht naar binnen. 
De zeven nissen geven prachtige schaduwpartijen. In 
een daarvan is het grafteeken voor Victor Emanuel, 
geheel door kransen bedekt. N u Kon ing Umberto zoo 
laaghartig vermoord is, zal ook hij in een der nissen 
zijn gedenkteeken krijgen. 

Den volgenden morgen ging ik reeds vroegtijdig op 
weg, in de hoop den zegen ' in de St. Pieterskerk te 
zullen bijwonen. N u echter begonnen mijne teleurstel
lingen. 

Ik was langs het Corso gewandeld, en de V i a Fon-
tanella ingegaan, om het Palazzo Borghese te zien. 
De gevel van dit paleis aan de zijde der Piazza maakt 
door zijn sobere lijnen, een echt monumentalen in
druk. De vensters zijn door eenvoudige lijstwerken 
omsloten ; die van de eerste verdieping hebben daar
enboven afwisselend driehoekige en segmentvormige 
frontons. Alleen de hoofdingang is met liet daarboven 
gelegen venster ernigszins rijker versierd. De binnen
plaats is bijzonder indrukwekkend .De zuilen, bene
den van de Dorische, boven van de Ionise he orde, zijn 
twee aan twee geplaatst en dragen telkens een lijst, 
waarop de bogen rusten. Martino Lunghi , die in 1 s<P 
dit paleis aanving, toont zich een bouwmeester van 
groote verdienste. Het is wel zonderling, dat in geen 
enkele kunstgeschiedenis zijn naam genoemd wordt. 

N u nog een klein straatje door, en ik zou aan den 
T ibe r zijn, juist op het punt, van waar men het be
roemde gezicht op den Engelenburg, met den St. Pie
terskoepel op den achtergrond, heeft. E n daar onder
vond ik mijn eerste teleurstelling. De schilderachtige 
oude huizen aan de zuidzijde der rivier zijn gesloopt, 
de oever aan de overzijde is genormaliseerd, en aan 
beide zijden heeft men keurig nette, doch alles behal
ve schilderachtige kaden gemaakt. Naast den Enge
lenburg is een groot paleis van justitie in aanbouw, 
en naast de Engelenbrug ligt nu een ijzeren, die met 
groote paraboolliggers de rivier overspant, en waar
achter de St. Pieterskoepel wegschuilt. Een twec^de 
moderne brug leidt naar het gerechtsgebouw in wor
ding. De Tiber stuurt als van ouds zijn troebel wa
ter in trage golfjes zeewaarts, maar hij kent hier de 
omgeving niet meer. E n het mausoleum van Keizer 
Hadrianus, van zijn bekronenden kegel beroofd, als 
vesting ingericht, ziet verbaasd op de moderne ver-
fraaiingswerken neer. 

Ondanks het tamelijk vroege uur gaat over alle 
bruggen een stroom van menschen ; velen zijn te voet, 
doch ook alle mogelijke rijtuigen doen dienst. Over 
de ijzeren brug snorren onophoudelijk de electrische 
tramwagens. Alles gaat de richting van het St. Pie-
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tersplein uit. Dc toegang daarheen wordt gevormd 
door twee niet brecde straten, die Borgo Vecchio en 
Borgo Nuovo nee ten, en waar bijna niets dan wijn
huizen en winkels van „objets de piété" worden aan
getroffen. Zij maken allen blijkbaar goede zaken. Hier 
worden ook toegangskaarten tot de plechtigheid ver
kocht, en voor ƒ 0 . 5 0 werd ik de gelukkige bezitter 
daarvan. 

Doch tusschen mond en lippen kan nog veel ont
glippen. Want toen ik op het St. Pietersplein was aan
gekomen, was het daar /.wart van de menschen, die 
in de brandende zon stonden te dringen, om in de 
kerk te komen. Van de deuren waren de hekken ge
sloten. Slechts één, waarboven een opschrift met groo
te letters: „Ingresso per Pellegrini" was aangebracht, 
werd af en toe geopend, om de geloovigen binnen 
te laten. Een sterke politiemacht poogde daar den 
stroom te leiden of te koeren, al naar dit mogelijk 
was. Het vooruitzicht, om ook in dit gedrang le ko
men, was niet aanlokkelijk. De geuren, die de pel
grims verspreidden, waren alles behalve welriekend. 
.Doch hun wensch om den zegen deelachtig te wor
den, deed den pelgrims alles vergeten, en zij trot
seerden zon en gedrang, om maar in de kerk te ko
men, waar zij nog minstens drie uur als haring in 
een ton gepakt zouden moeten staan. 

Dat het (laar in meer dan een opzicht heet toeging, 
was zelfs al op een afstand te zien. Den volgenden 
dag vermeldden de couranten, dat één pelgrim dood 
gedrukt was, en dat vele andere flauw gevallen of on
gesteld geworden waren. 

Ik merkte op dat onder dc kolonnadc, aan de zijde 
van het Yaticaan, veel minder ophooping was, en dat 
heel wat menschen daar naar binnen gingen. Ook ik 
volgde hun voorbeeld, en kwam in een ruime vestibu
le, waar de Zwitsersche garde van den paus, in haar 
veelkleurig ioe-eeuwsch costuum, op post stond. Ik 
toonde mijn kaart, doch mij werd heel beleefd in het 
Fransch tc kennen gegeven, dat die hier niet geldig 
was, en dat alleen speciale kaarten, door het Yaticaan 
uitgereikt, toegang gaven. 

Toen had ik er genoeg van, en ik wandelde door de 
arcade en een paar stille straatjes naar de Passeggia-
ta Margherita, een Machtig park, hoog langs den Tiber 
zich uitstrekkend, Op een bank zittend, genoot ik daar 
van dc stilte en het heerlijke weder, niet Rome aan 
mijn voeten. 

De Passeggiata Margherita is ten deele nieuw aan
gelegd, ten deele gevormd door den tuin van het Pa
lazzo Corsini. Zij slingert zich langs den heuvel, die 
in de oudheid den naam van Janiculum droeg. 

De weg leidt eerst naar het klooster Sant' Onofrio, 
waar Torquato Tasso in 1505 stierf. De kloosterkerk 
is een eenvoudig gebouw uit de I 5e eeuw. Hier ziet 
men een fresco, dat, op gouden grond, de madonna, 
door een knielend man aangebeden, voorstelt. Het 
wordt aan Lionardo da Vinei toegeschreven, doch 
is niet in zijn rrcest. Veeleer zal Lorenzo di Credi het 
hebben gemaakt. 

Na een twintig minuten bereikte ik de Acqua Pao-
la, een van de meest bekende fonteinen van Rome. 
De aanleg is grootsch, maar op de ordonnantie van 
het geheel zijn gegronde aanmerkingen te maken. 
Domenico Fontana begon het werk, dat door Carlo 
Maderna in 1612 voleindigd werd. Het onderste deel, 
bestaande uit vijf Jonische nissen, waaruit het water 
te voorschijn komt, schijnt van Fontana; hier hin
deren de al te hooge pedestallen, onder de zuilen 
geplaatst. Maar dit benedendeel zou toch nog wel 
voldoen, indien het niet door een attiek, even hoog 
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als de zuilen, geheel geëcraseerd werd. Dit attiek i is 

eigenlijk een reusachtig opschriftbord, waarop in het 
Latijn vermeld staat hoe Paulus V in het zevende 
jaar van zijn pausschap de fontein deed maken. Hij 
was uit het geslacht Borghese, en verzuimde niet, 
bovenaan zijn familiewapen, door twee engelen ge
houden, te doen aanbrengen. 

In het laatst der 17e eeuw voegde Innocenüus XII 
het groote bassin aan de eigenlijke fontein toe. 

Wat lager, den heuvel af, ligt de kerk San Pietro 
in Montorio, gebouwd ter plaatse waar, volgens de 
overlevering, de apostel Petrus gekruisigd werd. Het 
tegenwoordig gebouw is een werk van omstreeks 
1500. De kerk heeft slechts één beuk, met zijkapel
len en een koepel boven het koor. De details zijn 
geheel in den geest der vroege Renaissance. Onder 
de altaarstukken munt een van Sebastiano del Piom-
bo uit. Het stelt de gceseling van Christus voor. In 
de tcekening van het naakt is de invloed van Michel
angelo onmiskenbaar. Het coloriet is evenwel geheel 
Venetiaansch. 

Aan de kerk sluit zich ten noorden ccn klooster. 
Ln op de binnenplaats daarvan bouwde Bramante, 
in 1502, den beroemden Tempietto, juist daar waar 
Petrus' bloed gevloeid had. Het tempeltje bestaat 
uit twee gebouwen, waarvan één ondergronds ligt. 
Een monnik leidde mij naar beneden; in het mid
den van den vloer was ccn opening, met ccn balustra
de er om heen. In die opening lag geel, vochtig zand ; 
met een schepje haalde mijn geleider een weinig er 
van omhoog, en stelde het mij, in ccn papier gewik
keld, ter hand. Wanneer aan alle bezoekers zulk een 
herinnering wordt mede gegeven, moest, meende ik, 
de voorraad van dit gewijde zand spoedig uitgeput 
zijn. Maar de monnik zeide, in den eenvoud zijns har
ten, dat alle jaren nieuw zand in den pul werd ge
daan. 

De eigenlijke Tempietto is een klein rond gebouw
tje, met Dorische zuilen er omheen, en door een koe
pel gekroond. Slechts ééns in het jaar, op 29 Juni, 
wordt hier de mis opgedragen. 

Als men van San Pietro in Montorio, van wier voor
plein weder ccn prachtig gezicht op Rome te genie
ten valt, naar beneden daalt, komt men langs liet 
gebouw der Spaansche kunstacademie in de stads
wijk, die, omdat zij aan de overzijde van den Tiber 
ligt, Trastevere genoemd wordt. Dit is een arbeiders
wijk, doch zeer belangwekkend en schilderachtig. Een 
groote tabaksfabriek, nog in den tijd van Pius IX 
opgericht, geeft hier aan vele handen werk. De vrou
wen, voor zoover zij jong zijn, fraaie exemplaren van 
het Ronieinsche ras, staan meest aan haar deur te 
praten, te lachen of te kibbelen. Aan kerkgaan schij
nen zij niet veel te doen, ofschoon er verscheidene 
Godshuizen in Trastevere worden gevonden. En de 
mannen vullen op dezen Zondagmorgen de tratto-
rie en osterie, die hier in grooten getale aanwezig 
zijn. Overal wordt het blad „Avanti" gelezen, het 
sociaal-democratisch blad van Italië. 

Nabij de tabaksfabriek, in een onaanzienlijke straat 
ligt de kerk Santa Cecilia, gebouwd ter plaatse waar 
zich het huis der heilige bevond. Men komt eerst op 
een voorplein. Hier lag alles overhoop en bouwma
terialen waren er opgestapeld. De kerk werd ge
restaureerd, en zij vertoonde ook van binnen daar 
de sporen van. De geheele vloer was opgebroken en 
alle kerkmeubelen had men van hun plaats gehaald. 

Van de oorspronkelijke vormen is, sinds in de 18e 
eeuw de kerk naar den smaak des tijds veranderd 
werd, niet veel meer te zien. Alleen de mozaïeken in 
de koornis, uit de 9e eeuw, bleven bewaard. In het 
midden zit Christus met het boek des levens, naast 

hem staan heiligen in statige rijen. In een andere; 
omgeving zouden deze mozaïeken beter voldoen. De| 
tabernakel vein het hoofdaltaar werd in 1283 door 
Arnolfo di Cambio voltooid. Ofschoon niet zoo rijk: 

als de tabernakel van Orcagna te Florence, is toch 
deze altaaroverhuiving ccn fraai werk. Het zijn hoofd-: 
zakelijk bouwkundige vormen, die werden aange-l 
wend; het beeldhouwwerk vervult slechts ccn meer, 
ondergeschikte rol. 

Een nis onder het altaar bevat het meesterstuk van 
Stefano Maderna, het liggende beeld van de H. Ce
cilia. De overlevering wil, dat in 1599 haar lijk, door 
ccn wonder bewaard, zóó in de katakomhen werd 
gevonden. Het beeld is van een aangrijpend realis
me ; misschien ging de beeldhouwer wat al te ver, 
toen hij ook de wonde in den hals getrouw wedergaf. 

Santa Maria in Trastevere ligt in een hoek van 
een klein plein. De gevel komt niet genoeg uit, om
dat hij door twee hooge 1/e-ccuwsche paleizen wordt 
ingesloten. Ook de galerij, in 1702 voor de kerk 
gemaakt, ofschoon op zichzelf van goede verhou
dingen, past slecht.bij de 12e-ecuwsche architectuur. 
Clemens XI, die dit toevoegsel deed maken, heeft 
goede bedoelingen gehad. Toch zou men het niet 
betreuren, indien zijn galerij ware weggebleven. Want 
het bovendeel van den gevel is met mozaïeken uit 
de 12e eeuw versierd, die ccn vreemde tegenstelling-
vormen met de l8e-ecuwsche architectuur. De mo
zaïeken vullen een holle lijst, en zij hebben ccn ander 
karakter, dan die uit den oud-christelijken tijd. Was 
vroeger altijd Christus, of ccn zijner zinnebeelden de 
hoofdfiguur, nu is Maria voor hem in de plaats ge
komen ; zij is tusschen twee bisschoppen geplaatst. 
Van de wijze en dwaze maagden, een illustratie der 
bijbelsche gelijkenis, zijn slechts enkele meer over. 

In de 12e eeuw plunderde men tc Rome de antie
ke gebouwen, om materiaal voor de kerken le ver 
krijgen, daarbij vroegere voorbeelden volgend. De 
zuilen van Santa Maria in Trastevere zijn blijkbaar 
van verschillende oud-Romeinsche gebouwen afkom
stig, en zoo goed en kwaad het ging voor haar nieuwe 
bestemming passend gemaakt. De ingelegde vloer uit 
de 13e eeuw is een der beste werken, die toen ge
maakt werden. Dat de bijzonder rijke, grootendcels 
vergulde zoldering, in de 17e eeuw aangebracht, hier 
het gewenschte effect maakt, zal wel niemand toe
geven. De koornis bevat mozaïeken uit de 12e en 13e 
eeuw. Zij zijn blijkbaar naar oudere gevolgd; de 
schapen, als symbolen der apostelen, Christus met 
het boek des levens, de profeten en heiligen, in sym
metrische rijen bewijzen dit. Maar de toevoeging van 
Maria maakt het duidelijk, dat deze mozaïeken op 
zijn vroegst uit de 12e eeuw moeten, zijn. De kerk 
San Crisogono, ofschoon kleiner dan Santa Maria 
in Trastevere, en nog veel meer verbouwd dan zij, 
is ook van antieke zuilen voorzien. 

Een geheel ander karakter heeft de kerk van San 
Francesco a Ripa. Meer nog dan in de overige gods
huizen van Trastevere wordt men hier getroffen door 
de armoede der wijk als tegenstelling met den rijk
dom van het interieur. Het is hier alles marmer en 
verguldsel; de gilden hebben in de 18e eeuw deze 
versieringen bekostigd, gelijk door opschriften wordt 
vermeld. 

Zoo had ik dan mijn Zondagmorgen in dc armste 
wijk van Rome doorgebracht, en schatten van kunst 
ontdekt. Weer aan den Tiber gekomen, zag ik een 
gansche vloot van zeeschepen liggen, wel klein, maar 
toch voor de kustvaart geschikt. Ook een paar stooni-
booten lagen hier. 

Maar Rome is de stad der contrasten ; achter de 

schepen, door een zoo moderne kracht als stoom be
wogen, vertoonde zich de Ponte Rotto, de gebroken 
brug, die in de 17e en 18e eeuw zooveel geteekend 
en geschilderd is. Het is de antieke Pons Aemilius, 
die in 181 vóór Christus voltooid, in 1598 door een 
overstrooming verscheidene zijner pijlers verloor. De 
brug is thans hersteld door tusschen de oude pijlers 
een ijzeren overspanning.te slaan. Als men haar over
gaat, bereikt men aan de oostzijde van den Tiber de 
Piazza Bocca della Verita. Een fraaie fontein, twee 
tritons die ccn schelp dragen, staat in het. midden 
van dit plein. En daarachter vertoont zich de tempel 
van Vesta, thans de kerk Santa Maria del Sole. Het 
gebouwtje is een ronde Korinthische peripteros. De 
zuilen zijn nog aanwezig, doch het hoofdgestel ver
dween. Op de kapiteelen rust het dak, dat aan een 
uitgespannen regenscherm doet denken. Septimius 
Severus heeft dit gebouw gesticht en men verbaast 
er zich over, hoe liet zooveel eeuwen heeft kunnen 
trotsceren. 

Nog ouder is dc tempel van Fortuna Virilis, die 
reeds ten tijde der republiek in wezen was. Terwijl 
bij den tempel van Vesta travertynsteen is gebruikt, 
vinden wij hier alleen tufsteen toegepast. De platte
grond is die van ccn Jonischen prostylos. Het perip-
terale systeem is slechts door muur/uilen aangeduid. 
Toen de tempel als kerk voor Santa Maria Egiziaca 

werd ingericht, zijn ook tusschen de oorspronkelijke 
vrijstaande zuilen aan de voorzijde muren gemetseld. 

Ook de kerk Santa Maria in Cosmedin is gebouwd 
ter plaatse, waar ccn tempel stond. Het volk noemt 
haar Bocca della Verita, mond der waarheid, naar. 
ccn Romeinsch masker in de voorhal. Het meent dat 
de Romeinen dit masker aanraakten bij het afleggen 
van ccn eed. Van de zuilen, die tot den tempel be
hoorden, zijn er nog verscheidene te zien. De kerk 
is zóó verbouwd, dat dc oorspronkelijke vormen haast 
niet meer te herkennen zijn. 

Ik ben hier nu reeds in het antieke Rome, en de 
verleiding is groot, het forum en zijn omgeving te 
gaan bezoeken. Doch ik besluit daarvoor liever een 
anderen dag te nemen, en aan den oever van den 
Tiber te blijven. 

(Wordt vervolgd.) 

U T PARIJS. 
WelEd. Gestrenge Heer, 

Het was mij een groote eer, dat UEd. mijn schrij
ven wel in UE. geacht blad hebt willen opnemen. 
Alleen, het zij met bescheidenheid gezegd, had U E . 
op "de minder juiste spelling van sommige woorden 
niet zooveel nadruk behoeven te leggen. Ik had zelf 
reeds eerlijk erkend, dat ik in het Fransch geen 
held ben. 

En dat men te Parijs soms vreemd staat te kij
ken, als men zich niet behoorlijk kan . uitdrukken, 
heb ik ook ondervonden. Mijn reisgenoot wilde wat 
blijven liggen, toen ik niet het vaste voornemen, om 
mijn congresplichten nu naar eisch waar te nemen, 
des ochtends het logement verliet. 

Ik riep ccn rijtuig aan, en zei tegen den koetsier 
„congres". Hij begreep mij blijkbaar best, en voort 
ging het over asphalt, langs boulevards, een groot 
plein en brcede lanen. Wij waren nu bij de tentoon-
stell ing, en ik dacht er een oogenblik over, het con
gres er maar aan te geven, doch mijn beter ik be
haalde ten slotte de overwinning. 

Na ccn tijd rijden hidden wij voor een gebouw 
stil, een ander dan dat van gisteren, maar ik be
greep, dat de koetsier het toch wel zou weten. Ik 
rekende af, vier frank, dus niet weinig. 
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In de vestibule stonden verscheidene beambten ; 
ik maakte een vragend gebaar en zij knikten. Een 
geleidde mij naar een zaal, waar verscheidene heeren 
reeds bijeen waren. Ik ging ook zitten en verbaas
de mij over de stilte; niemand zei een woord, en 
alleen een vreemdsoortig geluid, dat van de ten
toonstelling scheen te komen trok mijn aandacht. 

Enfin, denk ik, het is zeker pauze, of zij zijn nog 
niet begonnen. Maar op een katheder stond een heer, 
die met zijn vingers allerlei figuren maakte. Toen 
begreep ik in eens, dat ik op het congres der doof
stommen verzeild was geraakt. 

Ik natuurlijk er weer uit. De beambten in de ves
tibule zagen dat ii< verkeerd was, en wezen mij een 
andere zaal. Daar zaten weer heeren, en er was ook 
een redenaar, die duidelijk sprak. Ik kon hem ech
ter, helaas, niet volgen. Gelukkig zaten er twee Vla
mingen voor mij, die, onder de redevoering door, 
elkander hun indrukken van Parijs vertelden. Ik 
vraagde hen, of dit het architecten-congres was, maar 
het antwoord was „Awel, zulle, diet ies van „tech
niek onderwais". 

Nu had ik al gemerkt, dat ik den vorigen dag de 
Seine was overgegaan, en daarom informeerde ik, 
of daar ook ccn congresgebouw was. De Vlamingen 
zeiden, dat ik dan aan de Sorbonne wezen moest. 
Ik schreef het woord dadelijk op, en toonde het een 
koetsier, die het blijkbaar wel begreep. 

Wij kwamen aan een reusachtig gebouw, en ik 
ging naar binnen, doch hield den koetsier aan, om
dat ik twijfelde, of ik nu was, waar ik wezen moest. 
Ik zei „Congres", en werd in een zaal gelaten, waar 
een heer op een bord, voor andere' heeren een wis
kunstig vraagstuk stond op te lossen. Dat mathesis 
en bouwkunst in nauw verband zijn, wist ik, maar 
het kwam mij toch wat zonderling voor, dat architec
ten op een congres niets beters zouden weten te doen 
dan het behandelen van meetkundige vraagstukken. 
Men gaf mij een papier, waarop ik las „Congres des 
Mathematiciens". Dus was ik al weer verkeerd. Een 
heer had met mij te doen, en sprak mij bemoedigend 
toe. Hij wenkte mij hem te volgen, en bracht mij 
naar ccn andere zaal, waar „Congres de Médécine" 
boven de deur stond. Daar moest ik ook niet wezen, 
dus maar weer verder. Een amphitheater vertoonde 
zich waar men bezig was, scheikundige proeven te 
nemen. Dit was het „congres de chimie". 

In arren moede zocht ik mijn rijtuig weer op, en 
schreeuwde tegen den koetsier „congres". Hij reed 
naar de Rue de Rennes, doch daar werd het „con
gres de Physique" gehouden, van daar naar het ge
bouw waar het „congres anti-esrlavogiste" aan het 
werk was en daarna naar den Boulevard Saint-Ger
main, waar de sociologen congresseerden. 

Ik begon der wanhoop nabij te komen. Nu was 
ik toch aan de overzijde van de Seine, en ik kon 
het vergaderlokaal maar niet terugvinden. „Beaux-
arts" riep ik den koetsier toe. , Bien, monsieur" was 
het antwoord. Wij reden nu weer naar de andere 
zijde der rivier, en hielden stil voor een groot ge
bouw, dat het raadhuis bleek te zijn. „Congres ?" 
vroeg ik. Weer bracht men mij trappen op tót aan 
éen deur, waar ik mijn kaart moest toonen, een for 
maliteit, waar men bij de andere congressen niet om 
scheen te geven. Ik kreeg mijn kaart terug en men 
beduidde mij, dat hier niet de „architecture" maar de 
„art public" becongresd werd. 

Ik gaf het op, betaalde den nieuwen koetsier een 
ontzaglijk bedrag, en wandelde op goed geluk ver
der. Daar zag ik ccn bekend gezicht, dat van een 
collega uit een naburige plaats. Zelden, misschien wel 

nooit, iieb ik hem zóó hartelijk gegroet als ik toen 
deed. Hij vertelde mij, dat ik aan de Ecole des 
tfeaux-Arts had moeten zijn, doch dat er dien mid
dag geen zitting was, omdat men met zijn allen Chan-
tilly zou gaan bezichtigen. 

. Wij versterkten den inwendigen mensch, en be
reikten samen het station, waar de trein al gereed 
stond 

Het verbaasde mij, dat ik geen Nederlandsche ar
chitecten zag Of hielden zij zich zoo op den achter
grond? Chantilly is ccn stil stadje, nog vrij wat 
doodscher dan de plaats mijner inwoning. 

Wij gingen naar een hek, rijk verguld, en dat heel 
wat aan smeed- en verfloon gekost zal hebben. Langs 
een ruiterstandbeeld kwamen wij nu aan een kas
teel, geheel nieuw, ofschoon het door een gracht, 
juist als liet slot te Muiden, wordt omgeven. 

Ook ccn slotplein is er, en een eetzaal, met een 
betimmerd plafond, waar men zich aan velerlei goede 
gaven te goed kon doen. Daar werd dan ook druk 
gebruik van gemaakt, en vele bezoekers gaven er de 
andere zalen en galerijen, met schilderijen en ge
kleurde glazen en de slotkapel dan ook aan, zóó goed 
beviel het hen in die eetzaal. Maar ik heb alles ge
zien, en goed gezien ook. 

Het moet een rijk man geweest zijn, die zulk ccn 
kasteel kon laten bouwen. De architect zal aardig wat 
aan honorarium hebben geïnd. Zoo iets komt in mijn 
practijk niet voor. Het is wezenlijk om van te water
tanden. En geen van mijn Nederlandsche collega's, 
doctor Cuypers uitgezonderd, heeft zulk een buiten
kansje gehad. Maar mij dunkt, dit kasteel heeft nog 
meer gekost dan Haerzuijlen. 

Tegen den avond waren wij weer te Parijs terug. 
Was mijn dag met velerlei tegenspoed begonnen, 
hij was aangenaam geëindigd, want ik heb, met mijn 
collega, de tentoonstellin}. 
hoor! Vooral die Rue de Paris. 

Maar daarover misschien later, 
hoogachtend, 

UE. dv. 

bezocht. 

Nu 

Het is 

eindig 

mooi. 

ik, 

dr. 
PIETER SPA PZ. 

LEIDEN IN LAST. 
Wij hebben indertijd het bericht uit het Leidsche 

Dagblad omtrent de befaamde arkel- en balconbe-
proeving overgenomen en met een enkel woord op 
liet onzinnige van dergelijke proefnemingen gewe
zen. Niemand dacht meer aan het geval, toen, zes 
weken na de vertooning, in een paar bouwkundige 
bladen ontboezemingen van verontwaardigde Leide-
naars een plaats vonden. Hun verontwaardiging geldt 
de opmerkingen, die wij aan het verhaal van het 
Leidsche Dagblad hebben vastgeknoopt. Onder de 
bedreigde arkels en balcons waren toch van te voren 
stevige stutten gezet, die het leven der „opgecom-
mandeerden" gered zouden hebben, wanneer een in
storting plaats gevonden had. 

Wij willen het graag gelooven. De proef komt, 
door dc mededeeling dier bijzonderheid, echter in 
geen beter ücht. De wetenschap stelt den mensch in 
staat — men informeere maar eens te Delft —- con
structies van den meest verschillenden aard, wat haar 
draagkracht betreft, te berekenen, en bij die bereke
ningen gebruik te maken van zekerheidscoëfficien-
ten. Men stelle ook te Leiden vertrouwen in de we
tenschap, en late verder proefnemingen als de ge
wraakte na, al vindt het Leidsch publiek zulk een 
vertooning wel aardig, en al krijgt het daardoor een 
hoogen dunk van de bouwpolitie der sleutelstad. 

Men kan ook al te practisch zijn. 

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

'S-GUWK.NHAI.E Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs houdt 
de jaarljjksche feestvergadering op 11 September te Rotterdam. 
Daarvoor is een voorloopige commissie benoemd, bestaande uit 
de heeren: G. J: de Jongh, F. W. Hudig en H. Kono van Gelder, 
die zich andere leden kunnen assumeeren. 

AMSTERDAM. Niettegenstaande de gemeente bezig is aan 't in
richten van eenige harer tramlijnen voor electrische beweeg
kracht, neemt zjj toch óók proeven met gastrams. 

Eerst moet het plan zjjn geweest, deze wagens, die door een 
Fransche maatschappij geleverd worden, te laten rjjden op de 
lijn Dam - Linmi-usstraat, maar van dit voornemen is men terug
gekomen, en eerstdaags zullen nu met deze wagens proeven ge
nomen worden op de ljjn Kadjjksplein—Czaar-Peterstraat. 

GrtoNiMiEN. Hier-ter-stede is een vergadering gehouden van steen 
fabrikanten voor het oprichten van een bond, ten einde normale 
prgzen voor de steenproductie te bekomen. 

OoSTERBESI Een aantal oud-leerlingen van den heer J. K. de 
Km vil', den afgetreden directeur van de Rjjks School voor Kunst
nijverheid te Amsterdam, hebben hem in zijn tegenwoordige 
woonplaats een album aangeboden 

De verschillende bladen zgn vereenigd in een portefeuille van 
kalfsleer met donkerrood linnen, met een monogram, gevormd 
door de initialen J . R d. K. De reeks bladen in deze portefeuil
le — gebonden door den heer F. G. Koster — wordt geopend 
met een schutblad, waarop te midden van moderne arabesken 
in geel en rood, weder de initialen van den heer De Kruytt'voor
komen met symbolen van kunst en nijverheid. Een tweede ver
sierd blad draagt als oorkonde de woorden : „Aangeboden aan 
den beer J . R. de Km vil', bij zjjn aftreden als directeur der 
Rijksschool voor Kunstnjj'verheid." Deze beide bladen zijn uitge
voerd door den heer F. Engel, te Zaandam. 

De volgende bladen ter inleiding dragen de portretten van 
leeraren der school. 

Achtereenvolgens komen nu photographieën en andere afbeel
dingen van verschillende uitgevoerde werken. 

Een van de bekendste jongere architecten, leerling uit den 
eersten tijd der school, zond fraaie afbeeldingen van een zijner 
voornaamste bouwwerken. Een bekend beeldhouwer gaf de repro
ductie van een basreliëf met de portretten zijner ouders, een 
ander beeldhouwer vertoont basreliëfs, medailles en vazen; een 
derde een origineels uiting van zjjn talent door een groep. De 
directeur van een meubelfabriek gaf afbeeldingen van moderne 
menbels; een ander zond een photographic van bet tafeltje en de 
twee stoeltjes, weke aau de Koningin werden aangeboden bjj 
haar jongste bezoek aan de Eerste Ambachtschool te Amsterdam. 
Een leeraar aan een andere ambachtschool gaf afbeeldingen van 
vele menbels en andere door hem ontworpen zaken in groote 
verscheidenheid. De directeur van een uitgebreide inrichting van 
onderwijs voor kunst-industrie zond een door hem geteekend 
detail van de Notre-Dame. De eigenaar van een faïencefabriek 
schonk het fraaie ontwerp voor een tegeltableau; een wapen-
schilder gaf een proeve van miniatuur/schildering op heraldisch 
gebied; een bewerker van edele metalen zond verschillende uit
voerig geteekende modellen. 

Behalve al het bovenstaande bevat de portefeuille nog fraaie 
proeven van kunstnaaldwerk, van boekbanden, van pottebakkers-
knnst, wandschilderingen en imitatie-gobelins, boek-illnstratie in 
verschillenden trant, litho's en zelfs modellen van baarden en 
kachels. 

P E R S O N A L I A . 

— Bjj den Waterstaat in Nederl.-Indië is: 
verleend wegens ziekte, één jaar verlof naar Europa, aan 

den ingenieur 2e kl. E. Gerst. 
— Bjj den dienst van het mijnwezen is: 
overgeplaatst naar Ban ka en ter beschikking gesteld van 

den resident van dat gewest, de opziener 2e kl. E. F. Polder, 
en zulks met intrekking zgner detacheering bjj de ontginning van 
het ümbilienkolenveld ter Sumatra's Westkust. 

— Bg kon. besluit is, met ingang van 1 October a. s., aan 
den adjunct-opzichter van den Rjjks waterstaat J . II. de Vries, 
wegens lichaamsgebreken, eervol ontslag verleend. 

— De civiel-ingenieur P, Bakker Schut, te Spjjkenisse, is met 
ingang van 1 Augustus benoemd tot ingenieur bij de Rotter-
damsche Tramweg-maatschappg' te Rotterdam. 

— De adjunct-ingenieur le kl. bjj den dienst van tractie en 
materieel der Maatschappij tot exploitatie der Staatsspoorwegen, 
M. E. H. Ch. Bongaerts, is benoemd tot ingenieur in de centrale 
werkplaats te Tilburg. 

— De heer L. Verboek van der Sande, civiel-ingenieur, directeur 
der Maatschappij t o t exploitatie van Veentransporten enz. te 
Utrecht, is benoemd tot commissaris van „de Nederlandsche 
Maatschappij voor rollend materieel", voorheen Pennock & Co., 
te 's-Gravenhage. 

— Door den Minister van Waterstaat zijn benoemd: de civiel-
ingenieur J . C. Ankersmit, te Doetinchom, tot tijdelijk adjunct
ingenieur bij don bouw van een brug ovef de Oude Maas bjj 
Spjjkenisse, en de heer V H. A. Stel. te Assen, tot buitengewoon 
opzichter bij de vernieuwing van sluis I te Veenhuizen. 

— De Gemeenteraad te Schiedam benoemde tot tjjdelijke leeraren 
aan de burgeravondschool: 

in recktljjuig teekenen de beer A. Velsink, 
„ machine „ ., a A. C. Linschoten, 
„ hand „ » , M. Kramer. 

— De heer J . F. B. van Hasselt, technoloog te Zutfen, is be
noemd tot assistent in de bacteriologie aan de Polytechnische 
School te Delft. 

De beer A. Labrijn, hoofdopzichter bjj de maatschappij tot 
Exploit, van Staatssp., herdacht dezer dagen den dag waarop hjj, 
25 jaren geleden, als opzichter bij genoemde Maatschappij in 
dienst trad. 

— De Gemeenteraad te Rotterdam benoemde tot leeraar voor 
het rechtlijnig teekenen aan de Burger-Avondschool den heer A. 
Velsink. 

VACANTE BETREKKINGEN. 

Aspirant- ingenieur vau den Rijkswaterstaat. In den 
loop van September zal voor de vérvulling dezer betrekking een 
vergelijkend onderzoek plaats hebben. 

Tot dit onderzoek worden toegelaten Nederlanders, die een vol
doend examen als civiel-ingenieur hebben afgelegd aan de Poly
technische School te Delft, mits zij op 1 Januari e. k. niet ouder 
zjjn dan 28 jaar. 

Zij, die zich aan bet vergelijkend onderzoek wenschen te onder
werpen, moeten vóór 1 September daarvan aan het Departement 
van Waterstaat doen blijken bjj op zegel geschreven adres, be
vattende de vereisebte opgaven, (Zie „ St.-Crt." van 1 Augustus.) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden, ten gerieve van 
heeren geabonneerden, tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende britven.) 

Een practisch ontwikkeld bouwkundig opzichter zoekt, na vol
tooiing van zjjn tegenwoordige werkzaamheden, tegen einde Sep
tember plaatsing. Attesten van zijn verleden staan hem ten 
dienste. (2) 

INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAKVEREENIGING, 
MARNIXSTRAAT 3 6 0 , AMSTERDAM. 

1 Bouwk. teek., 23 j . , ongeh., / 6 0 . 
2 Opz.-teek, 23 j., ongeh., 28 j . , geh., / 6 0 . en ƒ 8 0 . 
1 Waterb.-opz., 27 j., ongeh., / 7 0 . 
3 Werktuigk. teek., 20, 22 , en 22 ]., ongeh., ± f 50, 

( 70 en / 60 . 
1 Construct-werkt., 37 j., ongeh., f go a / 1 0 0 . 
I Mont, van landb. werkt., 30 )., geh , minst. ƒ 9 0 . 
1 Mach., 26 j. , geh., [6$. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, « * , ^ 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Ruyterkade, A M S T E R D A M , Filiaal: 86 Kokiu. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleete Badinrichtingen. — Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, Wasehtafels, Urinoirs enz. — V E B W A B I I X K en V E J i T I L A T I B , 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer conenrreerende prgzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

Vervolg der Aankondigingen. 
D O N D E R D A G , 10 Augustus. 

Borculo, te 6 uren, in het café Weggelaar: 
het bonwen van een dubbel woonhuis voor G. 
en R. Bennink. 

V R I J D A G , 17 Augustus. 
Zutfen, te 11 oren, in het cafe' Groote: 

eenige verbouwing van het perceel no. 89 aaa 
de Tarfstratt. Aanw. 16 Aagustns, te 2 area. 

Z A T E R D A G , 18 Augustus. 
Seheemda, te 3 uren, in het gemeente 

huis: het bouwen vaa twee nieawe ichoolloka— 

I 
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len te Weeterlee en daarmede in verband itaande 
werken. Aanw. te Weaterlee 16 Aug. te 11 oren. 

DINSDAG, SI Augustus. 
Hathmen, te 5 aren, in het ststions-koffie-

huii van J. Mulder aldaar: het bonwen van 
een boerenwoning op bet erve „de Pot haar", 
met bylevering van bijna alle materialen. 

D O N D K H D A 6 , M Augustus 
Zutfen, te 11 aren, in bet logement „het 

'Wapen van Rnnrlo": het afbreken van eene 
behuizing en het bouwen van twee landbonwera 
woningen en een korenberg. 

DINSDAG, *H Augustus. 
Breukeleveen, te 12 uren, door het 

veenderij-beatuor in bet polderhuia: het ver-
nanweu (zooals afgebakend ia) van een vijftal 
doorvaarten in het westelijk boord der Midden-
Wetering. Inl. door den arch. J. Brouwer te 
Wilnie, den provinciaal veenderü-opz. te Breu-
kelen en door de bestuursleden E. van Ooatveen, 
A. OndhorT en G. Vlaanderen. (Zie advert, in 
dit no.) 

V R I J D A G , 7 September. 
Zwolle, te 12 uren, door den Commissaris 

der Koningin, aan het gebouw van het provin
ciaal bestour: het aanbrengen en onderhouden 
van beplantingen op de rijkswegen in de provincie 
Overysel in 5 percrelen. Inl. door den hoofding. 
Welcker aldaar en den ing. Van Loon te Almelo, 
die op 1, 3 en 4 September kennis geeft van 
het proces verbaal van aanwijzing. Ram. le perc 
ƒ995; 2e perc. ƒ1075; 3e perc. ƒ 1000; 4e perc. 
ƒ 1016; 5e perc. /<U5. 

V R I J D A G , 14 September. 
Middelburg, le 11 uren, door den Commis

saris der Koningin, aan het gebouw van het 
provinciaal bestuur: het aanbrengen van voor
zieningen tot uitbreiding der onderzeesche ver
dediging voor den mond der haveu a«n den 
Willempolder, behoorende tot de werken van de 
tramwegharens Tan het Zijpe. Inl. door den 
hoofding. Bekaar aldaar, den ing. Stoel te Goes 
en den adj.ing. Schill te Bruinisse. Ram ƒ7200. 

Vervolg der Uitslagen. 
Wommels, 8 A uit., door bnrgetn. en 

weth. van Hennaarderadeel: a. het heratellen 
en vernieuwen van een gedeelte straatweg in het 
dorp Spannum; ingek. 5 bilj., als: P. Prina, 
Sneek, f360; J. Akkerman, Leeuwarden, f 295 50; 
B. Leeman, Winaum, f 289; P. Vellenga, Spannum, 
f280; K. Nauta, Worn «iels, f267. Gegund 

b. het maken van een gemetselde ateenen kolk 
voor dc bergplaats vau feacaliën ta Kien onder 
Lutkewierum ingek 7 bilj., ala: P. Prina f550; 
S Swarta, Tjerkwerd, f 539; B. D. Leeman, 
Winsum, f464; V. J. Tim menus Vtena, f424; 
K. Nauta f 384; H. Lammertama, Bolaward, 
f286; S. M. Feitsma, Kien, f382.20. Gegund. 

c. het slatten van het Noordend ran het vaar
water „de Lange dam'' onder Spannum; ingek. 
2 bilj., als: M. Wijnalda, Arum, f790; S. F. 
de Boer, Pingjum, f 788. Gegund. 

Amsterdam, 8 Aug., door het departement 
van Koloniën. Laagste inschrijvers: 

40,000 K.G. gietijzer, Merrem en La Poite, 
Amsterdam, f2906; 1650 KG. bandijzer, 20,690 
K.G.etaafijzer, 5S-/5 K.G. plaatijzer, 1765 hoek
ijzer, Dikeina en Chabot, Rotterdam, f4936.80; 
2305 K G. ijzerdraad en 2325 K.G. staaldraad, 
Hotz en Co., idem, f786.46; plaatkoper, koper-
soldeer, koper, H. de Hena en Zn., idem, f 2251.48; 
koperdraad, meaaingdraad, measingplaat, messing, 
gaas, dezelfde, f 4419.98; geel-koperen pijpen, 
Gebrs. Abrahams, Den Haag, f2404.78; idem, 
H. de Heus en Zn, Rotterdam, f7998; 1000 
bladen blik, 3230 K.G. zink en 200 K.G. lood, 
A. D. Hamburger, Utrecht, f 1158.51; metalen, 
S. A. Vlea en Zn , Rotterdam, f785 10; koperen 
kranen en afsluiters, Ned. fabriek van brons-
werken, voorheen Becht en Dyserinck, Amster
dam, f 972 75; gasbuizen en fittings, C. Herzog, 
Nijmegen, f 1334.05; dit, gereedschap en schuur-
lianen, W. Horen en Zn., Oen Haag, f718.96; 
31 grasmessen, 106 hakmessen en 700 golloka, 
dezelfde, f520 06; 800 kolenschoppen, R. S. 
Stokria en Zn., Rotterdam, f760; dir. spijkers 
houtschroeven, draadnagels, klinknagels en schroef
bouten, Gebra. Van Thiel, Helmond, f 1409.93; 
50 K.G. klinkplaatjes, 1960 at. kop. duimpjes, 
72 haken, 12 at. kiatoverrallen, 60 st. ringen, 

overigen 

145 groa houtschroeven, C, Willeanaz, Amster
dam, f 471.86; 5600 at. yieren geapen, W. Hoven 
en Zn, Den Haag, f 148.40; 270 bedkoetaen, 
geen inschrijvers; 2500 waachblikken en 90 st. 
waterkitten, J. M.de Vries, Amsterdam, f 1171 50; 
3350 tirailleurlluitjes, Wed M. H. Songet, idem, 
f519.76; 660 dir. lepels. 700 dir. vorken en 
900 div. tafelmessen, dezelfde, f343.60; 27,200 
K G. gekookte lijnolie, F. Alberdingk en Zn,, 
idem, f 8704; 24,000 K G. ongekookte lijnolie. 
Wed. J. E. de Boer Jr. en Zn., idem, f7524; 
35,01,0 K.G. zware minerale lampenolie, J. L 
H. Smits en Co., id., f3020.60; 143 K G. sal
peterzuur en 526 K.G. zoutzuur, Jan Dekker, 
Worinerveer, f 199.06; 84l0 K.G. loodmenis, P. 
Schoon en Zn, Zaandam, I'892.50; 4000 pijp-
zwavel, Tb. W. Sanders en Co, Amsterdam, 
f281.20; diverae verfwaren, P. Schoen en Zn., 
Zaandam, 1570.03; idem, dezelfde, f 1544.33. 

Arnhem, 9 Aug., door burg. en weth.: het 
bouwen van een politiewachtpoat aan de Rijn
kade en van een wachtlokaal aan de gemeente
apotheek; ingek. 7 bilj., ala: J. F. A. Kersjes f2800, 
G J. Bnaaink f2737, G. J. Reindera f2569, 
Kresen en Waaaink f 2480, Mulder en Van Wesaem 
f 2392.50, J. A. hoenders f 2338, G. J. P. Zuider-
hoek, Oosterbeek, f 2210. Gegund. De 
te Arnhem. Ram. 12370. 

Spijk, 8 Aug., door den arch. P. Pothof, 
voor T. Hoving: het bouwen van een heeren
behuizing, onder bylevering van de benoodigde 
bouwstoffen enz.; ingek. 13 bilj, sla: S. Scheltena, 
Ouerschild, 1 12,800; R. Sleumer, Uitbuisen, 
f 12,100; G. Stuireuga, Warfu.n, f11,989; P. 
Dam, Raskwen, f11,970; G. Pastoor, Steden, 
f 11,815; A. Medendorp, 't Zant, f 11,790; J. 
Olt'ringa, üitbuistenueeden, f 11,740; R. Zeell', 
lienrum, f 11,650; B. Wildeboer, Tj.msweer, 
f 11,600; R. Wieringa, Llrum, f 11,595; J. Chvun, 
Meusiugewier, f 11,564; H. Nieland, Warfuiu, 
f11532; B. Bos, l 'ithuistermeeden, f 11,450. 
Gegund. Raming f11,150. 

Alkmaar, 9 Aug., perc. 1, vernieuwen van 
de hidderslraatsbrug, perc II, a maken vaneen 
yzcreu ophaalbrug bij den Dijk, b verplaatsen 
vau de poort van Bokke brug in perceelen en 
massa; W. l.amu.ers, Helder, maaaa f17,996; 
P. Berkhout, Medeinblik, 1 17 990; Spruit en 
Wills, Alkmaar, perc. I f8900. Niet gegund. 

's-Gravenhage, 9 Aug., door burg. en 
weth : hel verhouweu van het politiebureel aan 
de Nieuwe Haren; ingek. 18 bilj., als: 
A. Kerrebijn, 's-Gravenhage ƒ 25,785 
C. Bastiaausen idem „ 24.983 
J. Stell'eus, idem „ 24 900 
A. Gravesteiju, idem „24,230 
A Noordrjk en A. J . v. d. Vis, idem ,23,90.) 
A. C. Paaidekooper en Zunen, idem „23,800 
R. Posthurua, idem „ 23,500 
L. Hulsbos, Loosduinen ¥ 22,800 
G. K. Donker, 's-Gravenhage „22,600 
J. v. d. Klsaout Gz, Scheveningen „22,560 
C. v. Stuijveuberg, Louaduinen „22,080 
H. F'. Smelting en I, J. M. Knaap 

's-Gravenhage „ 22,000 
M. Donk, idem „ 21,740 
W. P. Teeuwisse, idem „21,300 
A. Kos Koolhaalder, Rotterdam „ 20,000 
A. de Haan, 's-Gra-enhage „ 19,879 
M. A. J. Taverne, idem „ 19,385 
J. L. Meaker en C. de Koning, idem „ 15,730 

Heagelo, 9 Aug.: het bouwen van een 
Nutsspaarbankgebouw; ingek. 11 bilj., als: B. 
G. Markslag / M245, G. J Beltman / 7983, 
Gebrs. Eijsink / 7942, H. Steggink ƒ7567, J. 
Kleerebezem ƒ7519, Gebrs. Thomasson ƒ7347, 
W. A. Vüllink ƒ7280, J . Muller /7280. G. H. 
v. d. Enck / 7180. G. Ribberink ƒ6940, Van 
den Berg en Kolenbrander ƒ6889. Allen te 
Hengelo. 

Middelburg, 10 Aug, aan het gebouw van 
het prov. bestuur van Zeeland : het maken en 
inhangen van een paar ijzeren deuren voor de 
o jat schutsluis te Sas van Gent. Laagste inschrij
ver : De Vries Kobbe en Co., Gorinchem, f 7980. 
Raming f6960. 

2o. het leveren en storten van 1475 S. T. 
gewone en 1475 S. T. afval van Belgiache of 
baaaltateen tot verdediging van den oever voor 
T'erneuzen. Laagste inschrijver P. A. v. d Velde, 
Ternenzen, f8875. Raming f8900. 

Amsterdam, 10 Aug., door de naanilooze 
vennootschap Mij. tot Exploitatie van Mechani

sche Vervoermiddelen „Holland": het uitbreiden 
van de remiae met garde-meuble en het houwen 
van een machinekamer met smederij en bijkomende 
werken aldaar; ingok. 27 bilj., ala: C . Kater 
f86.666; F. de Bruin enL.v.d Schaar f86.500; 
A J. v. Liemt f 86,270; Reinders en Van 't Ende 
f 36,240; N. G. Wond f36,200; M Deutekom 
f86,186; B. de Bruin f36,100; J. A. Kiel en 
M. v d. Bosch f36,998; Timmer en Farstner 
f 86,888; Th. Ligtbart f 35,690; F Sysliog 
f35,200; A. Klijnsorge f34,900; P. Schmidt en 
E. Hermans f34,790; C. de Vilder f34.627; W. 
Uitslsger en C. P. Krnize f34,600; B. Cruijlf 
en G. J . Hofmeijer f84.000; A. van Slingerland 
f33,960; W. Greve f33.956; L. G Hiller en 
A. P. Roosen f83,950; I. N Hendrix f33,700; 
J. v. Ooatveen f 33,645; R. Cruijtt en Zoon 
f33,543; J . Koster f32,582; Gebrs. Terlingen 
f32,600; H. C. Dorlas f32,399; D. W. Diepen-
broek f32,070; F. Luijten f28,988. Allen te 
Amsterdam. 

Groenlo, 10 Aug.: het bonwen van een 
pskhnia met kantoor en zouterij. op een terrein 
gelegen nabij het station der H S.-M. aldaar, 
voor rekening van de Firms I. Mogsndoril' en 
Zoon aldaar; ingek. 7 bilj., als: H. A. Hil-
bers, Groenlo, f6590; 1). Jansen, Aalten, 
f5999; B. A Hilbera, Groenlo, f5800; B. Hu
bert, Deventer, f 5650; J. A. r. Linschoten 
f 5634; Th. H. Nales, Groenlo, f5167; L. A. 
Buve, idem, f3987. 

'a Gravenhage, 10 Aug.: aan het depart, 
van waterstaat, handel en nijverheid: lo. het 
uitvoeren van onderhoudswerken aan lijnen langs 
den Oosterspoorweg tnsschen Amsterdam en 
Amersfoort en het byspannen fan één draad 
tusschen deze plaa'sen (herbesteding); ingek l 
bilj. als: G. Alblas, Waddinksveen, f3200. Ram. 
f2447. 

2o. het bijspannen van vier draden aan de 
palen der lijn langs deo Staatsspoorweg tusacheu 
's Graveuhaze en Zevenhuizen en het uitvoeren 
vau onderhoudswerken aan die lijn; ingek. 3 bilj., 
als: G. Alblas f2600; W. J. van Dort, Rotter
dam, f 1968; H. J. Broekema, Aaseu, f 1887. 
Kam. f1943. 

3o. het herstellen en verbetereu van lijnen 
in de provinciën Overijssel en Friesland; ingek. 
3 bilj., als: J. J . Snwijn Dzn., Leeuwarden, 
f1284; H. van Dijk, Hattem, f1078; H. J. 
Broekema f 1075. Ram. f1115. 

4o het herstellen en verbeteren van lijnen 
in de provincie Noordholland; geen bilj. inge
komen. Ram. f4166. 

5o. het bijspannen van twee draden aan de 
palen der lijn langs den Ootterspoorweg, tusschen 
Hilversum en Amersfoort, en het uitvoeren van 
onderhoudswerken aan die lijn; ingek. 2 bilj., 
ala: W. van Dijk, Utrecht, f2567; G. Alblaa 
f2460. Raming f2015. 

MKDRDERLIMGEST. 
'a-Gravenbage. Het werk, bestaande in 

het bouwen van een Sanatorium te Hellendoorn 
voor de Vereeniging tot oprichting en exploi
tatie van Volka-sanatoria voor dorstlijders in 
Nederland, is gegund aan de Gebr. de Vries, 
aannemers te Oldeholtpade (Fr.), voor f99,875. 
(De begr. van den architect was f 105,000.) De 
levering van het beton- en monier-werk is opge
dragen aan de Ainaterdamscbe Maatschappij voor 
monier- en betonwerken voor f17,325. 

B. en W. van Zwolle hebben omtrent de aan
besteding van het maken van een kaaimuur 
langs het terrein der gaafabriek, aan de Achter
gracht, besloten de uitvoering van dat werk aan 
te houden en in het voorjaar van 1901 dat 
werk te herbesteden. 

Zutfen. De Gemeenteraad van Zutfen heeft 
een crediet toegestaan van ƒ 137,000 ten behoeve 
van de aanschaffing vsn een nieuwen gsahonder 
met „tiachbodenbaasin', voor het bonwen van 
4 ovens, elk met 9 retorten enz. 

Teseleu. Het bouwen van een villa, onder 
beheer van den bouwk. J. C. O. Camman, is 
opgedragen aan de heeren Ch. Verhaagh en G. 
v. Dijk aldaar, voor ƒ23,700. 

Polsbroek (Utr) Het bouwen van een 
bijzondere school met onderwijzerswoning ia 
gegund aan den op één na laagsten inschrijver 
T. de Bruin, te Polsbroek, voor ƒ4280. 

Ter drukkerij der Xaamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 
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R o m e. 

volg van bladz. 253.) 
Zuidwaarts ligt de Aventijnsche heuvel, waar een 

nieuwe buurt is geprojecteerd ; de liefhebberij van de 
speculatiebouwers is echter nog nihil. Drie kerken 
staan er reeds, zoodat er voor de geestelijke beboet
ten der bewoners in hope overvloedig gezorgd mag 
heeten. De eerste, aan Santa Sabina gewijd, is een 
oud-christelijke basiliek uit de 5e eeuw. Ook hier heb
ben latere verfraaiingen plaats gevonden, doch de an
tieke /.tuien zijn nog ongeschonden bewaard. Boven 
den ingang zijn twee mozaïeken uit den tijd der stich
ting aanwezig. M e n wil , dat zij het Jodendom en het 
Heidendom voorstellen. Misschien zijn Tiet wel heili
gen ; in Ie figuren is nog veel, dat aan de laat-Ro-
meinsche kunst doet denken. De beide andere ker
ken, Sant' Alessio en Santa Mar ia Avent ina zijn niet 
zeer belangrijk ; de laatste heeft een iSe eeuwsch ka
rakter. 

Vérde r op langs oen Tiber is een nieuwe wijk ver
rezen. Het is blijkbaar geen weelde-kwartier. De hui
zen, echte woonkazernen, zijn dikwijls onvoltooid, of
schoon er zich toch menschen in genesteld hebben. 

• J£en schot dreunt in de verte; daarmede kondigt 
de' Engelenburg den middag aan. Overal beginnen 
de klokken het Angelus te luiden. Ik neem een rij
tuig, en laat mij naar de Piazza Colonna brengen. D e 
plechtigheid in de St. Pieterskerk is geëindigd en 
overal zie ik scharen van pelgrims, die door hun her
ders geleid, de stad doorkruisen. 

Tegen drie uur begaf ik mij weder op het pad. He t 

Corso, des morgens zou verlaten, wemelde nu van 
wandelaars en rijtuigen. Zuidwaarts gaande bereikte 
ik de Piazzo Venezia, een der drukste pleinen der 
stad. Hier is het midden van de Y w Nazionale, die 
de stad als een tamelijk breede boulevard, van liet 
oosten naar het westen doorsnijdt. Haar oostelijk 
deel is geheel nieuw na [8/0 aangelegd, haar weste
lijk deel werd verkregen door het verbroeden van 
smalle straten'; die verbreeding heeft ten gevolge ge
had, dat vele bekende gebouwen nu op een afstand 
-»ezieii kunnen worden. Maar niet altijd wordt het 

effect daardoor verhoogd. 
Electrische trams, omnibussen, rijtuigen aller

lei soort geven aan de V i a Nazionale een grootsteedsch 
karakter. Het Palazzo di Venezia ziet verbaasd op dit 
moderne gewoel neder. D i t 15e ceuwsche paleis heeft 
niet, zooals de naam zou doen denken, een Yene-
tiaansch, doch veeleer een Florentijnsch karakter. De 
gevels zijn slechts van betrekkelijk kleine vensters 
voorzien ; de lijst, op consoles vooruitspringende en 
door tinnen gekroond, heeft overeenkomst met die 
van het Palazzo Vccchio te Florence. Slechts het ont
breken van rustiekwerk onderscheidt dit gebouw van 
de paleizen aan de Arno. Het paleis dient als verblijf 
voor den Oostenrijkschen gezant bij het Yaticaan, en 
kan niet bezichtigd worden. Alleen de binnenplaats 
is toegankelijk ; hier is de architectuur op die van het 
Colosseum geïnspireerd. Dat de gezant het geheele 
paleis zou bewonen, geloof ik niet. Vermoedelijk wor
den de meeste vertrekken ongebruikt gelaten. 

Het westelijk gedeelte van de V i a Nazionale heet 
Corso Vi t tor io Emanuele. O p den hoek van de V i a 
del Corso, in het Palazzo Buonaparte, houdt de Ne-
derlandsche gezant bij het Italiaansche hof verblijf. 
Ook hij schijnt maar een deel van dit gebouw te ge
bruiken. Het overige is door kantoren en magazijnen 
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in beslag 
ik aan den e 

Dit paleis is, 
zonder merkwaardig. 

liet Nederlandsche wapen zocht 
revel te vergeefs. 

wat zijn architectuur betreft niet bij
en het Het Palazzo Grazioli 

dan volgen, dagteekenen uit het 
/•*. i _ v . i i v \ ; voor dien tijd zijn zij bijzonder 

; van vormen. 
groote kerk, met haar voorgevel naar een klein 

Palazzo Altieri, die 
laatst der I je eeuw 
stren 

De 
plein gekeerd, is de vermaarde Gesü, de voornaamste 
kerk der Jezuïeten, door Vignola ontworpen. Reeds 
te Bologna had ik dezen architect als een uiterst be
gaafd kunstenaar loeren waardeeren. Hier toont hij 
zich een scheppende geest. 

Want de plattegrond, één beuk, die in een absis 
eindigt, geflankeerd door kapellen, waarvan er twee 
als het wan- een kruisbeuk vormen, waaruit de koe
pel voorkomt, is het schema geweest, dat door al de 
latere bouwers van kerken werd gevolgd. Bij de be-, 
oordeeling van het interieur moet men bedenken, dat 
de ri)ke, misschien wel al te rijke versieringen pas 
in de 17e eeuw zijn aangebracht, en dat Vignola, 
had hij zijn work kunnen voltooien, zeker aan sober
der decoratie de voorkeur zou hebben gegeven. 

Het is hier alles marmer, verguldsel en schilder
werk w-at men ziet. Het gewelf van het schip en de 
koepel prijken met fresco's, die al de eigenaardighe
den van den Barokstijl vertoonen. Daar zweven aller
lei heiligen in fladderende gewaden. De schilderingen 
hoven de altaren der zijkapellen hebben omlijstingen 
zóó rijk, dat zij daardoor haast op den achtergrond 
genaken. 

De pracht bereikt haar toppunt niet aan het hoofd
altaar, dat den Verlosser gewijd rs doch aan het al
taar van den H. Ignatius, in den linker dwarsbeuk. 
De zuilen zijn hier van lapis lazuli en brons; boven
aan is de H. Drieëenheid verbeeld. Tusschen de figu
ren van God den Vader en Christus is de beroemde 
wereldbol van lapis lazuli gepaatst, ene doorgaat voor 
het grootste stuk van elezen kostbaren steen dat be
kend is. 

Overal is de rijkdom dus gezocht in de grondstof 
ten, en hierin onderscheidt zich de 170 eeuw van hare 
voorgangsters, die aan eenvoudiger materialen genoeg 
hadden. Moet daarom nu aan het interieur alle waar
de ontzegd worden, zooals de schrijvers over kttnst-
geschiedenis doen? Ik geloof, dat zij dwalen. Want 
tie kerk heeft wel het Karakter van haar tijd ; zulke 
rijke decoraties vielen toen in den smaak. De kun
stenaars, die ze maakten, waren mannen van groot 
talent, en wij doen al heel dwaas, als wij hun werk 
minachten, alleen omdat het anders is dan dat van 
vroeger. 

Wanneer men nu den Corso Vittorio Kmanueie 
volgt, elan ziet men weldra, den koepel van Sant' An
drea della Valle, een kerk, die hetzelfde systeem der 
Gesu vertoont, doch minder rijk versierd is. Een 
schilder uit de school van Bologna, Domenichino, 
heeft in den koepel fresco's aangebae lit, die de vier 
evangelisten voorstellen, en terecht beroemd zijn. Om 
tie hoofdfiguren zijn nog allegorische vrouwen en kin
eleren geschikt. Wanneer men de spieren wat forsch, 
de houdingen wat overdreven vindt, ja het geheel 
misschien meer heidensch dan christelijk oordeelt, 
dan moet men bedenken, dat het geloof dier dagen 
in zulke voorstellingen behagen schepte en bevredi
ging vond. 

Aan de overzijde volgt nu een der vermaardste ge
bouwen van Rome, het Palazzo Massimi alle Colon
ne. Baldnssare Peruzzi is de ontwerper. Vroeger stond 
het aan een nauwe, kromme straat, en het moet toen, 
wat zijn gevel betreft, beter voldaan hebben dan 

thans, 
achtie 
Het paleis 
maar op 
Van d 
merkt 

is 

Het open portiek met zuilen lijkt nu kinder-
•erhouding tot de omgeving ten minste, 

is bewoond, en dus niet te bezichtigen, 
le binnenplaatsen heeft men vrijen toegang. 

Van de onregelmatigheid, die het bouwterrein heeft, 
'men hier niets. Peruzzi zette zijn plattegrond 

uitstekend 111 elkander. Zijn details, ofschoon eenvou
dig, hebben toch wel distinctie ; zeer eigenaard a 

de aanleg van de galerijen om de groote binnen
plaats. Op de Dorische zuilen rusten namelijk tonge
welven, die door de hoofdgestellen gedragen worden. 
Deze tongewelven zijn met bijzonder rijke stuervver-
ken versierd, en zij openen zich door langwerpige ven
sters, naar de binnenplaats. 

Tegenover dit gebouw ligt het Palazzo Linotte, 
eveneens door Baldassare Peruzzi ontworpen. De gevel 
is ten deele in rustiekwerk behandeld, en de vensters 
hebben kroonlijsten en frontons. '1 crwijl dit paleis 
slechts zeer bescheiden afmetingen heeft, is daaren
tegen de iets verder liggende Cancelleria een reus
achtig gebouw. Beide paleizen hebben echter in zoo
verre overeenkomst, als zij een meer Florentijnsch 
dan Romeinsch karakter bezitten. Peruzzi was uit Sie
na afkomstig ; Bramante, die de Cancelleria ontwierp, 
uit Urbino. Het is echter aanstonds te zien, dat zij 
zich onder den invloed der Florentijnse he architecten 
moeten hebben gevormd. 

I )e Cancelleria is een paleis, dat een groote kerk, 
San Lorenzo in Damaso bevat. Van buiten is dit niet 
te zien, want de architectuur, rustiekwerk met Korin-
thisehe pilasters op ele beide bovenste verdiepingen, 
zet zich ook voort daar waar zich de kerk bevindt. 
Maar Vignola heeft de kerkingang van een fraai por
taal voorzien, Domenico Fontana vertoonde zijn kunst 
aan don ingang van het paleis zelf. Vignola is beter 
111 overeenstemming met tie are 
dan zijn vakgenoot. 

Bramante heeft zich van bijzonder fijne details be
diend. Hij ontwierp dit paleis vóór 14<J5, toen hij 
nog te Milaan werkzaam was, en meestal slechts klei
ne gebouwen had uitgevoerd. Bij een gevel als deze, 
bijna 90 M. lang en wellicht 25 M. hoog, zouden meer 
sprekende vormen beter voldaan hebben. Volgens een 
opschrift in een der friezen heeft „Raphael Riarius Sa-
vonensis" het gebouw gesticht. In één opzicht wijkt 
het van de Florentijnse he scheppingen af. De boven
ste kroonlijst toch is niet in verhouding tot den ge
beden gevel, doch slechts in overeenstemming niet 
de bovenste pilasterorde ontworpen. Daardoor is zij 
te onbeteekenend, ofschoon Bramante haar van con
soles voorzien heeft. De binnenplaats met haar arca
des maakt eon groolsehen indruk. 

Een weinig verder trekt de gevel van Santa Maria 
della Vallieella, ele Chiesa Nuova, door den H. Filip-
po Neri in 1550 gesticht, mijn aandacht. Martino 
Lunghi is de ontwerper. Hij heeft zich niet om den 
basilikalen aanleg van de kerk bekommerd, doch aan 
het geheel de volle hoogte van den middenbeuk ge
geven. De omlijstingen der portalen zijn in den geest 
van den Barokstijl. Het geheel wordt afgedekt door 
een kolossaal frontispies. De kerk is van binnen rijk 
met stuc versierd. Het klooster, dat bij de kerk be
hoorde, doch thans voor wereldlijke doeleinden wordt 
gebezigd, is door Francesco Borromini sinds 1650 ge
bouwd. Er is misschien geen architect geweest, die 
door het nageslacht zoo werd miskend als deze. Bor
romini geldt als den bederver der bouwkunst, omdat 
hij een zeer persoonlijke opvatting had, en zich van 
de bestaande overlevering had losgemaakt. Doch hij 
was inderdaad een ongewoon geniaal man, die door 
zijn tijdgenooten zeer werd bewonderd. De venster-

hitectuur gebleven 

omlijstingen van den kloostergevel geven, niet min
der dan het uit rechte en gebogen lijnen samenge
steld fronton, van zijn groote vindingrijkheid blijk. 

Een reis naar Rome is wel geschikt om den archi
tect van het vooroordeel tegen het werk der 17e en 
iSe eeuw af te helpen. Hoe is dat vooroordeel ont
staan ? De Duitschers, die over kunst schreven, ein
digden hun beschouwingen met de helft der iöe eeuw, 
wat de bouwkunst van Italië betreft. Zoo zij, wat 
volgde, nog vermeldden, dan was hel slechts, 0111 er 
in weinig woorden hun afkeer van te kennen te geven. 
Maar wie Rome bezocht heeft, oordeelt anders; hij 
keert terug vervuld met bewondering voor de groote 
talenten, die, tot in het laatst der iSe eeuw, elkan
der daar onafgebroken hebben opgevolgd. 

Zoo was ik dan weer aan den Tiber gekomen. Het 
liep tegen vijf uur, en ik besloot, nog oen bezoek aan 
de St. Pieterskerk te brengen. In den Borgo Nuovo 
was het nu veel minder druk dan 's morgens, ofschoon 
er nog altijd hooi wat pelgrims'op de been waren. E r 
was nu meer gelegenheid eens rond te zien. Ongeveer 
in het midden der nauwe straat verhief zich Brainan-
te's Palazzo Giraud, in zijn architectuur een herha
ling, doch op kleiner schaal, van de Cancelleria. De 
binnenplaats hoeft geen zuilen, doch vierkante pijlers. 
Het is jammer, dat de toegang naar de/e binnenplaats 
in de iSc eeuw naar den smaak des tijds werd ver
anderd. 

E n andermaal vertoonde zich de Piazza di San Pie-
tro. nu zonder ele opdringende scharen der pelgrims, 
maar toed 1 altijd nog met heel wat verkeer. 

Wanneer ik te Rome ele baas was, dan liet ik de 
huizen tusschen den Borgo Nuovo en den Borgo Vec-
chio wegbreken, om zoo een broeden weg te verkrij
gen, die de Piazza di San Pielro met den Tiber ver
bindt. De St. Pieterskerk zou dan veel meer effect 
maken. Want hoe groot het plein ook is, als men 
tegen de huizen aan de overzijde gaat staan, ziet men 
van den koepel der kerk bijna niets. Dat, op ele foto-
grafiën althans, een stuk van den koepel zich ver
toont, komt daardoor, dat ele toestellen o p de daken 
der huizen geplaatst werden. 

De kolonnaden van Bernini zijn wel mooi ; /ij doen 
den gevel der kerk goed uitkomen. Ook de obelisk 
en de beide fonteinen voldoen uitstekend. Maar het 
Vaticaan doet schade aan het effect. Want de hoog
gelegen gebouwen, die dit paleis vormen, hebben, van 
het plein gezien, niets decoratiefs. 

De schrijvers die de geschiedenis der beeklende 
kunsten hebben te boek willen stellen, spreken zonder 
onderscheid een zeer afkeurend oordeel uit over den 
gevel van ele St. Pieterskerk. En er zijn op deze 
schepping van Carlo Maelcrna wezenlijk gegronde 
aanmerkingen te maken. Het attiek, niet zijn beide 
eindbekroningen en zijn al te groote verscheidenheid 
van vensters, die met minder groote verse heidenheid 
van de openingen, tusschen de reusachtige Korinthi
sche orde zijn aangebracht, dit alles werkt storend. 

Maar, wanneer men daar zoo op het plein staat, 
en deze opmerkingen maakt, dan rijst tevens de vraag 
hoe de gevel dan wel had moeten gemaakt worden, 
om deze gebreken niet te vertoonen. Maderna was 
niet vrij, en door de groote lijnen van Michelangelo's 
koepel aan banden gelegd. Hij heeft zich in vele op
zichten aan den gevel, die door Michelangelo gepro
jecteerd was, gehouden. De wensch van den paus 
om boven de eigenlijke voorhal, een loggia te heb
ben, belette het volledig uitvoeren van dit oorspron
kelijke plan. 

Reeds in de 17e eeuw zag men in, dat aan den 
gevel wat ontbrak. Bernini breidde hem met twee 

traveen uit, en wilde daarop torens plaatsen. Een daar
van, naar de zijde van het Vaticaan, kwam gereed, 
doch moest weer worden afgebroken, omdat cie fun
damenten te zwak bleken. Deze torens zouden zeker 
tot verhooging van het effect hebben bijgedragen. 

De voorhal van de St. Pieterskerk is liet gebouw-
wel waardig. De' muren zijn met Ionische zuilen en 
pilasters versierd. Een bijzonder rijk gewelf dekt 
het vertrek. Aan de lieide zijden vindt men pavil
joens, door een hek van de hal gescheiden ; daarin 
zijn ruiterstandbeelden uit de 1 7e eeuw geplaatst, die 
ele reusachtige verhoudingen der zaal goed doen uit
komen. 

Ter gelegenheid van het jubeljaar is de porta san-
ta, ele noordelijkste van de vijl ingangen der kerk, 
die, sinds Leo XII haar in 1SJ5 toemetselde, geslo
ten bloot, door Leo XI11 weer geopend. Boven dezen 
ingang is vermeld, wanneer jubeljaren gevierd wer
den. 

De geloovigen knielen op den drempel, velen jais-
sen hem zelfs. De ïiimder geloovigen gaan zonder dit 
ceremonieel ele kerk binnen, langs twee dorpelwach
ters, in witte koorhemden. 

f.r is veel kwaad san het inwendige der Pieters
kerk gezegd. Maar ik wil wed erkennen, dat het groo-
ten indruk op mij maakte. De kerk is misschien geen 
erk, zij is mogelijk moor een, geelenkteeken, maar 

zij is een meesterstuk, liet gebouw is grootsch-, maat
niet hinderlijk kolossaal ; het is versierd, maar zon
der overlading. De tongewelven, de koepel zijn prach
tig van verhoudingen. De vergulde caissons, de en-

eden van wit marmer, de praalgraven, alles past uit
stekend bijeen. Zells de tabernakel van Bernini, waar
over ele kunslbeschrijvers zich altijd zoo verontwaar
digd loonen, doelt in mijn bewondering, nu de' zon
nestralen, die door den koepel vallen, hem vergulden. 

Een stichtende werking heelt dit inwendige ech
ter niet. Vele pelgrims uit het noorden, gewend aan 
ele geheimzinnige schemering hunner ïuiddeneeuwsche 
kerken, zullen zich in deze helderheid, deze haast hei-
densche pracht slechts vveini >- gesticht hebben ge
voeld. 

De kerk is zóó groot, dat men er niets van merkt, 
of er hier of daar dienst gedaan wordt. Zelfs de ruw 
houten tribunes, die bij de plechtigheid van heden 
morgen gebruikt zijn, om den gunstelingen van hi't 
Vaticaan een zitplaats te verschaffen, merkt men haast 
niet op. Stoelen, banken of andere zitplaatsen ont
breken overigens geheel. 

Vóór het altaar van Bernini leidt een breede mar
meren tra]) naar de ervpta, waar de sareophaag van 
den H .Petrus staat. Tal van zilveren lampen branden 
daar. De pelgrims liggen op de kniën. En als zij 
hier hun gebeden verricht hebben, dan gaan zij naar 
het bronzen beeld van den heilige, dat onder een 
baldakijn tegen den noordoostelijken pijler van den 
koepel is geplaatst. De heilige is in brons gegoten 
en zit op een stoel van wit marmer. De rechtervoet 
steekt iets buiten het voetstuk uit, dat ongeveer 1.40 
M. hoog is. Sinds eeuwen reeds zijn de geloovigen 
gewoon de groote teen te kussen, en het brons is 
door die voortdurende huldebetuigingen reeds zeer af
gesleten. Het beeld gaat door voor een werk uit den 
oud-ehristelijken tijd. Maar inderdaad is het een 
voortbrengsel van de 12e eeuw, en eerder een afbeel
ding van Christus dan van den apostel. 

De kerk bevat talrijke kunstwerken. Michelange
lo's vermaarde Piëta is in een kapel aan de noordzij
de, boven een altaar geplaatst. De verlichting laat veel 
te wensehen over, en de twee bronzen engeltjes, die 
Maria een krans opzetten, zijn toevoegsels, die hoe 
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eer lioc liever 
D e graftecki m-n 

verwijderd behoorden té worden, 
der pausen, die overal tegen mu

ien of pijlers geplaatst zijn, geven een overzicht van 
t.e beeldhouwkunst van de 15e tot de 19e eeuw. Gre-
gorius X Y I is de laatste paus, die hier begraven ligt. 
Want het stoffelijk overschot van Pius I X werd in 
San Lorenzo buiten de veste bijgezet. 

.Antonio Pollajuolo, dc Plorentijn, opent de rij niet 
de graftcckenen voor Sixtus I V en Innocentius V I I I . 
In de bronzen beelden herkent men den invloed van 
Donatello. Zi j zijn misschien wat al te hard van lijnen, 
doch karakteristiek gedaan. 

Het monument voor Paulus III is ccn werk van 
(lUglielnio della Porta, die ccn volgeling van Michel
angelo was. Twee \ rouweligiuen in liggende houding, 
zijn bijzonder fraai. Het moet worden betreurd dat 
men ccn der twee, omdat zij wat weinig gekleed was, 
111 ccn zinken draperie heeft gehuld. 

Reeds geheel 111 den Barokstijl is het grafteeken 
voor Grcgorius X I I I , dat in het laatst der iOe eeuw 
werd gemaakt. Ook hier / i | n weer twee vrouwen naast 
de eigenlijke tombe geplaatst, doch nu in fladderen
de gewaden gehuld. In den/elfden geest is het monu
ment voor l ' rbanus YI1I en dat voor Alexander Y I I , 
beiden door Bernini. De houding der figuren is eenigs
zins theatraal, de spieren der mannen komen sterk 
uit, terwijl de vrouwen zich door ccn wcekc zinnelijk
heid onderscheiden. Deze opvatting blijft bestaan tot 
ver in de 18e eeuw. Zelfs liet monument van Bene-
dictus X I Y , die in 175K stierf, is nog in dien geest, 
maar het grafteeken voor Clemens X I I I is in een 
gansch anderen trant. Canova heeft het gemaakt De 
decoratieve behandeling van vroeger is nu achterwege 
gebleven, ook de symmetrie werd verlaten. L i n k s 
slaat ccn vrouw, die het geloof moet voorstellen. Haar 
gezicht heelt die zoet-sentimenteele trek, waaraan 
men ('anova's werk aanstonds herkent Rechts zit een 
niet minder sentimenteel jongeling, die een fakkel 
uitdooft. Het best is wel de knielende figuur van den 
paus, die het monument bekroont. De monumenten 
van Pms VI1 en Grcgorius X Y I zijn in denzelfden 
geest behandeld. 

Het ging nu tegen den avond. Ik nam een rijtuig, 
0111 de pantoffelparade langs het Corso en den Monte 
Pincio mede te maken. Het was daar zóó vol, dat de 
rijtuigen slechts langzaam vooruit konden komen. 
Voor het café Aragno vooral heerschte veel drukte. 
O p het trottoir /aten dames en heeren ijs te eten, 
"ingeven door een menscheninassa, die het eten met 
belangstelling gadesloeg. 

Eindelijk kwam de Piazza del Popoio in het ge
zicht, een der meest bekende pleinen van Rome, dat 
ik later nog eens ben gaan bezien. E n nu ging het 
rechts 0111, den Pincio op, waar zoo mogelijk nog meer 
rijtuigen en voetgangers waren. De heuvel is fraai 
heplant en van het terras geniet men een der heer
lijkste gezichten op de eeuwige stad. Een militaire 
kapel gaf eerst Schubert's „Rosamunde" , daarna een 
fantaisie op „Lohengr in" ten beste. Doch niemand 
luisterde er naar. De naar den laatsten smaak geklee-
de heeren hadden het veel te druk met de wel mo
dern, maar wat opzichtig uitgedoste dames, dan dat 
zij aan de muziek eenige aandacht zouden hebben 
kunnen schenken. 

Ook voor het prachtige panorama, dat naar het 
westen toe zich opende, had niemand oog. E n toch 
trekende de St. Pieterskoepel zich daar reusachtig 
tegen den avondhemel af, geflankeerd door den E n 
gelenburg en den Monte Mario, terwijl, meer op den 
voorgrond, kerken en huizen een uiterst schilderach
tig geheel vormden. 

Langs de villa Medici , den zetel van de Academie 
de Rome, wandelde ik nu naar Santa Trinita dei M o n -

hooren. Toen ik ech-ti, om het zingen der nonnen te 
ter de kerk, die stampvol was, binnentrad, liep de 
dienst reeds ten einde. De menschen gingen naar bui
ten, é n toen ik bij het vermaarde fresco van Daniele 
da Yolterra, de afneming van het kruis, gekomen was, 
en daar een vluchtige blik op had geworpen, werd 
ook mij beduid, dat de kerk gesloten zou worden en 
ik mij had te verwijderen. Zooveel zag ik, dat het 
werk zeer door den tijd geleden heeft. Maar het is 
toch wel merkwaardig, want Michelangelo heeft het 
ontwerp gemaakt en Rubens heeft er zich op ge
ïnspireerd voor de beroemde schilderij te Antwerpen. 

Ik daalde nu de Spaanschc trap af, 0111 weer het 
Corso te bereiken. E n ik bewonderde dit achttiende 
eeuwsche werk, waarbij op zoo meesterlijke wijze ge
bruik is gemaakt van de ongelijkheden, die het ter
rein opleverde, om door terrassen, balustrades, obelis
ken en vazen een even monumentaal als decoratief 
effect te bereiken. Innocentius X I I I , die dit werk door 
Alcssandro Speechi liet uitvoeren, heeft Rome een 
zijner schoonste gedenkteekenen geschonken. 

Den volgenden dag had ik voor een bezoek aan 
het Yaticaan bestemd. De verzamelingen zijn echter 
pas tc Iic-ii uren toegankelijk, cn zoo had ik een paar 
ochtenduren beschikbaar, die ik gebruikte, om de 
buurt, tusschen dc Piazza Colonna en den Tiber te 
doorkruisen. 

Het eerst richtte ik mijne schreden naar het lang
werpige' plein, als Piazza Navona bekend. De weg 
daarheen leidt langs dc Sapicnza, de universiteit 'van 
Rome, in het laatst der i(>e eeuw door Giacomo della 
Porta gebouwd. D e vertrekken zijn om een langwer
pige binnenplaats geschikt, en de vormen eenvoudig 
doch waardig. Maar Borromini, die ccn halve eeuw 
ater dc kerk Sant' Ivo aan dit ensemble toevoegde, 
sloeg een gansch ander accoord aan. D e kerk vormt 
in plattegrond een gelijkzi jdigen driehoek, welks hoe
ken door nissen vervangen zijn ; tegen ieder der zi j 
den is een diepere nis aangebracht. De koepel rust 
op een trommel, die in plattegrond uit zes cirkel-
segment en werd samengesteld en draagt een rijk
versierde lantaarn, met ccn schroefvormig gewonden 
spits daarop. Het geheel is rijk en schilderachtig, en 
ccn der meest oorspronkelijke werken der 17e eeuw. 
E n toch wordt in de kunstgeschiedenis deze kerk óf 
niet genoemd, ?>f met een enkel woord als barok ge
brandmerkt ! 

(Wordt vervolgd.) 

U I T P A R I J S . 
W e l E d Gestr. Heer ! 

Tot dusverre heb ik U E . nog niet veel van het 
eigenlijk congres medegedeeld. He t tochtje naar 
Chant illy was mij best bevallen, doch ik begreep, dat 
dit niet tot de eongreswerkzaamheden gerekend kon 
worden. Later bemerkte ik, dat werken op een con
gres heel wat anders w i l zeggen. 

Mi jn collega, mede-congreslid, kwam mij den vol-
dag halen en wij stapten naar de Ecole des 

Beaux-Arts. Vreemd dat wij dit gebouw, waarnaar 
ik zoo had moeten zoeken, nu zoo gemakkelijk von
den. He t ei van Columbus! 

A l s ik mijn collega, die zijn talen uitstekend mach
t ig bleek, niet gehad had, was er van mijn congres-
werkzaamheid zeker bedroefd weinig terecht geko
men. W i j waren reeds bijzonder vroeg in de zaal, 
waar ik twee dagen geleden den slaap des rechtvaar-

genden 

werd. W i j bekeken de beschildering eens, die daar 
door zekeren Paul Delaroche is aangebracht D i t 
schilderwerk wordt heel mooi gevonden, maar ik 
moet zeggen, dat ik die naakte juffrouw op haar hur
ken daar onder al die heeren wel wal ongepast acht
te. Zoo iets zou men bij ons niet toelaten. 

D e zaal begon zich langzamerhand tc vullen ; ik 
werd voorgesteld aan een heer, die secretaris van hel 
congres scheen, en die den mij wat zonderling k l in 
kenden naam van Poupinel droeg. H i j zei eenige 
vriendelijke woorden tegen mij, en ik maakte mijn 
deftigste buiging. 

N u sringen wij aan het werk, en hard ook. W i e 
nooit op een congres geweest is, 

digen sliep, totdat ik zoo onzacht daaruit gewekt 

weet niet wat wer
ken is. Men gaat zitten, luistert naar redenaars, juicht 
toe, als daartoe het sein wordt gegeven en zorgt 
vooral, niet iu slaap te vallen. Oppervlakkig be
schouwd, lijkt dit alles heel gemakkelijk. Maar ik ver
zeker U E . , dat het zwaar werk is. Ik dacht aan de 
kerk van de plaats mijner inwoning. Daar kan ik 
domme best verstaan, en toch overkomt het mij wel 
dat ik indommel, en pas weer wakker word, als de 
collectant met zijn zakje komt. 

H ie r verstond ik niets, omdat ik helaas ge in 
vreemde talen machtig .ben. Maar ini)n collega, die 
voor geen tien taalmeesters uit den weg gaat, kon de 
redenaars ook al niet volgen, daar de zaal zoo galmde 
zei hij. E n nu was ons werk om wakker te blijven. 
Bemerkte de een, dat de ander zat te knikkebollen, 
dan had een kleine ribbenstoot het gewenschte effect. 

Zooveel verstond mijn buurman, dat men het had 
over het onderwijs in de bouwkunst. Dit is een zeer 
belangrijk onderwerp ; daar ik 's wintersavonds eenige 
jongelui rechtlijnig leekenen leer. was het ook voor 
mij van gewicht. Dubbel jammer is het dan ook, dat 
de acoustiek van de zaal zoo slecht was, cn mijn taal
kennis zoo gering. 

Eindel i jk waren de werkzaamheden afgeloopen. 
E e n laatste applaus, en wij gingen naar een andere 
zaal, waar de ontwerpen voor den „Prix de Rome" 
tentoongesteld waren. Een zekere Bigot, waarschijn
li jk nog familie van den bekenden acteur, die ver
leden winter in het Nut onzer stad optrad, had dien 
prijs behaald. 

Ik wilde wel, dat ik mijn jongelui bij mij had ge
had. Dat zijn nog eens teekeningen ! Wat netjes is 
alles gelijnd, en hoe keurig gewasschen! Daar kun
nen de hedendaagsche knoeiers en flodderaars een 
puntje aan zuigen. E n niets van nieuwen stijl ook, 
gelukkig. D e ouden zijn nog in cere aan deze school, 
dat is duidelijk te zien. 

Des middags gingen wij naar de Sorbonne. Ik ver-
lelde mijn collega, dat ik daar al geweest was, en 
onder welke omstandigheden. Men bracht ons nu naar 
andere vertrekken ; ik herinner mij een groote zaal, 
veel gelijkend op onze congreszaal, ook beschilderd. 
Maar hier zijn de figuren nog bleeker en ook ma
gerder. D i t wordt nu erg mooi gevonden, want het 
is de laatste smaak. D e schilder heeft zeker niet veel 
geld voor deze schilderij gehad, en daarom liet hij 
alles onaf, om verf te sparen. Verscheidene gedeelten 
hebben per M 2 . zeker niet meer dan ƒ 0 . 9 0 gekost, 
denk ik. 

V o o r den volgenden dag, zei mijn collega, was het 
onderwerp „goedkoope woningen" aan de orde ge
steld. D i t was nu juist iets voor ons. Want op kleine 
plaatsen is er altijd vraag naar goedkoope huizen. E n 
ofschoon ik geloof, dat het haast onmogelijk is, goed-
kooper te bouwen dan ik doe, wi l ik toch altijd graag 
mijn minderheid erkennen. W i j zochten dus bij tijds 
een plaatsje vooraan, en spraken af, dat mijn collega 

mij de belangrijkste niededeelingen zou vertalen. 
E e n eerwaardig heer, met kaal hoofd en een r id

derorde, ging in den voorzittersstoel zitten. M i j n col
lega zei, dat dit nu de beroemde Doctor Cuypers was. 
Het deed mij genoegen, dat de waarde van H o l 
land op bouwkundig gebied dus erkend werd. Maar 
nog meer voelde ik mij gestreeld door het feit, dat 
een zóó hooggeplaatst persoon zich wel niet goed
koope woningen wilde bezig houden. Wat is den 
grooten man te klein? 

Ik ben uit den hemel gevallen. Want mijn collega 
zei mij al heel gauw, dat men het niet over goedkoo
pe gebouwen, maar over restauratie van kerken en 
kasteden had. X u begreep ik, waarom Doctor C u i j 
pers voorzitter was. Die heeft bij o n s al alles wat los 
en vast was, gerestaureerd. Een mannetje als ik komt 
voor zulke restauraties niet meer in aanmerking. 
Vroeger heb ik van kerkvoogden nog al wat te doen 
gehad. Doch ik ben cr uit, en voorgoed. Want zij 
krijgen nu subsidie uit Den Haag, en moeten nu ook 
naar de Haagsche. pijpen dansen. Dominé vindt het 
maar half goed, dat zij onze kerk nu zoo Roomsch 
maken. De man moet echter zijn mond houden, want 
hij heeft een groot gezin. 

Zoodra er een geschikt oogenblik was, hebben wij 
ons verwijderd, en zijn samen naar de tentoonstel
l ing gegaan. 

Vri jdag hebben wij ons bcsl vermaakt. Poen zal 
het „werk" ook wel in den smaak van de andere con
gresleden zijn gevallen. Het begon niet een vertoo
ning van lichtbeelden, erg aardig. In de donkere zaal 
moeten ook eenige vrouwelijke architecten zijn ge
weest, ten minste ik hoorde al en toe duidelijk het 
geluid van kussen. Mi jn collega geloofde evenwel dat 
een grappenmaker ons beet had. 

H a d ik toen al aan Bamberg of Basch gedacht, 
's middags in het Palais des Illusions en 's avonds bij 
het Palais Lumineux werd het mij duidelijk, dat onze 
illusionist maar een kn ik is, vergeleken bij zijn bui-
tenlandsche vakgenoot en. 

De receptie bij den President der Republiek heb 
ik niet meer bij kunnen wonen, want ik moest vóór 
Maandag weer thuis zijn. V a n de tentoonstelling zal 
ik U E . later misschien nog wat berichten. He t con
gres is uitermate helangrijk geweest. W i j hebben de 
bouwkunst een heel eind vooruit gebracht en daar
aan met ijver te hebben medegewerkt is de trots 
en de glorie van 

U E . dv. dienaar 
PIETER SPA PZ. 

W O R T H I N G T O N 
S T O O M P O M P W E R K T U I G E N . 

D e Worthington Pumping Engine Company van 
New-Vork, de grootste fabriek van stoompompwerk
tuigen der wereld, en van welke verscheidene machi
nes hier-te-lande reeds in werking zijn, heeft nu door 
bemiddeling van haren directeur voor de zaken in 
Nederland, den heer Fred. Stieltjes te Amsterdam, 
eene overeenkomst gesloten met de Nederlandsche 
Fabriek van Werktuigen en Spoorvvegiiiaterieel te 
Amsterdam voor de vervaardiging van de groote 
Stoompompwerktuigen voor waterleidingen hier-te-
lande en voor het buitenland. 

Het tot stand komen van deze vereeniging van de 
groote Aiinerikaansche Maatschappij en de Neder
landsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmate-
ricel, zal zonder twijfel van invloed zijn op de ontwik
kel ing van de Nederlandsche industrie. 

A l s eerste order ontving de Nederlandsche Fabr iek 
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van Werktuigen en Spoorwegmaterieel reeds dadelijk 
de opdracht tot vervaardiging van 2 0 Worthington 
Triple Expansion High Duty Ponipwerktuigen, ieder 
tot een gewicht van ongeveer 80.OOO kilogram, en eene 
gezamenlijke, waarde van bijna een millioen gulden. 

Deze ponipwerktuigen zijn bestemd voor groote 
waterwerken in het buitenland. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S-GIUVFMIAU:. In de zaal van bet Schilderkundig Genootschap 

„Pulchri Studio", is zonder eenig otticieel vertoon, de 25ste tentoon
stelling van teekeningen der Hollaudsche Teekenmaatscknppjj 
geopetid. 

Een groot gezelschap dames en hoeren — voornamelijk uit de 
kunstenaarswereld — woonde de opening h i j . De inzendingen zijn 
dit jaar bijzonder talrijk; er zijn niet minder dan 125 stukken, 
waaronder verscheidene van leden uit het buitenland. 

De werken van wijlen Mevrouw Bilders van Bosse zijn, als 
laatste hulde ann de overledene, van rouwfloers omgeven. 

— Volgens sommige couranten zullen van de 75,581 inzenders 
op de l'arijsche tentoonstelling 48,790 hekroorjd worden. 

Ken onderscheiding is 't op die manier niet bepaald meer 

A.MsiKiiiiAM. Te gelijk met de liegrooting voor 1001 hebben B. 
en W, een voordracht ingediend tot stichting van een centrale 
inrichting voor levering van electriscben stroom. 

Op grond van een uitvoerig technisch ra: port van den directeur 
van bet gemeentelijk electrisch beorijt, den heer Beasing, stellen 
B. en W. voor: 

het bestaande tramnet van 30 KM. leegte te doen inrichten 
voor electrische beweegkracht, volgens het trolley-systeem, onder 
voorbehoud dat voor het midden der stad een ander stelsel worde 
toegepast, het stelsel-Diatto, indien dit zoowel voor het tram
bedrijf als voor het gewone straatverkeer voldoende veilig blijkt 
te zijn: 

een centraalstation te doen bouwen voor het opwekken vsn 
den voor bet trambedrijf henoodigden gelijkstroom, en t e v e D s 
voor het opwekken van draaistroom voor verlichting en beweeg
kracht, voorloopig voor een capaciteit van 8000 P.K.. waarvan 
terstond op te stellen 0000 P.K.; 

voor verlichting en beweegkracht eon kabelnet te doeii aan
leggen, voor hooge en lage spanning, voor 25.010 gelijktijdig 
brandende lampen; 

als plaats voor het centraalstation te bestemmen een deel van 
het terrein van het oude Entrepot; 

en voor de genoemde werken toe te staan te-zamen 0i millioen. 

— De eere-teutoonstelling Johannes Bosboom in de lokalen der 
Maatschappij „Arti et Amicitiae'' is geopend. Het doel: het geven 
van een overzicht vun Bosboom's werken, moet bereikt zjjn. Kr 
zijn 225 nummers, schilderijen en teekeningen, bijeen. 

LEEUWARDEN. In de Raadsvergadering van 12 Juni j.1. schonk 
de directie van de Onderlinge liraudwaarborg-maatschappjj aan 
deze gemeente een bedrag van hoogstens / 15,000 voor de uan-
scbaffing van een voldoend getal n i e u w e handbrandspuiten, met 
bijbehoorende gummi-slangen en verdere voor de brandweer ge
wenschte inrichtingen. 

Nu te Pargs eene speciale tentoonstelling wordt gehouden van 
alles wat op de brandweer betrekking heeft, zijn, met goedvinden 
van Burg. en Weth., de beeren H. II. Kramer, opperhrandmeester; 
W. Bekkcr, ad junct-opperbrandmeester, en G. Asman Az., braud-
meester, naar farijs voltrokken, ten einde de daar tentoongestelde 
brandweer-middelon in oogenschouw te nemen en daarvan nan 
Burg. en Weth. verslag uit te brengen. 

GRONINGEN. In .Ie Raadszitting van j I. Zaterdag deelde de voor
zitter mede. dat de Minister van liinnenlandsche Zaken voornemens 
is aan II M. de Koningin voor te stellen om in deze stad niet 
minder dan vier kamers van arbeid te stichten, namelijk een voor 
de confectie een voor de drukkers, een voor de hakkers en een 
voor de bouwers. 

Tegen zulke groote plannen van eeu Minister mag een gemeente
bestuur weinig of niets inbrengen, al weet het vooral' dat de be
lasting betslende ingezetenen daarvan de dupe worden. Slechts 
hebben Burg. en AVeth. „met de meeste bescheidenheid" in het 
midden gebracht dat ze alleen maar wenschen dat die kamers 
van arbeid zich niet zullen bemoeien met de zaken, welke de ge
meente drijft. 

Wij gelooven niet dat die bescheiden wenscb verwezenlijkt zal 
worden, omdat nog altijd die bouten paaltjes 0111 de bewuste hoofd
wacht naar deu hemel staan te staren, en dus de questie tusschen 
den Minister en bet gemeentebestuur blijkbaar nog ni< t is opge
lost, 't Is niet onmogelijk dat Z Ex. wacht tot al die kamers van 
arbeid hier zjjn opgericht, oplat dan door deze beslist wordt of 
vanwege het Rgk een >tuk grond aan den publieken dienst mag 
onttrokken worden, dat eeuwen lang voor het openbaar verkeer 
werd gebruikt. Het groote!' nut van die kamers zoude dan meteen 
knnnen blijken, en bet publiek dat daaraan nog twijfelt, zou 
door de oplossing van deze questie een pak van bet hart vallen. 

NIJMEGEN. De „Ned. Arereeniging voor Locaalspooraegen en Tram
wegen" houdt op 24 dezer baar algemeene vergadering, waarin 
o. a. verslag zal worden uitgebracht door de commissie, belast 
met de vorming van een collectief pensioenfonds voor de vaste 
beambten van alle locaalspoorweg- en tramweg-ondernemingen 
in Nederland. 

. WILDERVANK. Door den Gemeenteraad is met algemeene stem
men aan de beeren J . P. Hazeu, ingenieur en B. A. Keizer, 
heiden te Groningen, concessie verleend voor den tijd van twintig 
jaren voor de exploitatie van een waterleiding. 

Hierdoor is voor de gemeenten Veendam, Hoogezand en Wilder
vank de waterleiding-exploitatie gecombineerd. 

— Aflevering 8 van De Natuur, (uitgave van J. G. Broese te 
Utrecht), bevat: 

Een reisje naar de Boven-Para in Suriname, door J. F. Pool. — 
De plantengroei der Alpen, door Dr. H. J. Calkoen. — Het ont
staan der windhoozen, door A. D. H. — Electromobielen en de 
electrische avant-train, door H. V. — De telegrafoon oftelefono-
graaf, door Dr. A. van Hennekeler. — Rupsen, die kokers ver
vaardigen, door Dr. J. C. II. de Meijere. — De maïs-bouw in de 
Vereenigde Staten, door Dr. II. J . Calkoen. — De acetyleen-
industris op haar tegenwoordig standpunt (vervolg en slot), door 
Dr. L. Bleekrode. — Kakkerlakken, door Dr. J . fi. Rombouts — 
Resultaten der jongste onderzoekingstochten tor zee, door A. D. 
Ilagedoorn. — Sterrenkuudige opgaven en mededeelingen. door 
Ant. Pannokoek. — Korte mededeelingen. — Boekaankondiging.— 
Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij kon besluit zijn benoemd: 
tot commandeur in dc orde van den Xederlandschen Leeuw, 

Mr. L. I'. M. H baron Micbiels van Verduyneu, voorzitter van 
de centrale commissie voor de inrichting van de afdeelingen van 
Nederland en de koloniën op de wereldtentoonstelling te Parijs 
en tot behartiging van de belangen der inzendors in die afdeelin
gen, ingesteld bij koninklijk besluit van ti Februari 18il7 no. 13, 
tevens commissaris-generaal voor Nederland bij die tentoonstelling; 

tot commandeur in de orde van Oranje-Xassnu, J. W. IJzer
man, lid der centrale commissie voornoemd, voorzitter der bij
zondere commissie voor de afdeeling koloniën; 

tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. li. B. 
Hooijer, lid der centraio commissie voornoemd, onder-voorzitter-
secretaris der bijzondere commissie voor de afdeeling koloniën; 

zijn bevorderd: 
tot officier in de orde van Oranje-Nassau, .Mr. II. Zillesen. lid 

en secretaris, en Jhr. S. van fitters, lid en penningmeester der 
centrale commissie voornoemd; 

en zijn benoemd: 
tot officier in de orde van Oranje-Nassau, D. baron van Asbeck, 

lid der centrale commissie voornoemd, tevens gedelegeerde van 
den commissaris-generaal voor Nederland te Parijs; 

H. Bosboom, lid der bijzondere commissie voor de afdeeling 
koloniën te 's-Gravenhage; 

C. F Stork, lid der firma Gebrooders Stork te llengolo; 
tot ridder in de orde van Oranje-N'assau: 
Joh. Mutters Jr., architect te 's-(iravenhage: 
F. K. L. Sluyterman, leeraar aan de PolvtechDische Fchool te 

Delft; 
R. Bouwens van der Boijen, architect te l'arijs; 
Th. G. Schilt civiel- en bouwkundig ingenieur te Amsterdam; 
allen leden van bijzondere commissiën voor de tentoonstelling 

te Parijs; 
C. M. Pleyte Wz.n, te Leiden, lid der bijzondere commissie 

voor de afdeeling koloniën; 
H. Kikkert, te Vlaardingen, lid der bijzondere commissie voor 

de afdeeling visscherjj; 
A. Verkerk, expediteur te Amsterdam. 
P. Goedkoop Dz., directeur van de werf „Conrad" te Haarlem; 
A. F. Smulders, lid der firma A. F. Smulders te Ridderkerk, 

wonende te Brussel; 
W. B. Smit, mede-directeur der naamlooze vennootschap Elec-

tro-technische industrie te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk; 
J. Muysken, directeur der Nederlandsche fabriek van werktuigen 

en spoorwegmaterieel te Amsterdam; 
M. Bauer, kunstschilder te Hilversum; 
Mej M. Bosch Reltz, beeldhouwster te Amsterdam; 
P. A. M. Boele van Hensbroek, lid der Vereeniging tot be

vordering vau de belangen van den boekhandel, te's-Gravenhage; 
Mr. Li. Enschedé, lid der firma Joh. Enschedé en Zn. te Haarlem; 
Mr. C. N. J . Moltzer, hoofd der firma Erven Lucas Bols te 

Amsterdam; 
J J B. J . Itouvy, fabrikant van gebogen en geslepen glas te 

Dordrecht; 
F. W. Braai, fabrikant van metaalwerken te Delft; 
Mr. W. B Hu ma. lid der commissie voor bet tot stand brengen 

eener collectieve inzending der Friesche nijverheid, te Leeuwarden; 
J . T. J. Cuypers, architect te Amsterdam, lid der firma Coy-

pers en Co. te Roermond; 
J . Jurriaan hok, directeur der Kunstaardewerk- en Porcelein-

fabriek „Roozenburg" te 's-Gravenhage; 
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A Labouchère, boo'd der lirm» Joost Tiuoft on Labouchèro 
te Delft; 

G Stevens, lid der tinna W. Stevens en Zonen, tapnttabnkant 
te Rotterdam; 

J. L. Schouten, fabrikant van gebrand glas, te Delft; 
G. A. D. J. B. van Kalcken, lid der firma Janssen en Co. te 

Tilburg; 
H. P. Mutters Sr, lid der firma H. P. Mutters en Zonen te 

s-Gravenhage; 
J. W. H. Berden, directeur der Rijksschool voor kunstnijverheid 

te Amsterdam; 
W. C. Hoeker, hoofd der firma Hoeker en Zn., fabrikaut van 

gouden en zilveren werken, jnweiier te Amsterdam; 
P. C. A. Prins, directeur der Stearinekaarsenfabrick .,Apollo" 

te Schiedam, te 's-Gravenhage; 
is verleend de eere-medaille van de orde van Oranje-Nassau 

in zilver aan P. L. C Kortl'de Gidts, uitvoerder van bouwwerken 
bij den aannemer J. P. J. Lorrie te 's-Gravenhage. 

— Bjj den Waterstaat in Nederl.-Indië zijn : 
benoemd tot ingenieur 2e kl., de ambtenaren op non-activiteit 

F. II. van Kooten, J. F. Quant en H. Ch. J. Strengnaerts, laatst 
die betrekking bekleed hebbende, en de waarnemende ingenieur 
S. C. 1'. van Musschenbroek; tot opzichter le kl. de ambtenaar 
op non-activiteit E. de Graaf, laatst die betrekking bekleed heb
bende; tot opzichter der 2e kl., de opzichter der 3e kl Ch. Butin 
Bik; tot opzichter der 3e kl., de tijdelijke opzichter C. P. J . Terstappen; 

belast met de waarneming der betrekking van ingenieur 3a 
kl., de ambtenaar op nou-activitoit S. C. P. van Musschenbroek, 
ingenieur 2e kl.; met de waarneming der betrekking van opzichter 
2e"kl., de ambtenaar op non-act G. Rapp, laatst opzichter le kl. 

overgeplaatst van de residentie Kodiri naar dc residentie 
Seniarang, de opzichtor 2e kl." ('. F. J . Hamel; van Soerabaja 
naar Kediri, de opzichter le kl. J. F. L. N. Fransz; bij de irrigatie-
afdeeling Brantas, van Lengkong naar Modjokerto, de opzichter 
3e kl. L. P. van Kekhout; van de directie naar de residentie 
Preanger-Regentschappen, de ingenieur le kl. J. K. E. Triebart; 
van den gewestelijken dienst in de residentie Batavia naar de 
directie, da ingenieur lo kl. L. J. C. van Ks; van de directie naar 
den "ewestelijken dienst in do residentie Batavia, dc ingenieur 
2e kl? F. van Kooten; van de residentie l'reanger-Regontscbappen 
naar bet gouvernement Atjeh en onderhoorighedon, de opzichter 
2e kl. L. M. J. Koremans; van de residentie Benkoelen naar de 
residentie I'reanger-Regentschappen, de opzichter 2e kl. A. Mey-
boom ; van de residentie Bantam naar de residentie Benkoelen, de 
opzichter 2e kl. J Halbisch; van de residentie Madoera naar de 
residentie Soerabaja, de opzichtor 2e kl. J. Brouwer; 

g e p l a a t s t in de residentie Bantam, de benoemde opzichter 
3e"kl F. M. llgen; 

t oegevoegd aan den chef der irrigatie-afdeeling Serang, 
met Uadong als standplaats, de opzichter 3e kl. II. C. van der 
Veen; aan den chef der 4e waterstaatsafdeeling voor de werken 
ter verbetering van de bevloeiing der districten Waroedjojong en 
Kertosono (residentie Kediri), de ingenieur 3e kl. K. J. C. van 
Zuvlen; aan den chef der irrigatie-afdeeling Brantas met Lengkong 
als' standplaats, de opzichtor le kl. E. de Graaf; met Kediri als 
standplaats de ingenieur 3e kl. O. E. Rappard; aan den chef 
der 2e waterstaats-afdeeling, de aspiraot-iugenieur J. A. Roukons; 

geplaatst in de Preanger, de waarn. opz chter 2e kl.fi. Rapp. 
— Bij de Staatsspoorwegen op Java zijn: 
benoemd tot opzichter 3e kl , de onderopzichters le kl. B. 

Hall en W. F. A. Brauns; tot onderopzichter le kl., de idem 2e 
kl. F. J. Coenrnad en A. Dinsbacb; tot tjjdelijk onderopzichter 
2e kl., de idem 3e kl. J E. V. A. Bouwer; 

overgeplaatst van de wester- naar de oosterlijnen, de op
zichter 3e kl. B. E. S. Brender it Brandis; 

gedetacheerd bij de exploitatie der westerlijnen, de tijdelijke 
onderopzichters le kl. van den aanlegdienst J . E. van Haack en 
B. C. A. van der Hoeven; by den aanleg der ljjn Kalisat—Ban-
joewangi, de opzichter-machinist 2e kl. K. Patrick; 

b e l a s t met de waarneming der betrekking van opzichter-
machinist 2e kl., de ambtenaar op non activiteit C. Leeffang en 
geplaatst bij de exploitatie der Oosterlijnen. 

— Bij den dienst van hét mijnwezen: 
b e n o e m d tot ingenieur le kl. W. G. Ribbius, thans belast 

met de waarneming dier betrekking; tot ing. 2e kl, de ing. 3e 
kl. E. Middelberg. 

— Bij het boschwezen op Java en Madoera zijn: 
benoemd tot opnemer D. J. Haaxman en F.W.Davis, thans 

leerling-opnemer. 
— Bjj de normaalschool te Batavia is benoemd tot leeraar in 

het handteekenen A. F. G. Becker. 
— Bij kon. besluit van 8 Augustus zijn, met ingang van 1 Sep

tember, bevorderd tot opzichter van den Rijkswaterstaat der 1ste 
kl. J . K. Messer, thans 2e kl.; tot opziobter 2de kl. A. Maas, 
thans 3e kl., en tot opzichter Se kl. M. F. Oortgijsen, thans 4de kl. 

— B e n o e m d tot opzichter over de reebtsgebouwen, gevan
genissen en rijksopvoedingsgestichten L. de Vries, tijde lijk opzichter. 

— Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
is, voor het tijdvak van 1 September 1900 tot en met 81 Augustus 

1901, benoemd tot assistent voor de baetereolagie aan do Poly-
nisclie School te Delft, A. van Delden; en voor hetzelfde tijdvak 
aan genoemde school: 

J. H. van Seters, civiel-ingenieur te Delft, voor de waterbouw
kunde; , 

J. M. G. Schetter, werktuigkundig ingenieur aldaar, voor de 
toegepaste natuurkunde; 

H. ter Moulon, technoloog aldaar, voor de schaikunde; 
F. J. H. M. Thijs, civiel-ingenieur aldaar, voor do geodesie, 

het landmeten en waterpassen;. 
J. J A. de Groot, werktuigkundig ingenieur te Delft, voor de 

beschrijvende meetkunde; 
E. J . Kuiper, civiel-ingenieur te Delft, voor de beschrijvendo 

meetkunde; 
W. A. Piets, civiel-ingenieur te Geldrop, voor de beschrijvende 

meetkunde; 
II. O Volkers, technoloog te Delft, voor de toegepaste natuur

kunde; 
Tb. van der Waerdon, civiel-ingenieur te Doltt, voor do toe

gepaste natuurkunde; 
M. van Breukeloveen, technoloog te Deltt, voor de scheikunde; 
P. M. van Uaarst, technoloog te Delft, voor de scheikunde; 
M. A. de Jong, technoloog te Heerenveen, voor de scheikunde; 
C. F. Loke, technoloog te Delft, voor de scheikunde; 
Dr. L. van Scherpenzeel, technoloog te Rotterdam, voor de 

scheikunde; . 
S. J. Vermaes Jr., mijuon-ingenieur te Delft, voor de scheikunde; 
P. 1). C. Kiev, technoloog te Delft, voor de micro-cbemie; 
J. van Baren| te Delft, voor de delfstof kundo en mijnbouwkunde; 
J. Z. Riscb, werktuigkundig ingenieur te Delft, voor de kennis 

van werktuigen en werktuigbouwkunde; 
C. Steuerwald, werktuigkundig ingenieur te Dolft, voor de 

kennis van werktuigen en werktuigbouwkunde; 
S. Lindeman, werktuigkundig ingenieur te Delft, voor de kennis 

van werktuigen eu werktuigbouwkunde; 
A. Bijdebèek, te Delft, voor de kennis van werktuigen en werk

tuigbouwkunde ; 
L. Couvée. te Delft, voor de burgerlijke bouwkunde; 
A. Leeflang, te Delft, voor de burgerlijke bouwkunde; 
E. J . Bruins, te Delft, voor bet handteekenen; 
A. van der Lee, te Delft, voor de schoone bouwkunde; 
A. Tb. C. van de Sandt, te Rotterdam, voor do schoone bouw

kunde ; 
G. Versteeg, te Delft, voor de schoone bouwkunde; 
A. J. A.Braak, civiel-ingenieur te Delft,voorde waterbouwkunde; 
L. L. 0. H. Jonkergouw, bouwkundige ta Meorsson, voor de 

waterbouw kunde. 
- lïy beschikking van den Minister vau Waterstaat zyn be

noemd tot buitengewoon opzichter A. ('. Struijck, te Vreeswijk, 
bij het verven van den metalen bovenbouw der brug van het 
Housdensch Kanaal en E li. Traanboer te Doosburg tot buiten
gewoon opzichter bij den houw eener brug over de Oude Maas 
bij Spijkenisse. 

— De le luit ingenieur E. W. van Emden, van den stal' der 
genie te Vtlertogenbosch, heeft verzocht wegens ziekte op non
activiteit te worden gesteld, 

— De ingenieur 2e kl. hij de Marine Jhr. M. Rappard, thans 
gedetacheerd bij het Departement van Marino, wordt met 1 
September aanstaande gedetacheerd te Rotterdam. 

— De civiel-ingenieur 1'. Bakker Schut, te Spijkenisse, is be
noemd tot ingenieur bij de Rotterdamsche Tramweg-maatschappij. 

— De aspirant-opzichter der telegrafie C. P. M. van Dongen 
wordt van 's-llertogenbosch naar Hoorn overgeplaatst. 

— Tot leeraar in het teekenen aan de H. B. School te Almelo 
voor den cursus 1900—1901 is benoemd de beer H. van Roggen, 
te Sloten. 

— Tot opzichter bij de gasfabriek en hoogdrukwaterleiding te 
Deventer is door B. en NV. benoemd de heer A. H. liildernisse, 
thans als zoodauig werkzaam te Middelburg. 

— Tot directeur van de Haagsche Tramweg-maatschappjj is 
benoemd met ingang van 1 October de heer G. J . van Stipriaan 
Luïscius, laatstelijk hoofdambtenaar bij de Zuid-Alrikaansche Spoor-
weg m uitsc.happij te Johannesburg. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Zg, die bet examen van geëxamineerd en beëedigd land

meter wenschen af te leggen, moeten zich daartoe vóór 25 Aug. 
schriftelijk bij het Departement van Binnenl. Zaken aanmelden. 

— Aspirant- ingenieur vau den Rijkswaterstaat. In den 
loop van September zal voor de vervulling dezer betrekking een 
vergelijkend onderzoek plaat* hebben. 

Tot dit onderzoek worden toegelaten Nederlanders, die een vol
doend examen als civiel-ingenieur hebben afgelegd aan de Poly
technische School te Delft, mits zij op 1 Januari e. k. niet ouder 
zijn dan 28 jaar. 

Zij, die zich aan het vergelijkend onderzoek wenschen te onder
werpen, moeten vóór 1 September daarvan aan het Departement 
van Waterstaat doen blijken bij op zegel geschreven adres, be
vattende de vereischte opgaven, (Zie „.V/.-C/v." van 7 Augustus.) 
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DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden, ten gerieve van 

heeren gcabonneerden. tweemaal per ;aar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belas' zich met dt toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een practisck ontwikkeld bouwkundig teekenaar-opzickter 
zoekt, door beëindiging zjjner tegenwoordige werkkring, tegen 
September of October plaatsing. Uitstekende getuigschriften staan 
hem ten dienste. Brieven franco, letter V, aan het bureau dezer 
courant. (1) 

INFORMATIE-BUREAU OER TECHNISCHE VAKVEREENIGING, 
MARNIXSTRAAT 360 , AMSTERDAM 

2 Opz.-teek, 23 j . , cngeh., 28 j . , geh., / 6 0 . en / 8 0 . 
I VVaterb.-opz., 27 j . , ongeh., f 70. 
3 Werktuigk. teek., 20, 22, en 22 j . , ongeh., ± / 50 , 

/ 70 en / 60. 
1 Construct-werkt, 37 j . , ongeh., f go a f 100. 
1 Mont, van landb. werkt , 30 j , geh , minst f 9 0 . 
1 Mach , 26 j . , geh., / 65. 

35 ;ic JAARGANG N° . 34. Z A T E R D A G , 25 Augustus 1 9 0 : 

E P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

ROTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS 
Bekroond met den hoogsten Prijs en 

Gouden en Zilveren Medaille AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille DOR
DRECHT 1896. 

Bouwt ook O V E N S met uitrijden 
den bakvloer en Draaioven*. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Dins d«y den ÜSsten 

Augustus lUOO, des namiddags 
ten 2 ure (locale tijd) aan het Cen 
traalbnreau der Maatschappij tot Ex
ploitatie van Staatsspoorwegen in het 
Moreelse Park te Utrecht van: 

B E S T E K No. 821. 

Hel iiiriehten eener be-
Mtaande woning tot twee 
woningen. ht-t maken 
van «ene vierd» woning 
in d«' voor malice rij In i-
genlo«Ml» H. C. 15.. en 
het niakeis van een bij-
gebouwtje voor berg
plaat»* eis w»»elibok op 
liet slalioi» Maastricht. 
Ifegrooting /.14HO. 

De besteding geschiedt volgens £ 73 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 13den Au
gustus 1900 t< r lezing aan het Centraal-
bureau in het Moreelse Park en aan bet 
bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
A. T A N L1EBEBQEN te Maastricht 
en ii op franco aanvraag (per briefj 
aan genoemd Centraalbureau (Dienst 
van Weg en Werken) te bekomen tegen 
betaling van ƒ 1. 

Inlicntingeu worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 21sten Augustus 1900, 
ten 11 ure voormiddag (West Euro-
peesche tijd). 

UTRECHT, den 9den Augustus 1900. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, i^, 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Ruyterkade, A M S T E R D A M , Filiaal: 30 Rokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleele Badinrichtingen. —Ptivaat-Jmichtingen. — 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, J Jzei en Badkuipen. — 
Closets, tVasch/a'e/s, Urinoirs enz. — \ I'. It \V A it II I \ I. en V u X T I L A T I E , 

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

BECKER & BUDOIMGH. 
A m 1 i « ' » t i . 

K O N I N K L I J K E FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - I I O E K J L K E X 
RN ANDERE 

IXHTRI JIKXTEX. 
voor INGENIEURS, A B C H I T E C T D , 

LANDMETERS, TEEKEN AABS, « m 

« g e ë m a i l l e e r d e 

P e i l s c h H l e n . 

W E E Q W ER K T U I G E N 

A 

V A N R I J N & Co., SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
W m X S ! ^ S L ^ ^ « v e r z i l v e r i n g 
straat 64 fc./d.'Nieuwe Binnenweg. v o o r d e ******** maten. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S . enz. enz. 

van hout en van staat, in verschillende 
constructie»*. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

W. H. M. S( HOI.TK. 
Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTERDAM. 

ë Z s E R E L M E l f ' s K t e e n v l o e i M o f ' . 
_ Een onfeilbaar middel om alle natuuilijke en kunstmatige steensoorten, stukadoor-BL 

pleisterwerk, en alle soorten metselwerk, volkomen waterdicht te maken en dus tegen 
verval en bederf te behoeden. — Hier te lande o. a. in gebruik: 

b|| het Wapen der Genie; 
tiet Departement vast Waterstaat, Handel en Mjverbei.l 
de Maatncli. tot Exploitatie van Staatsspoorwegen; 
l»U diverse «Semeente -Werken , ens. 
De Hollandsche Brochure (8e editie): SZERELMEY, over Oorzaken en Middelen tot hei-

stel van Vochtigheid en Verval in Metselwerk, wordt op aanvraag franco toegezonden 
D e Vertegenwoordigers voor Nederland en K o l o n i ë n : 

C R A N S A C o , I>eii H a a g . 

Ter drukkerij der Naamloozo Vennootschap „Het Vaderland". 

REUACTEUR: F. \V. VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker,zAz Schciytstraat 102, ,s-Grav,niage. 

Advertcnliën van I tot 6 regels / I.oo, liet bewijsnummer daaronder 
begrepen; v. or eiken regel meer /0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaalsii gen, slechts tweemaal gerekend. 

Abonnementsprijs per jaar b i vooruitbetaling voor het binnenland 
f 5.- ; voor België / 6.50 en voor ds overige landen der Post-unie, 
met inl egrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, / 7 50. Afzonder-

I ijke nommers bij vooruitbetaling met plaat ƒ0.25, z°»der plaat / o. 15. 

K E R K v/i). N E D E R D U I T S C H - H L R V O R M D E 
G E M E E N T E T E R O E R M O N D . 

De Hervormde Gemeente te Roermond bezit op 
een terrein aan de Nierstraat daar-ter-stede cen bede
huis van cerbiedwekkenden ouderdom, Het is de 
gewezen kloosterkerk der Minderbroeders, wier kloos
ter reeds in 130; door Reinoud 1, hertog van Gelre, 
op een zijner hoeven werd gesticht. Bi j de verovering 
der stad in 1572 «mi jn t de stichting reeds v e e l t e 
hebben geleden — toch bleef het klooster beslaan 
tot 1794, toen het dcor de Oostenrijkers als kazerne 
gebruikt werd. In 1797 werd het gesupprimeerd, 
kerk en gebouwen werden aangeslagen, maar eerst in 
1811 verkocht. In 1822 stond de Raad kerk en aan
grenzend terrein aan de Hervormde gemeente af. 

Het gebouw is thans in tweeën gescheiden door een 
muur die tot even boven de geboorte der kruisgewel
ven is opgetrokken. Koor en apsis vormen het aan 
de straat grenzende deel ; de eigenlijke kerk of het 
schip dient tot fourage-magazijn van het garnizoen. 
Inwendig werd in den loop der tijden in dit laatste 
deel veel gesloopt, bv. bijna alle kruisgewelven, zoo
dat de dakruimte der protestantsche kerk aan veel ver
ontreiniging bloot staat. Het kerkgedeelte zelf bevindt 
zich in vrij on oogelijken, maar, wat de constructie 
betreft, in een verre van bouwvalligen toestand. 

Kerkvoogden hebben dan ook het loffelijk besluit 
genomen om buiten en behalve de noodige herstel
lingen aan muren en daken, aan het kerkgebouw 
uiterlijk dat recht te laten wedervaren, waarop het zoo 
ten volle aanspraak heeft. He t is te hopen dat dit 
plan, dat aan de financieele krachten der kleine ge
meente betrekkelijk hooge eischen stelt, geen schip
breuk moge lijden. E e n verdienstelijk restauratie
werk zou in de geschiedenis onzer nationale bouw
kunde kunnen worden geboekt. 

B E K R O N I N G E N O P D E W E R E L D T E N T O O N 
S T E L L I N G T E P A R I J S . 

GROEI* 1. 

O p v o e d i 11 g e 11 O 11de r w ij s. 
kind aerer onder-K l a s s e 1. Opvoeding van het 

wijs, onderwijs voor volwassenen. 
G r a n d P r i x . Rijkskweekschool voor Onderwij

zers, Haarlem. 
G 0 u d e n 111 e d a i 1 1 e. Inslituul-Esmeyer, Rotter

dam. Haanstra, dir. der Kweekschool voor bewaar-
schoolhouderessen te Leiden. Teunisse en V a n der 
Velden, Amsterdam. Koloniaal museum, Haarlem. 

Z i l v e r e n 111 e d a i l l e. Schoolmuseum. V a n P e l t 
Stamperitis. 

B r o n z e 11111 e d. Mejuffr. Kibert. Stamperius. V a n 
Lel t . 

K l a s s e 3. Hooger onderwijs. 
G o u d e n m e d . M a x Weber. 
B r o n z e n m e d . M . Martin. 
K l a s s e 4. Speciaal Kunstonderwijs. 
G o u d e n m e d . Museum en school der decoratie

ve kunsten te Haarlem. 
Z i 1 v. m e d . Ri jks normaalschool voor teeken-

lccraars, te Amsterdam. Industrieschool voor meisjes 
te Rotterdam. 

K l a s s e 5. Speciaal landbouw onderwijs. 
G o u d e n m e d . Ri jks landbouwschool, te Wage-

ningen. 
Z i 1 v. m e d . Giltay, Wageningen. Löhnis , id. 
K l a s s e 6. Speciaal nijverheids- en handelsonder

wijs. 
G r a n d P r i x . Ambachtsschool Rotterdam. 
G o u d e n m e d . Vakschool, Rotterdam; Instituut-

Esmeyer, Rotterdam ; Blindeninstituut, Amsterdam 
Z i 1 v. m e d. Nederl . school van nijverheid en han

del, te Enschedé . 
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E e r v . v e r n i e l d . Maatsch. tot bevorder, van het 
onderw. in de handwerKen, te Schiedam. 

GROEP II. 

K u n s t w e r k e n . 

Schilderijen, kartons en teekeningen. 
W . Martens, 

K l a s s e 7 
Tentoonstellers buiten mededinging: 

W . Maris. 
G r a n d P r i x . Jozef Israels. 

Mes-G o u d e n m e d. Blonimers, Breitner, H . W. 
dag. Weissenbruch. 

Z i l v . 111 ed . De Bock, Briet, Gabriel Heyberg, Jos-
selin de Jong, Kaenmiered, Kevers, Pieters, Sclhldt, 
Thérèse Schwartze, Van Soest, TooropV'an der Waay. 

B r o n z. m e d. Bastert, Bisschop-Robcrtson, S. C. 
Bosch Reitz, B oudewijn se, L e Comte, Krabbé , L a p i -
doth, V a n Oosterzec, Rink , Rip , A . Roelofs, Wouters, 
Sluiter. 

E e r v . v e r m . Mej. Abrahams, Akkeringa, Arn t -
zenius, Bilders van Bossc, Dankmeyer, Gorter, H a 
mel, Hart Nibbr ig , Hoynck van Papendrecht, Hijner, 
Jacob son, mej. Kerl ing, Koster, Mastenbroek, Oppen-
oorth, Reyenga, Roelofs, mevr. T l i o l - Ruysch, V a n 
Vuuren, mej. V a n der Wil l igen. 

K l a s s e 8. Gravure en lithographic 
G r a n d P r i x . Bauer. 
G o u d . m e d . Dupont, Witsen, Storm van 's Gra-

vezande. 
Z i l v . 111 e d. Bosch, b. Houten, Ten Cate, Toorop, 

Van der Valk. 
B ï" 0 n z. e 11 111 e d. Fles, Hoytems, Reicher. 
E e r v. v e r 111. Mej. De Wies, Nieuwenkamp. 
K l a s s e 9. Beeldhouwkunst cn gravure in medail

les en kostbare stecnen. 
Tentoonst. buiten mededinging: Bart van Hove. 
G r a 11 d p r i x : Mej. W . M . Bosch Reitz. 
G o u d . 111 e d. berd. Lecnhoff. 
Z i l v . m e d. A . Begeer. 
B r o n z. m e r. Ch. van Wijk . 
E e r v . v e r m . Mej. Geo. Schwartze. Teixeira de 

Matt os. 
K l a s s e 10. Architectuur. 
G 0 u i l e n m e d. Berlage, Mutters, Salm. 
Z i l v . 111 e d. Gosschalk, Molenaar, Sluytreman, Ver 

heul. 
B r o n •/.. 111 e d. Arke l , Frowein. 

GROEP 111. 

I n s t r u 111 e 111 e n e n a 1 g e 111. p r o c é d é s v a n 
l e t t e r e n , w e t e n s c h a p p e n e n k u n s t e n . 

K l a s s e i t . Typographic. Verschillende drukwer
ken. 

G r a n d p r i x . Joh. Enschedé & Zonen, Haarlem. 
G o u d e n m e d . L . van Leer & Co., Ekstein. 
K l a s s e 1 2. Photographic 
Z i l v . 111 e d . Nederl.-Amerik. collectiviteit. Guy de 

Coral. 
K l a s s e [3. Boekhandel, muziekuitgaven, bind

werk (materieel en producten). Dagbladen. Affiches. 
(i r a n d P r 1 x. K r i n g van den Nederlandschen 

Boekhandel (collectieve tentoonst.) 
Z i 1 v. 111 e d. Merkelbach. 
K l a s s e 14. Kaarten en apparaten van aardrijks

kunde en cosmographie. Topographic 
G r a n d P r i x. Mil i tair topographisch instituut. 

Topographisch bureau van Batavia. 
G o u d e n m e d . Hydrograph. dienst der marine. 
K l a s s e 15. Nauwkeurigheids-werktuigen. M u n 

ten en medailles. 
G o u d e n m e d . Beckers sons. 
Z i l v . m e d. E . J . Vaës. 

E e r v . v e r m . Sande, Rosendaal. 
K l a s s e 17. Muziekinstrumenten. 
G o u d e n m e d . Kessels. 

GROEP IV. 

M a t e r i e e l e n a l g e m e e n e p r o c é d é s der 
m e c h a n i e k . 

K l a s s e 19. Stoommachines. 
Buiten mededinging s Gebr. Stork & Co. 
G o u d e n m e d . G . Dikkers & Co., Jansen. 
K l a s s e 20. Versch i l ! beweegkracht machines. 
B r o n z. m e d . Naaml. M i j . der Nederl. werkplaat

sen voor machinebouw en spoorwegmatericel. 
GROEP V . 

E l e c t r i c i t e i t . 
K l a s s e 23. Voortbrenging en median, benuttiging 

der electriciteit. 
Tentoonst. buiten meded. Gebr. Stork & Co. 
B r o n z e n m e d . Hoffstede Crull , Wi l l i ng . 

GROEP V I . 

B u r g e r l i j k e g e n i e . M i d d e l e n v a n 
t r a n s p o r t . 

K l a s s e 28. Materialen, materieel en procédés der 
burg. genie. 

G r a n d P r i x . Naaml. M i j . Werf Conrad. 
G o u d e n m e d . Smulders, Goedkoop, Massalski. 
Z i l v . m e d . Holst. 
K l a s s e 29. Modellen, plannen en teekeningen van 

publieke werken. 
G r a n d P r i x . Ministerie van Waterstaat, De stad 

Rotterdam. 
G o u d e n m e d. P. E . Ri jk ,R. D u Croix, A . K e u -

renaer, C. Ramaer, Van den Thoorn, V a n Konijnen
burg. 

Z i l v . m e d . Dekmg-.Dura 
B r o n z e n m e d . Hollandschc Spoorwegmaat

schappij, V a n Langenhuyzen, Cuypers, Maas Gccste-
ranus. 

K l a s s e 32. Spoorwegmatericel en tramways. 
G o u d e n m e d . Hollandschc Spoorwegniij. 
Z i l v . m e d. A . F . Smulders, Naaml. M i j . P leüer i j , 

voorheen L . J . Enthoven & Co. 
K l a s s e 33. Materieel van Koopvaardij. 
Tentoonstellers buiten meded. Diepevcen, Leis en 

Smit. 
G o u d e n m e d . Hol land-Amcrika lijn, K o n . Maat

schappij De Schelde, Etablissementen Fop Smit, Mu t 
ters, Colonies, C. J . F . Vos, P. E . Steek. 

Z i l v . m e d. Koninkl . Maatschappij. 
B r o n z e n m e d . Verwey, Boulogne, Werner. 
E e r v . v e r m e l d . Mulié. 
K l a s s e 39. Landbouwproducten (plantaardig 

voedsel). 
G r a n d P r i x . Wessanen & Laan. Experimentaal 

station van Kagogtagal. Collectieve tentoonst. van het 
Ned.-Ind. Gouvernement. 

Z i l v . m e r. G. Ficks. 
B r o n z e n m e d . G . Diepenhorst, W . V a n Velsen. 
K l a s s e 40. Landbouwproducten (dierlijk voed

sel). 
G o u d e n m e d . Coöperat ieve M i j . van Friesland, 

voor de exportatie van melkproducten. 
K l a s s e 41. Landbouwproducten (geen voeding). 
G o u d e n m e d . Indische Koloniën. Wessanen & 

Laan, D e Jongh & Co. 
GROEP VIII. 

H o r t i c u l t u u r . 
K l a s s e 46. Vruchten, bollen enz. 
Buiten mededinging: J . Jurrissen. 

'P 
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Photolith. van (i..l.Thi«ue, Arnlien 1. 
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G r a n d P r i x . A l g . Ned. Maatsch. voor de cultuur 
van bloembollen. 

GROEP I X . 

( B o s c h w e z e n . J a c h t . V i s s c h e r ij , enz . ) 

K l a s s e 50. Producten van boschexploi tat iën en 
nijverheden. 

G o u d e n m e d . Naaml. M i j . van Siebergens L e -
derfabriek. 

K l a s s e 53. Vischvangst- en landbouwprod. en in
strumenten. 

G r a n d P r i x . Nederl. reederijen en visscherijen 
(collectieve inzending). 

G o u d e n m e d . Kikker t . 
Z i l v e r e n m e d . Dr. H . Redeke. 
K l a s s e 54. Gereedschappen, instrumenten en pro

ducten voor inzameling. 
G r a n d P r i x . Exploitatie der onderneming der 

Quinquinas van den staat Beaudoung. 
G o u d e n m e d . Dr. V a n Lecrsum, Lotsy 

GROEP X . 

V o e d i n g . 

K l a s s e 55. Materieel en procedé's der voedings
nijverheden. 

Buiten mededinging: Naaml. M i j . Heineken's Brou
werijen, Gebr. Stork & Co. 

Z i l v e r e n m e d . H . K . Jonker & Zoon, E . K i d a l 
Marty. 

K l a s s e 50. Meelproducten, enz. 
G o u d e n m e d . Nicola Koeuchlin & Co. Wessanen 

& Laan. 
K l a s s e 58. Vlecsch-, visch-, groenten- en fruit-

conserven. 
Z i 1 v. m e d. Henkes & Co., J . II. Nieuwenhuys & 

Co. 
B r o n z e n m e d. H . Griesse. 
K l a s s e 59. Suiker en producten der confiserie, 

enz. 
Buiten meded. Blooker. 
G o u d e n m e d. D e Erve De Jong, Driessen. 
K l a s s e 61. Siropen en l ikeuren; verschill. spiri

tualiën ; nijverheidsalcohol. 
Buiten mededinging Hoogenwegen, Johan Schmitz. 
G r a n d P r i x . V a n Duiken Weiland & Co. Erven 

Lucas Bols. 
G o u d e n m e d. V a n Perlstein & Zoon. 
Z i 1 v. m e d. Ph. J . C. Buys (Ned.-Indië). G . Daal 

(id.), D . Daris Salas (id.), A . G . Naar & Co. (id.), W i t 
te (id.). 

E e r v. v e r m e l d . V a n D i j k A z n . 

GROEP X I I I . 

( D e c o r a t i e e n m e u b e l e e r i n g v a n o p e n 
b a r e g c b u u vv e n e n w o o n h u i z e n). 

K l a s s e (17. Kerkramen. 
G o u d e n m e d. Jan Schouten. 
K l a s s e 69. Goedkoope en luxe meubelen. 
Buiten meded. Cuypers & Co. 
Z i 1 v. 111 e d. H . Tekstra, Nieuwchuis. 
B r o n z e n m e d . . A Rooy, Gebr. Rischelor, V a n 

Hulst, A . De Haas, H . Tekstra, G. W . Dyselhoff. 
K l a s s e 70. Tapijten, tapisserie en andere ameu-

blementstoffen. Materieel, procédés, producten. 
G o u d e n m e d. Stevens & Zoon. 
Z i 1 v. m e d . K o n . Tapi jtfabriek te Deventer, Da 

mes Sieuwertz van Rcesema en Nierstrasz, Naaml. 
M i j . voor de fabricage van Amersfoortsche tapijten. 

K l a s s e 72. Céramique. 
Buiten mededinging. Fabriek Rozenburg. 

G r a n d P r i x . Joost Thooft en Labouchère . 
G o u d . m e d . D e Kuiter, A . L e Comte. 
Z i l v . m e d . Hoeker, Mijnlieff, i t s t i é & Co., W e d 

N . S. A . Brantjes, D e Veer, Mauser. 
B r o n z e n m e d . De Distel, Hulst. 
E e r v. v e r m e i d. Boer, Gebr. Tichelaar, Leonard 

Senf. 
K l a s s e 73. Kris ta l en glas. 
G o u d e n m e d . J . J . B. J . Bouvy. 
K l a s s e 74. Apparaten enz. van verwarming en 

ventilatie. 
Z i l v . m e d . Becht en Dyserinck. 
B r o n z e n m e d . Ned. Fabriek van Bronswerker! 

GROEF X I I I . 

( G a r e n , w e e f s e l s , k l e e d e r e n ) . 
K l a s s e 78. Materieel en procédés voor bleeken, 

verven, drukken enz. enz. 
G o u d e n m e d . Speciale Kon. commissie van sta

tistieken en graphieken te 's-Gravenhage. 
K l a s s e 80 Garen en katoenen stoffen. 
E e r v . v e r m e l d . John T h . l. 'yterwijk & Co. 
K l a s s e 81. Linnen, garen en weefsels, etc. 
G o u d e n m e d. Te r Horst & Co. 
K l a s s e 85. Confcctie-nijverheid, enz. 
Z i l v . m e d . K o n . Nederlandsche Commissie. 
K l a s s e 86. Verschillende kleeding-nijverheden. 
B r o n z e n med Gebr. Fuhrmann. Klerx . Dek

kers. 
GROEF X I V . 

C h e m i s c h e i n d u s t r i e . 

K l a s s e 87. Chemische en pharmaceutischc kunst. 
Buiten mededinging: Ch. Lori l leux & Co. Fabr iek 

van lijm en gelatines. 
G r a n d P r i x . Nedcrlandsche stearinefabriek. 
G o u d e n m e d . J. Dekker., M i j . voor de fabricage 

van acide sulfurique te Amsterdam, Dr. A . C. Geitel. 
Z i l v . m e d. Naaml. Mi j . der Ned. fabriek van 

kleurgevende stoffen, Polak en Schwartz, D e Jong, 
V a n E verdingen, Mej. Jacoba Klerk . 

B r o n z e n m e d . Fruithonier. 
K l a s s e 88. Papierfabricage. 
Buiten meded. V a n Gelder Zonen. 
G o u d e n m e d . Berghuizer papierfabriek voorheen 

Cramer, W . Sanders Tzn . 
Z i l v . m e d. W . A . Scholten. 
K l a s s e 89. Leder en huiden. 
G o u d e n m e d . V a n der Hayden Walkers, V a n 

Loon, V a n Rie l , V a n Son, V a n Siebergens lederfa-
briek, Bressers. 

B r o n z e n m e d . Van den Assum, Gragtmans 
Wiesman. 

K l a s s e 91. Fabrieken van tabak en chemische 
lucifers. 

Z i l v . m e d. Frowcin & Co., Draver. 

GROET X V . 

(V e r s c h i l l c n d c n ij v e r h e d e n.) 
K l a s s e 94. Goudsmederij. 
G o u d e n m e d . J . H . Brom, Van Kempen, K o n . 

Fabriek van Goudwerken Begeer, Hoeker & Zoon, 
Vaek, Warnaer, Gips, Gobel, Achtenhagen. 

B r o n z e n m e d. Peeter sen, A . De Haas, Jansen 
& Co. Zwolle, Brauckman. Van Goor. Fleur. J . B o s m a 
Eisenloffel. 

Eerv. v e r m e l d . T h . II. Saakes, Schoorl, L u -
back.. 

K l a s s e 95. Juweelen en bijouterie. 
Z i l v . m e d. Poliakoff. 
B r o n z e n m e d . Poliakoff. 
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GROEP X V I . 

S o c i a l e E c o n o m i e . H y g i ë n e . Openbaar 
H u l p b e t o o n . 

K l a s s e 102. Belooning van het werk. Dceling in 
de winsten. 

Buiten mededinging. Van Marken. 
G r a n d p r i x. Mevrouw Van Marken. 
G o u d e n med. Gebr. Stork. 
Z i l v . med. Speciale Koninkl. commissie. 
B r o n z e n med. Stelten. 
K l a s s e 104. Groote en kleine cultuur, landbouw -

syndicaten, etc. 
G o u d e n med. Koninkl. commissie. 
K l a s s e 105. Veiligheid der werkplaatsen. Regle-

menteering van den arbeid. 
G oude n 111 e d. Museum van voorwerpen tegen 

ongelukken en ziekten in fabrieken en werkplaatsen 
te Amsterdam. 

K l a s s e 106. Werkmanswoningen. 
G 0 u d e n 111 e d. Van Marken. 
K l a s s e 107. Coöperatieve Maatsch. van verbruik. 
G o u d e n me d. Van Marken. 
K l a s s e 108. Stichtingen tot intell. en moreele 

ontwikk van werklieden. 
G o u d e n m e d. Van Marken. 
K l a s s e 111. Hygiëne. 
G o u d e n med. Min. van Binn. Zaken, Stad.Am

sterdam, Stad 's-Gravenhage, Dr. Ringeling, Stad Rot
terdam. 

Bronzen m e d. P. H. Eykman. 
K l a s s e 112. Openbare bijstand. 
G o u d e n m e d. Bijzondere Koninkl. commissie. 

GROEP A V I I I . 
(Kolonisat ie) . 

K l a s s e 113. Procédés van kolonisatie. 
G r a n d Prix. Alg. gouvern. van Ned.-Indië, Mi

nisterie van Koloniën, Bestuur van den botanischen 
tuin te Huitenz.org, Ministerie van Waterstaat. 

G o u d e n m e d. Gouvern. van Ned. Guyana Kon. 
academie van wetenschappen van Amsterdam, Onder
neming van den Quinquina van den Staat op Java, 
Observatorium van Batavia, A. Pakou Bouwono, Mijn-
Maatsch. van Ombilin., Kon. Instituut van Ned.-Indië 
te 's-Gravenhage, Maatsch. van Kunsten en Weten
schappen te Batavia, Ned. Maatsch. van Geographie 
te Amsterdam, Gouvernement van Curacao, Jockes, 
Bn. Van Hoëvell, Steinmetz, Itoff, Ravenswaay, Ama.it. 
Vogel, Hijlo, Delprat. 

Z i 1 v. m e d. Mij. ter bevord. van natuurk. onder
zoek in de Ned. koloniën, Sosrodiningra (Java), Exp. 
station voor de suiker-nijverheid in het Oosten en 
Westen van Java, De Bussy te Amsterdam, Bestuur 
der Staatsdrukkerij te Batavia, James, Schwartz, Dr. 
Kist, De Vogel, Hendriks, Zwager, Raff, Raden Adi-
pati Aria, Raden Adipati Wira, v. d. Hoek, Abell. 

B r o n z e n medai l le . Mevr. wed. Sansz (Indië). 
E e r v o l l e vermeld ing . Dr. Martin, Leiden, 

J. C. Andersen, Batavia. 
'K las se 114. Koloniaal materieel. 
G r a n d Prix. Spec. Kon. commissie voor de ko

lonisatie. 
G o u d e n medai l le . Bureauchef van de genie. 

Genickorps, Departement van Marine in Ned.-Indië, 
Kon. Paketvaart-Mij., G. Sz.üten. 

E E N HEUGELIJK FEIT. 
Kort nadat de Aannemersbond was opgericht had

den wij met het orgaan van dien bond een penne-
strijd over het misbruik onder den naam „opzetten" 
bekend, en toen, naar aanleiding van een rechtszaak 

te Haarlem, algemeen besproken. Wij spraken toen 
den wensch uit, dat de Bond dit misbruik mocht af
keuren. 

Verleden jaar gaf een rechtszaak andermaal gele
genheid den strijd te hervatten. En nu noemen wij 
het een heugelijk feit, dat de Aannemersbond thans 
in het openbaar en met groote meerderheid verklaard 
heeft, het „opzetsystccm te veroordcelen. 

De Hond komt nu wel wat vreemd te staan tegen
over zijn orgaan, dat steeds getracht heeft het mis
bruik goed te praten, doch het verdient te grooter 
waardeering, dat hij zich daardoor niet heeft laten 
weerhouden. 

In de achting van alle weidenkenden zal de Bond 
door zijn kloek besluit nu rijzen. En het orgaan zal 
waarschijnlijk niet koningsgezinder dan de koning 
willen zijn. Mocht het misbruik toch nog voortwoeke
ren, dan zal het orgaan het in den vervolge zeker niet 
aan afkeuring laten ontbreken. 

REISHERINNERINGEN 
DOOR 

A. W . WEISSMAN. 

IV. 
Rome. 

( Va volg van bladz. 260.) 

Het Palazzo Madame, waar tegenwoordig de Ita-
liaansche senaat zetelt, draagt zijn naam naar Mar
garet ha van Panna, die het bewoonde, eer zij als land
voogdes naar de Nederlanden kwam. Als architectuur 
is het tamelijk eenvoudig. Belangrijker is de kerk 
San Luigi dei Francesi, die door Giacomo della Por
ta van haar gevel werd voorzien, en in 1589 werd in
gewijd. Deze kerkgevel is de eerste, welke voltooid 
werd sinds den tijd van Vignola, en is het voorbeeld 
geworden voor vele latere. Hoewel de kerk uit een 
hoogen middenbeu k met lagere zijbeuken bestaat, 
heeft de bouwmeester zijn gevel zóó ontworpen, alsof 
de geheele kerk de volle hoogte had. Beneden zijn 
Dorische, hooger Korinthische pilasters aange
bracht. Behalve de drie ingangen is er slechts één 
opening in den gevel, het venster, dat in den mid-
denbeuk uitkomt. Overigens zijn slechts decoratieve 
nissen aangebracht. 

In een der kapellen dezer kerk heeft Domen ichino 
zijn kunst als fresco-schilder getoond ; zijn onder
werpen ontleende hij aan het leven der H. Cecilio. 
Er is misschien niet veel verhevens in deze taferee-
len ; zij hebben echter geen spoor van de sentimen
taliteit, die in het werk der andere i/e-eeuwsche Bo-
logneesche schilders zoo hinderlijk kan zijn. Toch 
verkies ik de fresco's, die Caravaggio in een andere 
kapel aanbracht, boven deze. Want deze meester 
heeft, door het licht en bruin, effecten weten te ver
krijgen, die de andere fresco-schilders te vergeefs 
zochten. Het is waar dat de figuren, die de apostel 
Petrus en zijn tijdgenooten moeten voorstellen, men
schen zijn, juist zoo als de schilder ze om zich heen 
zag, en dat er in zijn werk dus voor ideale opvat
tingen geen plaats is. Maar er is iets gezonds in deze 
kunst, dat aangenaam aandoet. 

Er is hier nog een kerk in de nabijheid, die ver
maardheid heeft, namelijk Sant' Agostino. Zij is een 
voortbrengsel der 15e eeuw, en als basiliek met kruis
gewelven en koepel aangelegd. De kerk bevat de 
groep van Andrea Sansovino, Maria en de H. Anna. 
Maria is een schoone, jonge vrouw, waarmede het rim
pelige gelaat der moeder een treffende tegenstelling 
vormt. Een beeld van Jocopo Sansovino, Maria, is ge-
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heel in den geest van t at door zijn leermeester An
drea. 

Op een der pijlers van deze kerk schilderde Raf-
fael de kolossale figuur van den profeet Jesaja, blijk
baar onder den indruk van Michelangelo's gewelf in 
de Sixtina. Is dit echter wel van zijn hand? Want 
iemand als deze schilder zou toch wel wat Leters heb
ben voortgebracht. 

De Piazza Navona heet tegenwoordig Circo Agona-
le, omdat daar ter plaatse het renperk van Domitianus 
lag. Op het lange, doch niet breede plein staal in het 
midden de zeer decoratieve fontein van Bernini. Aan 
den voet van een obelisk zitten vier krachtige man
nen, die de vier grootste rivieren der aarde, naar de 
toenmalige opvatting de Donau, de Nijl, de Ganges 
en de Rio de ia Plata, verzinnelijken. Er is een groot
sche trek in deze groep. De veel gesmade barokstijl 
doet zich hier van een bijzonder gunstige zijde ken
nen. 

De twee kerken, Sant' Agnese en San Giacomo 
degli Spagnoli, die aan dit plein liggen, behooren niet 
onder de meest bekende van Rome, maar verdienen 
toch wel de aandacht. Al beweert het volk, dat Ber
nini's beeld van den Nijl zich de oogen bedekt, om
dat de gevel van Sant' Agnese zoo leclijk is, dat het 
er niet naar zien wil, zoo' zal toch de onpartijdige be
oordeelaars daar anders over denken. Borromini, die 
den gevel ontwierp, heeft hier voor het eerst de ge
bogen plattegrond-lijnen toegepast, die later in de 
bouwkunst zulk een groote rol zouden spelen. 

Men staat verbaasd over het groote aantal kerken 
dat Rome bezit. De bewoners der eeuwige stad kun
nen iederen dag van het jaar in een ander godshuis 
hunne geestelijke plichten gaan vervullen. En daar 
Rome nog geen 4<x).ooo zielen telt, zoo komen er om
trent duizend op iedere kerk. 

Onmiddellijk in de nabijheid der Piazza Navona 
vinden wij Santa Maria Teil' Anima. Zij is in 1500 
begonnen, en heeft drie beuken van gelijke hoogte, 
met zijkapellen. De pijlers zijn wat onbeholpen ; de 
midden beuk is door een tongewelf gedekt, terwijl de 
zijbeuken kruisgewelven vertoonen. Het koor heeft 
slechts de breedte van den middenbeuk. Bijzonder 
fraai is de gevel, een werk van Guiliano da Sangallo. 
Boven den hoofdingang is de madonna aangebracht, 
die door de zielen in het vagevuur wordt aangeroe
pen. Van dit beeldhouwwerk kreeg de kerk haar naam. 

De kerk bevat eenige kunstwerken, die wel de aan
dacht verdienen Aan de noordzijde van het koor ziet 
men iiet grafteeken voor Adriaan VI, de eenige Ne
derlander, die paus geweest is. Baldassare Peruzzi was 
de ontwerper, en hij is nog aan de goede tradition der 
15e eeuw getrouw gebleven. De paus ligt op een 
sarcophaag, met de figuren der gerechtigheid, der wijs
heid, der kracht en der matiging naast hem. Bijzonder 
fraai is de harmonie tusschen beeldhouwwerk en ar
chitectuur. In het laatst der [6e eeuw kreeg dit wand-
graf een tegenhanger in dat van een hertog van Kleef. 
Dit gedenkteeken is echter van veel minder waarde. 

In een der kapellen schilderde Michiel Coxie fres
co's, die het leven der H. Barbara ten onderwerp heb
ben. Deze Vlaming is hier geheel in de manier van 
Raffael vervallen. 

Naast deze kerk treffen wij Santa Maria della Pace 
aan, een voortbrengsel der 15e eeuw. Zij bestaat uit 
een achtkante koepel, met rechthoekige kapellen daar
omheen, en een schip van twee gewelfvakken, even
eens met kapellen. Pietro Berettini da Cortona voor
zag de kerk van haar gevel, die bij de tijdgenooten 
zoo in den smaak viel, dat Alexander VII in 1659 een 
breve uitvaardigde, om te verbieden, dat ooit aan de 

kerk en het plein daarvoor eenige verandering zou ge
maakt worden. Vóór den gevel is een portaal ge
plaatst, in den vorm van een halfrond. Het hoofdge
stel wordt door Dorische zuilen gedragen. Boven deze 
lijst krijgt de gevel een gebogen plattegrond en is hij. 
met composiet-pilasters versierd, welke twee in elkan
der geschoven frontons dragen. 

In deze kerk bevinden zich fresco's van Raffael, 
sibyllen en engelen voorstellend. De koster heeft ze 
door een gordijn bedekt, dat hij slechts tegen beta
ling openschuift. Het is duidelijk, dat Raffael zich 
hier op Michelangelo geïnspireerd heeft. Maar in de 
tcekening der bijzonderheden, in de schoonheid der 
vrouwen heeft de schilder zijn eigen talent getoond. 
En toch beviel mij een fresco van Peruzzi, Maria met 
heiligen, nog beter. Het ligt zeker aan mij, dat ik 
bij Raffael niet in geestdrift kon geraken. 

Ik kom nu, door een paar nauwe straten, weer op 
het Corso Vittorio Emanuele, dat naar het Vaticaan 
leidt. Het is echter nog te vroeg, en daarom ga ik 
naar het Campo di Fiori, de bloemmarkt vair Rome. 
Daar werd in 1(100 Giordano Bruno wegens ketterij 
verbrand. Nu ziet zijn bronzen beeld op de bloem-
verkoopsters neer. 

Dit plein staat in verbinding niet de Piazza Far-
nese, waar zich het beroemde paleis van dien naam 
verheft. Antonia da Sangallo de jonge heeft het ont
worpen. Het gebouw staat geheel vrij, doch wordt 
aan drie zijden door betrekkelijk nauwe straten om
geven. Daarom maakt alleen de aan het plein gelegen 
gevel het gewenschte effect. De betrekkelijk sobere 
ordonnantie der onderdeden geeft aan het geheel weL 
eon zekere statigheid, doch de groote gelijkvormigheid 
der vensters is wat eentoonig. De middenpartij van 
den gevel is door het rustieke portaal en de daar
boven gelegen loggia te weinig gedicteerd. Zelfs heeft 
het den schijn, alsof deze middenpartij niet bij het 
oorspronkelijk ontwerp behoort. De kroonlijst van 
Michelangelo is indrukwekkend. De binnenplaats 
wordt bereikt door een vestibule, wier gewelf op twee 
rijen van zes zuilen rust. De galerijen, die de binnen
plaats omgeven, zijn inderdaad prachtig; het is echter 
jammer, dat men boven de Jonische orde later nog 
een Korinthische heeft aangebracht, en de bogen 
dichtmetselde. 

Het gebouw is thans bewoond door den Franschen 
gezant bij het Vaticaan, die echter slechts eenige ver
trekken in gebruik heeft. In de groote galerij, door 
Agostino Caracci beschilderd, laat men bezoekers toe. 
Men herkent in de fresco's de manier van Raffael. 
Maar de krachtige tcekening van het naakt, waar
door ook de vrouwen een forsch karakter vertoonen, 
wijst op Michelangelo. Daar echter het koloriet veel 
helderder en warmer is dan dat der vroegere Ita-
liaansche fresco's, zoo is een decoratief effect bereikt, 
dat groote bekoorlijkheid heeft. De gewelfbesehilde-
ringen zi|n blijkbaar door die der Sixtijnsche kapel 
geïnspireerd. Deze navolging der groote meesters is 
een der eigenaardigheden der latere school van Bo
logna. 

In de onmiddellijke nabijheid vertoont zich het Pa
lazzo Spada alia Regola. De binnenplaats is hier met 
stucwerk uit de [6e eeuw versierd. Boven de gale
rij ziet men een fries met antieke jachttafercelen, om 
de vensters festoenen en hermen, die meesterlijk ge
boetseerd werden. Ook de vertrekken van dit paleis 
moeten zeer fraai zijn, doch men heeft er geen toe
gang. 

Deze paleizen grenzen, van achteren, aan de Via 
Giulia, die, evenwijdig aan den Tiber, naar den Bor
go, waar het Vaticaan ligt, voert. 

http://Huitenz.org
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In deze straal vinden wij Sant' Eligio, die naar ccn 
ontwerp van Raffael gebouwd is. Zij is slechts klein 
en bestaat uit een koepel, die vier kruisarmen heeft, 
waarvan één in een koornis eindigt, terwijl de andere 
door eigenaardig gevormde vensters worden verlicht. 
Uit denzelfden tijd, het begin der iüe eeuw, is San 
Giovanni dei Fiorentini, die aan het einde der Via 
Giulia ligt, afkomstig. Haar plattegrond is een La-
tijnsch kruis, op het midden waarvan zich een koepel 
verheft De gevel is een zeer verdienstelijk werk uit 
het begin der 18e eeuw, en door Alessandro Galilei 
ontworpen. Evenals bij de vroegere voorbeelden van 
dien aard is ook hier echter het verband tusschen 
schip en gevel slechts gering. 

De klok van de St. Pieterskerk deed juist hare tien 
slagen hooren, toen ik het Vaticaan bereikte. Het plein 
bood een levendigen aanblik, want de pelgrims wil
den gebruik maken van de gelegenheid, om de pau
selijke woning te zien. 

Weer ging ik langs de Zwitsersche garde, met haar 
geel, rood en zwart gekleurde uniform, doch thans 
zonder teruggestuurd te worden. Hier is de Scala Pia, 
die naar de pauselijke vertrekken voert. Om de ver
zamelingen te zien moet men rechtuit, de lange gang 
door, en Bernini's Scala Regia op. Dit is wel een 
koninklijke trap, maar alken als men haar opgaat, 
want zij wordt naar boven toe geleidelijk smaller, en 
dit helpt de perspectief, zoodat de illusie ontstaat, als
of de trap langer is. Maar wie afdaalt krijgt een an
deren indruk, daar het effect nu juist is, dat de trap 
kort en steil toont. Aan schoonmaken wordt op het 
Vaticaan blijkbaar niet veel gedaan. Het stof, dat op 
de basementen der Jonische zuilen'ligt, zou een Hoi-
landsche huisvrouw daar niet dulden. 

Boven aan de trap krijgt men in een klein vertrek 
een permes so, waarvoor geen geld behoeft betaald te 
worden. Nu nog eenige treden, en daar is de vermaar
de Sixtijnsche kapel. 

Ik durf het bijna niet bekennen dat dit interieur, 
waar zulk een groote roep van uitgaat, mij teleurge
steld heeft. In de eerste plaats hinderde mij een ruwe, 
withouten stellage, die, ter gelegenheid van het jubel
jaar, aan de eene zijde was opgezet, waarschijnlijk om 
aan meer personen plaats te Kunnen geven. Maar zelfs 
als ik mij dit timmerwerk wegdacht, dan nog bleef 
de zaal een lang, smal, en veel te hoog vertrek, dat 
ccn Hollander bij een pijpenlade zou vergelijken. 

Het is te begrijpen, dat deze kapel er van den aan
vang af op werd aangelegd, om beschilderd te wor
den. Daarom werden de vensters zeer hoog geplaatst, 
daarom bleef iedere plastische versiering weg. En toen 
begonnen Pinturicchio, Botticelli, Cosimo Rosselli, 
Luca Signorelli, Domenico Ghirlandajo en Pietro Pe
rugino met het schilderen hunner fresco's. Deze mees
ters zijn zeer verscheiden in hunne gaven. Pinturicchio 
is rustig en waardig, Botticelli geheimzinnig en droe
vig, Signorelli geleerd en onstuimig, Rosselli wat laag 
bij den grond, Ghirlandajo wereldsch en vroolijk, Pe
rugino eenvoudig. En bij zooveel verschil bleef toch 
in hunne schilderwerken een zekere eenheid, omdat 
de schaal der figuren niet veel afwijking vertoont en 
omdat de achtergronden door landschappen of ge
bouwen worden gevormd, die goed bij elkander pas
sen. 

Al deze fresco's waren nog in de 15e eeuw voltooid 
geworden. Julius II besloot ook het gewelf te doen 
beschilderen, en wilde, dat Michelangelo zich hier
mede zou belasten. Maar deze meester had in het 
werk geen zin, omdat hij zich meer beeldhouwer dan 
schilder voelde. Toen de paus bleef aandringen, nam 
Michelangelo de vlucht uit Rome. Eerst toen Julius 

hem weer beeldhouwwerk opdroeg, keerde de kunste
naar in de eeuwige stad terug. 

In 1508 moest Michelangelo toch aan het beschil
deren van het gewelf beginnen. Slechts noode en met 
tegenzin toog hij aan den arbeid en zonder de ijzeren 
wilskracht van den paus zou het geheel onvoltooid 
gebleven zijn. 

Het versieren van een gewelf kan onmogelijk een 
werk geweest zijn, dat iemand als Michelangelo aan
trok. Want er is geen ongunstiger plaats voor frecso's 
te bedenken, dan zóo hoog boven de hoofden van de 
beschouwers, die al spoedig hun nek pijnlijk voelen, 
bij het naar boven zien. Om aan dit bezwaar tege
moet te komen, kunnen de bezoekers der kapel tegen
woordig van spiegels gebruik maken. 

Dat Michelangelo oorspronkelijk de bedoeling had, 
zijn werk zooveel mogelijk te doen aansluiten bij de 
fresco's, die reeds bestonden, bewijzen de drie eerste 
gewelfvakken, die hij maakte, vooral dat van den 
zondvloed, waar de figuren tamelijk klein zijn. 

Maar toen deze vakken gereed waren, en de paus 
ze van beneden zag, oordeelde hij ze te klein, en 
werd voor het overige een grootere schaal gekozen. 

Voor de versiering van de kapel als geheel was deze 
verandering een nadeel, ofschoon zij tevens de aan
leiding was tot het ontslaan der reusachtige figuren, 
die al van ouds beroemd zijn. De kleur heeft in den 
loop der jaren zeer door den walm van wierook en 
kaarsen geleden. Michelangelo was toch al geen schit
terend colorist, en nu is alleen nog de breede, groot-
sche teekening te onderscheiden. 

De zes groote oud-test a mentisehe tafereelen worden 
ingesloten door figuren van zeven profeten en vijf 
sibyllen. De beroemdste figuur is die van Jeremia, een 
reusachtig man, in diep nadenken verzonken. Al deze 
mannen en vrouwen zijn grootsch van opvatting, 
krachtig van bouw, karakteristiek van gebaar. Jonas 
Verheugt zich in zijn verlossing uit den visch, Daniël 
onderzoekt de schriften, Jesaia luistert naar stemmen 
uit den hemel, Zacharia ziet rustig om zich heen, Joell 
heft de oogen in geestvervoering omhoog, Ezechiël 
wijst met hartstochtelijk gebaar den twijfel af. Iedere 
profeet is verschillend, zoo wat leeftijd als karakter 
en houding betreft. 

De talrijke naakte figuren zijn slechts decoratief 
bijwerk. De keuze der onderwerpen wijst erop, dat 
overeenstemming beoogd werd tusschen wanden en 
zoldering. Maar door de wijze, waarop zij behandeld 
zijn, staan de fresco's van het gewelf toch geheel op 
zich zelf. Bij Michelangelo vergeleken worden de 15e-
eeuwsche schilders haast naïef. 

Het is duidelijk, dat ccn beeldhouwer hier het pen-
seel gevoerd heeft; alleen iemand als Michelangelo, 
die jaren lang uitsluitend geboetseerd had, kan schil
derwerk als dit maken. De grenzen, die klei, marmer 
of brons hem stelden, bestonden hier niet. Hier kon 
hij zijn verbeelding den vrijen loop laten, den figuren 
de meest verschillende houdingen geven en zijn ken
nis van ontleed- en doorzichtkunde ten toon spreiden. 
En zoo is deze gewelfschildering een gevaarlijk voor
beeld geworden. Want al moge Ruskin terecht zeg
gen, dat niemand de figuren en het perspectievisch 
geteekend architectonisch bijwerk als opzettelijk be
drog zal beschouwen, de schilder is toch van een on
juist beginsel uitgegaan. Andere meesters, die zijn 
genie niet bezaten, volgden hem 

Had Julius II door het gewelf in de Sixtijnsche 
kapel de herinnering aan zijn pausschap bij het na
geslacht levendig willen houden, ook Paulus III 
wenschte zulk een gedenkteeken. Daarom droeg hij 
Michelangelo op in de kapel een fresco te schilderen. 

Er was geen plaats meer, doch men wist raad, en 
verwijderde de fresco's die Perugino boven het al
taar had aangebracht. 

Het Laatste Oordeel was het onderwerp ; op waar
lijk grootsche wijze is het behandeld. Maar als deco
ratie past dit fresco nog minder bij het overige, dan 
het gewelf. De „dies irae", de dag des tooms, wiens 
verschrikkingen de dichter van den tekst der zielmis 
verhaalt, is voorgesteld. De naakte figuren van hen, 
die vernemen, dat de hemel voor hen gesloten is, stor
ten, in de meest verschillende houdingen, naar omlaag-
of worstelen, hun uiterste krachten inspannend, met 
de machten der duisternis. 

Christus is de dondergod der ouden ; de verdoem
den herinneren aan de Gigauten en Titans, die door 
Jupiter in den afgrond geworpen worden. De recht
vaardigen dringen onstuimig vooruit, om de hcmelsche 
zaligheid deelachtig te worden. Dc martelaars roepen 
om wraak over hun beulen. Beneden drijft de sombere 
veerman de smeekelingen, die weer in zijn vaartuig 
willen gaan, om het oordcel te ontkomen, met zijn 
riem terug. Geen genade is tc hopen ; zelfs Maria, de 
voorspraak der zondaren, wendt het gelaat van de ver
doemden af. 

(Wordt vctvolgd.) 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S-GK\VKNIIAC;E. Zaterdag 18 dezer is, onder voorzitterschap van 

Jhr. Mr Victor de Stuers, in het Museum aan den Vij«erberg 
de jaarlüksche algemeene vergadering gehouden van de „Vereeni-
ein" tot oprichting van een Museum van Moderne Kunst". 

De Secretaris, de heer J . A. de Jonge, las het verslag over 
het jaar 1899, waarin dankbaar wordt gewaagd van den hernieuw
den steun aan de vereeniging geschonken door H. M. de Koningin-
Moeder, het Gemeentebestuur en de beide genootschappen „Pulchri 
Studio" en den „Haagschen Kunstkring". 

Er is in 1899 niets aangekocht wegens gebrek aan plaatsruimte. 
Het ledental steeg van 133 tot 161; bet getal bezoekers van het 
Museum bedroeg 12,383. 

Het verslag eindigt met een woord van hulde aan het overleden 
bestuurslid Jacob Maris. „ 

De rekening van den penningmeester, den heer Mr. V. J . van den 
Burgh, werd goedgekeurd. Kr is een batig saldo van f 4942.29J. 

In de vacature-Jacob Maris werd voorzien door de verkiezing 
van den kunstschilder Blommers. 

GKONISOKN. Gedeputeerde Staten en het Gemeentebestuur heb
ben aan de firma Geveke & Co, te Amsterdam, opgedragen het 
maken van een electrische verlichting voor het in aanbouw zijnde 
academisch ziekenhuis en daarbij behoorende terreinen te Groningen. 

Deze installatie is een der grootste van dien aard hier in ons 
land en omvat niet minder dan ± 1500 gloeilampen en 20 boog
lampen. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den Waterstaat in Ned.-Indië is: 
v e r l e e n d , wegens langdurigen dienst, éen jaar verlof naar 

Europa, aan den opzichter 2e kl. J . H. Ronwenhorst; 
on t s lagen , op verzoek, wegens ziekte, eervol uit zijn be

trekking, de opzichter le kl. J . G. Westenberg; 
benoemd tot ingenieur 2e kl., de ingenieurs 3e kl. O. E. 

Rappard en E. H. Karsten, eerstgenoemde blijvende bij zijn corps 
a la suite gevoerd; tot ingenieur 3e kl., de adspirant-ingenieur 
A. J. Dijkstra; tot adspirant-ingenieur G. van lieinmel, thans ter 
beschikking van den directeur der burgerlijke openbare werken. 

— Bh' den dienst van het mynwezen: 
benoemd tot ingenieur le kl. W. G. Ribbius, thans belast 

met de waarneming dier betrekking; tot ingenieur 2e kl., de 
ingenieur 8e kl. E. Middelberg. 

— De heer A. J . E . Riivekamp, tot voor korten tijd inspecteur 
van het mouvement bij de Z.-A. S -M. en behoorende tot de uit 
Transvaal verwijderden, is benoemd tot inspecteur van het mouve
ment bij de Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen te 
Voorburg. 

— Te Utrecht is Zondag na een korte ziekte overleden de 
heer T. van Rees, inspecteur bij de Nederlandsche Centraal-
Spoorweg-maatschappij. Hij had dit jaar zijn 25-jarige dienstver-
valling bij genoemde maatschappij herdacht. 

Bij beschikking van den Minister van Waterstaat is benoemd 
tot buitengewoon opzichter W. J . Ragut J.Pz., bij de werken voor 
de uitvoering van baggerwerk in de Nieuwe Merwede. 

— Tot adjunct-ingenienr bij de Noord-Ooster-Locaal-Spoorweg-
maatschappij is benoemd de heer A. Heybroek, civiel ingenieur 
te Rotterdam. 

— Door Burg. en Weth. te Boskoop werd uit 45 sollicitanten 
tot dagelijksch opzichter bij den nieuwen scboolbouw benoemd 
de heer J. L. B. Deurvorst, te Didam. 

— De heer E. C. Suermondt, directeur der stedelijke gas
fabriek te Edam, heeft eervol ontslag gevraagd wegens vertrek 
naar elders. 

— Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen is 
de heer J. H. Delgorge in dienst getreden als adsp.-adj.-ingenieur. 

D e Gemeenteraad van Harderwijk benoemde uit 35 sollicitan
ten tot directeur der gasfabriek den heer J . Adriaanse, chef-
werkmeeBter aan de gasfabriek te Gorinchem. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Werktuigkundig ingenieur van hoogstens 85-jarigen 

leeftijd, wordt een vaste positie aangeboden met flink salaris en 
aandoe! in de winst. Brieven franco, letters K L K, algemeen 
advertentiebureau Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam. 

— Bouwkundig opzichter bij bet bonwen van de Hoogere 
Burgerschool te Enkhuizen; salaris / 80 's maands. Brieven franco 
aan den Burgemeester. (Zie advert, in dit no.) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden, ten gerieve van 

heeren geabonneeraen, tzveemaal per /aar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belas', zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een practisch ontwikkeld gediplomeerd bouwkundig opzichter, 
25 jaar, ongehuwd, vraagt plaatsing. Brieven onder lett. A, bureau 
van dit' blad. U) 

E e n practisch ontwikkeld bouwkundig teekenaar-opzichter 
zoekt, door beëindiging zijner tegenwoordige werkkring, tegen 
September of October plaatsing. Uitstekende getuigschriften staan 
hem ten dienste. Brieven franco, letter V, aan het bureau dezer 
courant. W 

INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAKVEREENIGING, 

MARNIXSTRAAT 360 , AMSTERDAM. 

4 Opz.-teek, 22 en 23 ]., ongeh., 28 en 31 j . , geh., 
/ 6 0 , / 6 0 , / 80 en / 100. 

I Waterb.-opz., 27 j . , ongeh., / 70. 
3 Werktuigk. teek., 20, 22, en 22 j., ongeh., ± ƒ 50, 

/ 70 en / 60. 
I Construct-werkt, 37 j-, ongeh., f 90 a / IOO. 
I Mont, van landb. werkt., 30 j . , geh, minst. ƒ 9 0 . 
1 Mach., 26 j . , geh., / 65. 

Vervals; der Aankondigingen. 
u i x s D A<J, « 8 Augustus. 

Middel burs, te \ \ urei, door burg. en 
weth. ten raad hui ze: het verrichten van verfwerk 
ia den watertoren der duinwaterleiding. Aanw. 
gehouden. 

V R I J D A G , 81 Augustuw. 
Vriezen veen, te 4 uren, door de com

missie van beheer over den kunstweg Vriezen-
veen—Eerde, ten huize vaa den logementhouder 
J. C. Schuurman: het maken van een hulpbrug 
over de Stoawsloot, het afbreken der oude brag, 
het bonnen van een nienwe brug en bet op-
mimen der hulpbrug. Aaaw. in loco 31 Augustus, 
te 3J aren. 

D O N D E R D A G , O September. 
Weerselo, te 12 uren, door burg. en weth. 

ter secretarie: het maken van de aarden baan 

tea be hoe it van een weg vaa Hengelo naar 
Oeorningen in de gemeente Wetrielo, ter lengte 
van ongeveer 3300 M. lol. door den heer burge
meester en den opz. Hoogterp te Zwolle. Aanw. 
29 Aug. te 11} uren. 

Vervolg der Uitslagen. 
Me» (W. l).), 22 Aug.: het bouweu van een 

lytsbuis met eenig timmerwerk voor den heer 
D. Bdmao; ingek. 4 bilj, ala: K. Pranger, 
Dokkam, f3149; W. Hoorjiuga, Metalawier, 
f 3080; M. v. d. Velde, idem, f 2670; A. Jouiraa, 
Nijkerk, f2642. Gegnnd Ram. f2S50. 

Haarlem, 23 Aug.; het doen van leveringen 
en werkzaamheden ten behoeve van de Heldernche 
zeewering behoorende tot de rijkszeewerkeo ia 
Noordbolland, iu 2 perceelen; strekkende die 
van het le perceel vojr het gewoon onderhond 

der zeewering ea die van het 2e perceel voor 
het herstel der zeewering van schade, ontstaan 
d jur storm. Bestek no. 180, dienst 1900. 

Perc. 1; ingek 8 bilj., als: J. vau Noordenne, 
L'trecht, f 17,0?u; J. Oldenburg, Bergen, f 16,760; 
G. 1) van Doorn, Amsterdam, f16,750; J . 
Terwindt M U t , Nijmegen, f 16,450; L. Volker Jr., 
Maarssen, f 15,000; A. Krijneu f 14,900, J. F. 
Philips f14 674, D. de Vries f12,937. Ram. 
f15,000. 

Perc. 2; iugek. 6 bilj., als: J. Terwindt M.Bz., 
f1480; J. Oldenburg f1350; G. U. van Doorn 
f1320; D. de Vries f1250, J. F. Philips f 1157, 
A. Krijneu f1150. De overigen te Helder. Ram. 
11185. 

Knkhuixen, 23 Aug.: het boawen eener 
nieawe Hoogere Burgerschool aldaar; ingekomen 
10 biljetten als: C Liefhebber f46,796; i. 
Poen, 0. Nieuweboer en K. Been, Venhuizen, 

! 
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:55:= JAAKGANG N". 35. Z A T E R D A G , 1 September 190;. 

f46,000; I. van den Braak, Apeldoorn, f44,680; 
J. H. ran Groenenda»!, Bolsward, f 44,660; J. 
Tan Marle en Tb. van Dam f44,480; J. «est, 
J. Zwaan en H. Tan Doornik f48,672: Gebrs. 
Van der Meer, Harüogen, f43,880; D. Damatra, 
Leeuwarden, f42,770; R. kraner en W. Hart 
f48,713; G, Dijkstra Sz., Bols ward, f37 120. 
De overigen te Kokhuizen. Gunniog aangehouden. 

Rnurlo, 23 Aug : het an oveeren eener boeren-
behnuing en het bouwen fan twee landbouwers
woningen en een korenberg; ingek. 9 bilj., als: 

Perc 1. 2 3. 
J. Boldermsn, Vordeu / 19U7.— / 2468 f 498.— 
G. Bel, Barcben „ 2108.— , 2419 „ 459.— 
J. W. Wormmeester, 

2105.80 „2446 „ 408.— 
2326 - „2598 „498.— 
8153.- „ 2480 „ 484-

463 — 
489 — 
584 — 
451.38 

Geesteren 
G. Wenelink, Vordeu 
A. Florijn, Geestereu 
H. Venderboich, 

Ruurlo „2145—„ 2474,, 
J. Pasman, Vordeu ,2316. - „ 2578 ,, 
G. J. Wonoink, id. „21B0 —„2588 , , 
G. Oorden», Ruurlo „ 2273.50 „ 2575 „ 

Amersl'onrt, 23 Ann.: het amoveeien va 
een woonhuis en het daar ter plaatse weder-
opbouwen vau een n'euw woonhuis, ingek. 8 bilj., 
als: J . C. v. Kijbergen, Amersfoort f7790; J. 
Klarenbeek, idem, f7777; C. Kok, Harderwijk, 
f7470: B. Smiiik, idem. f7468; N. Wolfswinkel, 
Amersfoort, f7250; L. Ruitenberg, idem. f 6997; 
D. v. .M in bii,-, Harderwijk, f6928; R. v. d. 
Spoel, Deven'er, f6630 

Zwolle. 24 Aug., in het Binnen-Gasthuis: 
het herbouwen ven een bocrenwoonhuis met 
schuur en hooiberg te Langenlolte, gemeente 
Zwollerkerspel; ingek. 7 bilj , als : 6. f, d. Klocht 
•n J. v. d. Vegt, Hasselt, f6500; H. van l.aar 
f6054; G. Kikenaar f5749; J. Schuit f5734, 
T. Mol, Geuemuideu, t'5680; H. v. d. Sluis, 
Zwollerkerspel, f5112; II. Treep en Zo. f5387 
De overigen te Zwolle. 

Zwolle, 24 Aug. het bouwen van eet] woning 
met wachtlokaal bij «le Alsemeene Bt-vriafplaa's; 
ingek. II bilj, als: J. MUM r f9225.90, J. 
Schuit f9162, G. van l'nen 18863, H. van der 
Sluis, Zwollerkerspel, f8807; T. H. Nocrman 
f8725, H. van l„..,r f8715. M. Bhcks f8630, 
J . L. Hertoir f S322. C. Ier Horst f7900, W. 
H. J . Bollen f 7878, L. Meijer Sr. f 7356. Gegund. 
De overigen te Zwolle. 

'e-diravenhag-e, 24 Ang., aan het depart, 
van waterstaat: lo (herbest.), het herstellen 
en verbeterei van lijnen in de provincie Noord 
holland; ingek. 1 bilj., A'S: de firma De Vries 
Muideren Co, Amsterdam, f8133. Itam. f4166 

2o. het herstellen en verbeteren van een lijn 1 

langs den spoorweg van Rotterdam nsar Maas-
sluis en van Delft naar Schiedam, met inbegrip 
van een zijlijn te Schiedam; ingek. 2 bilj . als 
J. Romein en L. Bijl, Schiedam, f945; W. J. 
van Dort, Rotterdam, f897 Ram. f747. 

3o. het bijspannen van vier draden aan de 
palen der lijn langs ''en Staatsspoorweg tusscLen 
Meppel ec Zwolle; ingek. 2 bilj., als: S. van 
der Zaag, Leeuwarden, f1260; J. J. Suwijn Dzn., 
idem, f 1044. Ram. f 1060. 

AI> V E I fcTENTIËIV. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst LONDON. 

Kantoor: 150 lie Ruyterkade, A X 8 T K K U A H , Filiaal: 86 Rokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor do Levering van loinpleete Badinrichtingen — Piivait-lntichtingen. — 

Shanks Closets z(jn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, Waschta els, Urinoirs enz. — V E R W A R H I M « en V K . V T 1 L A T I E . 
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prjjzen. 

Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

Ministerie van Justitie. 

NAGEKOMEN UITSLAG. 
Abcoude-I'rooatdU, 10 Aug.: het onder 

profiel brengen van den weg en de waterkeeriog 
van Abcoude iaar den Voetangel. Eenige inschr. 
A. de Zwart, Wduis, voor f940. Gegund. 

MRDEDEEIiiarGKlV. 
Het bonwen ran een azijnmakrry c. a. is onder

hands opgedragen aan den heer J. W. van Santé, 
te Haarlem voor / 19,670. 

Ta Westdorpe werd onlangs aanbesteed het 
bouwen van een nieuw raadhuis met toren en 
het plsstsen van een met steenes fundamenten 
ijzeren omrastering Thans is dit werk aan de 
laagste inschrijvers gegund. 

Het bouwen vsn een heerenhuis en sigaren
fabriek te Harlingen is gegund aan de laagste 
inschrijver Gebr. Vonk, te Leeuwarden, voor 
ƒ18,595. 

Aan den aannemer H. Wijmiger, te Assen, is 
door de Maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen gegund het bouwen van 43 wacht
huizen aan de lijnen Harlingen—Nieuweschans, 
Beilen—Groningen en Groningen—Stuwerd, vuur 
de som van /12,697. 

Bouwkundig 

O P Z I C H T E R . 
Het Gemeentebestuur van Enhhuizen 

verlangt, om direct in dienst te treden 
tot 1 September 1901, een bekwaam 
«.. igel i jkNcl i OPZICHTEB bij 
het bouwen van de Hoogere Burger
school aldaar, op eene belooning van 

f MO 's maan ils. 
Brieven en aanbevelingen franco aan 

den Burgemeester vóór 6 September 
1900. 

Maatschappij tot Exploitatie var* 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag den llden Sep

tember ÏOOO, des namiddags ten 
2 ure (locale tijd), aan het Centraal
bureau der Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen in het Mo-
reelse Park te Utrecht, van: 

BESTEK No. 823. 

maltin van <'<>n«' dubbe-
waebterMwouing niet 

bijbehoorende werken op 
den wpoorweg UTKK4J i«T 
Kü'f'fKBDAJI nabij k nip. 
»«.«»«. 

Begroot ing ƒ Hl lO 

De besteding geschiedt volgens § 4(> 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 23sten 
Augustus 1900 ter lezing aan het Cen
traalbureau in het Moreelse Park en 
aan het bureau van den Heer Sectie-
Ingenieur H. J T A N HOORN te 
Utrecht, en is op franco aanvraag (per 
brief) aan genoemd Centraalbureau 
(Dienst van Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van ƒ 1 . 0 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 4den September 1900 ten 
11 ure 10 minuten voormiddag (West 
Europeesche tijd), Station Moordrecht. 

Utrecht, den 18den Augustus 1900, 

Hel 
le 

Openbare 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag 6 September 

1QOO, des namiddags ten 2 ure, zal 
in een der lokalen van het Departe
ment van Justitie te 1's-Gravenhage, in 
hut openbaar worden aanbesteed : 

liet boowen van eene vrou-
wenafdeeling aan het Huis 
van bewaring te Zntphen. 
Raming ƒ9900 . 

Het bestek met daarbij behoorende 
teekeningen ligt voor gegadigden ter 
inzage in het liivhtsgebouir te Zntphen 
en is op aanvrage tegen betaling van 
/'Ï.IO franco verkiijgbaar bij De 
GEBROEDERS VAN CLEEF. Boek
handelaars, Spui 28 a ie 's-Graven
hage. 

Aanwijzing zal worden gehouden op 
Maandag 8 September 1900 aan het 
Jicchtsgvboitw bovengenoemd, terwijl in
lichtingen zijn te bekomen bij den 
Ingenieur-Architect voor de Gevange
nissen en Rechtsgebouwen te 's-Gra
venhage, Departement van Justitie en 
bij den Opzichter over de Justitie-
gebouwen T. H. VAN ETTEGKR te 
Zntphen. 

's-Gravenhage, 23 Augustus 1900. 
De Minis ter van Jus t i t i e , 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal: 

P. J . VAN BEIJMA. 

BEVLOERING. 
— O u u r z a a m en Goedkoop — 

Het Veste Adres voor Machinaal 
vervaardigde 

C E M E N T T E G E L S 
(Mozaïek en Effen) 

en Hardgebakken TEGELS, 
is A. OOSTHOEK & ZOON, 
Stoomfabrieken Alfen a/d. Rijn. 

Dessins en Pry zen op aanvrage. 

RZDACTEUK F. W. VAN GENDT Jüz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 103, V Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
f 5 . - ; voor België ƒ6.50 en voor is overige landen der I'ost-unie, 
met inl egrip van Nedei landsch-Indië en Transvaal, / 7 50. Afzondei-
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat f0.15. 

Advertentiên van 1 tot 6 regels / 1.00, bet bewijsnummer daaronder 
begrepen; v or eiken regel meer /0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend., 

REISHERINNERINGEN 

Ik erken 

Tor drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Fet Vaderland". 

A. W . WEISSMAN. 
IV. 

Rome. 
( Vit volg van bladz. 271.) 

. gaarne/ dat Michelangelo in dit kolossale 
werk het hoogste heeft bereikt, wat hij bereiken kon. 
Alle verkortingen en houdingen, die cen menschelijk 
lichaam kan toonen, zijn met nimmer falende zeker
heid geteckend. En toch heeft dit werk mij niet zoo 
getroffen, als ik verwacht had. Ten deele komt dit 
misschien door den slechten staat, waarin zich het 
fresco bevindt. In het bijzonder hinderde mij een hard 
blauw in den hemel; het is waarschijnlijk van een 
herstelling afkomstig. Doch al die goed geteckende 
naakte lichamen zonder omlijsting moeten, zelfs toen 
zij pas voltooid waren, toch meer als studiën van 
anatomie, dan als illustratie van een christelijk leer
stuk tot den beschouwer hebben gesproken. 

De Sixtijnsche kapel komt uit in de Sala Regia, 
die door Antonio da aan Gallo de jonge, den ont
werper van het Palazzo Farnese, is gebouwd, en die 
naar de ("appella Paolina leidt. Op witten Donderdag, 
als deze kapel verlicht wordt, ziet zij er bijzon
der schitterend uit. In gewone omstandigheden maakt 
zij minder effect. Antonio da San Gallo's werk is later 
door Bernini opgesierd, onder anderen met de beken
de spiraalvormige zuilen van den tabernakel der St. 
Pieterskerk. De twee fresco's van Michelangelo zijn 
koud en weinig treffend. Zij werden dan ook geschil
derd toen de meester reeds op hoogen leeftijd was. 
De Sala Regia, met zeer goed stucwerk versierd, geeft 
een betere dunk van da San Gallo's talent dan de 
kapel. 

I Nu klimmen wij verscheidene trappen op, en komen 
in een paar zalen, waar de kunst der 19e eeuw aan 
het woord is. Welk een afstand is er tusschen Michel
angelo en deze (men vergeve mij het woord) knoeiers! 
Pius IX, die <S December 1854 het dogma van de 
Onbevlekte Ontvangenis uitvaardigde, vond de/.e ge
beurtenis belangrijk genoeg, om haar door het pen
scel te laten vereeuwigen. Menschen als de groote 
Florentijn leefden toen niet. De paus wendde zich tot 
zekeren Podesti, en deze leverde fresco's, zóó afschu
welijk, dat ze hoe eer hoe liever verwijderd moesten 
worden. En uit deze zaal komt men in de Stanze 
van Raffael! 

De vertrekken, waar de beroemde fresco's zich be
vinden, zijn ongeveer tien meters in het vierkant en 
overwelfd. Zij zijn drie in getal, en worden ieder door 
een tamelijk groot venster verlicht, terwijl de toegang 
geschiedt door een deur aan de vensterzijde. 

In het jaar 1508 ging Raffael naar Rome, om daar 
zijn geluk te beproeven. Hij werd niet als Michel
angelo, wiens roem toen reeds overal verbreid was, 
door Julius II ontboden, doch had alleen aan de voor
spraak van zijn leermeester Perugino, en zijn stadge
noot Bramante te danken, dat hij met vele andere 
schilders aan de versiering van het Yaticaan mocht 
medewerken. Langzamerhand echter gingen de andere 
meesters weg, en verrichtte Raffael het werk alleen. 

Als men de tijdrekenkundige volgorde in acht wil 
nemen, dan moet men met de Stanza dclla Segnatura 
beginnen. Hier plachten voorheen de pausen de van 
hen uitgaande stukken te onderteekenen. Het gewelf 
was reeds door Sodoma beschilderd, toen Raffael 
daar de zinnebeeldige vrouwenfiguren van de godge
leerdheid, de dichtkunst, de wijsbegeerte en de ge
rechtigheid aan toevoegde. 

De versiering der gewelven is wat druk, om de 
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fresco's der muren goed te doen uitkomen. D e ver
lichting, telkens door één venster, is onvoldoende. De 
kleuren zijn door vocht verbleekt. 

De godgeleerdheid is weergegeven in de zooge
naamde „Disputa". De compositie bestaat uit twee 
deelen, en is geheel symmetrisch. Boven aan ziet men 
den geopenden hemel met Christus, de heiligen en 
de profeten. God de Vader zweeft, hooger en zendt 
den II. Geest naar de aarde, waar een altaar is aange
bracht met dc hostie, het zinnebeeld van Christus' 
tegenwoordigheid. De vier beroemdste kerkvaders; 
pausen, kardinalen, bisschoppen en monniken omge
ven het altaar. Onder hen komen ook Dante, Fra A n -
gelieo en Savonarola voor. Dat Julius er geen bezwaar 
tegen had het portret van dezen prediker, die tien 
jaar geleden wegens ketterij verbrand was, in zijn 
paleis te zien, is zeker eigenaardig. 

Tegenover dit fresco bevindt zich de zoogenaamde 
„School van Athene", waar de wijsbegeerte der oud
heid door de personen harer beoefenaars in muir voor
naamste uitingen is verbeeld. Bijzonder fraai is hier 
de architectonische achtergrond, die door Bramante 
ontworpen werd. De groepen vertoonen een onge
dwongen schikking in de symmetrie, ofschoon wel in 
het o o g gehouden, is niet zoo streng in acht geno
men, als dit bij vroegere werken placht te geschieden. 

Aan de zijde, waar zich de deur bevindt, is de dicht
kunst verbeeld. Apol lo bespeelt de viool, omgeven 
door de muzen, Sappho, Homerus, Yirgil ius, Hora-
tius, Pindarus, Dante en Petrarca dragen hun verzen 
voor. 

Het muurvlak leverde hier reeds moeilijkheden op, 
doch dat, waar zich het venster •bevindt, nog meer; 
eigenlijk was zulk een wand in het geheel niet voor 
beschildering geschikt. Raffael wist er echter nog 
de gerechtigheid te verzinnelijken. 

Deze Stanza is de mooiste der drie. Zij doet ons 
Raffael in zijn kracht kennen. De fresco's zijn be
wonderenswaardig zoo wat teekening als compositie 
betreft. Over de kleur kan men niet meer oordoelen ; 
toch schijnt hier geen colorist aan het woord geweest. 
Doch mag men Raffael er een verwijt van maken, 
dat hij dc kleur als van ondergeschikt belang be
schouwt, cn alleen door de lijnen zijn effecten wil 
bereiken, bijzonder werd i k getroffen door het echt 
monumentale dat deze fresco's bezitten, en waardoor 
zij één zijn met de architectuur. 

Dc fresco's in de andere vertrekken zijn wel door 
den schilder ontworpen en geteekend, doch door zijn 
leerlingen uitgevoerd. De Stanza dell ' Incendio draagt 
haar naam naar een fresc o, dat voorstelt, hoe een brand 
m den Borgo door de voorbede van paus Leo IV 
gcbluscht werd. Van den brand zelf ziet men hier 
haast niets. Het duurt geruimen tijd eer een paar 
vlammen aan de linkerzijde in het oog vallen. E n 
dan zelfs is liet nog niet duidelijk, hoe stecnen ge
bouwen als dc afgebeelde, zoo kunnen branden. 

Men begrijpt dan ook niets van de angst, die de 
vrouwen, welke het midden der compositie uitma
ken, schijnt te bezielen. De naakte mannen, die van 
muren springen of die water aandragen, geven blijk 
van Raffaels bewondering voor de zoldering van Six-
tina. Belangwekkend is de oude St. Pieterskerk, met 
haar mozaieken, op den achtergrond. Ook de vrouw 
rechts op den voorgrond is een prachtige figuur. De 
brand heeft slechts als voorwendsel gediend, om zulke 
figuren te pas tc kunnen brengen. O m L e o X te be
hagen zijn alle voorstellingen in dit vertrek aan het 
leven van pausen ontleend, die denz.elfden naam als 
hij droegen. Maar de drie fresco's, die de overwinning 
op de Saracenen bij Ostia, de eedsaflegging van L e o 
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III en de kroning van ka re i den Grooten tot onder
werpen hebben, zijn van geen bijzonder belang. 

D e Stanza d 'El iodoro draagt haar naam naar het 
fresco dat de verdrijving van Heliodorus uit den 
tempel verbeeldt. De tempelschenner wordt door twee 
engelen, waarvan een te paard, nedergeveld. L i n k s is 
paus Julius op zijn draagstoel, omgeven door zijn ge
volg, getuige van het wonder. Over het anachronis
me, dat hierdoor teweeg gebracht werd, heeft de schil
der zich niet bekommerd. 

O p den muur aan de overzijde wordt vertoond, hoe 
At t i l a door Petrus' en Paulus' verschijning uit het 
Romeinsche gebied wordt verdreven. D i t fresco is 
niet een van de besten ; ook met het wonder van 
Bolscna en Petrus' bevrijding loop ik niet hoog. E n 
met den slag in de Sala di Constantino dweep ik a l 
lerminst. 

Door deze zaal bereikt men de loggie, die waar
schijnlijk door haar versiering eens een fraai effect 
maakten. N u zijn de grottesken van Giovanni da U d i -
ne, door overschildering geheel bedorven, niet meer 
te genieten. E n de twee en vijftig tafercclen uit de 
gewijde geschiedenis tegen de gewelven, kunnen de 
vergelijking met die der Sixtina niet doorstaan. 

E e n verrassing is het, in de kleine kapel van N i -
colaas V fresco's van F r a Angel ico te vinden. E n niet 
minder verbaast men er zich over, dat de schilder 
hier een breedheid en grootschheid toont, die aan 
Masaccio herinneren. Bijzonder fraai zijn de taferee-
len, waar de H . Laurens voor den prefect Decius ge
bracht wordt, en waar de heilige aalmoezen uitdeelt. 
De bedelaars zijn voortreffelijk gekarakteriseerd. 

E e n trap leidt nu naar de Pinacoteca, waar de schil
derijen, die in den Franschen tijd naar Parijs werden 
overgebracht, na hun terugkomst bijeen geplaatst 
werden. Vroeger versierden zij verschillende kerken 
der stad. 

H ie r hangt Raffael's „Chris tus op Tabor verheer
lijkt". Het stuk is zeer beroemd als des meesters laat
ste werk. M i j heeft het maar matig voldaan. De hou
ding der figuren is al te zeer bestudeerd ; daardoor 
is het werkelijke leven verloren gegaan. De aposte
len denken meer aan de plooien hunner gewaden dan 
aan het wonder, dat zij zien gebeuren. O o k Christus, 
.met Mozes en E l i a in helder licht zwevende, heeft 
niets bovenaards. 

In deze /elfde zaal, die goed zijlicht heeft, vindt 
men de „Madonna di Foligno", die door Raffael in 
1511 werd voltooid. D i t stuk is een dier altaarver
sieringen, zooals er toen veel gemaakt werden. Boven
aan zweeft Maria met haar kind op wolken. Beneden 
staan, symmetrisch, de H . Franciscus en Johannes de 
Dooper. De H . Hieronymus beveelt den besteller van 
het stuk der madonna aan. Het fraaist van alles is het 
kinderfiguurtje in het midden, dat een opschriftbord 
omhoog houdt. 

Domenichino's „Communie van den H . Hierony
mus" is een respectabel stuk, en ook de H . Rombout 
van Andrea Sacclh heeft goede hoedanigheden, maar 
het meest trof mij Caravaggio's „graflegging" Hie r 
is, op een wijze, zooals de Italiaansche kunst dit nog 
niet gedaan had, met licht en schaduw getooverd. 
Men denkt aan Rembrandt bij het aanschouwen van 
dit kolossale doek. De figuren zijn naar de werke
lijkheid genomen, en in het geheel niet geïdealiseerd. 
Elsheimer heeft Caravaggio bestudeerd ; zijn leerling 
was Pieter Lastman, en deze onderwees Rembrandt 
in de schilderkunst. Zoo is een schakel tusschen de 
Italiaansche en de Hollandsche kunst aanwezig. 

A l s men de schilderijen gezien heeft, moet men weer 
al de trappen af, om op de Piazza di San Pietro te 

komen. D e toegang naar de andere verzamelingen is 
in de Vialone d i Belvedere, aan de achterzijde van 
het paleis. 

M e n moet achter de St. Pieterskerk omloopen, om 
den ingang van de overige verzamelingen te berei
ken. Daardoor is er gelegenheid, de gevels van het 
bouwwerk te bezichtigen. Eerst wordt de sacristie, 
aan de zuidzijde der kerk gelegen, en in de 18e eeuw 
gemaakt, bereikt. Z i j is een gebouw, dat menige kerk 
in grootte overtreft. V a n het plein, achter deze sa
cristie gelegen, heeft men het beste gezicht op den 
koepel. Ruskin had gelijk, toen hij de l igging der 
kerk niet gelukkig noemde, want daar het terrein op
loopt, is het westelijke deel ingegraven moeten wor
den. Daaromheen loopt een droge gracht, en nog 
licoger dz V i a delle Fondamenta, die naar de achter
ingangen van het Yaticaan leidt. 

Hie r is, aan het Cortile del Forno de ingang voor 
hen, die per rijtuig op het Yaticaan hunne opwach
ting maken. O p het oogenblik van mijn bezoek wa
ren dat Hongaarsche magnaten in hunne prachtige 
kleederdracht. 

Westelijk gaat de tuin van het Yaticaan omhoog, 
oostelijk strekt zich de buitengewone lange biblio
theek van het paleis uit. Den pelgrims werd toegang 
tot den tuin verleend, en door mij bij een groepje 
aan te sluiten, kon ook ik daar een kijkje nemen. Plet 
is een echt Italiaansche tuin, hier en daar misschien 
wat stijf van aanleg. Doch de ongelijkheden van het 
terrein zijn meesterlijk benut om er een casino en 
andere kleine gebouwen een goede plaats te geven. 

Slechts in een betrekkelijk klein deel van den 
tuin werd men rondgeleid. 

Met het gezelschap ging ik nu naar den ingang 
van het paleis, om de antieke beelden te bezichtigen. 
Hoe beroemd deze verzameling is, weet ieder. Het is 
een lust door de zalen en galerijen te loopen, omdat 
de opstelling der kunstwerken zoo smaakvol ge
schiedde. 

In de meeste vertrekken zijn, tegen de wanden, 
nissen, waarin de voornaamste beelden een plaats 
vonden. O m oe achtkante binnenplaats van het Bel
vedère, door Bramante ontworpen, zijn vier kabinet
ten aanwezig ; daar staan de vermaarde groep van 
Laokoon, de A p o l l o en de Antinous, die ieder uit af
gietsels kent. Zonderling genoeg heeft men, in het 
vierde kabinet, een beeld van Canova geplaatst, dat 
bij de antieke meesterstukken niet kan halen. 

Bijna alle beelden zijn gerestaureerd. Reeds in de 
16e eeuw is daarmede een begin gemaakt, omdat men 
de werken in hun vroegeren luister wenschte te zien, 
en wat ontbrak, dus aanvulde. Men volgde derhalve 
hetzelfde systeem, dat thans bij oude gebouwen wordt 
toegepast. 

Soms is de restauratie door mannen van naam ge
schied, meestal echter door onbekenden. In hoeverre 
zij, wat bestond, geëerbiedigd hebben, is niet meer 
na te gaan. Maar dat hunne aanvullingen niet geluk
k i g zijn, springt haast overal in het oog. Zoo heeft de 
beroemde Diskobolos van Myron een geheel nieuw 
hoofd, zoo is van een tweespan alleen één der pooten 
antiek, en ziet men telkens lichaamsdeelen, die ver
keerd aangezet zijn. Maar het ergste is wel, dat men 
sommige beelden, onderandere de knidische Yenus, 
Lieschheidshalve in zinken draper ieën heeft gehuld. 

Het zou mij te ver voeren, ook maar de voornaam
ste beelden en fragmenten hier te bespreken. De 
arrazzi, naar Raffaels teekeningen gemaakt, hebben 
zóó door de tand des tijds geleden, dat van de oor
spronkelijke schoonheid dezer tapijten ongeveer niets 
meer valt waar te nemen. 

De talrijke pelgrims verhoogden het genot, dat de 
verzamelingen schonken, zeker niet. Z i j luidden, van 
wat zij zagen, geen flauw begrip, en bleven voor on
beduidende voorwerix'n staan, terwijl zij meester
stukken voorbijliepen. 

T e n slotte wilde ik nog een bezoek aan de V a t i -
caansche bibliotheek brengen. Men mag daar niet 
vrij rondloopen. en moet, voor een deur, zoolang wach
ten, totdat de geleider vindt, dat het gezelschap groot 
genoeg is. 

Toen ging de deur open, en de wachtenden werden 
in ontvangst genomen door een bejaard heertje, wiens 
roode neus nu juist niet den afschaffer verried. H i j 
begon een toespraak in het Italiaansch, aanvangende 
met „Signori mei", dat op een vreemdsoortige wijze 
meer gezongen dan gesproken werd. E n daarop wer
den wij, als schapen in een kudde, door de zalen ge
dreven. De pelgrims waren mak genoeg, doch als de 
drie toeristen, waarvan ik er één was, voor het een 

ander, dat belangrijk scheen, wat langer slaan 
bleven, dan ontvingen zij aanstonds een vermaning, 
om de kudde niet t,c verlaten. 

De bibliotheek bestaat uit ccn galerij van zeker 
drie honderd meter lang, waaraan, in hel midden, een 
reusachtige zaal is gebouwd. Behalve boeken en hand
schriften, die in gesloten kasten bewaard worden, be
vatten de vertrekken ook de geschenken, die den 
beiden laatsten pausen bij verschillende gelegenhe
den vereerd zijn. E n het waren die geschenken, die 
mij het bezoek aan de bibliotheek vergalden. Want 
hun kunstwaarde is vrijwel gelijk nul, en toch 
sloeg de geleider er geen enkel over, maar hief hij 
steeds weer zijn „Signori mei" aan, waarmede hij 
mij wanhopig maakte. X o g herinner ik mij een glas
raam, dat Pius IX o]) zijn troon voorstelde, zóó na
turalistisch opgevat en zóó valsch van kleur, dat men 
er haast niet naar kon kijken. 

In de galerij is het leven van Pius V I I , en van zijn 
beide voorgangers Pius V I en ('lemens X I V in fres
co's verbeeld. Het blijkt hier duidelijk, hoe in het 
laatst der 18e en het begin vier 19e eeuw de schil
derkunst al dieper en dieper zonk. 

De groote zaal is ten tijde van Sixtus V gebouwd, 
en bestaat uit twee beuken, die door zware pijlers 
gescheiden worden. Iedere beuk is overwelft O m de 
pijlers en tegen de dammen tusschen de vensters zijn 
1? boekenkasten geplaatst. Het overige is beschil

derd E r is op de decoratie heel wat aan te merken ; 
zoo zijn de lijsten der pijlers veel te zwaar, en de 
stucwerken wat weinig gedistingeerd. Maar de zaal is 
toch imposant en de versiering der gewelven niet 
hare frissche kleuren voldoet uitstekend. 

Hie r zijn de beroemde handschriften van het V a -
ticaan onder glas tentoongesteld. Natuurlijk ziet men 
er zoo niet veel van ; en wie bij de vitrines een oogen
blik zou willen wachten, 0111 althans de versieringen 
der vijfde, zesde en zevende eeuw wat nader te be
schouwen, wordt door den roodneuzigen herder naar 
de kudde gedreven, die een prulgeschenk, door een 
vorst aan den H . Vader vereerd, staat aan te gapen. 

Bijzonder belangwekkend zijn de schilderijen, die 
in een der zijvertrekken bewaard worden, omdat zij 
uit den oud-Romeinschen tijd afkomstig zijn. Som
migen, die hun onderwerpen aan de Odyssee ontlee-
nen, stellen landschappen voor. Het zijn echte „heroï
sche" landschappen, zooals de Duitschers, die een 
vijftig jaar geleden dikwijls maakten. De perspectief 
is met vrij groote juistheid in acht genomen, en de 
verdeeling van licht en schaduw is naai de natuur 
gevolgd. Het schijnt dat deze schilderijen navolgin
gen zijn van andere door Theon, een beroemd 
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Grieksch schilder, die te Samos in de vierde eeuw-
vóór Christus leefde. O o k is hier de beroemde A l d o 
bradijnsche bruiloft, eveneens een navolging van 
een Grieksch origineel, te zien. Hie r wordt men ge
troffen door de fraaie schikking en de juiste tcekening 
der talrijke figuren. 

Doch de herder drijft ons verder. E n als wij aan 
het eind zijn, waar Pius EX in gebrand glas ons tegen-

. schittert, dan moeten wij de geheele lange galerij 
weer terug, tot aan de deur, waar de herder met ccn 
„grazia" de lire fooi in ontvangst neemt 

Ik had het Vaticaan reeds lang verlaten, toen mi 1 
nog altijd dat vervelende „Signori mei" in de ooren 
klonk. Het was nu drie uur, en ik had zooveel kunst 
gezien, dat ik naar wat natuur verlangde. Daarom 
nam ik een rijtuig en besloot mijn dag met een heer
lijke rit in de V i l l a Borghese, het prachtige park ten 
noorden der stad. 

Den volgenden dag richtte ik reeds vroeg mijn 
schreden naar de Piazza del Popoio, voorheen het 
eerste plein van Rome, dat de binnenkomende reizi
ger zag. De weg daarheen gaat langs het Corso. Waar 
deze straat op het plein uitmondt, zijn twee koepel
kerken gebouwd ; de 17e eeuw heeft hier een groot 
decoratief effect weten te bereiken. Want met de 
obelisk in het midden, de Porta del Popoio daartegen
over, de kolonnade aan de eene zijde, de terrassen van 
den Pincio als achtergrond, is hier een geheel ont
staan, waarvan men eiders dc wedergade tevergeefs 
zal zoeken. 

De kerk Santa Maria del Popoio, onmiddellijk tegen 
de poort aangebouwd, heeft, geen gunstige plaats. 
Ook architectonisch is deze I5e-ceuwsche kruiskerk, 
wier hoofdbeuk en dwarsbeuk in absiden eindigen, 
niet bijzonder belangrijk. 

A l s men de kerk binnentreedt ziet men een rijke 
17e eeuwsche versiering, zooals de meeste Romein-
sche interieurs die vertoonen. Doch ook verscheidene 
grafmonumenten uit de 15e eeuw, in Florentijnschen 
trant, trekken de aandacht. Zi j hebben den vorm van 
een nis, waarin, dikwijls op een sierlijke sarcophaag, 
het beeld van den overledene rust. De omgeving der 
nis bestaat uit pilasters en kroonlijsten, dikwijls met 
lijne arabesken voorzien en in verbinding gebracht 
niet zinnebeeldige voorstellingen. 

A a n de noordzijde is de Cappella Chigi , wier koe
pel met mozaïeken naar ontwerpen van Raffael prijkt. 
God de Vader zweeft daar tusschen de zinnebeelden 
der planeten. Ook hier weder doet de schilder moeite 
Michelangeol nabij te komen, zonder dat het hem 
gelukt. 

In het koor heeft Pinturicchio zijn kunst getoond. 
H i j beschilderde het gewelf met de kroning der H . 
Maagd, omgeven door de evangelisten cn vier kerk
vaders. Deze fresco's zijn bijzonder goed bewaard ge
bleven. Pinturicchio heeft door decoratief bijwerk de 
verschillende figuren van elkander gescheiden. Zoo 
bleef de juiste schaal bewaard, en zijn de fresco's geen 
schilderijen, die, als zooveel andere, beter op muren 
zouden passen, doch vormen zij een voortreffelijke 
versiering der zoldering. 

Tegen de zijmuren van het koor ziet men de graf-
teekenen van Ascanio Maria Sforza en Girolamo del
la Rovere, beiden doer Andrea Sansovino gemaakt, 
en wel de schoonste voorbeelden van het pas beschre
ven type, die de kerk bezit. 
^ Door de V i a Babuino kom ik nu op de Piazza di 
Spagna, waar dc Spaansche trap omhoog stijgt. Ik 
ga haar weer op, doch laat nu Santa Trinita dei M o n 
ti links liggen, om de V i a Sistina te volgen. 

Het: is hier een der defstige buurten van Rome. 

D e straat komt uit op de Piazza Barberini, die met 
een fraaie fontein van Bernini, ten triton die op een 
schelp blaast, is versierd. D i t is een druk plein, daar 
het verkeer tusschen het station en de Piazza Colon-
na er over plaats vindt. 

E e n geheel daarmede vormt de Piazza dei Cap-
puccini, die langzaam omhoog stijgt. Hie r bevindt 
zich de kerk Santa Mar ia della Concezione. Toen de 
spoorweg er nog niet was, behoorde deze buurt tot 
de stilste van Rome, zoodat de Capucijners daar een 
rustig plekje voor hun klooster hadden. H u n kerk 
bouwden zij in het begin der 17e eeuw. O m de kloos
terlingen aan de vergankelijkheid van het aardsche 
te herinneren, werd het stoffelijk overschot hunner 
voorgangers onder de kerk in afzonderlijke vertrek
ken tentoongesteld. W i e wat zenuwachtig is, moet 
daar maar niet heen gaan. Want behalve uitgedroog
de lijken in pijen gehuld, ziet men daar niets dan 
doodshoofden en beenderen, waarvan rozetten, festoe
nen en andere ornamenten gemaakt zijn, die de wan
den en gewelven een ietwat griezelig aanzien geven. 

Het Palazzo Barberini is ccn schepping van Berni
ni. In een prachtig park gelegen is dit paleis eigen
lijk meer een zeer groote villa. Bijzonder mooi van 
aanleg is de vestibule van dit gebouw, waar door 
zuilen, nissen enz. een geheel is verkregen, dat een 
hoogen dunk geeft van Bernini's talent. De verzame
ling van kunstwerken, die het gebouw bevat, is pas 
om twaalf uur te zien. Ik moest mijn bezoek daaraan 
dus uitstellen en, zooals vaak geschiedt, uitstel werd 
afstel. Maar ik geloof niet, dat ik veel verzuimd heb. 

De V i a delle Öua t t ro Fontane, die haar naam draagt 
naar de vier fonteinen, die Domenico Fontana op 
de hoeken van ccn klein plein aanbracht, lag voorheen 
vrijwel aan het einde van de bebouwde kom der stad. 
N o g in Göthe 's tijd plachten de vrijende of minne
kozende paren daar bijeen te komen. De dichter laat 
Faustina zeesren : 

Falconieri hat mir oft in die Augen gegafft, 
U n d ein Kuppler Albani 's mich mit gewichtigen Zet-

teln. 
Bald nach Ostia, bald nach den vier Brunnen gelockt. 
\ber wer nicht kam, war das Madchen." 

De kardinalen van dien tijd, dus met name ge
noemd, schijnen het met het celibaat niet nauw ge
nomen te hebben. N u zou zoo iets niet meer voor-
vomen. 

Het pleintje is merkwaardig om de kerk San Car-
o, die Borromini daar bouwde. He t terrein was zeer 
mregelmatig en de bouwmeester kwam daarom tot 

een eigenaardigen plattegrond. H i j maakte de kerk 
ovaal, zonder kruisbeuken, en plaatste aan de beide 
lange zijden halfronde, aan de beide korte zijden 
daarentegen segnientvormige nissen. A l de lijnen van 
den plattegrond zijn gebogen. De muren prijken met 
Korinthische zuilen, die door bogen verbonden zijn 
en een ovalen koepel dragen. Ook de gevel dezer 
kerk vertoont in plattegrond gebogen lijnen, één bol
le in het midden, twee holle aan de zijden. E e n kroon
lijst deelt den gevel in twee verdiepingen ; zuilen, 
nissen, beelden zijn in groote verscheidenheid ter ver
siering aangebracht. De bekroning van den gevel 
wordt gevormd door een groot ovaal schild,, hetwelk 
door zwevende engelen gedragen wordt. 

De kerk is slechts klein, doch zij maakt den in
druk van grooter te zijn, dan zij in werkelijkheid is. 
Door de schrijvers over kunst wordt zij meestal öf 
niet genoemd, öf met ccn enkel woord als iets onzin
nigs gebrandmerkt. Ik zeide vroeger reeds, dat Rome, 
in hoofdzaak, een 17e eeuwsche stad is. M e n leert 

er den Barokti jd kennen, beter dan ergens anders, 
l k durf het haast niet zeggen, dat die kennismaking 
mij zeer aangenaam was, en dat ik Bernini en Bor
romini nu als groote kunstenaars waardeer. 

M e n kan van de Piazza delle Ouattro Fontane 
rechts naar het Quirinaal, links naar de Porta P ia 
gaan. Ik koos denlaatsten weg. Den twintigsten Sep
tember 1870 trokken de Italiaansche troepen langs 
dezen weg Rome binnen. Ter herinnering heet de 
straat dan ook V i a Ven t i Settembre. Z i j is pas in de 
laatste jaren bebouwd; vroeger werd zij begrensd 
door de tuinen van vi l la ' s ; ook hier heeft de terrein
exploitatie veel schoons doen verdwijnen. Toch ont
breekt het hier niet aan merkwaardige kunstwerken. 
D e trevel van Santa Suzanna is het eerste voort-

E n nu vertoonen zich de grootsche overblijfselen 

brengsel van Carlo Maderna. De bouwmeester heeft 
het voorbeeld, door uiacomo della Porta bij San L u i g i 
dei Francesi gegeven, slechts in zijn hoofdlijnen ge
volgd, doch de benedenste pilasters door Korinthische 
halfzuilen vervangen, terwijl ook door festoenen, schil
den, gebroken frontons boven de nissen en een balu
strade boven het frontispies aan liet geheel een ander, 
meer decoratief, karakter werd gegeven. 

Tegenover deze kerk ligt Santa Maria della V i t -
toria, die Bernini's beroemd beeld, de H . Theresia, 
bevat. He t is, dunkt mij, onmogelijk om op meer 
treffende wijze de geestvervoering weer te geven. A l 
leen Mur i l lo misschien, kan met Bernini in dit op
zicht vergeleken worden. 

Dat niet alle meesters uit den Baroktijd evenveel 
talent bezaten, bewijst de Fontana dell ' Acqua Fe
lice, hier vlak bij. Domenico Fontana, de bescherme
l ing van paus Sixtus V , heeft haar ontworpen. He t 
systeem der Acqua Paola vinden wij hier terug, doch 
het reusachtige opschriftbord werkt nog ongunstiger 
boven de arcades daaronder. De figuur van Mozes in 
de middenste nis is een parodie op Michelangelo's 
grootsche schepping, 

nu 
der Thermen van Dioclelianus. Michelangelo maakte 
daar een Karthuizerklooster van. Sedert is het spoor
wegstation in de onmiddellijke nabijheid gekomen, 
en werd de geheele omgeving met een moderne wijk 
bebouwd. De kloosterlingen zijn dan ook verdwenen ; 
de vertrekken, waar zij huisden, zijn ten deele als 
museum ingericht, ten deele als hospitaal in gebruik. 

(Wordt vervolgd) 

T E N T O O N S T E L L I N G E N 
V A N A N T I E K E G O L D - E N Z I L V E R S M I D S -

W E R K E N T E L E E U W A R D E N . 
W i j ontleenen het onderstaande aan de „Nieuwe 

Roterdamsche Courant" omtrent de plechtige opening 
van de door het Friesch genootschap van geschied-, 
oudheid- en taalkunde en de Vereeniging tot bevor
dering van het vreemdelingenverkeer georganiseerde 
tentoonstelling van antieke goud- en zilversmidswer-
ken. D i t geschiedde in tegenwoordigheid van den com
missaris der Koningin in Friesland, ce re - \oo rz iüe r 
van de algemeene commissie van uitvoering, de leden 
dier commissie, Ged. Staten, het dagelijksch bestuur, 
vele inzenders en nog enkele andere genoodigden. D e 
Minister van Binnenlandschc Zaken en Jhr. Mr. V . E . 
L . de Stuers, referendaris, chef van de afdeeling kun
sten en wetenschappen aan diens departement, waren 
verhinderd aan de uitnoodiging tot bijwoning gevolg 
te geven. 

De openingsrede werd gehouden door den voor
zitter der commissie, den heer E . K . Hoekstra. A l l e r 
eerst bracht hij dank aan de inzenders, zonder wie 
deze tentoonstelling onmogelijk ware geweest, voorts 

aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, want 
zonder de toestemming der Regccring had men den 
schat van Wieuwerd moeten missen, aan den ccre-
voorzitter voor diens zedelijken steun en nog aan zoo-
velen meer, die hadden medegewerkt om deze even 
belangrijke als belangwekkende tentoonstelling te 
laten slagen. De bezoekers zouden kunnen zien, wat 
onze voorouders op het gebied van kunstnijverheid 
hadden gewrocht en wat onze jongeren kunnen doen 
om deze steeds hooger op te voeren. Denkt men daar
bij aan de geringe hulpmiddelen, waarover onze voor
ouders beschikten dan moet men te meer zich ver
bazen over hun taai geduld. Merken wij daarbij goed 
op, welk een wijsheid zij daarbij vertoonden, met 
welk een schoonheid zij hun werken voltooiden, dan 
kunnen wij hun een groet van hulde en eerbied niet 
onthouden, lntusschcn kan onze tegenwoordige kunst
nijverheid de vergelijking met die van het buiten
land in vele opzichten gerust doorstaan, en dit moet 
worden gewaardeerd, te meer, nu er nog altijd zijn, 
lie in dit opzicht den roem van het tegenwoordige 

geslacht trachten te verkleinen. Boven alles is intus-
schen vakkennis noodig. Di t drukt spr. den jongeren 
krachtig op het hart. Laa t ieder zóó zijn best doen, 
dat eenmaal de nakomelingschap kunne wijzen op 
het vele goede, ook door ons verricht. Niet echter a l 
leen volgzaam zijn, maar, zooveel mogelijk, ook schep
pen. De geschiedenis is daar om ons te leeren, wat 
een volk, bezield met wilskracht en met liefde voor 
de kunst vermag. Nooit mag die liefde bij een volk 
vcrloren gaan. De jongeren .moeten vooral die liefde 
hoog houden en mogen nooit vergeten, dat de oogen 
van allen, die het wèl meenen met staat en volk, op 
hen zijn gericht. Laten zij 'zich herinneren cn altijd in 
toepassing brengen de oude, maar nooit verouderde 
woorden onzer voorvaderen, die met gouden letteren 
in hun harten waren geschreven : „Met wijsheid be
dacht, met kracht begonnen, met schoonheid vol 
bracht !" 

Daarna sprak de waarnemende voorzitter van het 
Friesch Genootschap, Mr. R. A . Fockema, een toe
passelijk woord, vooral om te wijzen op hel vele be
langrijke, dat de tentoonstelling ook uit geschiedkun
dig oogpunt beval. 

Nadat de voorzitter de tentoonstelling geopend had 
verklaard, begaven de aanwezigen zich naar het in 
de nabijheid gelegen Friesch Museum, waar de ten
toonstelling in de schilderijen-zaal wordt gehouden. 
Bovendien is in het daar beneden gelegen prentka-
binet eene verzameling afbeeldingen van goud- en 
zilverwerken tentoongesteld. 

De tentoonstelling is inderdaad even belangrijk als 
belangwekkend. De met groote zorg bewerkte bere
deneerde catalogus is een veilige gids en wegwijzer. 
Bij tal van voorwerpen zijn verklaringen en toelichtin
gen gevoegd, die ook later van groote waarde zullen 
zijn. Ve le voorwerpen 111 de afdeeling „Germaansche 
en andere sieraden uil de Friesche terpen" bevatten 
zeer aantrekkelijke en zeldzame bouwstoffen voor de 
Nederlandsche oudheidkunde. Onder die voorwerpen 
zijn verscheidene van Romeinschen en Frankischen 
oorsprong. Daaronder de zoogenaamde „Schat van 
Wieuwerd", waartoe behooren 39 gouden voorwer
pen, in 1866 gevonden in een terp bij het Friesche 
dorp Wieuwerd, gelegen tusschen Leeuwarden en 
Sneek, waarschijnlijk toebehoord hebbende aan vorste
lijke personen uit het begin der zevende eeuw, des
tijds op een paar voorwerpen na, door de Regeering 
aangekocht voor het Rijks-Museum van Oudheden te 
Leiden. 

De catalogus beval in het geheel (367 nummers. 
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Vele nummers bestaan echter uit verscheidene voor
werpen, waardoor het getal tot vele honderden klimt. 

D e verdecling is als volgt : I. Germaansche en an
dere sieraden uit de Friesche terpen, 2. bekers, 3. 
drinkhoorns, 4 drinkschalen, kannen en bierpullen, 
5. schenkkannen en schotels, (>. drinkkroezen, 7. ser
viezen, 8. verschillend huisraad, 9. lijfsieraden, 10. 
zeden en gewoonten, 11. voorwerpen tot kerkelijk ge
bruik, 12. onderscheidingstcokens, 13. gedreven pla
ten, 14. penningen. 

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

In ons vorig nummer is verzuimd mede te doelen, 
dat èn in Groep X I I , Klasse 66, èn in Groep X V , 
Klasse 97, een gouden medaille is behaald door den 
heer F . W. Braat te Delft, en een zilveren medaille 
door diens chef-teekenaar, den heer K . Cramer. 

N o g werd ons medegedeeld, dat drie medewerkers 
dier firma bekroond zijn, hetwelk nog niet officieel 
bevestigd is. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
's-GnATKNHAOE. Aan den beeldhouwer Charles van Wijck ia 

opgedragen voor den TOsten verjaardag van Mesdag, 27 Februari 
*1901, een buete van den schilder te maken. 

— Dinsdag 28 dezer ia, in tegenwoordigheid van commissarissen 
vertegenwoordigende de leden der Nieuwe of Litteraire Sociëteit, 
gedelegeerden uit de buitengewone leden, commissarissen en oud-
commissarissen, en het bestuur van de vereeniging Die Haghe, 
in de tent in het bosch van bovengenoemde sociëteit op plechtige 
doch eenvoudige wijze een gedenksteen onthuld, tnr herinnering 
aan wijlen den heer Ar\ vau der Spuy, directeur der particuliere 
domeinen van Koning 'Willem 11 en aanlegger van het Haagache 
Bosch in 1819 en volgende jaren, in het bgzonder van het ter
rein om het sociëteitsgebouw aldaar, in de jaren 1846 en 1800. 

— In overleg met de Rotterdamsche feest- en regelingscom-
missie zal de vergadering van het Koninklijk Instituut van in
genieurs niet plaats hebben op Dinsdag 11 September, doch 
uitgesteld worden tot eeu nader te bepalen datum, in het begin 
van October. 

— De „Javaóode" deelt mede dat een commissie, bestaande 
uit Dr. J. L. A. Brandes, als lid tevens voorzitter, en verder uit 
de heeren V. van Krp, le-luitenant der genie, en B. W. van de 
Kamer, opzichter le kl. bg den waterstaat, op last der regeering 
zal nagaan, welke maatregelen moeten worden genomen tot behoud 
van den Boroboedoer en ot' bet denkbeeld uitvoerbaar is, om de 
bas-reliefs aan deu voet van dat monument te vervangen door 
andere steenen en de baa-reliefa over te l>rengen in het museum 
van bet Bataviiasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 

,,Wij hopen" — scbrgft het blad — „dat dit laatste absoluut 
onmogelijk zal bljjken. De bas-reliefs zijn te midden der grootsche 
natuur aan den beroemden Hindoetempel zelf op hun aangewezen 
plaats, veel beter dan in de groote goedang aan het Koningsplein, 
die door bijna niemand bezocht wordt." 

— De jury voor het beoordeelen der teekeningeu voor een 
geïllustreerd hoofd van het letterkundig maandblad . hun/ia heelt 
het ontwerp, ingezonden door L. J . Spijker alhier, bekroond en 
daarna dat ingezonden door X. van der Waals te Arnhem. Redac
trice en uitgever hebben evenwel het tweede gekozen, niet omdat 
zij het hooger stellen dan het eerste, maar omdat het zich beter 
leent tot reproductie in zink. 

— Het stoffelijk overschot van Elcbanon Verveer, die in de 
voorgaande week op 74-jarigen leeftijd overleed, is jongstleden 
Maandag op het Nederl. Israëlitisch kerkhof aan den Ouden 
Scheveningechen weg begraven. Het ontbrak niet aan vele be-
wyzen van belangstelling; de overledene was ridder in de orde 
van den Wouden Leeuw van Nassau en de Belgische Leopoldsorde 
en heeft eenige malen ook in 't buitenland deel uitgemaakt van 
Nederlandsche commissies voor kunst. 

— Op de begrooting van het volgende dienstjaar wordt voorts 
f lüOO aangevraagd voor 't aanstellen van nog twee adjunct-
inspecteurs der bouwpolitie. 

AMSTERDAM. De Vereeniging tot bevordering van beeldende kun
sten kondigt als premie voor het jaar 1900 een plaatwerk aan, 
bevattende twaalf reproducties naar werken uit de verzameling 
J . H. v. Eeghen. 

De vereeniging, die in 1845 werd opgericht, verspreidde tijdens 
haar 55-jarig bestaan onder hare leden ongeveer 2500 kunstwer
ken en reikte telken jare premiewerken uit. In 1899 bestond de 
premie in een plaatwerk over de collectie Jhr. Mr. Steengraobt 
van Duivenvoorde, te 'a-Gravenhage. 

Met recht kan van deze vereeniging gezegd worden, dat zij 
een belangrijk deel heeft gehad in het verspreiden van beeldende 

kunst hier-te-lande. Sedert hare oprichting werd alleen voor 't 
aankoopen van kunstwerken ala prijzen der verloting een bedrag 
van ruim vgf tonnen gouds besteed. Alle aan te koopen en te 
verloten kunstwerken zjjn door Nederlandsche meesten vervaar
digd. Van elkea verkoop wordt 5 pCt. gestort in het weduwen-
en weezenfonds der Maatschappij »Arti et Amicitiae", waardoor 
eene niet onbelangrijke som aan gemeld fonds ten goede is ge
komen. 

De belangstelling van het publiek in de vereeniging is in de 
laatste jaren buitengewoon toegenomen. Sedert 1892 is het leden
tal met 2844 vermeerderd, terwijl het aantal correspondenten 
steeg van 145 tot 858. Deze cijfers spreken voor zich zelf. Hoe 
grooter het aantal leden, des te beter zal zij aan het werkelijk 
nuttige doel kunnen beantwoorden. 

ROTTERDAM. Vanwege den provincialen waterstaat in Zuid-Holland 
zijn opmetingen gedaan voor een kanaal door Overschie, Sohie-
broek en Hillegersberg, hetwelk de Scbie met de Rotte verbindt 
ten westen van de Ceintuurbaan der Hollandsche Spoorwegmaat
schappij om de gemeente Rotterdam. 

UTKKI UT. In verband met de stijging der huurprijzen van ar
beiderswoningen hebben B en W. den raad voorgesteld de loonen 
van de brugwachters, sluisknechts en veerlieden eenigszins te 
verhoogen. 

Wat de overige ambtenaren bij de afdeeling publieke werken 
betreft, wordt voorgesteld den bouwkundig-teekenaar, die voor 
enkele jaren tijdelijk werd aangesteld «oor het ms>keu vau tee
keningeu van den Domtoren, thans vast aan te stellen op een 
minimum van ƒ1000 en een maximum van ƒ1400. Deze tijdelijke 
ambtenaar is ook steeds belast geweest met het ontwerpen en 
detailleeren van andere bouwwerken en kan thans niet meer ge
mist worden. 

Ook de werkzaamheden van den commies en van den boek
houder bg publieke werken zijn zoodanig toegenomen dat eene 
verbooging hunner bezo.diging wordt voorgesteld, respectievelijk 
op / 1000 11 ƒ1400, en op / 700 a / 1000. Om den inspecteur 
over het bouwen bij het toezicht tot steun te strekken, wordt 
eene uieuwe regeling voorgesteld door aanstelling van een hoofd
opzichter bij het bouwtoezicht op eene bezoldiging van / 1200 a 
/I600. 

ZwOLLE. Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is door 
den heer Mr. P. J . G. van Diggelen, lid vau de Provinciale Staten 
van Overijsel, oud-lid der Tweede Kamer, een adres gericht, waarin 
hij de aandacht Lij vernieuwing vestigt op de plannen tot afsluiting 
en gedeeltelijke drooglegging der Zuiderzee. In dit stuk wordt een 
overzicht gegeven van hetgeen op dit terrein is voorgevallen sedert 
in 1P49 bet werk'van den ingenieur B. P. G. van Diggelen te 
Zwolle verscheen: „de Zuiderzee, de Friesche Wadden en de 
Lauwerzee, hare bedijking en droogmaking." 

ENSCHEDE. De gemeenteraad heeft op voorstel van B. en W. 
in beginsel besloten, van de Enschedéscbe telefoonmaatschappij 
over te nemen haar dradennet met alles wat tot de exploitatie 
ervan behoort, daaronder begrepen den inventaris, en er in toe 
te stemmen, dat deze overname plaats vinde tegen taxatie vau 
het net uls industrieele onderneming. 

P E R S O N A L I A . 
• - I 1] den waterstaat in Nederl.-Indië is: 
benoemd tot opzichter 2e kl. die der 3e kl. K. G. H. N. 

Thürig en tot opzichter 3e kl. Wener; 
toegevoegd aan den chef der irrigatie-af dee ling Bran tas met 

Modjokerto als standplaats, de opzichter 2e kl. J . Halbisch; 
overgeplaatst van de residentie Benkoelen de opzichter Se 

kl. L. J . Reuneker; 
verleend wegens langdurigen dienst, één jaar verlof naar 

Europa, aan den opzichter der le kl W. H. Berkhemer Jr. 
— Bjj den dienst van het mijnwezen in Nederl.-Inrijtë is, met 

ingang van 5 Augustus, ontslag verleend aan den opzichter 8e 
kl. G. Büsgen. 

— Voor het tijdvak van 1 October tot en met 31 December 
is door den Minister van Binnenlandsche Zaken benoemd tot 
assistent voor de delfstof kunde en mijnbouwkunde aan de Poly
technische School te Delft Dr. J . F, van Bemmelen, leeraar aan 
het gymnasium te 's-Gravenhage. 

— Bij kon. beslnit is de heer G. N. Itz, bouwkundig ingenieur, 
directeur der gemeentewerken te Vlaardingen, met ingang van 
1 October 1900, voor den tijd van één jaar benoemd tot leeraar 
in de geniewetenschappen aan de Koninklijke Militaire Academie. 

— Bjj kon. besluit zgn benoemd: 
tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw: 

A. E. Rahnson, oud-hoogleeraar aan de Polytechnische School 
te Delft; 

C. B. Schuurman, hoofdingenieur van den rijkswaterstaat te 
Maastricht; 

Dr. S. Hoogewertï, hoogleeraar aan de Polytechnische School 
te Delft; 

Th. A. M. KuiJB, tijdelijk vervangend directeur der burgerlijke 
openbare werken in Nederl.-Indië; 

H. Siebers, hoofdingenieur bij het marine-établissement te Soe-
rabaja. 
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Tot commandeur in de orde van Oaanje Nassau: 
J L . Cluysenaer, afgetreden directeur-generaal der Maatschappg 

tot exploitatie van Staatsspoorwegen te Scheveningen. 

Tot officier in de orde van Oranje Nassau: 
Fred. J. du Chattel, kunstschilder te 's-Gravenhage: 
H. L. Entboven H.Lz, directeur der naamlooze vennoo schap 

ijzergieterij „Pletterjj" te 's-Gravenhage: 
J . C. Heijning en A. G. Lamminga, ingenieurs bg den water

staat in Nederl.-Indië. 
Tot ridder in de orde van Oranje Nassau: 
J . van Asperen, hoofdopzichter bg het beheer van gevangenissen 

en rechtsgebouwen te Amsterdam; 
Mej C. A. Duker, directrice der industrieschool te Rotterdam; 
J. H. Maschhaupt, kunstschilder, lid van de commissie van 

toezicht van 's Rijksmuseum te Amsterdam. 
— Bjj de Maatschappg tot exploitatie van Staatsspoorwegen 

zgn in dienst getreden als aspirant-adjunct-inspecteur bg den 
dienst der exploitatie de heeren F. van Manen en J. van der Hurk, 
en als tcekenaar A. A. Tak en J . C. Rodenhuis. 

— De heer J. W. Polder, vroeger tijdelijk opzichter bg de ge
meentewerken te Zwolle, is benoemd tot hoofdopzichter bg het 
te bouwen sanatorium te Hellendoorn. 

— De Java Courant geeft de rangschikking aan van de per
sonen, die voldaan hebben aan het te Batavia, Semarang en 
Soerabaja afgenomen examen voor opzichter bg den waterstaat: 
le. J . Ob. A. Renneker, 2e. G. J . Hegmering, 3e. J F. Ch. van 
Gogh, 4e. C. A. Dnnki Jacobs, 5e. H. ft. Gerrits, Ce L. J. 11. 
Chabot, 7. H. G. Greuder, 8e. F. H. Chömpff en 9e Th. A. Flohr. 

Slechts de eerste vijf geslaagden hebben aanspraak op plaatsing 
in 'stands dienst. 

— Tot leeraar in het lgn- en bouwkundig teekenen aan de 
teekenschool te Maarssen is benoemd de heer W. van Egmond, 
onderwijzer aan de ambachtsschool te Utrecht. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Aspirant- ingenieur van den Rijke waterstaat, waartoe 

een commissie is ingesteld voor het in deu loop der maand Sep

tember a. s. houden van een vergelgkendj onderzoek naar de be
kwaamheid der candidatea; 

bjj kon. besluit zgn benoemd tot lid en voorzitter dezer com
missie J. M. F. Wellen, hoofdinspecteur van den Rijkswaterstaat* 
tn tot leden: 

A. van Hooff, hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat; 
B. Iioosrenboom, hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat; 
Dr. C. A Scheltema, hoogleeraar aan de Polytechnische School; 
Dr. P. Zeeman Gzn., hoogleeraar aan de Polytechnische School; 
Mr. H. A. Hooft, hoofdcommies bjj het Departement van Water

staat, Handel en Nijverheid: 

J . C. Ramaer, ingenieur van den Rijkswaterstaat; 
W. K. du Croix, ingonieur van den Rijkswaterstaat, tevens als 

secretaris. 
- Opzichter , om dadelijk in dienst te] treden; bekendheid 

met gzerenustructie strekt tot aanbeveling. (Adres: Directie der 
station-uitbreidingswerken te Hengelo (O). 

DIENST AANBIEDIN GEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm morden, ten gerieve van 

haren geabonneerden, tweemaal per jaar ftoee achtereenvolgende maten 
kosteloos opgenomen. De administratie belas' zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een practisch ontwikkeld gediplomeerd bouwkundig opzichter, 
25 jaar, ongehuwd, vraagt plaatsing. Brieven onder lett. A, bureau 
van dit blad. • (2) 

INFORMATIE-BUREAU UER TECHNISCHE VAKVEREENIGING, 
MARNIXSTRAAT 3 6 0 , AMSTERDAM. 

4 Opz.-teek, 22 en 23 j . , ongeh., 28 en 31 j . , geh., 
/ 60, / 60, / 80 en / 100. 

1 Waterb.-opz., 27 j , ongeh., , '70. 
2 Werktuigk. teek., i o en 22 j , , ongeh., ± / 50, en / 60. 
I Werkt , electr., 29 j . , ongeh., / 75. 
1 Construct.-werkt., 37^ . , ongeh., / 90 a / 100. 
I Mont, van landb. werk t , 30 j , g e h , minst. ƒ 9 0 . 
I M a c h , 26 j . , geh., ƒ 6 5 . 

MaalSChappij tOtExplOltatievai, Th. VAN HEEMSTEOE OBELT, Sanitary Engineer. 
ot83lSSP00rW6g6(l* 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag den llden Sep

tember 1900, des namiddags i«?n 
2 ure (locale tijd), aan het Centraal
bureau der Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen in het Mo-
reelse Park te Utrecht, van: 

BESTEK No. H25. 
Het uitbreiden en wijzigen 

van het station*- en 
«louanegebouw en het 
uitvoeren van eenige 
diverse werken op het 
•stalion KKVKXAAB. 

Begrootlng ƒ 2.1S50. 
De besteding geschiedt volgens § 78 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 27eten 

Augustus 1900 ter lezing aan het Cen
traalbureau in het Moreelse 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 
•an Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van ƒ1. 

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 4den September 1900 ten 
1 uur 45 minuten namiddag (West 
Europeesche tijd). 

Utrecht, den 23sten Augustus 1900. 

Mem. San. Inst. L O N D O N . 
Kantoor: ISO De Ruyterkade, A M S PK ltl> 1H, filiaal: :ift Rokin. 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHAXKS & Co. , te Barrhead. 
Specialiteit voor dc Levering vau compleete Badinrichtingen. — Ptivait-lntichtingen. — 

•Shanks Closets zgn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, ljzeten Badkuipen. — 
Closets, IVaschta'els, Urinoirs enz. — V K K XV .4 K M t M 4. na V K \ T I I, V T I K. 

Belast zich met de plaatsing en inrichtiug in geheel Nederland. Zeer concurreerende prjjzen. 
Teekeningeu en orgsopgaven gratis. Wederverkoo,iers genieten bet gebruikelijke rabat. 

AANBESTEDING. 
De architect E. K N E V E L te Ermelo 

is voornemens, namens het Bestuur der 
Vereeniging tot Christelijke verzorging 
van krankzinnigen en zenuwlijders in 
Nederland, op Donderdag den. 
ÜOsten September <*.«., des namid
dags om 2 uur, in het „Hotel VELD
WIJK" te Ermelo 

aan te besteden: 
liet bouwen van een Pa-

viljovii voor le en Se 
klaNMe, een voor 3e 
klasse, een woning, het 
bestraten vat. een weg 
en/.., op het landgoed 
..Veldwijk" te Krmelo, 
met hijlevering van 
alle daartoe beaoodlg-
de materialen. 

Locale aanwijzing geschiedt op Don
derdag den 13den September 1900, des 
namiddags om 2 uur. 

Het bestek met S teekeningen is te 
verkrijgen a /ft»— ten kantore van 
den architect ie Ermelo, waar tevens 
inlichtingen zijn te bekomen. 

AAÏÏBESTEDIM. 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS van Zaandam zullen op Zater
dag. 15 September e. k., des 
namiddags ure. ten GEMEENTE
HUIZE 

aanbesteden: 
Het aanleggen van eene 
Begraafplaats mei daar
bij behoorende werken 
en gebouwen, op een ter
rein gelegen U W I I deu 
Noorder IJ- en Zeedijk 
te Zaandam. 

Bestekken met teekeningen zijn te
gen betaling van fft.SO verkrijgbaar 
ter Gemeente-Secretarie. 

Inlichtingen geeft de Gemeente-
Architect. 

ZAANDAM, 1 September 1900. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

H. J . C. V A N TIENEN. 

De Secretaris, 
ZAALBERG. 



Vervol* der Aankondigingen. 
H A A N » A G , S Mept ember. 

Almelo, te 8 aren, io het café tan mej. 
de wed. Beverdam, aan het Kanaal: het boawen 
van 2 woonhuizen roor den heer H. J. Vermeulen, 
op een perceel grond aan het Kanaal. Inl. door 
C. Eckhardt. Aanw. 3 Sept. te 11 area. 

W O E N S D A G , 8 September. 
Dordrecht, door Z. van Schelt, nament zijn 

principaal: het kouwen van een amidawerkplaata 
met bovenwoning op een terrein aan de Bleeker-
aloot, tegenover het Kaïperapad. 

V R I J D A G , 7 September. 
Russuni, te 11 uren, door den arch. J. 

Bakker, in het hotel „Nieuw Basiuin'': het 
bouwen van een dubbele villa iu het Spiegel 
aan den hoek der Waldeck en Boecblaan. Aanw. 
in loco 5 Sept. te 10', uren. 

/ . I T E K l I . i l . , 15 September. 
Zaandam, te 1 '. uren, door burg. en weth. 

ten gemeente huize: het aanleggen van een be
graafplaats met daarbij behoorende werken en 
gebouwen, op een terrein gelegen aan den Noorder 
IJ- en Zeedijk aldaar. Inl. door den gem.-archi
tect. (Zit adv. in di/ no) 

DINSDAG, 18 September. 
Aasen, te 12 uren, door de directeuren der 

Drentsche Veen- en Midden kanaalmaatschappij, 
in bet hotel Nanninga te Assen: het gedeeltelijk 
vernieuweu van sluis DO. 3, op het Oranjekanaal 
gemeente Westerbork. Inl. door den opz. N. J. 
lüjnsaardt te Schoonoord Aanw. 17 Sept. te 
11 uren. 

V R I J D A G , «1 September. 
Arnhem, te 12 uren, door den Commissaris 

der Koningiu, aan het getouw van het pro.ineiaal 
btstuur: het beplanten vau gedeelten der Rijks 
groote wegen van Hoevelaken oter Harderwijk 
naar Kater veer rn van Zutfen i aar de Pruisische 
grens bij Winterswijk, in twee perceelen. Inl. 
door den hoofding. Klom te Arnhem, den ing 
lutein Nolthenius te Zutfen, en voor perc. 1 door 
den opz. Maas te Harderwijk en voor perc. 2 
door deu opz. Kuiler te Zutfen. Kam. perc. 1 
f1600, perc. 2 f1270. 

Pernio, door burg. en weth.: het op de 
diepte brengen van de haven, (te verwerken specie 
ongeveer 2400 M:i.) Inl. door deu ing. H. Paul 
te Leiden. 

Vervolg «Ier Uitslagen. 
Groningen, 30 Aug, ten gemeentehuize: 

het leveren en leggen van een riool met zink
putten in i'e Wei kinansst raat, tusschen de 2de 
Hoendiepstraat en het Hoendiep; ingek. 5 bilj., 
als: H. Jansen f1393. G Rademaker f 1250. J. 
N. Kruizinga 1' 124'J, F. H de Vries f1094, D. 
Smit f 10U0. 

Oooterbeek, 30 Aug., door den arch. A. 
M. v. Steenis: het bouwen van een woonhuis aan 
den Schelmschen weg; ingek. 10 bilj., als: H. Uus-
aer en firma Wel v. d. Kracht f4850, 6. J. 
1'h. Zuiderhork f 4Sv(), A. Gooisens en G de 
Kinkelder f4818, £. de Geest en A. J. Jansen 
f4795, M. v. I/eeuwen f4713, H. Vonk f4699, 
J. C. Langelaar f4609, Gebrs. Frederika f4588, 
H. W. Oldenhate f 4490, W. Degen f 4444. 
Gegund. 

Onder deze beateding was glas-, schilder- en 
behangwerk niet begrepen. 

Glas- en schilderwerk (zonder afverven of be
hangwerk); ingek. 6 bilj., als: ('.. de Vrind f294, 
M. Adams f274, Gebrs. de Graait' f 289. 6. W. 
Boonk f 199, H. J. Berendseo f190, C. Meijer 
f179. Gegund. Allen te Oosterbeek. 

's-Graveiiliage, 30 Aug.: het maken van 
een kaaimuur langs een gedeelte van de Oost-
Singelsgracht aan de 2ijde van den Zwarteweg 
en van een kaaimuur langt een gedeelte Trekvliet 
nabij de spoorwegbrug; ingek. 18 bilj., als: 1). 
J. v. Riemsdyk, Dordrecht,! 8106;J. J. Kooijo ars, 
idem, f7998; P. v. Wijngaarden, idem, f5850; 
Z. Gelena, Schoonhoven, f 5898; A. v. d. Straaten Jr., 
Rotterdam, f 5347; 6. Kamtteeg. Holnes 1 5298; 
J . in 't Veld, Dordrecht, f5199; C. Benard, 
Haarlam, f4870; (.'. v. Stuijvenberg, Loosduinen, 
f4200; J. H. de Swr.rt, firma 1. H. de Swart 
en Zn. f3969 S. Scbo.nboom, Voorburg, f3920; 
P. v. d. Berg, Bergschenhoek, f3800; A. de Haan 

280 

f3673, J. Blok, VGraveudeel, f3500; G. v. d. 
Drift f3380, J. v.d. Cishout Gz, Scbevesingen, 
f8875; G. v. d. Klshout, idem, f3350; A. de 
Waerd en J. C. Diercka f3240. De overigen te 
's-Gravenhage. 

Bodegraven, 31 Aug.: het bouwen van een 
school met gymnastiekgebonw en onderwijzers-
woning; ingek. 20 bilj.. als: W. d Heul f 55,555 55; 
W. Boot f62,500; J. P. Boot f51,950; E. J. 
Bruggeman 151,810; J . v. Lokhorst f51,500; 
J. Overbeke 151 500; B. Snel f 51,293; Wed. 
Th. v. d Helm f 51,200; J. Th. Schuiten f 51,120; 
Bierhortt f51,000; A. v. Dam f50,990; L Ges 
man f50,900; v.d Poll en Zwijnenbnrg f49,987; 
W. B. v. d. Brngge en G. Alblat f49,900; A. 
K. Koolhaalder f49 626; C Zaal f49,589; W. 
C. Bokhoven f46,898; J . H de Wilde, Gouda, 
f42,765*; L. C. v. d. Lende f42,000; Zetgelen 
f89,850. De overigen le Bodegraven. 

"Gegund. 
Middelburg, 31 Aug., aau het gebouw van 

gewestelijk bestuur: het maken en iuhangen van 
twee nieuwe boiteuebdeuren, benevena het her
stellen vau de binueneb leuren aan de kleine 
.schutsluis in het kanaal van Walcheren te Vlis
singen. Laagste inschrijver J. L. Detrove, aldaar, 
f 6224 Ram. f6000. 

M K D K D E E L I N G E N . 
Door de ingenieurs-architecten de heeren Weijs-

man en Vau Niftrik is het bouwen van zes 
arbeiderswoningen in da Kgelantiersstraat te Am
sterdam opgedragen aan de maatschappij de 
Bouwersbond aldaar. 

Door de firma v. d. Putt en De Vlam ia te 
Eindhoven onderhands aanbesteed het bouwen 
van twee heeren huizen en twee arbeiderswonin
gen; ingek. 4 bilj., alt: J . Otten van Dinter, 
Eindhoven, f 14,950; M G. Van den Hurk, 
Gestel, f14,890; A. li. Van Gestel, Kindhoven, 
f 14,750; Th. C, Van Vroonhoven, St rijp, f 14,680. 
Gegund. 

Door den architect den heer Th. L. D. Smeele 
te I'denhout it bjj onderlinge overeenkomst aan 
den aannemer den heer J . W. Koeken te Tilburg 
opgedragen het bouwen van eeu villa, voor mevr, 
Borret —Verheijen te Loon-op-Zand. 

E P. DEN BOER, 
Wollenfoppenstraat 39, 

ROTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS, 
Bekroond met den hoogsten Prtjs en 

Gouden en Zilveren Medaille AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille DOR
DRECHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met uitrijden 
den bakvloer en Draaiovens. 

Corns. GIPS Cornszoon, Dordrecht 
CREOSOTE EREN* l 
RURNETTEEREN \ op strengste keur. 
KYANISEEREN \ 
GEDEELTELIJKE CREOSOTEERING. 

HOUTHANDEL - DWARSLIGGERS. 

V A N R I J N & Co., SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. 

Kantoor en Magazijn Bloem kwee kei 
straat 64 b.jd. Nieuwe Binnenweg. 
Alle soorten Geornamenteerd Gr L A S . enz. enz. 

Grl asverzilvering 
voor de arootste maten. 

BECKERS BUDDINGH. 
Arnheni. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAK 

W A T E R P A S - H O E K M E E T 
• N ANDERS 

I N S T R U M E N T E N , 
voor INGENIEURS, A R C H I T E C T O , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A ARS, « * . 

Geëmailleerde 
P e i l e elifilen. 

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

^alkentoiirg- l>jj Leiden. 
SCHELPKALKFABRIEK en HANDEL in STEENKALK en TRAS. 

Igentea te Rotterdam de Heeren L A U R E N S A Co., X n i d b l a a k No. 79 
Directie te Valkenburg de Heer HEN F F. 

Ter drukkerij der Naamloozo Vennootschap „Fat Vaderland". 
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O N T W E R P V A X E E N I I E E R E N I H ' I S . 

Bij dc plaat. 
i iet bijgaande ontwerp is bedoeld in baksteen met 

matig gebuik van hard- en /.andsteen ; de paneeltjes 
in den gevel zijn gevuld met goudmozaïek . De kracht 
van liet geheel is gezocht in uit- en overinetselingen. 

M. KUIJPER C Z N . 

R E I S H E R I N N E R I N G E N 
DOOR 

A . W . WEISSMAN. 
IV. 

R o m e . 

(Vervolg van blade, 277.) 
De kloosterkerk, Santa Mar ia degli Angel i , is een 

zaal uit «le Oude Thermen, die door Michelangelo in 
haar tegenwoordigen staat werd gebracht. Zij bestaat 
uit drie kolossale overwelfde traveen met composiet
zuilen langs tie muren en maakt een buitengewoon 
grootschen indruk. 

jammer is het dat de 18e eeuw, daarmede nog niet 
tevreden, de middenste travee naar twee zijden uit
breidde, en het koor naar de oostelijke ruimte, die 
dus verkregen werd, verplaatste. In het koor hangen 
verscheidene kolossale schilderijen, waarvan „dc doop 
van Christus" door den 17e eeuwschen meester Carlo 
Maratta wel het beste is. 

Zooals ik reeds zeide is een deel van het voorma
l ig klooster als museum ingericht. Daar worden de 
oudheden, die sedert 1X70 te Rome en in de omge
ving werden opgegraven, bewaard. In 1882 was reeds 
veel bijeen, doch liet duurde tot 1889 eer de verza
meling gerangschikt was en voor het publiek geopend 
werd. 

Dour ccn gang komt men eerst in den kolossalen 
kloosterhof, die blijkens een opschrift in 1S(>5 door 
galerijen werd omgeven. Men wil dat Michelangelo 
het ontwerp dezer galerijen heeft gemaakt, maar het 
komt mij voor, dat zij volstrekt niet in zi jn manier zijn. 

De oudheden zijn in tie galerijen en de daaraan 
sluitende vertrekken opgesteld. De beelden zijn niet 
gerestaureerd, en men heeft ze gelaten in den staat, 
zooals zij gevonden werden. 

Onde de fraaiste werken behoort een beeld van 
juno uit den tijd der latere keizers, een prachtig en 
haast ongeschonden borstbeeld van Vespasianus, een 
altaar met fijn bewerkte reliefs, ten tijde van Hadria-
nus gemaakt, ccn relief met Ulysses en Dioniedes, 
naar een Griekseh origineel, ccn sater die de fluit 
blaast, ecu lieeld van A p o l l o , het hoofd van een ster
vend Perzisch krijgsman, een bijzonder schoon beeld 
van ccn Veslaalsche maagd, waaraan alleen de IXT-
nen en de handen ontbreken, het uiterst naturalis
tisch beeld in brons van een zittend vuistvechter, dat, 
111 marmer uitgevoerd, van ccn knielend jongeling, 
wellicht ccn der zonen van Niobe, een schoon vrou-
we-borstbeeld, en eindelijk ccn der beste exemplaren 
van een hermafrodiet. 

In dit museum heb ik eenige zeer genotvolle uren 
doorgebracht. De touristcn schijnen er niet te komen, 
en dit is voor hem, wien het om rustig beschouwen 
te doen is, een groote aanbeveling. 

N u ik zoo vlak bij het station was, besloot ik dien 
middag ccn uitstapje in de omgeving tc maken. Zou 
ik naar T i v o l i of naar Frascati gaan? Maar de „gr ime 
See von Nemi" uit Scheffels Trompeter lokte mij ten 
slotte het meest, en zoo nam ik plaats naar Albano. 
Ik heb daar geen berouw van gehad, want deze na
middag zal mij onvergetelijk blijven. 

Slechts zeer weinig reizigers maakten van den trein 
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gebruik. Daar was zij dan, de Campagna, die ik zoo 
dikwijls op afbeeldingen had gezien. De bogen der 
waterleiding van Claudius, de graftcekenen der V i a 
Appia , de.herders met hun kudden, de pijnboomen, 
zij kwamen mij allen zoo bekend voor. Dan lang
zaam tegen hoogten opklimmend bereikt de trein een 
tunnel, en aan het eind daarvan verschijnt plotseling 
het meer van Albano, cen met helder groen water 
gevulde vroegere krater. 

Hoog boven dit meer ligt Castel Gondolfo, het zo
merpaleis der pausen, doch sinds i8yo niet meer be
woond. Weer volgt een tunnel en Albano is bereikt. 

O p het stationsplein staan talrijke rijtuigen, wier 
koetsiers de weinige reizigers elkander betwisten. 
Maar hun pogen is vergeefs, want er is niemand, die 
hunne diensten begeert. 

In den warmen zonneschijn stijg ik op naar het 
stadje. Van een klein plein, even boven het station 
gelegen, is een prachtig uitzicht te genieten ; aan den 
horizont is de M iddellandsche Zee duidelijk te onder
scheiden. 

Het stadje zeil levert niet veel merkwaardigs op, 
en daarom sla ik den weg naar Ar ic ia in. Een keu
rig poneywagentje, dal voor een „stal lagio" staat, 
trekt mijn aandacht. E n aanstonds schiet de eigenaar 
op mij af, om het mij te huur aan te bieden. Reeds 
wordl de poney voorgebracht en ingespannen, of
schoon ik nog volstrekt geen overeenkomst met den 
eigenaar heb gemaakt ; eer ik het weet zit ik al op de 
bank, en gaat het in pijlsnelle vaart vooruit De 
koetsier put zich uit in beleefdheden, en het is 
moeilijk, vooral wanneer men liet Italiaansch niet 
goed spreekt, in zulk een geval een accoord omtrent 
den prijs te treffen. 

De weg gaat tusschen fraai geboomte en daarna 
door een ravijn, met een reusachtige viaduct over
spannen, 
heeft, is 
en het laatste groote werk geweest, dat de Pausen 
ondernomen hebben. 

Hij de/.e brug ligt de heerlijke tuin van de V i l l a 
„Chigi", die dour Bernini werd gebouwd. E n dan 
gaat liet honger en hooger totdat eindelijk Ariccia is 
bereikt. Het dorp heeft oude witgepleisterde huizen 
en een onbelangrijke kerk. De poney komt nu weer 
in draf, en het geratel over de ongelijke s t raa t s teen»! 
doet de dorpelingen naar buiten komen. 

E e n schaduwrijke weg leidt naar Genzano. De 
koetsier wil volstrekt dat ik de Jezuïtenkerk Galloro 
zal gaan bezien ; iik vind haar niet bijzonder merk
waardig, doch werp toch cen blik in het gebouw, dat 
meer rijk dan fraai versierd is. 

\ oor het hek van de V i l l a „Cesarini" houden wij 
stil. H ie r is nu het nicer van Nemi zegt de koetsier; 
ik /ie evenwel slechts een prachtig park, doch van 
water is niets te bemerken. Ik ga het park binnen, en 
de tuinman brengt mij naar het paleis, waar ik in 
een register mijn naam moet schrijven, en dan vrij 
tusschen de camelia's, de seringen en het hoogop-
gaand geboomte kan rondwandelen. 

Onverwacht kom ik aan een opening tusschen het 
loover, en ik zie beneden het meer van Nemi liggen, 
stil en groen, door steile hellingen omgeven. Di t 
meer heette bij de ouden „de spiegel van Diana" en 
het is dien naam wel waard. L a n g heb ik op een bank 
gezeten en van het liefelijk landschap genoten. 

Doch dan doet de maag hare rechten gelden, e i ik 
verzoek den koetsier, mij naar de beste trattoria van 
Genzano, dat om zijn wijn beroemd is, te brengen. J e 
zwart berookte gelagkamer, de ruwe houten Isanksn en 
tafels, de veel op bandieten gelijkende bezoekers icv-

Deze brug, die tal van millioenen gekost 
onder de reeeerine van Pius I X gemaakt 

den iemand geen groote verwachtingen geven. Maar de 
waard haalt, met ontzag, zijn besten wijn uit den kel
der en wie daarvan gedronken heeft, verlaat de trat
toria in een heel wat aangenamer stemming clan hij 
er kwant. 

Het liep nu tegen vier uur, en de trein naar Rome 
zou pas om negen uur komen. Ik vroeg den koets.er 
of hij mij niet naar Rome wilde terugbrengen en vond 
hem daartoe bereid, tegen niet te hoogen prijs. De tocht 
zou drie uur duren. 

Deze rit door de Campagna behoort tot de schoon
ste herinneringen aan mijn reis. V a n Genzano gingen 
wij eerst weer naar Ariccio, toen over de viadui t rear 
Albano, en daarop langs de V i a A p p i a nuova siceds 
bergaf. L i n k s vertoonde zich de Middellandsche zee, 
rechts het gebergte en vóór ons lag Rome, alleen aan 
den St, Pieterskoepel te herkennen. De zware wagens 
uit Albano keerden naar huis terug ; de voerlieden 
zaten te slapen, terwijl de paarden langzaam den zoo 
bekenden weg opklauterden. 

Overal rezen antieke overblijfselen van graven cn 
waterleidingen uit den golvenden grond der Campag
na omhoog, boven alles uit het gedenkteekrn van ('t-
cilie Metella. Bij het naderen der stad was de weg met 
wijnhuizen bezet, die zich allen zonder onders heid 
„ar t ica osteria" noemen. De oudheid geldt hie> als aan
beveling, en dit is te begrijpen, als wij bedenken, dat 
hier cen der oudste gedeelten van het christelijke Rome 

De statige gevel van San Giovanni in Latsrano, „de 
moeder en het hoofd van alle kerken", ceekent zich 
af tegen den avondhemel. Het groote plein onmid
dell i jk achter de muren der stad gelegen, prijkt met 
een obelisk, die door keizer Constantijn uit Rome 
werd gebracht. Naast de kerk staat het Palazzo Late-
rano en vormt daarmede een grootsch geheel, dat nog 
treffender is, omdat het zich in zulk cen onaanzien
lijke omgeving bevindt. Want behalve eenige wijken 
in wording, wier huizen slechts half voltooid bleven, 
omdat het den bouwers aan geld ontbrak, zijn hier 
in den omtrek geen gebouwen. 

Dien avond heb.ik nog een blik in het statige inte
rieur der kerk geworpen. Den volgenden morgen ging 
ik mijn onderzoekingen in dit deel van Rome hervat
ten, en ik heb toen veel belangrijks gezien. 

Allereerst gold mijn bezoek de wijk, tusschen de 
V i a Nazionale en den spoorweg. Hier lag vóór 1870 
grootendeels open terrein, doch sedert zijn er straten 
aangelegd, wier aanzien minder wordt, al naar mate 
zij verder van den spoorweg verwijderd zijn. De bouw-
speculatie schijnt te Rome al sinds geruimen tijd niet 
meer te bestaan. 

Santa Maria Maggiore, in het Xederlandsch Onze 
Lieve Vrouw ter Sneeuw geheeten naar het wonder, 
waaraan zij gezegd wordt haar stichting te danken, 
is een der zeven kerken van Rome. De andere zes zijn 
San Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, 
San Paolo fuori le mura, San Lorenzo fuori le mura, 
Santa Croce in Gerusalemme en San Sebastiano. Het 
bezoeken dezer zeven kerken behoort tot de verplich
tingen der pelgrims, die in het jubeljaar naar Rome 
trekken. 

A l s men van de V i a Nazionale komt, ziet men de 
basiliek van de achterzijde. Haar gevel is van de stad 
gekeerd. O p zichzelf is die facade, een werk van Fer-
dinando Fuga, in 1743 voltooid, goed van verhoudin
gen. Maar zij heeft niets kerkelijks. De zijvleugels met 
hun verdiepingen en mezzanini konden tot een paleis 
behooren, waarvan de middenpartij de monumentale 
ingang was. Zag men niet de 12e eeuwsche klokken
toren omhoog rijzen, men zou in het geheel niet aan 
een kerk denken. 
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De pelgrims weten echter de basiliek wel te vinden ; 
zij knielen voor de porta santa, die hier links van de 
andere werd aangebracht, terwijl zij zich in de St. Pie
terskerk rechts bevindt. Het interieur is inderdaad 
grootsch ; de bijzonder breede middenbeuk wordt door 
Tonische zuilen van de zijbeuken gescheiden. De wan
den daarboven, tusschen de vensters, prijken met oud
christelijke mozaïeken. De zoldering met haar rijk ver
gulde caissons, werd door Giul iano da Sangallo ont
worpen, en vormt ccn prachtige afsluiting. Ook hier 
staat het hoofdaltaar niet in de koornis, doch daar
voor. Een reusachtig baldakijn, door vier zuilen van 
porfier gedragen, overhuift het. De oude mozaïeken 
boven den triumfboog leveren een fraaien achtergrond. 

De Renaissance heeft dit interieur tamelijk wel on
aangeroerd gelaten. Maar toch voegde zij twee kapel
len aan de kerk toe. De rechtsche liet Sixtus V door 
Domenico Fontana bouwen. Is deze architect over het 
algemeen wat nuchter in zijn opvattingen, hier heeft 
hij een rijke en goed geproportionncerde koepelbouw 
tot stand gebracht, die tot de beste voortbrengselen 
van het laatst der 16e eeuw behoort. Sixtus V ligt hier 
begraven ; zijn gedenkteeken is wat pompeus mis
schien voor iemand die, uit zoo nederigen staat afkom
stig, het tot de hoogste kerkelijke waardigheid bracht. 
Dat op het graf van Pius V is eenvoudiger en juist 
daarom waardiger. 

Toen Camil lo Borghese als Paulus V op den stoel 
van St. Pieter plaats nam, besloot hij, aan de kapel 
van Sixtus een tegenhanger te geven. In lót 1 begon 
Flaminio Ponzio daarmede, en hij hield zich in hoofd
zaak aan het voorbeeld van Fontana. Doch de ver
siering maakte hij weelderiger. Paulus V en Clemens 
V I I I werden hier bijgezet ; hunne monumenten zijn 
reeds geheel in den Barokstijl . 

In dit gedeelte van Rome bevinden zich de meeste 
kerken uit den oud-christelijken tijd. Zeer dicht bij 
Santa Maria Maggiore ligt Santa Prassede, die, van 
veel geringer afmetingen, toch zeer beroemd is om een 
reliek, die zij bevat. De ingang, die in een onaanzien
li jk straatje uitkomt, bevindt zich naast het transept 
der kerk, die uit vier traveeën bestaat. De beuken wor
den door zuilen en pijlers gescheiden. Op iedere twee 
zuilen volgt een pijler, die met dien aan de overzijde, 
de bogen draagt waarop het dak rust. Deze construc
tie treft men bij de vroegere basilieken niet aan ; San
ta Prassede is dan ook pas uit de negende eeuw af
komstig. 

De mozaïeken kunnen natuurlijk niet vroeger dan 
de kerk gemaakt zijn. Maar zij hebben veel, dat aan 
de oudere kunst doet denken. A a n den triumfboog is 
het Hemelsei] Jeruzalem, door engelen bewaakt, ver
beeld. Boxen de tribuna het L a m Gods, met de A p o 
calyptische zinnelxvlden. In de koornis troont Chris
tus, door heiligen omgeven, waaronder Maria nog niet 
voorkomt. 

De kapel van San Zeno, dicht bij den ingang, be
vat de zui l , waaraan Christus gebonden geweest zou 
zijn tijdens de gceseling. Zi j staat in een nis, onder 
glas, en is eigenlijk geen zuil, maar een marmeren ba-
luster. Tn deze kapel worden geen vrouwen toegela
ten. E r bestaat gelegenheid, om voor een lire een lint, 
dat de maat der zuil aangeeft, te koopen. Men ont
vangt daarbij een gebedsformulier, dat, opgezegd, ver
scheidene dagen aflaat verleent Ook deze kapel be
vat oude mozaïeken, waarschijnlijk uit de tiende eeuw. 
In den middenbeuk staat een marnieren put, waarin 
de H . Praxedis het bloed der martelaren verzameld 
zou hebben. 

De kleine basiliek van Santa Pudenziana verdient 
een bezoek om het mozaïek in de koornis. De kerk 
zelve is door een restauratie geheel bedorven. Ook het 

mozaïek is er niet zonder restauratie afgekomen, doch 
het is toch nog een zeldzaam wel bewaard voorbeeld 
van de kunst der 4e eeuw. De symbolen der apocalyp
se zweven om het kruis, dat uit den berg Golgotha ver
rijst. A a n den voet van het kruis zit Christus op een 
zeer eigenaardigen zetel. Rechts en links zitten telkens 
zes apostelen ; boven de hoofden van Petrus en Pau
lus houden vrouwen een krans. O p den achtergrond 
zijn hoogst merkwaardige gebouwen te zien. Di t mo
zaïek is nog geheel doordrongen van den geest der 
oude Romeinen ; de figuren hebben niet de stijve hou
dingen die later algemeen worden. 

De V i a Cavour brengt mij nu naar San Pietro in 
Vinco l i , eene basiliek gesticht ter plaatse waar Petrus 
gevangen zou zijn gezet en de engel hem verlost zou 
hebben. Dit gebouw heeft minder dan de andere zijn 
oorspronkelijk karakter. Maar de witmarmeren zuilen, 
van antieke gebouwen afkomstig, geven veel waardig
heid aan het interieur. Onder het hoofdaltaar zijn de 
ketenen van Petrus te zien, die uit bijzonder chmne 
langwerpige schakels bestaan en vermoedelijk pas in 
de middeleeuwen gemaakt werden. 

De kerk dankt haar vermaardheid aan het graftee-
ken voor Julius U door Michelangelo gemaakt. l i e t 
staat in den zuider kruisbeuk ; de paus ligt daar exen-
wel niet begraven. H i j rust in de St. Pieterskerk naast 
Sixtus IV, zijn bloedverwant. 

Met monument, zooals het in 1545 werd opge
richt, is eigenlijk niets dan ccn verzameling van 
brokstukken. Wat Michelangelo had willen maken is 
te zien op een tcekening in de l ' f f i z i te Florence. So
bere architectonische vormen dienen daar om het beeld
houwwerk goed te doen uitkomen. Is de tegenwoor-
dige opstelling, die geschiedde bij Michelangelo's 
leven, xxel naar zijn ontwerp geschied ? Met valt te 
betwijfelen. 

De beroemde Mozes is goed geplaatst en uitmun
tend verlicht, maar de omgeving is weinig bevredi
gend. De vier pedestallen, die bij gebrek aan wat 
anders slechts consoles dragen, de kriebelige arabes
ken der pilasters, de zoetelijke borstbeelden die de 
cordonlijst dragen, maar vooral de figuur van den 
paus, die met zijn sarcophaag op weinig fraaie wijze 
tusschen twee pilasters werd geplaatst, dit alles kan 
niet van Michelangelo afkomstig zijn. Zelfs de figu
ren van Rachel en Lea vallen af, bij dat van Mozes 
xergeleken ; toch zijn zij door Michelangelo gebei
teld. 

San Martino di Monti is nog veel meer gemoderni
seerd dan San Pietro in Vinco l i . Gaspard Dughet, die 
zich naar zijn leermeester Poussin noemde, beeft hier 
al fresco landschappen geschilderd, met kleine stof-
fage, aan het leven van E l i a ontleend. De composities 
zijn samengesteld uit motieven aan de Romeinsche 
Campagna en de Apennijnen ontleend. In hun tegen-
woordigen toestand hebben de fresco's weinig kleur 
meer. Het schijnt echter dat Dughet tevreden was met 
groote, decoratieve lijnen, en dat hij daarom zijn colo-
riet stil hield, al is het vroeger zeker levendiger ge
weest dan thans. Een van de fraaiste landschappen is 
dat, waar men den profeet in zijn wagen ten hemel 
ziet varen. 

Achter San Martino zijn nieuwe straten aangelegd, 
die ten deele bebouwd werden ; die straten dragen 
fraaie namen genoeg, doch zij hebben een treurig aan
zien. Vele huizen zijn, blijkbaar reeds voor jaren, uit 
geldgebrek onvoltooid gebleven, wat echter niet belet, 
dat zij toch bexvoond worden. 

Door deze straten bereikt men de basiliek van San 
Clemente, een van de best bewaarde, die Rome bezit. 
De tegenxxoordige kerk is niet de oorspronkelijke, 
want die is in de elfde eeuw door de Noormannen ver-
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woest. De oude kerk werd niet afgebroken, doch door 
grond bedekt; boven haar verrees de nieuwe, die in 
1125 voltooid was. Thans is de oude kerk weer op
gegraven. Men wendt zich, om haar te bezichtigen, tol 
den sagrestano, die, van een waslicht voorzien, den rei 
ziger begeleidt. Dit licht is wel noodig, want in de 
onderaardsche kerk heerscht volslagen duisternis, en 
het wasje is nauwelijks voldoende, om er wat bij te 
onderscheiden. Merkwaardig zijn enkele zuilen, omdat 
zij reeds de schroefvormige windingen vertoonen, die 
later in de 17e eeuw algemeen in den smaak kwamen. 
Van de fresco's is niet veel meer te zien. 

De kerk daarboven is, ofschoon zij pas uit de 12e 
eeuw afkomstig is, een zeer goed voorbeeld van den 
basiliek-vorm. Vóór den hoofdingang ligt het atrium, 
een plein, door galerijen omgeven, met een put in het 
midden. Van dit plein komt men in de basiliek ; zij 
heeft drie beuken, waarvan de zuidelijke veel breeder 
is dan de noordelijke. Ionische zuilen scheiden deze 
beuken ; ook twee pijlers worden aangetroffen. Bogen 
ondersteunen de boveninuren van den middenbeuk ; 
de houten bekapping was vroeger in het gezicht. 

De kerkmeubelen, in de oude basiliek aanwezig, 
werden omstreeks 1 too in de nieuwe geplaatst. In den 
middenbeuk zijn, door lage marmeren muren, het koor 
en een langwerpige ruimte van de overige kerk afge
scheiden, liet hoofdaltaar slaat onder een overhui
ving, die door zuilen gedragen wordt. Afzonderlijke 
predikstoelen zijn naast de langwerpige ruimte opge
steld. Zij werden gebruikt 0111 het evangelie en het 
epistel voor te lezen. Daartusschen zalen de lagere 
geestelijken, die 't koorgezang verrichtten. In de koor
nis, die met mozaïeken versierd is, staat geen altaar, 
maar de bisschopsstoel met de banken voor de hoo
ge geestelijkheid aan wederszijden. Deze laatste in
richting is in de meeste Italiaansche kerken behouden 
gebleven. 

In de latere middeneeuwen werd van den zuidelij
ken zijbeuk een gedeelte als afzonderlijke kapel in
gericht. In de 15e eeuw werd /.ij met fresco's versierd. 
Voorheen meende men ze aan Masaccio te moeten toe
schrijven. Sedert echter de groote overeenkomst in den 
stijl van het passie-tafercel met de fresco's welke Ma-
socino te Castiglione maakte, erkend is, lijdt het geen 
twijfel dat Masolino ook hier het penseel voerde. De 
zonderlinge hoofddeksels van vele der figuren zijn een 
eigenaardigheid van dezen schilder. 

Er is hier nog een basiliek in dc nabijheid, Santi 
Ouattro ('oronati geheeten. Wie deze vier gekroonde 
heiligen waren, heb ik niet kunnen vinden. De basi
liek is zeer verbouwd. Tusschen de beuken staan Jo-
nische zuilen, die met pijlers afwisselen. Ook de gale
rijen boven de zijbeuken schijnen tot den oorspron
kelijken aanleg te behooren. 

Langs de Via San Giovanni gaat voortdurend een 
stroom van pelgrims naar het Lateraan. Te voet en 
in allerlei rijtuigen begeven zij zich naar het plein. 
Hun bezoek geldt vooral de Scala santa. Zij bevindt 
zich in een gebouw, dat tegenover de kerk is gelegen, 
en geldt als de trap welke Christus zou lieklonunen 
hebben, toen hij voor Pilatus werd gebracht Slechts 
knielend mag men deze trap bestijgen. En zonder op
houden ziet men de pelgrims omhoog gaan. Het mar
mer der treden is mei hout liedekt, doch zóó dat de 
voorkant in liet gezicht bleef. Boven lievindt zich een 
bordes ; daar staan de pelgrims weer op en gaan dan 
te voet een van twee andere trappen af. IIet beklim
men der trap levert een der zonderlingste tafereelen 
op, die men zien kan. 

Ik heb reeds van mijn bewondering voor den gevel 
van Sm Giovanni in Laterano doen blijken. Alessan-
dro Galilei heeft hier zich ccn der bekwaamste bouw

meesters der achttiende eeuw getoond. Het systeem 
van den gevel is hetzelfde als dat van Maderna s ont
werp voor dien van San Pietro. De gebreken zijn hier 
evenwel vermeden. Want tusschen de reusachtige com
posiet-orde zijn sober gehouden openingen aange
bracht, en zoo bleef de eenheid bewaard, die men in 
Maderna's werk zoo noode mist. Bijzonder effectvol 
is het attiek met zijn reusachtige beelden. In het mid
den staat Christus, daarnaast kregen pausen, bisschop
pen en heiligen een plaats. Deze beelden hebben iets 
bijzonder decoratiefs niet hunne levendige gebaren en 
mooie houdingen. 

Men kan op den gevel slechts de aanmerking ma
ken, dat de schaal van de composiet-orde zoo groot 
is. Doch Galilei heeft, door de balustrades van de log
gia, gezorgd dat de beschouwer een punt van verge
lijking zou hebben. En zoo komt de grootschheid van 
het geheel treffend uil. 

Ook deze kerk heeft haar heilige deur. D o c h merk
waardiger dan die ingang is de middenste, die bron
zen deuren bezit, welke nog uit de oudheid afkomstig 
zijn. De vijf beuken van het interieur maken een prach-
ligen indruk. Doch van de oud-christelijke vormen is 

het gebouw niets meer te zien. Borromini heeft van . 
een rijke Renaissance kerk gemaakt. De wanden van 
den middenbeuk voorzag hij van reusachtige Korin
thische pilasters, en tegen de pijlers plaatste hij niet 
minder forsche beelden in nissen. Om deze pijlers te 
verkrijgen, moest hij telkens twee der vroegere zuilen 
door een muur verbinden. 

Deze basiliek is een der weinige kerken van Rome, 
die in onzen tijd verbouwd is. De koornis, die vroe
ger onmiddellijk aan den dwarsbeuk zich aansloot, 
werd van 1875 tot 1885 achteruit gebracht, zoodat een 
afzonderlijk koor ontstond. De 13e eeuwsche mozaïe
ken heeft men mede verplaatst, Dit zeer moeilijk werk 
geschiedde door telkens een stuk mozaïek met verschei
dene lagen laai papier te beplakken, en dan aan de 
achterzijde den steen weg le hakken. 

Hel hoofdaltaar bevindt zich onder een bijzonder 
fraai tabernakel uit de 14e eeuw. Voor dit altaar knie
len de pelgrims mei vrome aandacht ; hier toch wor
den de hoofden van Petrus en Paulus bewaard. De 
kerk bevat tal van merkwaardigheden. Belangwek
kend is een fresco in den trant van Giotto, omdat het 
paus Bonifacius voorstelt, die het jaar 1300 als het 
cersle jubeljaar deed vieren. 

Talrijke kapellen zijn aan de kerk gebouwd. De 
fraaiste is wel de Cappella Corsini, die paus ('lemens 
XII, uit dit geslacht afkomstig, tegelijk met den gevel 
der kerk door Alessandro Galilei in 1734 deed op
trekken. De bouwmeester is hier aan de goede tradi
tion der Kie eeuw getrouw gebleven en hij heeft zijn 
kapel als een koepel met daaraan sluitende nissen ont
worpen. Het ornament is volstrekt niet barok. Hier 
zoowel als aan den gevel zou men zeggen dat Galilei 
den la teren Louis XVT stijl reeds voorspelt Aan de
zelfde zijde der kerk bevindt zich een kloosterhof, 
welks zuilen in de 13e eeuw met marmeren inlegwerk 
werden versierd. Het is eignaardig, dat ook hier ver
scheidene zuilschachten spiraalvormig gedraaid wer
den. 

Aan de noordzijde der basiliek deed Sictus V door 
Domenico Fontana het Palazzo Laterano bouwen. Het 
is een der reusachtigs te pa leizen van Rome. Fontana 
heeft zich blijkbaar geïnspireerd op het Palazzo Far-
nese, en de eenvoudige lijnen maken een grootschen 
indruk. Het geheel is ongemeen streng; slechts aan 
de deuromlijsting bespeurt men, dat de Baroktijd in 
aantocht is. De zalen zijn om een vierkante binnen
plaats gerangschikt. Aan de zuidzijde bevindt zich de 
zeer monumentaal aangelegde trap. 
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Tegen dit paleis sluit de gevel van het noorder
transept der basiliek, die uit twee verdiepingen van 
arcades, in den trant van Palladio, bestaat. Als ook 
deze gevel van Fontana is, dan heeft deze architect 
hier een geheel andere manier gevolgd dan in zijn 
overige werken. 

Noordwestelijk van de kerk, door galerijen daar
mede verbonden, vindt men het Baptisterium, de oud
ste doopkapel van Rome, die het voorbeeld werd voor 
alle andere. De plattegrond is een achthoek ; daarom
heen loopt een lager gedeelte, dat door antieke zuilen, 
twee hoog boven elkander, er van gescheiden wordt. 
Deze kapel is uit de 5e eeuw afkomstig; zij bevat 
in het midden ccn reusachtig doopbekken van groen 
marmer. De koepel is in den trant der Renaissance 
versierd. 

Door bronzen deuren, ten deele nog antiek, komt 
men in verschillende kleine kanellen, waarvan die aan 
San Venanzio gewijd, het oudste mozaïek bevat, dat 
uit den ciiristelijken tijd afkomstig is. De uit acan
thusbladen samengestelde ornamenten onderscheiden 
zich niet van de Romeinsche. Maar geheel boven aan 
ziet men, al is het klein, het Lam Gods, en eenige 
kruisen. De fond van dit mozaïek is blauw 

In het Lateraan worden beeldhouwwerken bewaard. 
Het Museo Profano bevat twee meesterstukken, de 
dansende sater en Sophokles. De sater is een navol 
ging van het beroemde beeld van Marsyas, door Myron 
vervaardigd. Marsyas is voorgesteld op het oogenblik 
dat hij de door Pallas Athene weggeworpen fluit 
vindt. De restaurator, die het beeld castagnetten in 
de hand gaf, vergiste zich dus deerlijk. Ook Sopho
kles is een copie uit den Romeinschen tijd, doch zeer 
edel opgevat, vooral wat de drapeering l>etreft 

Belangwekkend zijn ook de mozaïeken uit de Ther
men van Caracalla ; zij stellen gladiatoren voor, en 
leveren het bewijs voor den achteruitgang in den late
ral keizerstijd. 

Van de Piazza San Giovanni leidt een breede weg 
naar de basiliek Santa Croce in Gerusalemme. De mo
derne bouwspeculatie heeft ook hier de omgeving be
dorven. De onvoltooide huizen staan al jaren lang als 
ruïnes ; toch worden zij nog bewoond. Daar Santa 
Croce een der zeven kerken van Rome is, verzuimen 
de pelgrims niet, haar te bezoeken. Maar uit een oog
punt van kunst beschouwd, heeft zij geen belang. De 
17e eeuwsche architectuur onderscheidt zich niet floor 
bijzondere schoonheid. De fresco's van Pinturicchio 
hebben door overschildering veel geleden. 

Het is een treurige buurt, die men doorgaat om van 
hier de Porta San Lorenzo te bereiken. 

(Wordt vervolgd. > 

HAAGSCHE SCHOUWBURGPLANNEN. 
In zake de exploilaie van den Ilaagschen Schouw

burg zullen weldra bepaalde voorstellen den Gemeen
teraad bereiken. Een adres van den heer Brondgeest 
is van den volgenden inhoud. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Diede-
rik Hendrik Brondgeest, oud-officier der huzaren, 
thans tooneelspeler aan het gezelschap van den Groo
ten Schouwburg te Rotterdam, wonende Saftleven-
straat 28 aldaar, 

„dat hij in vervolg op zijn request (voorloopig) van 
18 Augustus 11. zich wendt tot het Gemeentebestuur 
van 's-Gravenhage met verzoek een van zijn hieronder 
volgende voorstellen tot voorziening in het gemis van 
eenen doelmatigen, geschikten schouwburg in zoo mo
gelijk gunstige overweging te willen nemen, 

„dat hij den Raad verzoekt de oplossing fier schoiiw-

I burg-questie over te laten aan het particulier initiatief 
' van requestrant, die zijn voorstellen heeft ingekleed, 

zooveel mogelijk in verband met de behoeften van het 
schouwburgbezoekend publiek, en bereid is om eenen 
nieuwen schouwburg te bouwen in de Parkstraat, op 
fle terreinen, behoorende bij de pencelen van den heer 
Van der Laan, kadastraal bekend onder sectie E, num
mers 1298, 1888, 1889 enz...enz, dus gelegen in het 
centrum der gemeente en van het gemeenteverkeer, 

„dat hij meent dat bovengenoemd terrein als bijzon
der geschikt gelegen kan worden beoordeeld, zoowel 
wat liet reft fle maatregelen tegen brandgevaar, als de 
gunstige financieele exploitatie, zijnde deze beide voor
waarden noodzakelijk voor de levensvatbaarheid van 
eiken schouwburg. 

Voorstel A.: 
„dat bovendien de grootte van dit terrein pl. ra 

5 0 0 0 M J . voldoenden waarborg aanbiedt 0111 een ge
bouw le zetten, dat in fle behoeften fier gemeente voor
ziet, 

„dat voor den bouw zal besteed worden een kapitaal 
van ;(K).(xx) gulden, aan de gemeente overlatende, zoo 
zij dit verlangt, eigenares te worden, 

„dat requestrant, in nauw verband met en afhanke
lijk van het plan om eenen nieuwen schouwburg te 
bouwen, zich bereid verklaart den ouden schouwburg 
zoodanig le verbouwen en te. verbeteren, dat de be
staande gebreken weggenomen worden, cn splitsing 
van drama en muziek, als tegemoetkoming aan den 
wensch van velen, mogelijk wordt, met dien verstan
de flat alleen opera-uitvoeringen in den le verbouwen 
schouwburg en 100neelvoorstellingen van eigen als' 
van andere gezelschappen in den nieuwen zullen ge
geven worden, 

„dat voor den herbouw en verbetering van den ouden 
schouwburg een kapitaal zal besteed worden van 
11«).(xx) gulden, 

„dat requestrant voor de totstandkoming van dit 
plan, voorstel A, aan den Raad vraagt hem een jaar
lijksche subsidie te verleenen van J4.01H) gulden, in 
den vorm eener jaarlijksche rente-garantie." 

Voorstel B: 
„dat requestrant, zoo de Raad dit bovengenoemde 

voorstel A niet goedkeurt, hem verzoekt hem ver
gunning te verleenen op het terrein van den ouden 
schouwburg een geheel nieuw gebouw le zetten, zoo
veel mogelijk geschikt voor muziek en drama le zamen 
en groot yenoeg om het Ilaagsche schouwburgbezoe-
kend publiek tc bevatten, voldoende aan alle eischen 
tegen brandgevaar, en eene gunstige financieele exploi
tatie mogelijk makende, 

„dat hij voor dit voorstel vraagt een jaarlijksche 
subsidie, bedoeld als in voorstel A, van 24.cxx> gulden, 
en aan requestrant, als uitvoerende macht der combi
natie, de vrije pacht af te staan, 

„dat hij liet re ff ende fle details van het eventueel 
aan te nemen voorstel en het cahier des charges nader 
met den Raad in overleg wil treden, 

„flat hij bereid is eerlang teekeningen van den nieu
wen schouwburg over te leggen en dusdanige maat
regelen te nemen dat, in geval van aanneming van 
voorstel A, de herbouw plaats heeft na 1 Mei van het 
loopende seizoen en gereed zal zijn tegen November 
van datzelfde jaar, terwijl fle nieuw te bouwen schouw
burg, bedoeld in voorstel A, voltooid zal zijn in maxi
mum twee jaar. ditzelfde geldende voor den nieuw 
te bouwen schouwburg, bedoeld in voorstel B." 

Nadere toelichtingen. 
\ oor den ev entueelen houw van den nieuwen 

schouwburg Korte Voorhout, bedoeld in voorstel B, 
/. il besteed worden een kapitaal van ƒ 600,000, en kun
nende bevatten een maximum aantal v; m [ IO0 perso-
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nen, terwijl in den nieuwen schouwburg in de Park
straat plaats zal zijn voor 8 a 850 personen, deze ver
schillen in ruimte noodzakelijk het uitvloeisel zijnde 
van de eventueele splitsing van muziek en drama. De 
overneming van den nieuwen schouwburg op het K o r 
te Voorhout, voorstel P>, kan geschieden zoo de Raad 
dit wenschelijk acht. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
wKMiAia:. Uit Arcacbon kwam bet bericht, dat n'daar de 
'. .' W ' ,^i?nJe'. raad-adviseur UÖ het Departement van 

's-Grt 
heer J. 

Hier te lande wtis de heer Fjjnje, aanvankelijk ingenieur van 
's Rijks waterstaat, bekend als hoogst bekwaam spoorweg-ingenieur, 
o. a. door den aanleg van het grootste gedeelte van den spoor» eg 
Antwerpen—Moerdijk. Van zgne hand zgn tal van brochures en 
artikelen verschenen over spoorwegwezen en andere technische 
onderwerpen. Een tiental jaren geleden legde hij in een advies 
zijne zienswjjze neer omtrent de gevolgen der loozing in zee voor 
de badplaats Scheveningen. Voor de belangen van Den Hnag 
streed de overledene van 1871 1H77 in den raad dier gemeente, 
alwaar zgn woord van deskundig lid groot gezag had, vooral ten 
opzichte van openbare werken cn rioleering. 11 ij was destijds ook 
lid der plaatselijke commissie van toezicht voor het middelbaar 
onderwas, welk mandaat hij met 4 medeleden in 1876 neerlegde, 
o. a. ten gevolge van cen goschil over do regeling van het gym
nastiek onderwijs aan de II. li. S. voor jongens, Behalve ridder 
der orde van den Nederlands-hen Leeuw was de heer fijn je ook 
met eenige buitenlandscbe orden gedecoreerd in verband met zijne 
deelneming als gedelegeerde der Nederlandsche Regeering aan 
internationale spoorweg-conferentiën. 

— In de laatste bestuursvergadering van Pulchri Studio is be
sloten de voor de stichting van bet nieuwe gebouw door de leden 
afgestane kunstwerken te doen verkoopen op Dinsdag 16 Octo
ber in het gebouw Piinsegracht ft7. Aan deze v i rkoopilig zal een 
tentoonstelling voorafgaan. 

ROTTEISIIAM. Zaterdag den lsten dezer, heeft de Minister van 
Justitie het nieuwe gebouw, san den Noordsingcl opgetrokken, 
aan de rechtelijke macht overgedragen 'Mr ,1. van Heukelom, 
president der rechtbank, opende te 3 uren a« vergadering en gat 
het woord aan den Minister van Justitie, die het een voorrecht 
noemde deze woning na lange jaren van wachten, aan de Recht
bank te kunren overdragen in de hoop, dat zij haar niet geheel 
en al onwaardig zal zgn. Wanneer wjj dit gebouw vergelijken 
met de groote paleizen, die men wel eens in bet buitenland voer 
de justitie bouwt, dan bljjft er nog wel een en ander te wen-
se hen. Want de tijd ligt achter ons, waarin wij tevreden zijn 
met wat doelmatig, practisch en solide is. Dat voldoet OUB niet 
meer in onze eigen woning, evenmin in publieke gebouwen. Wij 
zonden wenschen, dat de kunst ook hier volkomen tot haar recht 
ware kunnen komen, dat het gebouw ook uit een oogpnnt van 
kunst ware bet verheven symbool van gerechtigheid, dien eersten 
grondslag van de maatschappij ' r komen in onze dagen zooveel 
wennetten op uit het volksleven, dat er gelukkig een Minister 
van Financiën is — les absentes ont tort die paal en perk stelt 
aan de uitgaven. Het is mg een oprechte behoefte hnlde te 
brengen aan den bouwmeester, die met de beschikbare krachten 
heeft gewoekerd, aan opzichters en werklieden. 

De bouwmeester is in het optrekken van een gebouw heel 
wat gelukkiger in menig opzicht dan wij, daar hg, wat hij eerst 
in zijn geest heeft geconcipieerd, steen na steen ziet verwerke
lijken, terwgl wij. die ook aan bet optrekken van een gebouw-
werken, do voltooiing daarvan nimmer beleven. Want aan het 
gebouw van het recht wordt gearbeid zoolang het volk leeft. En 
de taak van den rechter wo'dt hoe langer hoe moeilijker en ge
wichtiger om meer dan één reden. Het volksleven, dat steeds 
rgker aan verscheidenheid wordt, maakt onafwijsbaar, dat wetten 
en verordeningen van dag tot dag toenemen. Hij deze groote ver
scheidenheid kan de wet zich niet anders dan algemeene regels 
stellen, waardoor de taak van den rechter steeds meer aanvullen 
en rechtscheppend wordt. Ten derde wordt de 'aak steeds zoo
veel moeilijker, waar de menigte, die in onzen tijd zooveel beeft 
te zeggen, 's rechters werk niet kan waardeereu en dan ook niet 
waardeert. De menigte immers generaliseert. Gelukkig dat de 
rechter hier te lande volkomen rechtspreekt en nllecu te rade 
kan gaan met eigen geweten en eer. Laat hg zoo rusteloos blij
ven arbeiden aan het optrekken van het gebouw van het recht. 

En waar ik de taak van den rechter schetste, deed ik dit tevens 
als taak van balie en politie, de twee oogen van de rerhterljjke 
macht. Wanneer ik tha. s de rechtbank haar nieuwe Woaios over
droeg, doe ik dit met den wensch dat de groote naam, dien de 
Rotterdamsche magistratuur en de balie zich verwierven in moei
lijke omstandigheden in een zich sterk ontwikkelende gemeente, 
ook gehandhaafd blijve in de nieuwe woning, ter eer van magis 
trntunr en land. 

'S-HKIMOI.KNII sen. In de laatste zitting van den Gemeenteraad, 
Donderdagavond gehouden, kwam het verslag over de plaats 
voor het op te richten slachthuis aan de orde. 

Het lid Bogaerts merkt op, dat bij reeds vroeger de beweeg
redenen heeft meegedeeld, die hem nog altijd de voorkeur doen 
geven aan het terrein Havendijk—Buitendijk, boven dat aan bet 
Meierijplein, door de meerderheid der commissie en B. en W. 
gekozen. 

Persoonlijke voorliefde beeft hij noch voor 't eene noch voor 
't andere terrein, doch bij zag gaarne het beste gekozen en meent 
dat dit verreweg het door hem aangegeven terrein is. 

Hij verschilt van gevoelen met de meerderheid der commissie, 
dat de kosten van boawen gelijk zouden staan en houdt zich 
overtuigd dat die bij plaatsing aan den Havendijk veel geringer 
zullen ziin. Daarbij zgn die terreinen geschikter en de kosten 
van watcraanyner veel minder, gesteld al dat men op het andere 
terrein voldoende wateraanvoer zal vinden. Veder acht spreker 
het een groot voordeel, dat het abattoir zal zijn gelegen aan 't 
water, anders is afvoer van den afval noodig naar deoudespoor-
bave 11 en zal moeten geschieden door een 150 meter rioleering 
of per as, welke laatste vooral kostbaar is en allicht een ' 15> '0 
d u u r d e r zou komen. Bovendien zal I ij keuze van 't Meierij plein 
de afval worden afgevoerd naar de oude spoorhaven, waar h t 
terrein al spoedig zal worden bebouwd en men last zal krij gen 
van verontreiniging, ook in verband met een toekomstige wet 
tegen het verontreinigen van rivieren. Wenschelgk is bet zeker 
't abattoir te brengen zoover mogeljjk buiten het bebouwde dee 1 
der gemeente; ook al is b|j de tegenwoordige inrichting der slacht
huizen het bezwaar kleiner dan vroeger, zoo zullen toch bouw-
lustigen de nabijheid ervan niet wenschel|jk achten. Hij plaatsing 
aan 't Meierijplein zal bet vee vervoer worden geleid langs 
drukke straten en anders langs het kanaal, wat beter is terwijl 
het door hem gewenschte terrein evengoed spoorwegverbinding 
kan hebben als thans de daarbij gelegen terreinen der firma Appel. 
Hij wiJMt er nog op, dat men te .Nijmegen geen spoorweg aan
sluiting heeft, en rut men te Roermond geen gebruik erran 
maakt. Ook bij verschillende abattoirs en 't buitenland niet. 

Als men het jammer vindt, dat de terreinen aan den Haven
dijk voor een slachthuis zouden worden ingenomen, dan merkt 
hij op, dat voor een inrichting, die een paar ton gouds zal kosten, 
wel net beste terrein ma? worden gekozen. Zoo hoog is trouwens 
de waarde van dat terrein niet. Men heeft t"ch daar verkocht 
voor 16 en op „Lombok" is verkocht voor fö u f5.50. 

Om al deze redenen en ook omdat de exploitatie voordeelieer 
zal zijn, blijft hij de plaatsing aan den Havendgk-Buitendjjk 
wenschelgker achten, en nog geen enkel deskundige heeft hem 
kunnen overtuigen dat dit anders is. 

Het lid Nederveen zegt, dat hg aanvankelijk ook was voor het 
terrein, 't welk de vorige spreker op 't oog heeft, doch bij nadere 
overweging is hij tot de overtuiging gekomen, dat het andere 
plan van B. en W. 'beter is. 

Dat dit grootere kosten van bouwen zal meebrengen, bestrjjdt 
hij. en dat terrein biedt ook in de toekomst voldoende ruimte 
voor een eventueel te vestigen exportslachter!). Daarbij moet men 
in 't oog houden, dat bg keuze van 't terrein-Bogaerts de water
toevoer bg besmettelijke ziekte bijvoorbeeld, bezwaar zou op
leveren, daar men dit dan niet uit de rivier zou mogen nemen, 
doch vooral weegt bij spreker, dat men een groot gedeelte rivier
oever zal innemen, die het zoozeer gewenscht is vrij te houden 
voor iodustrieele doeleinden. 

Het lid Bogaerts handhaaft zijn zienswijze en merkt op, dat 
ook veel minder straat-aanleg zal noodig zijn, 't geen wel een 
1 10,000 voordeel zal wezen. 

Het lid Van de Mortel vraagt, of bet de bedoeling is den arval 
af te voeren in 't watert1 

Het lid Bogaerts antwoordt, dat zgn denkbeeld is hem (e brengen 
naar „Siberië1'. 

Het lid Jbr. Mr. Van Saste van Ysselt wjjst op t geen de 
Roermond s die veearts Janné daaromtrent heeft meegedeeld. 

Het lid Nederveen merkt op, dat Nijmegen een distilleer-i-ricb-
ting heeft en men ook niet daarbuiten zal kunnen, vooral met 
't oog op een wet tegen verontreiniging van rivieren. 

De Voorzitter ontvouwt de redenen die bij B. en W. hoofd
zakelijk hebben gegolden bij de terreii-keuze. Hij herinnert, dat 
naar aanleiding van een wensch van 't lid Jhr Mr. Van Sasse 
van Ysselt, geraadpleegd is de evengenoemde Roermondsche 
veearts en dat deze onmiddellijk de voorkeur heeft gegeven aan 
het terrein aan 't spoor. Dezer dagen is hem nog door een lid 
van een groote maatschappij v n " vetBtallen en exportslachtergen 
gevraagd waar men hier dacht het abattoir te maken, en toen 
beeft hij geantwoord, dat men de keuze had tusschen een terrein 

en een aan 't spoor. O, was het wederantwoord, 
niet over te denken, dan moet het laatste ge-

aan 't wat et 
dan valt er 
kozen. 

Evenzoo oordcelen B. en W., ook met het oog op de belangen 
van scheepvaart, handel en industrie, daar dan tevens vrij blijft 
een groot gedeelte rivier-oever, waarop het lid Nederveen reeds 
heelt gewezen. Spoorwegverbinding is in de toekomst vun zeer 
overwegend belang, daar de belangrijkheid van den veehandel 
danrdo. r geheel wordt beheersebt. 

Dit waren voor B. en W. de doorslaande redenen, en wat nu 
de afvoer van den afval betreft, die afval behoort niet te worden 
afgevoerd, doch er moet komen cen inrichting voor bezuiniging 
en tiltreerirg en dan moet de afvsl worden gebracht per as naar 
de oude spoorhaven en vandaar naar de mestvaalt. 

Het water der rivier te benutten mag niet, zooals reeds het 
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lid Nederveen heeft aangetoond; men moet putwater vinden of 
anders de waterleiding nemen. 

Het lid Bogaerts wjjst er nog op, dat het oordeel van veearrs 
Janné niet gevraagd is over eenig ander terrein. Wil men oever-
vrghouding, men vorecbuive dan de plaatsing van den Havendijk 
meer naar den Buitendijk, aansluitende aan het terrein der linna 
Appel. 

De Voorzitter gelooft niet, dat daarmee veel zal worden ge
wonnen. 

In stemming gebracht wordt bet voorstel van de commissie en 
van B. en W. — keuze van 't Meierij-plein — aangenomen met 
g tegen 3 stemmen. 

HAARLEM. Het Museam van Kunstnijverheid werd dit jaar tot 
den SOsten van de afgeloopen maand bezocht door 4366 belang
stellenden. 

De aan genoemd museum verbonden boekerij ™ tijdens de 
maand Augustus iresloten, doch werd den 3 September weder 
geopend. De uitgebreide verzameling boek- en plaatwerken die 
deze boekerij omvat, hebben betrekking op de kunstgeschiedenis 
van verschillende landen en tijdperken — op de verschillende 
kunstambachten, alsmede op de diverse technieken, die bg* de 
decoratieve en versierende kunsten in toepassing worden gebracht, 
terwgl de afdeeling plaatwerken eene ruime keuze van afbeel
dingen omvat, die den studerenden, als ook ben die in de praktijk 
werkzaam zijn, tot leidraad dienen. 

Deze boek- en plaatwerken worden kosteloos aan belangstel
lenden ter raadpleging toegezonden. Het reglement der boekerij 
kan bij den Directeur van het museam van kunstnijverheid wor
den aangevraagd. 

UTIIKCIIT. Het overleg van B. en W. met den Minister van 
Binnenlandsche Zaken zal nog niet leiden tot het uittrekken over 
1901 van een bijdrage als subsidie van het Rijk. De directeur der 
gemeentewerken dringt er echter op aan, om met het herstellen 
van de lantaarns een aanvang te maken, en derhalve zgn daar
voor 1 10.000 op de begrooting uitgetrokken. 

NI.IMKI.EN. De Gemeenteraad heeft het vroeger toegestane crediet 
voor een geneeskundig onderzoek naar den toestand van woningen 
in sommige stadsgedeelten verhoogd met /500, ten einde dit 
onderzoek verder uit te strekken. 

In een uitvoerig rapport betoogde de gemeente-architect het 
noodzakelijke van het opmaken van een algemeen plan van 
rioleering voor de gemeente. Ter voorbereiding van die zaak 
stond de Raad, op voordracht van Burg. en Weth, t 1000 toe. 

DKI.M. Naar wij vernemen houdt de hoogleeraar E. Gugel zich 
bezig met het gereedmaken van den derden druk van zijn werk 
over de geschiedenis der bouwstijlen, waarvan de eerste aflevering 
weldra het licht zal zien. 

Niet alleen zal de vorige uitgave wat tekst en figuren betreft, 
eene grondige herziening ondergaan en volgens de nieuwste bronnen 
aangevuld, maar tevens op plaatsen geheel omgewerkt worden. 

Verder zal het werk tot het jaar 1900 worden voortgezet door 
toevoeging van een nieuw hoofdstuk over de geschiedenis der 
bouwkunst gedurende de laatste twintig jaren, dat door den heer 
J . H. W. Leliman, bouwkundig ingenieur, zal worden geschreven 
en. mede opgehelderd door de noodige afbeeldingen, de nieuwe 
richting in de bouwkunst uitvoerig behandelen zal. 

In verband met dit een en ander zullen ook de figuren met 
een 150-tal vermeerderd worden, waardoor het getal daarvan thans 
tot bijna 1000 zal stijgen. 

De uitgever P. Gouda Quint, te Arnhem, heeft het voornemen 
de nieuwe uitgave tegen een aanmerkelijk verlaagden prjjs te 
doen plaats hebben, ten einde dit belangrijke werk onder net be
reik te brengen van een meer uitgebreiden kring van belang
stellenden. 

HAKI.IM.I N. Besloten is in het volgende jaar hier-ter-stede een 
ambachtsschool te openen, waar 's daags in timmeren, smeden 
en schilderen, 's avonds in teekenen onderwijs zal worden gegeven. 
Van de gemeente wordt op een subsidie van /T0OO gerekend, 
terwgl vanwege de provincie eene gelijke bijdrage wordt gevraagd, 
en de Minister van Binnenlandsche Zaken uitzicht heeft gegeven 
op een subsidie van / 3000. De spaarbank geeft jaarlijks ƒ500. 

DEN HKI.DIK. De gemeenteraad besloot met 1 November een 
tijdeljjkcn opzichter-administrateur voor de met 1 Januari 1901 
bij de gemeente in exploitatie komende duinwaterleiding te be
noemen op een jaarwedde van / 1300 met vrije woning en met 
vooruitzicht op verhooging tot f 1500. Het werd wenscheljjk 
geoordeeld met eene vaste benoeming te wachten, totdat ook de 
gasfabriek in exploitatie bij de gemeente zal zijn overgegaan. 

Vi.witDiM.iN. Aan den heer G. N. Itz werd op zjjn verzoek, 
wegens zijne benoeming tot leeraar aan de Koninklijke Militaire 
Academie, met ingang van 1 October a. s. eervol ontslag ver
leend als directeur der gemeentewerken alhier. 

GKNUIM.NGKN. Het in de nabijheid gelegen kasteel Zwanenburg, 
dat herhaaldelijk in de Geldersche geschiedenis genoemd wordt 
(het werd o.a. in 1425 door Hertog Arnold van Gelder en in 1492 
door Meindert van den Ham veroverd), is dezer dagen door den 
koopman Mogendorff, uit Deu tichein, voor afbraak gekocht. 

Het kasteel, dat langen tijd onbewoond heeft gestaan, zal 
weldra gesloopt worden; alleen de- beide oorspronkelijke zjjtorens 
en de voormalige voorpoort zullen voorloopig blijven staan. 

DoflORBCHT. Het heerenhuis genaamd „Ooesterryck", staande 
Voorstraat 148, nabjj de Munt, is in publieke veiling aangekocht 
voor tl 1,450, door het tcekongenootschap „Pictitru" alhier. De 
„DordreelitHe.be Courant" wenscht „Pictura" met dien aankoop 
geluk en hoopt dat bet minstens even veel jaren in het nieuwe, 
ruime gebouw de kunst zal herbergen als in het wel typische, 
maar voor expositie zaal zich nimmer leenend gebouw in het 
Hof. 

P E R S O N A L I A . . 
— Bg den Waterstaat in Ned.-Indië is: 
t o e g e v o e g d : aan den chef der 4e waterstaatsafdeeling voor 

de werken aan dc Brantas-, Porrong- on Soerabajarivieren, de 
opzichter 2e kl. W. Polman ; 

o v e r g e p l a a t s t : naar de residentie Riouw en onderhoorig-
heden, als eerstaanwezend waterataatsambtenaar. de opzichter 
le kl. J. B. Henstedt. 

— Bij de staatsspoorwegen op Java is: 
gedetacheerd: bij de exploitatie der Westerly nen. de tijde

lijke opzichter 3e kl. van den aanlegdienst H. C. F. Praeykoven; 
bij den aanleg der l|jn Kalisat-Banjoewangi, de opzichter-machinist 
2e kl. van den exploitatiedienst A. H. Altmann. 

— Bij den dienst van het mijnwezen is: 
benoemd: tot opziener 3o kl. A. F. Jacobs, thans tijdel ijk 

opziener; tot tijdelijk opziener l i . Diepenhorst, particulier; 
o v e r g e p l a a t s t : naar Menado, en ter beschikking gesteld 

van den eerstaanwezenden mijningenieur van dat gewest, de 
opziener 2e kl. E. F Pobler en zulks met intrekking zgner over
plaatsing naar Banka; naar Batavia, en ter beschikking gesteld 
vut, den hoofdingenieur, wd. chef der afdeeling mijnwezen, de 
opziener le kl. J . F. de Corte. 

— Bij den dienst van het grondpeilwezen: 
o v e r g e p l a a t s t : naar Ngandjoek, de boormeester le k l . . 

bij dien dienst Jhr. Th. J. Goldman. 
De heer J . C. Leyer, opzichter over het baanvak Winters

wijk—Zutfen, herdacht de voorgaande week den dag, waarop hij 
25 jaren geleden iu dienst trad bjj de Hollandsche Spoorweg
maatschappij e Q ontving vele blijken van belangstelling. 

— Bjj beschikking van den Minister van Waterstaat zgn be
noemd Jhr M. H. van Beresteyo, civiel-ingenieur te 's-Graven-
hage, tot tgdelgk adjunct-ingenieur bjj den algemeenen dienst van 
den waterstaat, en J . J . Kool, te Umuiden, tot buitengewoon 
opzichter bij het maken en leveren van twee stalen raderstoom-
ponten voor het veer in den Rijksstraatweg te Velsen. 

— De heer W. de Jong is benoemd tot aspirant-adjunct-ingenienr 
bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen. 

— De heer-en J . L. Hujjsinga, inspecteur van de Maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen le Utrecht en J. W. Verloop, 
ingenieur-werktuigkundige hij de Ned. Centraal Spoorwegen zgn 
benoemd tot officier in de Keizerlijke Orde van den Leeuw en 
de Zon van Perziö 

— Door B. en W. van Rgswgk is benoemd tot technisch ad
viseur voor de electris che geleidingen de heer P. van Braam van 
Vloten, werktuigkundige en electro-technisch ingenieur. 

— Tot adjunct-ingenieur bjj de Noord-Oosterlocaalspoorweg-
maatschappij is met ingang van 16 Sept. as. benoemd de heer 
C. M. Frjjli nek, civiel-ingenienr te Nijmegen. 

— Op de voordracht voor de benoeming van opzichter der 
waterleiding , 's-Hertogenbosch komen voor de heeren H. Roborgh 
te 'sHage; G. F. Jaquet te Tilburg; J. M. W. Haring te Loos-
duinen en J. Brandenburg te Albiusserdam. De eerstgenoemde 
werd met algemeene stemmen benoemd. 

— liij kon. besluit zijn benoemd tot opzichter van den water
staat 4e kl.: met ingang van 10 September 1900, C L. Dalebont, 
te Delft, on met ingang van 1 October 1900, P. B. Sips, te 
Numansdorp. Voorts zjjn met ingang van 1 October 1900 be
vorderd: tot opzichter le kl. A. Oldens, thans opzichter 2e kl.; 
tot opzichter 2e kl., L. J . Blankenbijl, thans opzichter 3e kl.; en 
tot opzichter 8e kl., O. de Kiewit, thans opzichter 3e kl. 

— Na het aftreden met 1 October van den heer Koster als 
administrateur aan het Departement van Waterstaat, wordt de 
afdeeling Waterstaat gesplitst in eene voor technische en eene 
voor administratieve zaken, respectievelijk met vermoedelijk den 
ingenieur Doffegnies en de referendaris Mr. Hoog, thans daarbij 
werkzaam, als chefs. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Directeur Gemeentewerken te Vlaardingen op een 

jaarwedde van ƒ1800. De op zegel geschreven verzoekschriften 
in te zenden aan den Burgemeester voor 1 October. (Zie advert, 
in ait no.) 
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D I E N S T A A N B I E D I N G E N . 
INFORMATIE-BUREAU OER TECHNISCHE VAKVFMEENIOING 

MARNIXSTRAAT 3 6 0 , AMSTERDAM 

35ste JAARGANG N ° . 37. Z A T E R D A G , 15 September 150c. 

4 Opz.-teek, 22 en 23 j . , cngeh., 28 en 31 
/ 6 0 , / 60, / 80 en / 100. 

1 \Vaterb.-or.z, 27 j . , ongeh., , '70 

NAGEKOMEN AANKONDIGINGEN. 
VKIJI»A<>, 14 September. 

Enschede, te 7J aren om., voor den heer 
G. Heeraink te dm Ham, in bet cafe van den 
beer Jochem Hemlcen: het bouwen van een 
woon-, winkelhuis en bakkerij op een terrein 
gelegen aan de Brinkatrant te Enichede. lui. 
door den arch. J. H. C. ltoeaink. Aanw. in 
loco 14 Sept. te 11 uren. 

W O E N a U A U , 19 September. 
Enachede, te 12 uren, door de firma Cohen 

Harnstijn. in hel hotel Dekraat)': het verbouwen 
Tan een perceel aan de Achterstraat. lol. door 
den arch. G. Beltman A.Gz. Aanw. IV Sept., 
te li uren. 

\ RI.II>A«-. il September. 
Enachede, te 12 uren, voor rekening Tan 

den heer J. H. Greve, in het café van den heer 
J . Mendelaar: het bouwen eener verdieping op 
zgn woonhuis; het aanbouwen van een werk
plaats met keuken enz., alles op een terrein ge
lagen aan de Otdenzaalacbe straat te Enschede. 
Inl. door den arch. R. v. der Woerd Hz. Aanw. 
21 September te 'J uren. 

.1-

2 Werktuigk. teek., 20 en 22 j . , ongeh., ± / 50, en / 60. 
I Werkt , electr., 29 j . , ongeh., , ' 75 . 
1 Construct.-werkt, 37 j - , ongeh., / 90 a / 100. 
1 Mont, van landb. werkt., 30 j , g e h , minst. / 9 0 . 
1 Mach , 26 j . , geh., / 65. 
1 Bouwk. teek., 21 j , ongeh., / 70. 
I Bouwk. opz., 52 j . , geh., I / 1 2 5 . 

Vervolg; der Uitslagen. 
Iiooadrecht, 30 Aug.: lo. het afbreken van 

den ouden en het maken van een nieuwen houten 
onderhouw van de ophaalbrug over de 's Gra-
velandscbe vaart aldaar en daarmede in 
verband alaande werken en de herstellingen aan 
de brug over de Zuideraluis. 

2o. het uitvoeren van metsel- en voegwerk 
aan de Zuideraluis. 

3o. het achooniuaken der 's-Gravelandsche 
vaart, van af de Zuideraluis tot san de Drecht, 
en het gedeeltelijk uitdiepen Tan dezelve Tan 
af genoemde sluis tot aan de ophaalbrug te 
Loosdrecht; ingek. 12 bilj. waarvan 5 ran on
waarde. 

Perc. 1, H E. Bakker, Vreeland, f 1828; VV. 
Grootendorst, 's-Grave land, f 1800; G. Kobberae, 
l.oosdrecht, f1725; D. van de Velden, Korten-
hoef, f 16'J'J. Gegund. 

Perc. 2, H. P. van de Velden, Kortenhoef, 
f 17M0; J. Landwaart. idem, f 176. Gegund. 

Perc 3, K. Prinsen Jr , l.oosdrecht f455. 
Nog niet gegnnd. 

Losser, 7 Sspt.: lo. het bouwen van drie 
woningen voor den heer H. N. Nusmeijer te Losser; 
ingek. 6 b i l j . , als: H J. Dukes f4375, F. J. 
Veldhuis f4370, S. Jelama en S. Bijltina f 4290, 
G. Bhinkenauw f3995, J . Ileerink en H. Muit 
f3988, A. B. Th. ran Halteren f 3856. Gegund. 
Allen te Losser . 

2o. het bouwen Tan een verd iep ing op het 
woonhuis van den beer .1. Menkens aan dt Wal-
straatte Enschede; ingek. 6 bilj., als: J.Schuilen-
berg f2886, G. Launder 12883, Gebben en 
Heerink f2508, J. II. en A. J. Kggink f2450, 
H Mastenbroek en W. Hartman f2390, F. H 
Wijdeveld f2327. Gegnnd. Allen te Enschede. 

Directeur-tiemeentewerken 
V L A V I I I H I O K K . 

Sollicitanien naar de betrekking van 
DIRECTEUR «Ier «i «meent e 
werken van Vlaardingen, worden 
uitgenoodigd hunne op zegel geschreven 
verzoekschriften in te zenden aan den 
Burgemeester vóór den / Oc ober a. s. 

Aan die betrekking 1* verbonden 
eene jaarwedde van /'ISOO. 

Vl.AAIilllNi.KN, (I CU 4 S('[) t f til be T 1900. 
Bnrgemctsler en Wethouders ran 

VI aardingen: 
R. A. VERPLOEGH CUA88É. 

De Secretaris 
J. VAN SCHRAVENDIJK. 

M E O E D E E b l N C i E w . 

AAIBESTEBIM. 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS vau Zaandam zullen op Zater
dag. 15 September 4'. k., de» 
namiddags l'/i ure. u.. GEMEENTE-
HUIZE 

aanbesteden: 
liet aanleagen vasi eene 
Begraaf plant» met daar
bij oehoorende werken 
en gebouwen, op een ter-
reiaa i;el«icen a tan den 
Moorder IJ- en Zeedijk 
te Zaandam. 

Bestekken met teekeningen zgn te
gen betaling van f~.»>0 verkrijgbaar 
ter Gemeenie-Secreiaiie. 

Inlichtingen geeft de Gemeente 
Architect. 

ZAANDAM, 1 September 1900. 
Burgemeester en Weihouders 

voornoemd, 
H. J . C. VAN TIENEN. 

De Secretaris, 
ZAALBERG. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op IHnmlay denl*dcn Septem

ber 1BOO, des namiddags ten S ure 
(locale tijd), aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, in bet Moreelee Park 
te Utrecht, van: 

B E S T E K No. 829. 
Het wijzigen van Sporen 

en Wissels met daar
mede in verband fttaan-
<le werken op liet sta
tion UTRECHT. 
ISegrooting /'5700. 

De besteding geschiedt volgens § 4.6 
van het bestek. 

Het bestek ligt van Hen Ssten Septem
ber 1900 ter lezii g na» hei Centraal
bureau in het M o r e e l » Park et. aan het 
bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
H. J VAN HOORN, i« Utrecht en 
is op franco aanvraag (per brief) nan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Weiken) te bekomen, tegen 
betaling van ƒ1.00. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst »an Weg en 
Werken) en door den Secue-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op bet terrein zal ge
schieden deu 11 di n September 1900, 
ten 11 uur voormiddag (West Euro-
peesche tijd). 

Utrecht, den 4den September 1900 

AANBESTEDING. 

E P. DER BOER. 
Wollenfoppenstraat 3 9 . 

ROTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen va-

De bouw van het nienwe Raadhuis der ge
meente Ameland, reeds in het vorig nummer 
vermeld, is gegund aau den laagsten der negen 
inschrijvers, den heer F. de Jong te Nes voor 

Van de 22 inschrijvers voor den wederopbouw HEETE-LUCHT-BAKQVENS 
der afgebrande h u i z i i ^ e te Baijum, waa de hoogste 
C. IJsbrand ij te tfrit er n-> • 12ÜI.0 en de 
beide laagsten A. Visser te Tietjerk voor f8662 
en K. Hartstra te 't Meer Tour f8376. 

De op 1 Sept. 1900 te Mud-Almelo gehouden 
aanbesteding Terbouw perceel tot e lectr isch ceu-
traal-station is niet gegund, t 'erkesteding 14 
Sept. 1000. 

Bekroond met den hoogsten Prijs en 
Gouden eu Zilveren Medaille AMSTKB 
DAM 1894, en Gouden Medaille DOK 
DBKCHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met uitrijden 
den bakvloer en Oraaioven». 

BURGEMEESTER en WETHOU
DERS der Gemeente ARNHEM, zuilen 
Donde rday 20 September 
1900, 'a voormiddag! 11'/» uur, in het 
openbaar, ten Gemeentehuize aan
besteden: 

B E S T E K No. 21. 
De leveri ng franeo Arnhem 
vaas eirea 40 M3 bew* rkte 
N iedermeiidiger steen en 
van eirea 25 last roode 
%%'eser- of Rremer Z.aiid-
wteeiiM'lirot. in twee per
ceel en. 

Inlichtingen: alle werkdagen, toten 
met 19 September a s , des voormid
dags van 10—12 uur aan het bureau 
Gemeenten-erken in de Kadeetraat; be
stek met gezegeld inscbrijvingsbiljet 
a f O..IO tot dien dag verkrijgbaar 
aan het bureau Gemeentewerken ten 
Gemeen teil ii i/e. 

Tor drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 
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R E I S H E R I N N E R I N G E N 
DOOK 

A . W . WEISSMAN. 

IV . 

Rome. 
I Vervolg en slot ran bladz. 2S5.) 

Hier placht men vroeger slechts villa 's te vinden. 
De eigenaars hebben evenwel hunne terreinen ver
kocht, en nu zijn daar achterbuurten ontstaan, die een 
zeer arme bevolking bevatten. Ook het rangeerterrein 
van het station draagt niet bij tot de verfraaiing van 
het stadsgedeelte. De oude bogen der waterleiding van 
Claudius vormen een vreemde tegenstelling met deze 
omgeving. 

B i j de Porta San Lorenzo vindt men een tram, die 
naar het Cam po Verano en de basiliek San Lorenzo 
fuori le mura rijdt. Het Campo Verano is het kerkhof 
van Rome, de basiliek van een der zeven kerken, en dus 
spreekt het van zelf, dat hier een levendig verkeer 
heerscht. San Lorenzo is een der meest eigenaardige 
basilieken van Rome, niet slechts omdat zij haar oude 
klokkentoren ongeschonden bewaarde, maar vooral 
daar zij eigenlijk uit twee basilieken bestaat. 

De oostelijke is de oudste en heeft drie beuken, die 
door prachtige antieke gecanelleerde zuilen van geel
achtig marmer gescheiden worden. Z i j werd in de 6e 
eeuw gebouwd ; boven de zijbeuken geeft een galerij 
aan het interieur een ongewoon aanzien. De vroegere 
voorhal dezer kerk bevat het stoffelijk overschot van 
Pio Nono, dat, overeenkomstig liet verlangen van den 
paus, onder een eenvoudig gedenkteeken rust. In het 
L a t i j n is daar, als opschrift, slechts te lezen: „Hier 
rust het gebeente van Paus Pius I X . Bid t voor hem." 
Deze smeekbede van hem, die stedehouder van Chris
tus op aarde was, is treffender dan de snorkende op

was, afgebroken en een nieuwe kerk met drie 
zijde eebouwd. l i e t terrein lag hier 

schriften, die de graven dor vroegere pausen vertoonen. 
Den geloovigen was dit alles echter te eenvoudig. Het 

graf van den paus konden zij niet veranderen, doch 
zij lieten de geheele voorhal der kerk met mozaïeken 
bekleeden, wier ri jkdom, j a overlading, het effect van 
de grafstede te niet doet. 

In de 13e eeuw besloot men de basiliek te vergroo-
ten. Daarom werd de koornis, die naar het westen ge
keerd 
beuken aan die 
echter hooger, en om nu een der beuken van de oude 
kerk als koor te kunnen gebruiken, moest ook daar de 
vloer omhoog gebracht worden, wat geschiedde, terwijl 
men de zijbeuken liet zooals zij waren. 

Ook voor de 13e eeuwsche basiliek werden antieke 
zuilen gebruikt, die, als zij niet de juiste hoogte had
den, door meer of minder hooge basementen voor haar 
bestemming passend werden gemaakt. De marmeren 
predikstoelen, prachtig ingelegd, behooren tot de 
schoonste van Rome. Het is jammer, dat de kerk door 
moderne fresco's haar eenvoudig karakter verloren 
heeft. 

O m in de stemming te blijven, besloot ik nu de ove
rige oud-christelijke overblijfselen te bezoeken. Daar 
zij evenwel ver uit elkander liggen, nam ik een rijtuig. 
Eerst liet ik mij brengen naar Santo Stefano Rotondo. 
De weg ging over de Piazza San Giovanni. 

Santo Stefano is een der zeldzame ronde kerken, die 
in de vijfde eeuw werden gebouwd.. Het middendeel is 
23 M . in middel l i jn en wordt door 22 Jonische zuilen 
gescheiden van een daaromheen loopenden lageren 
zijbeuk, die 9.50 M . breedte heeft. Hieromheen bevond 
zich vroeger nog een zijbeuk, die echter nu geen dak 
meer heeft ,en wiens muur thans een afsluit ing om de 
kerk vormt. Toen het gebouw nog in welstand was, had 
het een middel l i jn van 65 M . E r zijn geen gewelven 
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aanwezig ; men ziet tegen het dak aan. O p de muren 
zijn alle mogelijke martelingen, die de christenen on
dergingen, a l fresco geschilderd. Het is om van te 
droomen. 

De rit gaat nu verder over den Aventijnschen heu
vel naar de Porta San Paolö. Deze poort is de antieke 
Posta Ostiensis, die in de middeleeuwen door tinnen 
werd bekroond. D e stadsmuur sluit zich hier aan tegen 
de Piramide, welke het graf bevat van Cajus Cestius, 
die in het jaar 12 vóór Christus overleed. Het gedenk
teeken is zeker 40 M . hoog; de naam van den overle
dene is er met groote letters in uitgehouwen. Achter 
deze piramide ligt het Protestantsche kerkhof, met cy-
pressen beplant, wier zwarte kleur scherp tegen den 
blauwen hemel afsteekt. 

Huiten de poort is ongeveer elk huis een „antica os-
teria". O m de pelgrims te lokken, werd zelfs door een 
der wijnhuishouders „antica osteria de l l ' anno santo" 
boven zijn deur geplaatst. 

De basiliek van San Paolo fuori le mura is in 1823 
grootendecls door brand verwoest. Al leen de koornis 
bleef gespaard. Sedert is zij met de grootste pracht 
weder herbouwd. Wanneer men bedenkt, in welken t i jd 
de vernieuwing plaats vond, dan is het verklaarbaar, 
dat er op de details wel eenige aanmerking te maken 
valt. Maar de grootschheid van het interieur is geble
ven. 

De breedte van den middenbeuk is 24 M . , en dus 2 
M . meer dan die der St. Pieterskerk. Deze kolossale af
meting, gevoegd bij de niet minder aanzienlijke hoog
te, is inderdaad indrukwekkend. A a n wederzijden zijn 
telkens nog twee zijbeuken aangebracht. 

De kruisbeuk is door een muur in tweeën gedeeld 
Bi j de vernieuwing zijn de kostbaarste materialen ge
bruikt. Overal ziet men de prachtigste marmersoorten ; 
boven de zuilen der drie middenste beuken is een 
reeks van portretten der pausen, beginnende met Pe
trus en eindigende met Leo X I I I . E r is nog ruimte 
genoeg voor zijn opvolgers. 

De mozaïeken van den triumfboog zijn uit de vijf
de eeuw afkomstig en na den brand hersteld. In het 
midden ziet men, in een medaillon, het reusachtige 
borstbeeld van Christus. Het gezicht heeft een on
vriendelijke, bijna toornige uitdrukking. De symbolen 
der evangelisten zijn boven dit medaillon geplaatst. 
Ter wederzijden van Christus zijn de v i e r e n t w i n t i g 
ouderlingen der Openbaring in twee streng symmetri
sche groepen aangebracht. De oude christenen toch i l 
lustreerden bijna uitsluitend dit laatste bijbelboek. 
Geheel onderaan zijn Petrus en Paulus afgebeeld. 
Eenvoudige banden met opschriften omlijsten de ta
fercclen. 

Bijzonder belangwekkend is de kloosterhof aan de 
zuidzijde der basiliek. De galerijen die haar omgeven 
worden gevormd door spiraalvormige zuiltjes, die een 
groote verscheidenheid vertoonen. In een fries, met 
mozaïek bezet, leest men hoe deze kruisgang in 1193 
begonnen en in 1 241 voleindigd werd. 

De basilieken zijn niet de oudste overblijfselen uit 
den chistelijken ti jd te Rome. De katakomben dagtee-
kenen uit vroegere eeuwen clan de openbare bedehui
zen. E r zullen wel weinig reizigers te Rome komen, die 
ecu bezoek aan deze onderaardsche begraafplaatsen 
verzuimen. 

\ \ anneer men aan dit bezoek ook een tocht langs de 
V i a A p p i a wil verbinden, dan is het noodig ccn^Ro 
meinsch huurkoetsier aan te nemen. H i j brengt u van 
de Piazza Venezia langs het Forum van Trajanus en 
het Colosseum, onder den triumfboog van Constantijn 
door, naar de V i a San Gregorio, waar, bij de vroegere 
Porta Capena, de V i a App ia een aanvang neemt. Eerst 

ziet gij de Thermen van Caracalla, en gij kunt aan de 
verleiding geen weerstand bieden, om de overblijfselen 
daarvan te gaan bezoeken. Gaat het u als mij , dan v a l 
len die overblijfselen, evenals die van het overige an
tieke Rome, 11 tegen. Z i j n die kale muren nu alles, wat 
er overbleef? V a n het hoofdgebouw kunt gij wel den 
rijken aanleg herkennen, van een der beide exedra's 
ook, gij verbaast u over de groote afmetingen, doch 
tot kunstgenot brengt gij het niet. E n wanneer een ar
chitect zoo oordeelt, hoe zal het dan gaan met den ge
wonen toerist, die door Baedeker's sterretje verleid, den 
bouwval bezoekt? 

De weg gaal nu tusschen wijnbergen verder naar de 
Porta San Sebastiano. E r moeten in die wijnbergen 
verscheidene oud-Romeinsche onderaardsche grafka
mers zijn. Daar Baedeker het bezoek daaraan, waar
voor telkens een halve lire geofferd moet worden, 
„kaum lohnend" noemt, laat ik ze maar onbezien. 

In mijn jeugd leerde ik hoe Drusus de Drususgracht 
deed graven, en hoe zijn naam nog in dien van Does
burg voortleeft. A l s de Italianen hebben de Romeinen 
vermoedelijk van „Droesoes" gesproken, en dus is de 
naamsafleiding nog zoo kwaad niet bedacht. E n daar 
staat nu, vlak bij de Porta San Sebastiano, de eere-
boog, die, in het jaar 8 vóór Christus, voor Claudius 
Drusus Germanicus werd opgericht. Het monument is 
uiterst eenvoudig ; er is slechts één doorgang, die aan 
de eene zijde door twee zuilen geflankeerd wordt. V a n 
den r i jkdom der eerebogen uit den lateren keizerstijd 
valt hier niets te bespeuren. Onder Caracalla heeft men 
een waterleiding over de poort gelegd, welker ruïnen 
nog zichtbaar zijn. 

De Porta San Sebastiano herinnert aan de Porta San 
Paolo. Ook hier werd een antieke kern in de middel
eeuwen van tinnen en torens voorzien. Zoodra men de 
poort uit is, beginnen reeds de overblijfselen der an
tieke graven, waaraan de weg zijn beroemdheid dankt. 

N a eenigen ti jd vertoont zich l inks de kerk „Domi-
ne quo vadis", gebouwd ter plaatse waar Petrus, die 
Rome ontvluchtte om den marteldood te ontgaan, 
Christus ontmoet zou hebben, en hem deze vraag deed. 
O p dit „Heer, waar gaat gij heen", luidde het ant
woord : „Ik kom om weder gekruisigd te worden". 
Petrus keerde toen beschaamd naar Rome terug en on
derging den marteldood ter plaatse waar nu San Pie
tro in Montorio staat. Tijdens mijn bezoek werd in 
een der schouwburgen van de eeuwige stad een stuk 
vertoond, „Quo vadis" getiteld, waar deze legende ge
dramatiseerd was. 

Voor de kerk stonden verscheidene vrouwen, die, 
zoodra ik uit het ri j tuig stapte, op de meest opdringe
rige manier om een aalmoes vroegen. Z i j vervolgden 
mij ook binnen met haar gejammer, dat blijkbaar 
slechts comediespel was. 

Midden in de kerk lag een steen, met de inclruksels 
van twee voeten erin en een hekje erom heen. D i t /.ou
den, naar mij werd gezegd, de voetstappen van Chris
tus geweest zijn. Maar toen ik later San Sebastiano 
bezag, werd mij door een monnik, boven een altaar, 
een soortgelijke steen getoond, en verklaard dat de 
andere namaak was. 

De weg gaat nu tusschen muren verder. Ta l r i jke 
wachtende rijtuigen duiden de plaats aan, waar zich 
den toegang tot de katakomben bevindt. Door een 
laantje komt men bij een oud kerkje. Daar zit een 
Franciscaner monnik in een kraampje. Men betaalt hem 
een lire en krijgt, als toegangsbewijs, een waskaars. 

Monniken van verschillende orden en landaard 
wachten nu de bezoekers op. Ik sloot mij aan bij het 
gezelschap, dat een Franschen Dominicaan als gids 
had. De jonge pater bleek een fijn beschaafd geeste-
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lijke, die zijn moedertaal met groote zuiverheid sprak ; 
onder het gezelschap waren een paar jonge Franschen, 
die met hun ongeloof op weinig smaakvolle wijs te 
koop liepen. De pater wist hen echter op geestige wijze 
telkens schaakmat te zetten. 

Het beneemt wel een weinig de illusie, als men de 
katakomben met gas verlicht vindt. De kaarsen, die 
het gezelschap bij zich heeft, bewijzen slechts in en
kele gangen werkelijk dienst. 

De katakomben waren oorspronkelijk van open toe
gangen voorzien en vostrekt niet op verborgen plaat
sen aangelegd. Pas tijdens de vervolgingen, waaraan 
de christenen in de derde eeuw bloot stonden, werd dit 
anders. Een trap leidde toen naar onderaardsche gan
gen die in den tufsteen waren uitgehakt. De lijken der 
geloovigen werden geplaatst in uithollingen, die men 
in de wanden der vertrekken voor dit doel had uitge 
spaard. D e stecnen platen, waarmede deze uitholl in
gen werden gesloten, zi jn voorzien van den naam, den 
ouderdom en den sterfdag van den overledene. Soms 
is daar een wensch, i n woorden of zinnebeelden, aan 
toegevoegd. 

V a n afstand tot afstand worden de gangen door 
vierkante vertrekken afgewisseld, die meestal een 
luchtopening in de zoldering hebben en een min of 
meer rijke versiering vertoonen. 

Men komt eerst in het vertrek, waar de H . Ceci l ia 
begraven werd. Haar l i jk werd in 1599 naar de kerk 
in Trastevere overgebracht. De katakombe bevat een 
afgietsel van Maderna's beroemd beeld. De beschilde
ringen zijn hier pas in de 7e en 8e eeuw gemaakt. Z i j 
dragen dan ook een geheel Byzantijnsch karakter. N o g 
in antieken geest zijn de schilderingen in de v i j f zoo
genaamde sacramentskapellen. Daar de katakomben 
begraaf plaatsen waren, zoo hebben de voorstellingen 
meest liet rekking op het leven hiernamaals, op de ver
lossing uit de banden des doods. Vandaar dat figuren 
als Jonas, Dav id , Daniël , Noach, Abraham, Job en L a 
zarus, allen door Gods hulp aan gevaar of l i jden ont
komen, het meest worden aangetroffen. Ook de figuur 
van den Goeden Herder, met het lam op zi jn schou
ders, wordt d ikwi j l s verbeeld. Tafercelen uit het leven 
van Christus ziet men haast niet; alleen de aanbid
d ing der II. Drie Koningen komt voor. De lijdensge
schiedenis wordt echter niet behandeld. Daarentegen 
zijn de oud-testamentische verhalen steeds tot Chris
tus in betrekking gebracht. 

D e kunstwaarde dezer oud-christelijke schilderwer
ken is gering. Ook architectonisch hebben de kata
komben niet veel te beteekenen. De zoogenaamde C a -
meri papale is de eenige, die van zuilen, in den geest 
der Romeinsche, voorzien werd. 

Men wordt slechts door een betrekkelijk klein deel 
der katakomben geleid, en in een goed half uur is de 
tocht afgeloopen. 

Verder aan de V i a A p p i a vindt men een der zeven 
kerken van Rome, San Sebastiano. Oorspronkelijk een 
oud-christelijke basiliek werd zij , volgens het op
schrift in den gevel, door kardinaal Scipio Borghese 
in 1Ö12 vernieuwd. De zuilen van de oude voorhal 
bleven echter behouden. Het schijnt dat F laminio Pon-
zio het ontwerp gemaakt heeft. De Baroksti j l treedt 
hier nog zeer gematigd op. A a n den gevel heeft men 
zich van lisenen in plaats van pilasters tot versiering 
bediend. 

A l s men San Sebastiano voorbij is, gaat de weg om
hoog, en ziet men in de verte het grafteeken van Ce
ci l ia Metella. Het ronde bouwwerk eindigde vroeger 
in een piramide. In de middeleeuwen, toen het als ves
t ing gebruikt werd, is de piramide gesloopt en door 
tinnen vervangen. V a n de vroegere versieringen zi jn 

alleen de festoenen der kroonlijst bewaard gebleven. 
V a n binnen is niets meer te zien. 

Voorbij dit gedenkteeken heeft men een prachtig 
gezicht op de Campagna. Hie r besloot ik, naar Rome 
terug te keeren. 

Een der eigenaardigheden van de eeuwige stad is, 
dat vele der bezienswaardigheden slechts op bepaalde 
dagen en uren bezocht kunnen worden. W i e dus niet 
ten minste een maand te Rome blijven kan, moet zich 
bepalen tot het bezichtigen van datgene, waarin hij het 
meest behing stelt. 

E n dan zijn er soms nog onaangename verrassin
gen. Zoo had ik mij, in een geheel andere buurt z i jn
de, naar de V i l l a Borghese laten rijden, om de be
roemde schilderijverzameling in (iet Casino te zien. 
Volgens Baedeker moest ik er terecht kunnen, doch 
ik werd met het teleurstellende „chiuso" ontvangen en 
kon weer vertrekken. 

Gelukkiger was ik in het Palazzo Doria. Di t statig 
gebouw, aan het Corso gelegen, bevat tal van kunst
werken. Een gedeelte der vertrekken slechts kri jgt 
men voor zijn lire te zien. Behalve in een paar /.alen 
en zaaltjes zijn de schilderijen op een galerij, die om 
een binnenplaats loopt, tentoongesteld. De wijze van 
expositie beantwoordt zelfs niet aan de meest beschei
den eischen. De schilderijen zijn slechts meubelen, die 
als stoffage van het paleis dienen. Dit is a l t i jd zoo ge
weest, niet slechts hier, maar ook 111 de andere palei
zen. Het systeem is dat, hetwelk in de i(>e, 17e en 18e 
eeuw overal werd gevolgd. 

Onder de talrijke kunstwerken heeft slechts één 
grooten indruk op mij gemaakt. Het hing in een klein 
vertrekje met slecht bovenlicht. Doch zelfs onder die 
ongunstige omstandigheid bleek het portret van Paus 
Innocentius X , dat Velasquez schilderde, ccn meester
stuk van den eersten rang. De paus is zittende voor
gesteld ; zijn onbeduidende trekken zouden ieder an
der schilder tot wanhoop hebben gebracht. Hoe van 
dien man met zijn lodderoogjes, zijn snorretje en sik
je een mooi portret te maken? Velasquez heeft het ge
zicht met breede trekken weergegeven, doch het be
langrijk gemaakt door de symphonie van rood, waar
in hij het plaatste. Deze behandeling van wat eigen
l i jk als bijwerk moet worden beschouwd geeft aan het 
geheel een grootschheid, die di t portret onvergetelijk 
doet blijven voor wien het eens gezien heeft. 

De beroemde „Molen" van Claude Lorra in is mij 
niet medegevallen. E r is iets conventioneels in, dat 
mij niet aangenaam aandeed. In het schilderen van 
zonlicht heeft Albert Cuvp den Franschman overtrof
fen. 

Een bezoek aan de Gal ler ia Colonna zou, wie het 
alleen om schilderijen te doen is, kunnen nalaten. 
Want er zijn geen stukken van den eersten rang, a l 
gaan de landschappen van Poussin daarvoor door. 
Doch de zoogenaamde „gran salone", met zijn beschil
derd gewelf, zi jn rijke oude meubelen en zijn familie
portretten, is als geheel wel belangwekkend. Hie r 
kri jgt men er een denkbeeld van, wat zulk een paleis 
in de 17e eeuw was, welk een pracht daar tentoon ge
spreid werd. 

Het Quir inaal heb ik niet bezocht. Domenico F o n -
tana's architectuur, die hier in droogheid ontaardt, is 
weinig interessant. W a t Baedeker van het inwendige 
mededeelt, scheen mij niet genoeg te beloven dat de 
moeite, om een „permesso" aan het „Ministero del la 
casa Reale" te gaan halen, kon beloonen. 

Ik bepaalde mij dus tot een bezichtiging der antie
ke bronzen paardenmenners, die aan het plein vóór het 
Quir inaal den naam van „Monte Caval lo" bezorgd 
hebben. 



Het Palazzo Rospigl iosi is hier in de buurt. Twee 
dagen in de week is het Casino, dat hierbij behoort, 
geopend, om de vreemdelingen gelegenheid te geven, 
het beroemde fresco van Guido Reni te zien. Waarom 
het tegen de zoldering is aangebracht, begreep ik niet. 
De voorstelling, Febus op zijn karos, voorafgegaan 
door Aurora en omstuwd door de Horen, was op een 
muur zeker niet misplaatst geweest. E n de bezichti
ging zou dan gemakkelijker zijn. N u moet men weer 
spiegels gebruiken. Het fresco is algemeen door de re
producties bekend. De fabrikanten van kopieën, meest 
dames, zijn hier met ijver aan het werk. De verdien
sten van het fresco schuilen meer in de compositie en 
de teekening dan in het coloriet. Wie een goede repro
ductie gezien heeft, behoeft het origineel niet te gaan 
opzoeken. 

O m de V i l l a Farnesina te vinden, moet men naar 
Trastevere gaan. Z i j is slechts 's Woensdags te be
zichtigen. Het gebouw is in de kunstgeschiedenis zeer 
vermaard, niet slechts om zijn architectuur, doch ook 
om zijn fresco's. Peruzzi's werk heeft mij teleur ge
steld. E r is iets nuchters in de gevels met hunne schra
le Dorische pilasters ; de loggia's, met glas dicht ge
maakt, geven nu de krachtige schaduwpartijen niet 
meer .waarop de ontwerper gerekend had. 

V a n het inwendige krijgt men slechts betrekkelijk 
weinig te zien. De bovenzaal, waar Soddoma zijn bes
te fresco's schilderde, is niet toegankelijk. Raffael 's 
Galathea, die op een schelp over de zee zweeft, door 
Nereïden, Tritons en minnegoodjes omgeven, is niet 
al te best bewaard gebleven. Met dit fresco is de zol
dering, door Peruzzi beschilderd, wel in harmonie. 
Maar de Polyphemus, die Sebastiano del Piombo hier 
aanbracht, valt uit den toon door de al te gepronon 
eeerde anatomie. O p een anderen muur van dit vertrek, 
bovenaan, heeft Michelangelo met houtskool een reu 
zenhoofd geteekend. Wat hij daarmede bedoeld mag 
hebben? Misschien wel een protest tegen het al te zoe
telijke der overige fresco's. 

De loggia met de zoldering, die door Raffael 's leer
lingen beschilderd werd, ligt aan den voorgevel van 
liet gebouw. Het gewelf prijkt met twee groote compo
sities, de maalti jd der goden en het huwelijk van 
Amor en Psyche, aan wier lotgevallen de overige ge
welfvelden gewijd zijn. De composities z i jn van Raf-
fael, en zeker traai, maar in de uitvoering bemerkt 
men de hand der leerlingen. De kleuren zijn hard en 
niet harmonisch. Ik zou haast zeggen, dat een goede 
reproductie ook hier boven het oorspronkelijke te ver
kiezen is. 

De twee laatste dagen van mijn verblijf te Rome 
heb ik besteed aan de bezichtiging der overblijfselen 
uit de oudheid. Eerst richtte ik mijne schreden naar 
het kapitool, dat slechts weinig ten zuiden van de Piaz
za Venezia gelegen is, en wel op een vrij hoogen heu
vel. O p de hell ing van dien heuvel, recht tegenover 
het Corso, is men bezig aan een groot gedenkteeken 
voor Victor Emanuel, dat geheel van wit marmer 
wordt opgetrokken. 

Achter dit monument rijst een kerk omhoog, Santa 
Maria in Aracoeli . Z i j is echter van deze zijde niet te 
bereiken, doch langs een steenen trap, meer westelijk. 
Deze trap heeft 125 treden ; naast haar is een huis van 
vi j f verdiepingen gebouwd. Het bovenste bordes ligt 
ter hoogte van het dak. De kerk heeft een onvoltooi-
den gevel, die blijkbaar op een beklccding met mar
mer berekend was. V a n de kapellen is éen door Pintu
ricchio beschilderd. De meesier heeft hier zijn stof aan 
liet leven van zijn naam- en stadgenoot San Bernar
dino di Siena ontleend. De figuren hebben die verhe
ven rust, welke een der eigenaardigheden is der school 

van Perugino. In de voorstellingen is iets n a ï e f s ; de 
schilder heeft geen oogenblik getwijfeld aan de won
deren, die zijn heilige verricht. De achtergronden wor
den gevuld door fraaie echt-Toskaansche landschap
pen, wier zonnige helderheid zoo goed past bij de han
delingen, die plaats vinden in de omstreken van Sie
na. Het coloriet is bijzonder frisch. 

Men daalt de trap voor de kerk weer af, om, daar
naast, een tweede op te gaan, die naar het kapitool 
leidt. Hie r is dus nu een gedeelte van het antieke 
Rome. Doch van gebouwen uit den Romeinschen t i jd 
is niets te zien. 

Toch is het een indrukwekkend geheel, dat zich aan 
het oog vertoont als men de trap, die eigenlijk slechts 
een hell ing is, bestegen heeft. Niemand minder dan 
Michelangelo heeft deze ordonnantie ontworpen. 

Boven aan de trap staan de antieke beelden van 
Castor en Pol lux , ieder met een paard naast zich. B i j 
den eersten is een hok met wolven tusschen eenig 
struikgewas verborgen. De stad Rome onderhoudt deze 
dieren als een herinnering aan hare stichters. 

In het midden van het plein verheft zich hel antie
ke bronzen beeld van Marcus Aurelius. De Keizer zit 
rustig op zi jn prachtig paard ; hij heeft vriendelijke 
trekken, en groet zijn volk met de rechterhand. 

De achtergrond wordt gevormd door het Senato
renpaleis, nu het raadhuis van Rome. L i n k s is het K a -
pitolijnsch museum, rechts het conservatorenpaleis. 
A a n al deze gebouwen is de reusachtige Korinthische 
orde toegepast, die Michelangelo in zwang heeft ge
bracht, en waarvan, in ons land, Pieter Post en Phi l ips 
Vingboons zich zoo gaarne bedienden. Een klokken
toren, in de as geplaatst, geeft aan het geheel een goe
de bekroning. 

Het Kapi tol i jnsch museum is een betrekkelijk niet 
groot gebouw. De antieke kunstwerken zijn er minder 
goed opgesteld dan in het Vaticaan. Doch de verza
meling geeft veel te genieten, misschien juist omdat 
zij gemakkelijker te overzien is dan de andere. 

Daar ziet men de gekwetste Amazone, een kopie 
naar het origineel van Kresilas, de prachtige antieke 
portretbusten, waaronder die, welke Homerus ver
beeld, de beroemdste is, de vermaarde stervende G a l 
liër, de reliefs met voorstellingen uit het leven van 
Antonius Pius. 

Het langst heb ik vertoefd in de zaal, waar de borst
beelden van de Keizers, hun familieleden en andere 
voorname Romeinen zi jn opgesteld. Enkele zijn b l i jk
baar geïdealiseerd, doch de meesten zi jn trouw naar 
de natuur gevolgd. Het karakter der personen is uit
nemend weergegeven. Telkens ziet men koppen, die 
gelijkenis met thans nog levenden vertoonen. 

Het paleis der Conservatoren bevat talrijke antieke 
kunstwerken, waarvan de bronzen wel het merkwaar
digst zijn. Ook een verzameling schilderijen is hier te 
zien, voor zoover de zeer ongunstige verlichting dat 
toelaat. Ik herinner mij hier een groot stuk van T i n 
toretto, dat ongetwijfeld onder de beste werken van 
dien meester behoort. 

v\chter het Kapi tool l igt het oude Forum Romanum, 
gedeeltelijk reeds van den grond, die de eeuwen er
op gebracht hebben, bevrijd. Men is nog steeds bezig 
opgravingen te doen. 

Ik schaam er mij bijna over, dat deze overblijfselen 
van de oudheid mij zoo weinig geboeid hebben. Doch 
ik moet het eerlijk bekennen, er was te weinig te zien, 
dan dat ik mij een voorstelling van het oude Rome 
zou hebben kunnen maken. V a n den tempel van Cas
tor en Po l lux staan drie zuilen overeind, van den tem
pel van Vespasianus ook drie, eenige basementen en 
boog fragmenten zi jn alles wat er van de Basi l ica Ju

l ia rest; acht zuilen bleven van den tempel over, die 
aan Saturnus gewijd was. Slechts de triumfboog van 
Septimius Severus is nog vrij wel in zijn geheel aan
wezig. Ook wat van de woning der Vestaalsche maag
den gevonden werd, zal wel niemand een indruk geven 
van r i jkdom of pracht. 

A l s men zoo eenigen t i jd in de warme Italiaansche 
zon heeft geloopen, is het een verademing een koele 
kerk te kunnen binnentreden. Santi Cosma e Damiano 
is misschien een der belangwekkendste stichtingen uit 
den oud-christelijken t i jd geweest, doch een 17e eeuw
sche verbouwing heeft haar een groot gedeelte van 
haar oorspronkelijk karakter doen verliezen. Een mo
zaïek in de absis, uit de de eeuw, verdient echter de 
aandacht. De figuren hebben hier een blauwen achter
grond ; in het midden staat Christus, door bonte wol 
ken gedragen, in een antieke toga gekleed, met een 
rol in de linkerhand, terwijl de rechterhand als zege
nend wordt opgeheven. Ter wederzijden van deze 
middenfiguren zijn telkens drie andere personen ge
plaatst ; de hoeken werden door palmboomen gevuld. 
A a n de onderzijde zijn dertien lammeren, als toespe
l ing op Christus en de Apostelen, geplaatst. Deze mo
zaïeken behooren tot de schoonste, die ik te Rome zag. 

De bouwval der basiliek van Maxentius, die bij deze 
kerk ligt, maakt een grootschen indruk, ofschoon a l 
leen de drie gewelven van een der zijbeuken nog aan
wezig zijn. De muren, die deze gewelven dragen, heb
ben een dikte van 5 M . Men kan nog zien hoe de mid
denbeuk, die 25 M . breed is, oorspronkelijk door kruis
gewelven, op zuilen berustende, overdekt was. De eeni
ge zui l , die bewaard bleef, is thans voor Santa Maria 
Maggiore opgesteld. 

N u komt weer een kerk, Santa Francisca Romana, 
wier gevel van 1612 hoog boven de ruïnen uitsteekt. 
Z i j is gebouwd op den ouden tempel van Venus en 
Roma. A a n de achterzijde is de cella van den tempel, 
uit gebakken steen opgetrokken en in een nis eindi
gende, nog te zien. 

Maar voor ons staat het Colosseum, en dit oefent 
grooter aantrekkingskracht, dan de tempelruïne. V a n 
deze zijde gezien maakt het Flavische amphitheater 
niet den meesten indruk, omdat in de middeneeuwen 
de buitenmuur werd gesloopt ; maar ook zelfs wat hier 
nog over is, wekt verbazing. O m er zich een denkbeeld 
van te kunnen maken, hoe het gebouw in welstand er 
uitzag, moet men het van den Esquili jnschen heuvel 
beschouwen. A a n dien kant zijn de vier verdiepingen 
nog geheel aanwezig. Het gebouw is een monument, 
zooals onzen ti jd, met al zijn hulpmiddelen er geen 
enkel heeft tot stand gebracht. Drie der grootste ge
bouwen van Rome, de Cancelleria, het Palazzo Far-
nese en het Palazzo Barberini zi jn opgetrokken uit de 
steenen, die men van het Colosseum sloopte. E n toch 
is alleen een gedeelte van de buitenste arcades daar
voor noodig geweest. 

V a n binnen is het gebouw zeer gehavend. Al leen de 
ondersteuningsmuren der zitplaatsen zi jn nog aanwe
zig, doch de banken werden weggesloopt. Slechts de 
gangen, die de rangen van elkander scheidden, be
staan grootendeels en men kan er, langs een moderne 
trap op komen. Evenals meestal hebben de Romeinen 
ook hier voor de eigenlijke constructie gebakken steen 
aangewend, en alleen voor de gedeelten, die in het 
gezicht kwamen, bergsteen gebruikt. Daaraan is het 
te danken, dat er betrekkelijk nog zooveel van het am
phitheater overbleef. 

D e triumfboog van Ti tus staat dicht bij het Colos
seum. H i j heeft slechts éen doorgang, waarboven een 
met caissons versierd gewelf is aangebracht. Bi j de 
muurzuilen is de composiet-orde toegepast. In de poort 

zelve bevinden zich op de zijwanden de fraaie re-
liefs, die, zelfs in hun tegenwoordigen beschadigden 
toestand den beschouwer zulk een hoogen dunk geven 
van de beeldhouwkunst uit den t i jd der eerste K e i 
zers. O p een der reliefs ziet men Titus, door een zege
godin gekroond, op zijn praalwagen rijden, die door 
Roma zelve bestuurd wordt. A a n de andere zijde ver
beeldt het relief, hoe de tempelschatten van Jeruza
lem, waaronder zich de kandelaar met zeven armen 
bevindt, als zegetcekenen worden rongedragen. 

De triumfboog van Constantijn is te bekend, dan 
dat ik hem zou behoeven te beschrijven. Het eigen
aardigste gezicht op dit monument heeft men van den, 
kant van het Colosseum. De boomen van de V i a d i 
San Gregorio vormen dan een achtergrond, die met 
den blauwen hemel en het geel verweerde marmer een 
prachtig geheel geeft. 

M i j n bezoek aan den Palatijnschen heuvel heeft mij 
niet voldaan. Uren lang liep ik, nadat ik mijn lire aan 
den ingang geofferd had, tusschen vormelooze ruïnen, 
meest van gebakken steen; hier stonden eens de pa
leizen van Augustus, van Tiberius, van Cal igula , van 
Septimius Severus, doch ik moet bekennen, dat ik van 
die gebouwen mij geen voorstelling heb kunnen ma
ken. 

Een fraaie v i l l a ligt tusschen de bouwval len; 
haar tuinen moeten nog heel wat bedekken, en zij zal 
dan ook zeker binnenkort aan de archeologie op
geofferd worden. Nu vormt zij nog een oase in de 
wildernis van oude muurbrokken. Het was een ver
ademing, daar op een bank te zitten, onder hooge 
boomen, te midden van het Roma quadrata van R o 
mulus en Remus. H i n g het van mij af, ik zou de v i l l a 
laten bestaan. Maar men graaft thans zooveel op te 
Rome, dat de v i l l a M i l l s niet verschoond zal blijven. 

Het Forum van Trajanus, dat dicht bij de Piazza 
Venezia ligt en dus in de bebouwde kom der stad, is 
ook reeds opgegraven, voor zoover dit althans moge
l i jk was. De straten loopen er om heen, en misschien 
v i j f meter hooger dan de vloer van het antieke plein. 
De fragmenten van de zuilschachten der Basi l ica U l -
pia zijn weer op hun basementen gezet. De zui l van 
Trajanus, nu door St. Petrus bekroond, verheft zich 
statig in het midden. Twee koepelkerken uit de 17e 
eeuw flankccren haar. 

De ijver der oudheidkundigen verdient zeker waar-
dcering, doch Rome wordt niet schilderachtiger door 
hun bemoeiingen. Moest zelfs Goethe zeggen: 

Ja, es ist Alles beseelt in deinen heiligen Mauern 
Ewige Koma, nur mil schweigt noch alles so stil!. 

ofschoon in zijn dagen de stad nog ongerept was ; 
hoeveel bezwaarlijker wordt het dan nu niet om i n 
de stemming te komen! 

E r is slechts één antiek overblijfsel, dat herinnert 
aan den t i jd, toen de archeologie haar nuttig, maar 
ondichterlijk werk nog niet had verricht. D i t is de 
schouwburg van Marcellus. In zi jn oude bogen ziet 
men de winkeltjes en huisjes nog, die daaraan zulk een 
schilderachtige stoffecring geven. Ik hoop, dat zij er 
nog lang mogen blijven, doch vrees, dat de weten
schap het bedrijvig volkje, dat daar huist, niet lang 
meer met rust zal laten. 

E n , bij het vallen van den avond, van mijn bezoek 
aan het oude Rome door de nauwe straatjes gaande, 
die den schouwburg van Marcellus met de Piazza V e 
nezia verbinden, wenschte ik Rome gezien te hebben 
in den t i jd toen Piranesi zijn etsen maakte. 

Den volgenden morgen, toen ik naar Pisa vertrok, 
regende het. Rome was grauw en mistroostig. D e 
koetsiers der huurrijtuigen hadden reusachtige regen
schermen boven zich uitgespannen, de fonteinen spoten 
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haar stralen het hemelwater tegemoet. De paleizen en 
kerken stonden vaal en verlaten. 

De Campagna was zonder kleur, van de gebergten 
aan den horizont zag men niets. Maar reeds toen de 
trein Civita Vecchia bereikt had, klaarde het weder 
op, en weldra was de MiddelIandsche Zee weer blauw 
als altijd. 

w ie van Rome alles zien wil, heeft meer tijd noo
dig, dan waarover ik beschikken kon. Toch heb ik de 
overtuiging, althans van de voornaamste bezienswaar
digheden een overzicht te hebben gekregen. 

PRIJSVRAGEN 
MATHESIS SCIENTIARUM GENITRIX T E LEIDEN. 

ONTWERP VOOR EEN RAADHUIS VOOR EEN 
GEMEENTE VAN 20,000 INWONERS. 

Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 
het Genootschap: „Mathesis Scientiarum Genitrix" te 
Leiden, hebben oud-leerlingen van de school van dat 
Genootschap een fonds gesticht, om te dienen voor 
premiën bij uit te schrijven prijsvragen. 

Tot nadere toelichting omtrent de bestemming van 
dit fonds dient vermeld : 

1. Dat de renten zullen dienen voor premiën bij 
buitengewone prijsvragen, door het Bestuur van het 
Genootschap om de vijf jaren uit te schrijven voor 
oud-leerlingen, die op den tijd van beantwoording 
niet langer dan vijf jaren de school hebben verlaten. 

2. Dat de Commissie van beoordeeling over de in
gekomen antwoorden op voornoemde prijsvragen zal 
bestaan uit twee bestuurders van het Genootschap en 
drie deskundige oud-leerlingen, buiten den kring der 
beantvvoorders staande en door het bestuur gekozen ; 
terwijl die commissie schriftelijk zal uitbrengen een 
met redenen omkleed oordeel over ieder ingekomen 
antwoord, waarvan afschrift aan eiken mededinger zal 
worden uitgereikt. 

Den i/den September 18S5 werd het fonds gesticht, 
zoodat nu het tijdstip is aangebroken om voor de der
de maal tot de uitvoering over te gaan, waarom het 
bestuur van bovengenoemd Genootschap besloten 
heeft uit te schrijven de volgende prijsvraag voor het 
ontwerp van een raadhuis voor een gemeente van 
20,000 inwoners. 

A R T I K E L I. 

Er wordt verondersteld, dat het bouwterrein een 
plein is. De te bebouwen ruimte is 600 M2., groot 30 
meter langs den voorgevel, 20 meter langs den zijgevel. 
De voorgevel aan het plein, de andere gevels aan rui
me straten gelegen. 

Voorsprongen in de gevels, stoepen, trappen, enz. 
mogen de opgegeven maat overschrijden. 

Het ontwerp moet degelijk, maar eenvoudig zijn, 
evenredig aan de financieele draagkracht van eene der
gelijke gemeente. 

A R T I K E L 2. 
Het gebouw moet bevatten : 

Verdieping gelijkstraats: 
1. Woning voor den concierge 50 a Go M2. opper

vlakte, drie a vier vertrekken, waarvan er zoo 
noodig een a twee vertrekken op de verdieping 
kunnen komen. De woning moet een afzonderlij
ken ingang hebben aan den openbaren weg, maar 
tevens gemeenschap met het inwendige van het 
gebouw. 

2. Bodenkamer. 
3. Twee vertrekken voor den Burgerlijken Stand. 

4. Twee vertrekken voor den Gemeente-Ontvanger. 
5. Bij nos. 3 en 4 een brandvrije kluis groot 12 M2. 

tot bewaring van de registers van den Burger
lijken Stand, terwijl een gedeelte dier kluis uit
sluitend voor den Gemeente-Ontvanger bestemd 
moet zijn, met een toegang uit zijn kantoor. 

6. Bureau voor den Commissaris van Politie. 
7. Wachtkamer voor de agenten. 
8. Cellen voor tijdelijke bewaring van gevangenen. 

N.B. Nos. 6, 7 en 8 moeten een afzonderlijken 
ingang hebben aan den openbaren weg. 

9. Bergplaats voor een brandspuit. 
10. Vestibule en hoofdtrap. 
11. Diensttrap. 
12. Verwarming, waarvoor een kelder te maken. 
13. Archief. 
14. Bergplaats voor brandstoffen. 
IS- Diverse bergplaatsen, privaten, enz. 

Bei-Etage: 
1. Corridor en portalen. 
2. Kamer voor den bode. 
3. Raadzaal voor plm. 20 zetels voor de leden, met 

tribune voor het publiek. 
4. Leeskamer voor de Raadsleden. 
5. Kamer voor den Burgemeester. 
(>. Vergaderkamer van Burgemeester en Wethou

ders. 
N.B. Voor Trouwkamer en verkiezingen kun

nen Raadzaal en Vergaderkamer van B. en 
W. gebruikt worden. 

7. Kamer voor den Secretaris in aansluiting met 
twee lokalen voor de Secretarie. 

8. Wachtkamer. 
9. Garderobe, privaten, enz. 

iste Verdieping: 
1. Twee vertrekken voor den Gemeente-Architect. 
2. Twee vertrekken voor de Afdeeling Financiën. 
3. Bureaux voor Nationale Militie en Schutterij. 
4. Kamers voor de Wethouders. 
5. Kamers voor Commissievergaderingen. 
6. Bergplaats voor boeken. 
7. Bodenkamer. 
8. Bergplaatsen, privaten, enz. 

A R T I K E L 3. 

De volgende teekeningen worden verlangd: 
Drie plattegronden ; drie gevels: voor-, achter- en 

één zijgev el ; twee doorsneden: één over de lengte en 
één over de breedte van hel gebouw. Op een schaal van 
I a 100. 

Een geveltravée en een gedeelte binnenordonnantie 
uit de Raadzaal en één uit het Trappenhuis op een 
schaal van 1 a 20. 

Alle teekeningen in zwarte lijnen bewerken. 
A R T I K E L 4. 

Er worden twee prijzen uitgeloofd: 
Voor het beste ingekomen antwoord ecne som van 

ƒ 200 en een groote zilveren medaille. 
Voor het daarop volgend antwoord een groote zil

veren medaille. 
Indien naar het oordeel der Jury de ingekomen ant

woorden voor de uitgeloofde prijzen niet in aanmer
king komen, of geen uitspraak kan gedaan worden 
omtrent den voorrang van een of meer antwoorden, 
wordt het recht voorbehouden tot gedeeltelijke toe
kenning of tot verdecling der uitgeloofde geldsom. 

De ten volle bekroonde antwoorden worden eigen
dom van het Genootschap. 

Gedeeltelijk bekroonde antwoorden alleen dan, wan
neer de toegekende belooning wordt aanvaard. 
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A R T I K E L 5. 

De antwoorden worden ingewacht vóór of op den 
isten Maart 1901 bij den ien Secretaris van het Ge
nootschap, gemerkt met een motto en vergezeld van 
een verzegelden naambrief, waarop van buiten hetzelf
de motto voorkomt en tevens een correspondentieadres. 

De mededinging is alleen opengesteld voor oud
leerlingen van de school van het Genootschap, die na 
17 September 1895 het onderwijs hebben gevolgd. 

A R T I K E L 6. 

De Jury zal bestaan uit de heeren W. Kok en J. 
Korevaar als Bestuurders en de heeren L. Couvée te 
Delft, J. Hengeveld Jzn. te Alfen a/d. Rijn en J. Roem 
te Leiden als oud-leerlingen van het Genootschap: 

Als grondslag voor de beoordecling der plannen 
zijn de volgende punten vastgesteld : 

Voor plattegronden 0 
gevels 5 
doorsneden 4 
geveltravée en binnenordonnantiën 5 
teekenwerk 5 

De punten, aan ieder der onderdeelen toegekend, 
nullen, voor elk antwoord samengeteld, de rangorde 
bepalen. 

De ontwerpen zullen in het openbaar worden ten
toongesteld. 

Namens voornoemd Bestuur, 

P. J. GROEN, 
Secretaris.— 

Leiden, den i7clen September 1900. 

GLASSTEEN. 
Een nieuwe Fransche uitvinding, sedert 1897 deug

delijk beproefd en reeds veelvuldig toegepast, doet 
hare intrede in Nederland. De vraag naar een mate
riaal, dat wegens zijn groote hardheid, zijn weerstand 
tegen vorst, slijting, de inwerking van het klimaat en 
van de scherpste zuren, geschikt is om met voordeel 
het natuurlijk graniet, marmer, hardsteen, zandsteen 
enz. te vervangen, liet zich steeds gelden. „Glasstcen" 
beantwoordt hieraan ten vrille. Verkregen uit de ver
smelting van glasscherven, gebracht tot op 1250 gra
den en door hydraulische kracht in vormen samenge
perst, weerstaat dit materiaal: 

lo. aan een drukkracht van 2028 kilogram per vierk. 
centimeter, terwijl het hardste graniet liet slechts tot 
650 kilogram uithoudt; 

20. de slijtingproef genomen met een stoomslijp-
steen rangschikt het „glassteen" voor het porphyr van 
St. Raphael en verre boven „Coniblanchienne". 

30. de trekproef gaf het cijfer van 25.000 kilogram ; 
40. onder 25 graden koude, waarbij zich geene vorm

verandering voordeed, weerstond het „Glassteen" aan 
een druk van 2028 kilogram per vierk. centimeter. 

„Glassteen" wordt vervaardigd in verschillende 
kleuren en vormen, ook naar eigen teekening van h.h. 
architecten. 

„Glasstecn" is hoofdzakelijk geschikt tot bestrating, 
tegels voor vloeren, trottoirs, stallen enz., wandbeklee 
ding, traptreden, geornamenteerde paneelen, borduren, 
friezen enz. enz., zoowel voor binnen en buiten. 

O. a. hebben de ingenieurs van de nieuwe brug Pont 
Alexander III te Parijs niet geaarzeld het glasstecn 
daaraan rijkelijk te gebruiken, terwijl de Compagnie 
du Chemin de fer métropolitain te Parijs dit nieuwe 
materiaal heeft doen toepassen voor wandbeklcechng, 
vloeren, traptreden enz. in alle stations en een contract 
heeft gesloten voor de levering van alles wat zij ge
durende tien jaar zal noodig hebben. 

De gemeentebesturen van Lyon en Genève hebben 
met uitmuntend gevolg glasstcenbestrating doen uit
voeren. 

Op de Parijsche tentoonstelling zijn de traptreden 
van den Escalier d'honneur voor het Palais des fêtes 
mede van „Glassteen" vervaardigd. 

De hh. Henri Iluinck en Alex. Imhofe te Rotterdam 
zijn de vertegenwoordigers voor Nederland. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 
AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering van Woensdag 5 September 1900. 
In deze vergadering hield de ingenieur C. D. Nagtglae Versteegh 

een voordracht over de middelen tot bevordering eener ruimere 
toepassing van bliksemafleiders. Spreker beschreef voor zoover 
mogelijk het ontstaan van den bliksem en de verschnnselen die 
zich daarbij voordoen. Een aantal teekeningen, waarop de weg 
was aangegeven door den bliksem gevolgd, allen voorbeelden door 
spreker gedurende een tiental jaren onderzocht en verzameld, 
gaven een duidelijk overzicht, dat vooral de aanwezigheid van 
metalen grooten invloed heeft op de aangebrachte schade en het 
dan ook van het grootste belang is het metaal in of op het gebouw 
te benutten en den bliksem af te leiden. Hierna beschreef spreker 
de meest gevolgde manier van aanleg met opvangstang en spits, 
kabel en grondplaat, en de manier waarop deze onderzocht worden. 
Toch wordt in Duitschland alleen jaarljjkg voor 8 a 10.000.000 mark 
aan schade, hoofdzakelijk ten platte lande, aangericht, terwijl het 
beschermen van dergelijke gebouwen zoo eenvoudig zou kunnen 
geschieden. Op duidelijke teekeningen werden hierna enkele van 
die eenvoudige toepassingen verklaard, waarbjj door een kabel 
van gegalvaniseerd ijzer als het ware een kooi over het huis 
wordt gespannen; bij anderen worden op de hoeken of kilkepers 
opvaDgstangen geplaatst, die in verbinding met den kabel over 
de nok bij de langste regenpijpen naar de ringleiding rond het 
gebouw worden geleid, welke leiding 50 a 60 cM. onder den 
grond is aangebracht, en daardoor dus de kostbare aardplaat ver-' 
valt. Bij weer andere gebouwen werd de nok door gegalvaniseerde 
platen gedekt en als geleider gebruikt. Nadat de verschillende 
wijzen van bevestiging waren behandeld, bleek uit een door 
spreker gemaakte berekening met hoe weinig kosten deze alleszins 
veilige beschermingen waren te maken. Met een luid applana 
gaven de 70 aanwezigen hunne ingenomenheid met het gehoorde 
te kennen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
VGRAVKNIIAGE. Het reliiiuiarium, in een der bovenkamers van 

het Museum van Nijverheid te zien, een product der heeren Witte 
en Fermin, mag niet treffen door een pieuze bewerking, en den 
indruk maken van zeer bont te zijn, 't geheel is zóó precieselgk, 
serieus bewerkt, 15 maanden lang, dat men toch den ernst voelt, 
in het werk neergelegd, en het mystische licht van de kerk te 
Neuss zal dat bonte wel flatteeren. 

Het geheel, van verguld gedreven koper, in den vorm van een 
huis, vertoont op het dak bewerkte vakken, die voorstellingen 
geven uit het leven van den heiligen (Juirinus — een Romeinsch 
soldaat, die paus Alexander uit de gevangenis bevrijdde, die 
daarna gedoopt werd en later, als aanhanger van het Christendom, 
door de Romeinen onthoofd. De zijkanten vertoonen Mariabeelden, 
voorstellingen van den II. Ouirinus enz., en die zijn alle met 
edel-steenen belegd: topazen en bergkristal; in het Maria-beeldje 
zijn vier diamanten. 

Het stuk is aangekocht voor 25,000 mark. 
ZAANDAM. Bij den Raad der gemeente zgn voor den bouw der 

nieuwe schutsluis ingekomen twee ontwerpen van gemeenschappe
lijke Raadsbesluiten der vier Xaansche gemeenten (Zaandam, 
Wormorveer, Koog a/d. Zaan en Zaandijk), ten doel hebbende 
B. en W. van Zaandam te machtigen: 

a. Tot den aankoop eu de verwijdering van eenige voor dien 
bouw noodzakelijke perceelen, gelegen in den Hoogendam. De 
aankoop der perceelen kan langs minnelijken weg geschieden, 
t. w. het perceel toebehoorende aan H. de Rooy (Hotel „de Zon") 
f81,000, dat van S. de Wit voor f 24,000, en dat van de wed. M. 
van Willigen Schaapman voor f 26,000. 

b. het uitwerken van dc plannen voor den bouw en het leiden 
van dc uitvoering van dit werk op te dragen aan de heeren J, 
G . van Niftrik, tc Amsterdam, en H. H. D. Rups, te Edam, 
tegen een gezamenlijk honorarium van \\\ pCt. der geheele bouw
kosten, zonder die der onteigening. 

HELLEVOETSLUIS. Burg. en Weth. deden het voorstel om ƒ2000 
te leenen, ten einde in do duinen tien putten te kunnen laten 
maken, ter verzekering van meerderen aanvoer van wster voor 
de waterleiding. De discussie leidde tot het voorstel elders een 
onderzoek in te stellen, en in de jongste vergadering van den 
Gemeenteraad werd besloten Burg. en Weth. een blanco-crediet 
te verleenen voor 't maken van twee putten bij wjjze van proef. 
Gehalte en hoeveelheid van het hierdoor te verkrijgen water zullen 
worden onderzocht, waarna een definitief voorstel volgt. 
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— Het leveren der machines voor het atoomgemaal in de 

Solders „Over- en Nederslingeland" is gegund aan den heer L. 
mulders te t'trecht voor de somma van /10,300. 

HAII.MI I,I:N. De klok oit den toren, welke bg den brand stuk
gevallen is, heeft in publieke veiling de som opgebracht van 
/ 1150. Deze klok werd volgens het opschrift in het jaar 1603 
vervaardigd , waarschijnlijk door Henrich StaesBen en had een 
gewicht van 1500 KG. 

Vóór den. verkoop werden voor het Rijksmuseum afdrukken 
in klei en gips genomen van opschriften en ornamenten, welke 
zich op die klok bevonden. 

VKERE, Bjj koninklijk besluit, houdende handhaving van dat 
van Gedeputeerde Staten van Zeeland, wordt de goedkeuring ont
houden aan het besluit van den Kaad tot verkoop van den Camp-
veerschen toren, op grond dat de ongunstige staat, waarin de 
geldmiddelen der gemeente Veere zich bevinden, voor den Ge
meenteraad toch nog allerminst afdoenden grond kan opleveren 
tot verkoop van den toren, zoolang aan het gemeentebestuur uit 
geen enkele vruchteloos door hem aangewende poging is ge
bleken, dat, ter tegemoetkoming in de kosten van bovenbedoeld 
herstel, geen geldelijke bijdrage, hetzij v a » bet Rijk, hetzg van 
de provincie, hetzjj van particulieren voor de gemeente is te 
verwachten. 

— De opgravingen die te Knossus op Kreta sedert langen tjjd 
onder leiding van £>r. Arthur Evans bobben plaats gevonden, hebben 
van deze plaats een tweede Troje gemaakt. 

Thans is de geheele acropolis blootgelegd, zelfs vond men in 
de raadzaal nog den troon en de zitbanken. Op verschillende wan
den zijn schilderingen in fresco te herkennen met dikwijls merk
waardige voorstellingen, als een verzameling van jonge vrouwen 
in sierljjke gewaden. Niettegenstaande deze schilderingen ongeveer 
8000 jaren oud zjjn, ,".jjn de kleuren nog frisch en de omtrekken 
scherp. 

Het allermerkwaardigste is echter zonder twijfel de ontdekking 
van letterschrift uit dit tijdperk, op wel lObO leemen tafeltjes. 
Uierdoor zal het mogelijk zgn de reeds lang brandende questie 
van het scbrift in het Mycenisch tot een oplossing te brengen. 

P E R S O N A L I A . 

— Bg den Waterstaat in Nederl.-Indië is: 
bepaald dat het aan L. G. Krii n i e r , gewezen opzichter 2e kl., 

verleend ontslag uit zjjne betrekking als eervol moet worden be
schouwd en dat de opzichter le kl. 1'. Reep in de ree. Pekalon-
gan geplaatst blijft; 

overgeplaatst naar het gouvernement van Sumatra's West
kust, de opz. le kl. W. J . van de Graait'; naar de res. Oostkust 
van Sumatra, de opz. 3e kl. J . swaving; naar de res. Batavia, 
de opz. 2e kl. J . W. Coorengel; 

toegevoegd aan den cbef der 4e waterstaatsafdeeling voor 
de werken aan de Brantas-, Porrong- en Soerabaja-rivieren, de 
opz. te kl. A. van Loon. 

ontslagen eervol uit 's lands dienst L. C.Kriimer voornoemd. 

— Wegens langdnrigen dienst is een jaar verlof verleend aan 
den opzichter lekl. bn den dienst der exploitatie van den Staats
spoorweg ter Sumatra's Westkust C. M. van Houtrjjve. 

— Bjj kon. besluit is, met ingang van 1 October e. k, aan den 
hoofdinspecteur van den Rijkswaterstaat, J . M. F. Wellan, op 
zgn verzoek, eervol ontslag uit zjjn betrekking als zoodanig ver
leend, behoudens aanspraak op pensioen, en met dankbetuiging 
voor de door hem gedurende een reeks van jaren aan den lande 
bewezen gewichtige diensten, en zgn benoemd tot hoofdinspec
teur van den Rijkswaterstaat W. F. Leemans, thans inspecteur 
en tot inspecteur van den Rijkswaterstaat R O. van Manen, thans 
hoofdingenieur der le klasse. 

— Bij kon. besluit is, met ingang van 1 October e. k, aan 
den administrateur bg bet Departement van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, W. T. Koster, op zgn verzoek, eervol ontslag ver
leend uit 's Rjjks dienst, met dankbetuiging voor de door hem 
gedurende een reeka van jaren aan den lande bewezen gewichtige 
diensten. 

— Bij kon. besluit van 10 September 1900 no. 7 is, met ingang 
van 1 October 1900: lo. aan F. Ch. A. C. Leenhof}', op diens 

V 
verzoek, eervol ontslag verleend als hoogleeraar aan de Rijks-
Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, en 2o. bij 's Rjjks 
Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam benoemd tot 
hoogleeraar Bart van Hove, directeur der Quellinusschool te Am
sterdam. 

— De voordracht voor gemeente-bouwmeester te Deventer be
staat uit de heer W. F. C. Schaap, adjunct-directeur der gemeente
werken te Arnhem; L. C. Dumont, adjunct-architect to Nijmegen, 
en W. J . ISurgersdjjk, adjunct-ingenieur bg de gemeentewerken 
te 's-Hertogenbosch. 

— Bjj .Ministerieele beschikking is de benoeming van C. F. 
Lobe, technoloog te Delft, tot assistent voor de scheikunde aan 
de Polytechnische School op diens verzoek ingetrokken. 

— Dr. A. S. van Nierop te Amsterdam, is benoemd tot as 
sistent in de scheikunde aan de Polytechnische School te Delfti 
en E. A. Douglas te Delft tot assistent voor de delfstof kunde en 
mijnbouwkunde. 

— De Gemeenteraad te Deventer nam het voorstel aan tot 
splitsing van klassen aan de burgeravondschool en daarmee ver
bonden inrichtingen, voor den cursus 1900/1901; dientengevolge 
werden tot leeraren herbenoemd de hh. G. van Nijburg, M. Vrij
burg, H. J. Beumer, J. C. Jansen en G. Spenkelink; de heer 
J. D. Gantvoort werd bevorderd tot eersten leeraar, ter ver
vanging van den heer Mulock Houwer, terwijl voor de vacature-
Gantvoort sollicitanten zullen worden opgeroepen. 

— Bjj beschikking van den Minister van Waterstaat is J . P. 
W. Schelleken», te Vught, benoemd tot buitengewoon opzichter 
bg de vernieuwing van den kaaimuur langs de spoorweghaven te 
Fegenoord. 

— Te Groningen zgn benoemd tot assistent-leeraar in het tee' 
kenen aan de Burgeravondschool de heeren H. G. Huisman en 
M. Lingmont, aldaar. 

— De heer F. W. Bolk, werktuigkundig ingenieur, uitgezet 
ingenieur der Nederl. Zuid-Afrikaansche Spoorweg-maatschappij, 
is geplaatst bjj de firma Gebr. Stork, te llengeloo. 

De werktuigkundig ingenieur D. W. Üijswijt, uitgezet ingenieur 
der Nederl Zuid-Afrikaansche Spoorweg-maatschappij, is geplaatst 
als ingenieur bjj de Katendrechtsche machinefabriek. 

(De Ingenieur.) 

— De c'viel-ingenieur C. M. Frijlinck, die 10 dezer bij de 
Noordooster-LokaaT-Spoorweg-Maatscbappg in dienst treedt, be
hoorde tot de uit Zuid-Afrika uitgezette spoorwegambtenaren. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm voorden, ten gerieve van 
hare geabonneerden, tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belas', zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een practisch ontwikkeld bouwkundig teekenaar-opzichter 
zoekt door beëindiging zijner tegenwoordige werkkring tegen 
Octobor plaatsing. Uitstekende getuigschriften staan hem ten 
dienste. Brieven fr., lett. B, aan het bureau dezer courant. (1) 

INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAKVEREENIGING, 

MARNIXSTRAAT 360, AMSTERDAM. 

1 Bouwk. teek., 21 j . , ongeh., ƒ70. 
2 Bouwk. opz., 25 en 52 j . , geh., ± f6$ en ± ƒ115. 
4 Opz.-teek, 23, 22 en 25 j . , ongeh., 31 j . en geh., 

/6b, /6b, /80 en /100. 
Waterb.-opz., 27 j . , ongeh., / 70. 
Werktuigk. teek., 20 en 22 j . , ongeh., ± / 50, en / 60. 
Werkt, electr., 29 j . , ongeh., / 75. 
Construct-werkt., 37 j . , ongeh., /90 a /ioo. 
Mont, van landt», werkt., 30 j . , geh., minst. /90. 
Mach., 26 j . , geh., ƒ65. 

A D Y E R T E N T I E N . 
VACANTE BETREKKINGEN. 

— Bouwkundig opzichter, gehnwd, 
P. G., beneden 80 jaar, genegen kontoor-
werkzaamheden en kleine reizen te doen. 
Brieven lett. O. R. 982, A'. v. d. Dag. 

— Directeur Gemeentewerken te 
Vlnardingen op een jaarwedde van f 1800. 
De op zegel geschreven verzoekschriften 
in te zenden aan den Burgemeester voor 
1 October. (Zie advert, in ittt no.) 

Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, ^ ^ 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 
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naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
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B I J D E P L A A T . 

LEVÉNSVÉRZÈKERTNOBANK „ROTTERDAM" 
T E ROTTERDAM. 

O p bladz. 382 van no. 48 van den voorgaanden jaar
gang vindt men het rapport van de jury tot beoordee-
ling van de 34 antwoorden, toentertijd ingezonden op 
de prijsvraag voor de Levensverzekeringbank „Rotter
dam'' te Rotterdam ; bij dat rapport werd een plaat 
overgelegd niet de afbeeldingen der gevels van de ont
werpen, waaraan een der drie prijzen was toegekend. 

Gelijkstraats is ter eenre zijde de ingang tot de 
Bank, en ter andere die van de bodega of winkel. O p 
de eerste verdieping liggen de kantoorlokalen der 
bank en op de tweede en de derde é tage de verschil
lende vertrekken voor de woning van den directeur 
en oen ruime zolder! 

Het ontwerp van den heer II. Bonda, destijds met 
den eersten prijs bekroond, is een weinig omgewerkt 
en in perspectief gebracht, waartoe naar de plaat ver
wezen wordt. 

Eer lang zal deze bank aanbesteed en gebouwd wor
den aan het Bolwerk 12—13 l e Rotterdam. 

II. BONDA, 
Architect. 

D E P R I X D E R O M E . 

W i j hebben in de laatste nummers van ons b lad 
zooveel over Rome gelezen, dat wij , door enkele woor
den aan den „Prix de Rome" te wijden, zeker niet uit 
den toon vallen. 

In het laatst van Maart bracht de Staatscourant de 
heugelijke t i jding, dat er in het Koninkr i jk der Ne
derlanden, en wel binnen het gebouw der R i j k s - A c a 
demie van Beeldende Kunsten, te beginnen op Maan

dag 2 Ju l i 1900 een examen zou worden afgenomen, 
bedoeld in art. 11 der wet van 26 Mei 1870 (Staats
blad 110. 78) gevolgd door een prijskamp in de Schoo-
ne Bouwkunst, volgens art \2 het tweede l i d , van 
die wet. A l s examinatoren zouden optreden: de hee
ren Dr. P. J . II. Cuijpers. II. 1'. Berlage Nz., Prof. 
August Al le l i c , L u d w i g Beirer, Jacob F . Klinkhamer, 
Tlieodoor G. Schill, I. Versluijs en A . Salni G.Bz. 
Reeds bij een vorige "gelegenheid hadden zij wil len 
examineeren, doch zij moesten onverrichterzake hunne 
haardsteden toen weer opzoeken, omdat er niemand te 
examineeren was. 

W i j plaatsten in ons nummer van J 4 Maart dezes 
jaars. een warme aansporing tot de Nederlanders van 
beiderlei geslacht, jongens en jjongedooliters, op 2 J u l i 
1900 niet jonger dan 20 en niet ouder dan 30 jaren, 
om op te gaan naar het examen, gevolgd door den 
prijskamp in de schoone bouwkunst. 

E n die opwekking heeft het gewenschte gevolg ge
had. Want terwijl bij vroegere gelegenheden de direc
teur, professor August Allebé, te vergeefs naar zi jn 
bus ging, in de hoop vrachtvrije brieven te vinden, die 
hem kennis gaven van het lofwaardig voornemen eens 
jongelings of eener jonge dochter, 0111 aan den prijs
kamp deel te nemen, en hij dus ook geen uittreksels 
uit de geboorteregisters van den burgerlijken stand 
kon verwachten, werd hij dit jaar blijde verrast door 
drie van deze documenten. 

E n hoe gesloten de hoogleeraar ook overigens moge 
l i j n , aan den verheugden glimlach, die om zi jn lippen 
spoelde, als hij zoo tegen vi j f uur 's middags den Dam 
overstak, was het voor ingewijden te zien, dat de P r i x 
de Rome in de bouwkunst di t jaar liefhebbers gevon
den had. 

Wie, toevallig, den 2 Ju l i 1900 de Stadhouderskade 
langs ging, zag de zeven examinatoren het gebouw der 
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Academie binnen gaan, ten volle het gewicht hunner 
taak beseffende. Ook de drie examinandi heeft hi j , 
ietwat bedremmeld, in de hooge deuringang kunnen 
zien verdwijnen. E n , wanneer hij goed heeft uitgeke
ken, dan heeft hij kunnen waarnemen, dat zij alle drie 
tot het mannelijk geslacht behoorden. Den examina
toren ware eene jonge dochter, voor de afwisseling, 
niet onwelgevallig geweest, doch geen enkele had zich 
aangemeld. Sinds evenwel Johanna van Woude een 
handleiding heeft geschreven voor dames, die archi-
tecte wil len worden, zal dit vak, dat voor vrouwen zoo 
bijzonder geschikt is, weldra vele vrouwelijke beoefe
naars vinden. Men zal dus wel doen, de commissie cen 
volgende keer alleen uit bejaarde heeren samen te stel
len, als men ten minste op onpartijdigheid prijs stelt 
Wan t jonge dochters die niet jonger dan 20 en niet 
ouder dan 30 jaren zijn, kunnen soms gevaarlijk 
wezen. 

Behalve het komen en gaan van examineerders en 
geëxamineerd wordenden, nam de buitenwereld niets 
van de zaak waar. Z i j vermoedde zelfs niet, welk een 
stri jd daar achter de academiemuren werd gestreden. 
Het schijnt, dat een der strijders het toen reeds heeft 
afgelegd. Over de oorzaken van zijn dood gaan ver
schillende geruchten. Sommigen beschuldigen de ont
leedkunde, anderen de doorzichtkunde. 

Het eind is geweest dat twee mannelijke candida-
ten tot den prijskamp in de „schoone" bouwkunst zijn 
toegelaten. H a d het voornemen bestaan, die heeren 
met de ceremonie van den „Bourgeois-Gent i lhomme" 
te ontvangen, men heeft daarvan moeten afzien, om
dat de t i jd te kort bleek voor een behoorlijk instudec-
ren. 

Laatstleden Vr i jdag , voor dag en voor dauw, zi jn 
de beide deelnemers, voorzien van den noodigen leef
tocht, naar de Academie vertrokken. De voorzitter der 
examen-commissie, die zich door een porder reeds bi j 
tijds had laten wekken, gaf den prijskampers te zes 
uren precies (stadstijd) hun programma's, en sloot hen 
i n hun cellen op. Voor iedere cel werd een oppasser 
van het Rijksmuseum in vol uniform opgesteld, om 
afkijken te beletten. Des middernachts zag men de 
slachtoffers, bleek en afgetobt, hunne gevangenissen 
verlaten. Z i j moeten dien nacht geen oog hebben dicht 
gedaan, naar verluidt. 

De beoordeelaars hullen zich natuurlijk in een ge
wichtig en plichtmatig stilzwijgen. Toch is uitgelekt, 
dat de ontwerpen voor het gerechtsgebouw zóó ver
dienstelijk zijn, dat de heer Metzelaar daar een puntje 
aan mag zuigen. Het besef, een dag cellulair te zitten, 
schijnt de gewenschte inspiratie te hebben gegeven. 
M e n wi l dan ook, dat de Commissie van Toezicht aan 
H . M . Kon ing in bij gemotiveerde aanbeveling met eer
biedigen aandrang zal voorstellen niet slechts om den 
bekroonde gedurende vier achtereenvolgende jaren 
met een jaargeld van ƒ 1200 te begunstigen, opdat hij 
in de gelegenheid gesteld worde, zich in de „schoone" 
bouwkunst te volmaken, maar ook om hem te belasten 
met het ontwerpen der rechtsgebouwen, die in de toe
komst zullen worden opgericht. 

Di t laatste is een uitstekend denkbeeld. De Staat 
trekt dan partij van het groot talent en den buiten
gewonen aanleg door den bekroonde getoond. Het is 
te hopen, dat de Haagsche bureaucratie ditmaal eens 
geen spaak in het wiel zal steken. 

N I E U W E K U N S T . 
In een Engelsch technisch blad vonden wij de vo l 

gende beschouwingen over de nieuwe kunst, zooals zij 
zich in haar meest moderne uiting, het buitenhuis, 
openbaart. 

„Wanneer men een hedendaagsch buitenhuis be
zoekt, dan bevindt men dat het uit een zeker aantal 
rechthoekige vertrekken is samengesteld. E r is een sa
lon, een huiskamer, een eetkamer, en zoovoorts. Is het 
huis klein, dan zijn ook de vertrekken klein. Vaak k a n 
men een groot gezin bijeen vinden in een vertrek, dat, 
toch al niet ruim, door onnoodige en slecht bij elkan
der passende meubelen nog benauwder gemaakt werd." 

„Zu lk een huis zou behoefte hebben aan een hal i n 
het midden, cen vertrek zoo groot en zoo luchtig als 
maar mogelijk is. Werd hier een groote schouw opge
steld, met lage houten banken daaraan vast, werd hier 
niets anders dan het strikt noodige gemeubelte opge
steld, dan zouden de bewoners zich veel behaaglijker 
gevoelen." 

„Versiering is geheel overbodig. Stucadoor- en schi l 
derwerk, j a zelfs behangselpapier kunnen wij missen. 
Bi j onze nieuwe kerken, zoo goed als bij de oude, 
wordt volstaan met het zichtbaar laten der samenstel
l ing. E n zouden dan, in onze woonhuizen, gevoegde 
muren en blank hout niet voldoende zijn? W a t wi j 
versiering plegen te noemen is slechts dwaasheid." 

„Zulk een hal behoort het hart van het huis te z i jn . 
O m haar heen kunnen de verschillende vertrekken ge
schikt worden. E n dan moeten die kamers zooveel mo
gelijk één geheel met de hal vormen, en eigenlijk niets 
dan uitbouwsels van haar zijn." 

„Het is daarom in de meeste gevallen onnoodig om 
deuren of scheidingsmuren te maken. Een gordijn is 
voldoende. De hal dient zware stijlen en balken te 
hebben ; zij moet den indruk maken van een Nor -
mandisch-Romaansche kathedraal." 

„Aan de hal grenst de salon. W i j zouden deze k a 
mer liever het vrouwenvertrek wi l len noemen. Hier is 
cen andere wijze van behandeling gewenscht; het ge
heel moet aan een vroeg-Gothischen kapel doen den
ken. Vrouweli jke zachtheid vormt dan de tegenstel
l ing tot mannelijke kracht." 

„Afscheiding tusschen dit vrouwenvertrek en de hal 
heeft geen zin. Want het is goed, dat, wie de hal b in
nentreedt, aanstonds kan zien, waarheen hij zijn schre
den moet richten." 

„Aan de andere zijde van de hal dient de eetkamer 
te liggen. Z i j moet meer een refter dan een kamer zijn, 
en ook niet van de hal afgescheiden. Een gordijn is 
voldoende, om de dienstbode, die bezig is om de tafel 
te dekken, aan het oog van hen, die zich in de hal op
houden, te onttrekken." 

„De refter moet geen groote hoogte hebben. Tafels 
en zetels kunnen uiterst eenvoudig zijn. Zegt Car ly le 
n ie t : „ W a t werkelijk is, boezemt al t i jd achting in. D e 
grofste schoenen, gemaakt naar 'de eischen van de 
kunst zijn niet lcclijk. Z i j zijn eerlijk en voor haar 
doel geschikt. Zelfs de fijnst beschaafde kan ze zon
der ergernis, ja zelfs met een soort van voldoening aan
zien. Aanschouwt deze pakkist! Z i j is met oprechtheid 
getimmerd, goed haaks en voorzien van die stoere 
kracht ,die haar inhoud tegen beschadiging zal v r i j 
waren. Zi j is geen aanstellerige leugen, maar een be
scheiden, doelmatige waarheid." 

. „Aan deze pakkist behooren wij te denken, als wij 
onze huizen bouwen. W i j behoeven niet in paleizen te 
wonen. Zelfs schilderachtigheid hebben wij niet noo
dig. Bi j het meubelen kunnen wij ons tot het meest 
noodzakelijke bepalen." 

„De hedendaagsche mensch, die zich door een ar
chitect, die in de mode is„ een „villa" heeft laten bou
wen, gaat met dien architect naar Brussel of Parijs, 
en bestelt daar een oud-Hollandsch ameublement voor 
zijn eetkamer, een Louis X V voor zijn salon, een 
Turksch voor zijn rookkamer. H i j beseft niet, dat 

rhotolith van 0 J.Thieme.Arnlieni. 
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hij in die stijlnabootsingen een belachlijk figuur 
maakt." 

„De hal is uitstekend geschikt voor feesten. Z i j gaat 
door de twee verdiepingen heen, en heeft daarom over
vloed van lucht. De andere vertrekken kan men ech
ter gerust laag van verdieping maken, want dit is voor 
de gezondheid volstrekt niet nadcelig. 

„Een huis als dit heeft natuurlijk geen aantrekke
l i jkheid voor de menschen die nu villa 's bewonen. 
Slechts wie zeer hoog staat, zal er zich behaaglijk i n 
gevoelen." 

To t zoover de Engelsche schrijver. W a t hij mede
deelt, geeft ons een eigenaardig kijkje op de nieuwe 
kunst, zooals men haar aan de overzijde van de Noord
zee thans opvat. Het is bekend ,dat die opvatting in 
de lage landen tusschen D o l l a r d en Schelde meer en 
meer aanhangers gaat tellen. De Transvaalsche oor
log heeft de Anglomanie der Nederlanders, vreemd 
genoeg, volstrekt niet doen afnemen. 

Engelschen zi jn nuchter, dat is zoo eenmaal aan het 
ras eigen. Smaak voor beeldende kunsten hebben zij 
nooit bezeten. Het is wel eigenaardig dat de Britsche 
schrijver, om zijn esthetisch standpunt te verdedigen 
en te rechtvaardigen, zich op Carlyle beroept. W a n t 
hoeveel schoons de Schotsche denker ook neerschreef, 
voor beeldende kunst heeft hij nimmer oog gehad. 
E n wel nooit zal hij hebben vermoed, dat zijn be
schouwing over de pakkist, waarmede hij slechts be
oogde de noodzakelijkheid van eerlijkheid en op
rechtheid als menschelijke karaktertrekken in het licht 
te stellen, als uitgangspunt van een richting in de 
beeldende kunst zou genomen worden. 

W i j hebben, ook in Nederland, al heel wat gebou
wen, die aan pakkisten doen denken, zien verrijzen, 
zonder dat wij beseften of bevroedden, waarom dit 
alles zoo geschiedde. Ook buitenhuizen, in den geest 
der hierboven beschreven Engelsche, tellen wij reeds 
bij dozijnen. 

Wat zal het nageslacht van dit alles zeggen? Z a l 
het in Carlyle's pakkist een voldoende rechtvaardi
ging voor dezen bouwtrant zien? Z a l het wellicht te 
vergeefs zoeken naar den asketischen trek in onze 
maatschappij, die een zoodanige wijze van bouwen tot 
een natuurlijk uitvloeisel van ons voelen zou maken? 

W i j weten het niet. Doch wij vragen ons wel eens 
af, o f veel, wat in naam der eerlijkheid en oprecht
heid ons thans wordt voorgediend en aangeprezen, 
niet eigenlijk tot de „aanstellerige leugens", die Car
lyle zoo brandmerkte, behoort. 

V A N D E T E N T O O N S T E L L I N G T E P A R I J S . 
E e n Amerikaansch vakblad bevatte onlangs een 

opstel, waarin een architect der Nieuwe Wereld zi jn 
mecning over de tentoonstelling te Parijs te kennen 
gaf. De schrijver plaatst zich op een eigenaardig Ame
rikaansch standpunt, wat hem niet kwal i jk te nemen 
i s ; toch dient men dit bij het beoordcclen zijner 
uitingen in het oog te houden. 

De beschouwingen beginnen met een vergelijking 
tusschen de Worlds-fa i r te Chicago in 1893 en die, 
thans te Parijs gehouden. De tentoonstelling van 1893 
moest aan de wereld doen zien, wat de Vercenigde 
Staten van Noord-Amer ika vermochten. Waar men 
thans een volk van zestig mill ioen zielen vindt, bevond 
zich nog geen enkele blanke, toen Ferdinand en Isa
bella in Spanje gekroond werden. Toen Napoleon ge
boren werd, was Noord-Amer ika nog maar een onbe
duidende kolonie van een ver verwijderd moederland. 
Doch in 1893 was het een vrij volk, dat zich zelf be
stuurt en welks zielental zich in honderd jaar ver-
twintigvoudigde. 

D e tentoonstelling was het werk van het geheele 
Amerikaansche volk. Het Congres besliste, dat Chica
go de plaats zou zijn, waar zij gehouden zou worden, 
opdat de wereld zou zien, hoe die stad in nog geen 
kwart eeuw uit haar puinhoopen tot een der schoon
ste van de U n i e was geworden. 

Dat de tegenwoordige, tentoonstelling het werk van 
het Fransche volk zou zijn, ' geeft de Amerikaan niet 
toe. H i j meent, dat zij slechts werd ondernomen, om 
Parijs in de gelegenheid te stellen, ccn gouden regen 
in ontvangst te nemen. Frankr i jk had aan de wereld 
zijn vooruitgang niet te toonen, daar het, in vele op
zichten, zooal niet achteruit gaande, toch stilstaat. 

De schrijver w i l niet ontkennen, dat men te Parijs 
grootsche zaken heeft tot stand gebracht, maar hij 
meent dat het geheel toch niet halen kan bij hetgeen 
de Amerikanen den verbaasden beschouwer lieten zien. 

De beperktheid van het Champ de Mars maakte 
het noodig de Esplanade des Invalides, het Trocade-
ro, de Seine-oevers en een deel der Champs E lysée s 
bij het eigenlijk tentoonstellingsveld aan te trekken, 
j a zelfs een terrein te Vincennes te gebruiken. 

T e Chicago behoefde men het geheel niet zoo te 
verbrokkelen. De gebouwen waren op schilderachtige 
wijze geplaatst, deels op den vasten wal, deels op de 
eilanden en de schiereilanden, die door breede kana
len, welke met het Michigan-mecr in verbinding ston
den, gevormd werden. Het water speelde dus een groo
te rol bij de tentoonstelling en de bruggen, die noo
d i g waren, gaven veel afwisseling. 

De Seine, meent de Amerikaan, kan bij het Micb i* 
gan-mecr niet halen, wat wel waar zal zijn. 

In 1889 had men de voornaamste tentoonstellings
gebouwen te Parijs een bli jvend karakter geg3ven, 
door ze van echte materialen op te trekken. Die gebou
wen worden door den schrijver zeer geroemd, en het 
afbreken noemt hij een daad van onverantwoordelijk 
en niet noodzakelijk vandalisme. D e aanleg van het 
Champ de Mars in 1889 vond hij veel mooier, dan 
de tegenwoordige, wat men hem gercedelijk kan toe
geven. 

De Amerikaan vindt het jammer, dat men te C h i 
cago liet voorbeeld van Parijs in 1889 niet volgde. 
Maar nog meer betreurt hij , dat men in 1900 de 
Worldsfa i r van 1893 nadeed in wat haar minst ge
lukkige eigenaardigheid was. 

T e Chicago toch had men alle gebouwen van ijzer, 
hout en glas gemaakt en ze dan van buiten met gips 
en staff bekleed. E n hetzelfde geschiedde nu te P a 
rijs. 

De Amerikanen hadden in 1893 reeds een eigen-
aardigen bouwtrant, doch, vreemd genoeg, zij pasten 
hem bij hun tentoonstellingsgebouwen niet toe. Z i j 
sloten zich aan bij de klassieke vormen, in de oude 
wereld gebruikelijk. 

De schrijver betreurt dit, doch hij meent, dat de 
Franschen van nog minder vindingri jkheid en oor
spronkelijkheid bl i jk gaven, nu ook zij a l hun ten
toonstellingsgebouwen uit bekende motieven samen
stelden. 

V a n de nieuwe bouwkunst, waarover de vakbladen 
der nieuwe wereld zooveel vermeldden, was zoo goed 
als niets op de tentoonstelling van 1900 te vinden. A l 
leen op decoratief terrein kon de Amerikaan hier en 
daar een streven naar wat anders dan het gewone 
ontdekken. Maar deze moderne uitingen verzonken 
geheel in den oceaan van gewone zaken, die men zag. 

Het paviljoen der Vercenigde Staten draagt de 
goedkeuring van den schrijver niet weg. H i j v indt 
het ccn banale nabootsing op kleine schaal van de „ka-
pitoolen" der Amerikaansche hoofdsteden, en ziet er 
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niets karakteristieks in. Daarentegen is hij vol bewon
dering voor de paviljoenen van F i n l a n d en Noorwe
gen. V a n den Nederlandsehen tempel op het Troca
dero vermeldt hij niets, dus wij moeten aannemen, 
dat hij di t afgietsel, waarop sommigen hier-te-lande 
zoo fier zijn, voorbijging zonder dat het zijn aandacht 
getrokken heeft. 

H E T B U I T E N G A S T H U I S T E A M S T E R D A M . 
W i j ontlecnen aan de Nieuwe Rotlerdamschc L ou-

riint het onderstaande: 
Door het bestuur van Architectura et Amicitia is in 

een adres aan den gemeenteraad aangedrongen op be
houd van het tol afbraak bestemde Buitengasthuis 
zoogen. Pesthuis, dat een jaar of v i j f geleden verlaten 
is en vervangen door het Wilhelminagasthuis. Zooals 
het uit de eerste helft der 17de eeuw dagteckenende 
gebouw, grootendeels verscholen in het geboomte van 
zijn omgeving, daar staat, maakt het in zijn ensemble 
een pittoresken indruk. In zijn ensemble, want het 
plantsoen waaruit de hooge schoorstccnen van het ge 
bouw steken, brengt tot dit schilderachtige het meeste 
bij . l i e t gebouw zelf heeft, als men het naderbij be
ziet, zeker wel iets da l aantrekt. Het is eerwaardig door 
zijn ouderdom, stemt tot mijmeren door zijn vervallen 
uiterlijk (men heeft sinds de buitendienststelling er 
geen hand aan geslagen tot onderhoud), het heeft zelfs 
wel iets imposants door zijn omvang: een enorm vier
kant in doorgetrokken lijnen, met, als meestal in ge
bouwen uit dien tijd, ccn gelukkige verhouding in de 
verdecling der vensters. E n op de groote binnenplaats, 
met de regemvaterpomp in het midden, overschaduwd 
door ccn paar mooie linden, voelt men — afgesloten 
van de hurrie der groote stadsomgeving — de poëzie 
der verlatenheid. E n binnen in die lange /.alen, waar
in door de hoog van den beganen grond aangebrachte 
vensters, wier nissen de muurdikte van misschien wel 
ccn hal ven meier laten onderkennen, valt ccn door het 
groen der boomen gefilterd, zacht licht naar beneden, 
dat de ruimten in gedempten toon houdt. Eindelooze 
smalle, hooge zalen, met langs de zijden een houten 
ommegang, waarop de wakers een overzicht hadden 
over de lijders beneden in hunne kribben. Het spreekt 
vanzelf dat het gebouw, toen het nog dienst deed als 
gasthuis, althans een properen indruk zal gemaakt heb
ben, maar in welke mate de verbeelding aan den thans 
verwaarloosden staat dier /.alen ook ccn practisch 
bruikbaarder aanzicht geven moge — de alles over-
heerschende indruk, dien men er ontvangt, is. toch dat 
men er zich over verbaast hoe nog zoo luttel jaren ge
leden de medische faculteit zich met zoon gasthuis 
heeft weten te behelpen en hoe de zieken in deze kou
de, onvriendelijke omgeving de veerkracht hebben 
kunnen terugvinden, die de eerste voorwaarde tot ge
nezing is. Wie nu door het gebouw in zijn ontredder
den staal schrijdt, krijgt ccn gevoel over zich, als deed 
hij wèl om maar alle hoop te laten varen. E n juist dat 
geeft 11 ccn zekere gewaarwording, die u overmeestert, 
u brengt uit uw gewone, alledaagsche stemming. 

Voor 't overige heeft hel gebouw weinig of niets dat 
ti boeit, en het verzoek van Architectura om het huis 
niet te doen sloopen, wordt dan ook niet of bijna niet 
gesteund door ccn beroep op de architectonische betee
kenis van het gebouw, maar door redenen van historie. 
Men meent, dat het gebouw, dat nog vast staat op zijn 
grondvesten, met niet al te groote kosten kan worden 
in orde gebracht en ingericht, niet weder natuurlijk 
voor gasthuis, maar voor ccn oudheidkundig museum 
of zoo iels. Althans men wenscht het te behouden door 
er weder een bestemming aan te geven. 

O f te Amsterdam, met zijn vele musea, de behoefte 
zich doet gevoelen aan nog zoo'n kunstmausoleum, ge
looven wij niet. Maar welke bestemming men ook zou 
wenschen te geven aan het gebouw, vooraf zouden moe
ten gaan een herstelling en een ingrijpende verande
ring van indeeling enz., die er aan ontnemen zouden 
juist datgene, wat er nu een zeker karakter aan ver
leent, dat op de verbeelding des bezoekers werkt. Het 
vervallene, liet verwaarloosde, het verlatene zou er uit 
weg gaan en de behoorlijk onderhouden staat waarin 
het te brengen ware, zou er alle eigenaardigs aan ont
nemen. Het historische, waarom men het behouden wi l 
— immers op de architectonische beteekenis wordt te
recht de nadruk niet gelegd — zou verdwenen zijn 
met de geuren van langzame versterving, die er nu de 
lucht in bezwangeren. W i j hebben heden de zalen en 
kamers nog eens bezocht: de vroegere ziekenzalen, de 
bekende cellen voor de krankzinnigen, de apotheek. 
O p den vloer van de apotheek zwierven nog recepten, 
geel geworden en schier onleesbaar, en er hing nog 
iets van een chloorluchtje Maar dat gaf aan het ver
trek juist zijn couleur locale. Veeg het vertrek schoon, 
geef het een frisch behang en het wordt ccn vertrek als 
duizend andere, zonder iets da l er u in treft, tenzij dit, 
dat gij er niet in zoudt willen wonen. E n /.oo is het 
met de rest ook. 

Ook met de beschaduwde omgeving. O, wij zouden 
gaarne dit plekje groen behouden zien. Maar zijn hoog
ste bekoring dankt het toch aan zijn verwilderden 
staat. Wie dit brok plantsoen zou willen bewaard zien, 
zal er zoo spoedig mogelijk ccn boomkundige in moe
ten brengen, 0111 er in te snoeien en te rooien. Menige 
boom is al verstikt. Maar juist dat aantrekkelijk w i l 
dernisachtige, dat schots en scheef door elkaar groeien, 
hetwelk dit bosschage nu zoo schilderachtig maakt, 
zou noodzakelijk verdwijnen moeten, wilde men deze 
groene oase in de stadswijk niet ten ondergang ge
doemd zien. Intusschen, ook gefatsoeneerd, zouden wij 
dankbaar zijn voor het behoud van dit groene plekje, 
en als het bij de doortrekking der Constantijn H u y -
gensstraat kon gespaard blijven, we zouden er blij om 
zijn. 

Maar dat de gemeenteraad van vandalisme zal be
schuldigd mogen worden, als hij het gasthuis laat amo-
veeren, gelooven we niet. E n het verzoek van A . et A . 
om het te behouden, schijnt ons niet zonder gevaar te 
zijn. Ons dunkt .verecnigingen van kunstenaars moeten 
liefst zeer omzichtig zijn met requestreeren en dit a l 
leen dan doen, maar dan ook met kracht hunne stem 
doen hooren bij de overheid, als hetgeen zij vragen zóó 
wèl is overwogen en met zóóveel overtuiging toege
licht, dat men hun adres haast niet terzijde durft leg
gen. Het komt mij voor dat het request tot behoud van 
het Buitengasthuis er niet toe zal bijdragen, de betee
kenis van dergelijke stukken in deoogen van de vroed
schap te verhoogen. E n dajt kan schade doen, als er 
iets te vragen komt, welks behoud inderdaad van groot 
belang is voor kunst en historie. 

H O E M E N R E S T A U R E E R T . 

Het vlugschrift van den Parijschen publicist Hove-
laque: ..Comment on restaure Versailles" gaf den E n -
gelschman W . R. Lethabv aanleiding tot het schrij
ven van ccn artikel, dat „Architectura" vrij heeft ver
taald en o. a. ook in de Nieuwe Rotterdamse/te Courant 
werd opgenomen. 

W i j ontlecnen daaraan dat de schrijver M . Hove-
laque gerekend mag worden tot die kleine keurbende 
van mannen, welke verdienen dat men naar hen luis
tert. Uitgezonderd Mr. Hovelaque was er in Frankr i jk 
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sinds Vic tor Hugo niemand, die de zaken onder zoo 
duideli jk licht gesteld heeft. 

De vroegste strijder tegen het vernielen van oude 
gebouwen was, meen ik, John Garter, welke 't eerst 
een duidelijk overzicht gaf van wal Gothiek eigenlijk 
is. 

In een serie artikelen, nu bijna ccn eeuw geleden in 
Gentlemen's Magazine, behandelde hij het geheele 
onderwerp met voortreffelijke duidelijkheid, harts
tochtelijk betoogende tegen de vernielers, belachlijk 
makende het streven van architectuur-vernieuwing en 
„de restauratie-influenza". 

Wanneer hij vertelt wat deze oude gebouwen voor 
hem waren, vooral zijn geliefde Westminster, waarin 
hij de heerlijkste uren z i jns levens sleet en wanneer 
wij dan herinneren dat het diezelfde Westminster was 
waarin Blake, dit zeldzame genie in ccn overigens zoo 
onvruchtbaar tijdvak, zijn beste inspiratiën ontving, 
een verzuchting stijgt dan uit ons binnenste op van 
wat deze oude gebouwen, slechts behoorlijk geëerbie
d igd , voor ons en de komende geslachten konden zijn, 
een verzuchting óók om niet méér zulke „kunstwerken" 
zooals „men" gewoon is de restauratiën te noemen. Het 
zijn schatkamers van geestelijke indrukken, zoo men 
slechts begrijpen wilde. D i jk t 11 dit overdrijving? In
tegendeel ! bedenk eens wat de wereld zou zijn zonder 
deze kathedralen, zoo zij slechts bestond uit spoorweg
stations, telegrammen en (Sigaretten. 

D e vernieling gaat echter voorwaarts in gestadig 
toenemende verhouding, elk jaar wordt een flinke hoe
veelheid van een begrensd aantal afgetrokken, zoodat 
wat ons. nog rest slechts een percentage van een per
centage is. Laten we het toch onder de oogen zien, dit 
snelle verlies van alle oude echte architectuur, een 
muur trekken rondom het weinige wat ons nog over
blijft. 

„Zoogenaamde Gothiek" wordt overal gemaakt ; de
zelfde handen, die den eenen t i jd bezig zijn geld te 
verkwisten en materialen te verkrachten tot lechjke 
vormen, worden ook gebruikt tot het vernielen eener 
oude kerk, of een zeldzaam stuk burgerlijke architec
tuur, dit is dus „verdelgende" architectuur. Dit werd 
een eeuw geleden reeds gezegd door Carter, en sinds 
dien gingen de vernielers hun gang, sneller dan ooii . 

Mr. II.'s vlugschrift behandelt, zooals ook uil den 
titei blijkt, meer speciaal de werken te Versailles, maar 
wanneer hij hoofdzaken bespreekt, dacht ik vooral aan 
de nog meer ernstige questie der middel eeuwsche 
kunst. 

Ik wi l hopen dat hij zal voortgaan met zijne zen
d ing om het fransche volk wakker te schudden, om 
hen te wijzen op de groote beteekenis welke hun na 
tionale monumenten hebben, en hun te toonen wat al 
zoo in naam der Restauratie gedaan wordt. 

Di t vervolg zal dan zeker belangwekkend zijn. 
In den mond van deze herstellers heeft restaurecren 

meer dan ééne beteekenis, spins is het herbouwen, ook 
wel algehcele gedaanteverwisseling. 

Met één handzwaai vernielen zij eeuwen geschiede 
nis van een gebouw, zoodat er als 't ware slechts ccn 
carricaluur van overblijft. 

Natuur daarentegen vernielt zeer langzaam, haar 
werk heeft beteekenis en is schoon ; de vernieling door 
deze restaurateurs veroorzaakt is echter ruw en onsa
menhangend, afschuwelijk. 

Z i j gebruiken alles in hun bezit op ccn meer dan on
handige, nuttelooze manier. 

K a n er geen ander werk voor hen gevonden worden ? 
Z i j zijn ons te duur. 
Restaurccrende architecten voelen niets voor het 

leven van een gebouw, zij zorgen er slechts voor da

ta te weten, hun voornaamste werk is dit op te hel
deren. 

Zi j vergeten echter dat een monument niet alleen 
ccn datum, doch ook ccn verleden heeft, het getuigt 
niet alleen van de stichting, maar ook van zijn geheele 
verdere geschiedenis; deze getuigenis, is langzaam op 
de gevels gegrift en kan, /.onder ernstige beschadiging 
van hun geheele bestaan, niet verwijderd worden. 

Een gebouw is de meest authentieke bron die er te 
vinden is, het te restaurecren staat gelijk met 't verval-
schen van een testament. 

Deze menschen kunnen maar niet- begrijpen dat der
gelijke overblijfselen eenig en heilig zijn, dat niemand 
zoo iets herstellen kan, gebouw, noch beeldhouwwerk, 
noch schilderij. 

Zi j missen die gevoeligheid van oog, ccn voorrecht 
toebedeeld aan enkelen. 

Kunst is iets bijzonder vluchtigs en dat ontgaat hun. 
Met behulp van taalregels en een dictionnaire is 

men nog niet in slaat 0111 „Athal ie" te vertalen, min
der nog kan men met maten en wetenschap een oud ge
bouw recnostrueeren. 

Eerbied, ootmoed is de ccnigst mogelijke houding 
tegenover dergelijke kunstwerken ; stel echter een jong 
architect met ambitie maar eens tevreden met zoo'n 
ding. 

Het is het o]>leidingssystcem der tegenwoordige ar
chitecten, waarin de fout schuilt. Bekroonde architec
ten hebben oude rechten dp bovenvermelde vernielin
gen. 

Deze jonge menschen worden opgeleid met een 
fijnen smaak, vooral wat maar restauratie betreft, zij 
beginnen er reeds med op papier. E n als dan hun on
gevoelige oefeningen vorm hebben gekregen in den 
steen, maken zij nog minder indruk dan hun onbedui
dende droge teekeningen. 

Zoolang zulk ccn opleiding bestaat, dreigt er ver
nieling. 

Zi j zien laag neer op de nederige zorgen van 't aan
brengen der hoogst noodige voorzieningen, hun naam 
willen zij verbinden aan ccn gebouw, en vooral spo
ren nalaten van hun werken. Zi j durven ' l liestaan zich 
herstellers te noemen van het werk van hunne geniale 
voorgangers, wier scheppingen, zij slechts vernielen. 

Hoe toch aan deze Napoleonnen der Restauratie een 
meer bescheiden denkbeeld te geven van de hun toe
bedeelde rol ? 

Hoe toch een klein deel der sommen verkwist aan 
oude gebouwen besteden aan meer noodzakelijker wer
ken ? ' 

„Monsieur", disait avec orgueil le concierge du cha
teau de Chambord, „vous voyez ce vieux chateau? 

„Dans un an i l aura le cachet du neuf." 
Entre 1 'esthétique de ce concierge et celle de ces 

restaurateurs, la difference vous semble-t-elle bien 
grande?" 
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A A N B E S T E D I N G E N . 
(Ingezonden.) 

Enke le Amsterdamsche dagbladen hebben zich ver
dienstelijk gemaakt, door een verslag te geven van wat 
door een onzer jongere bouwkundigen over aanbeste
dingen is gezegd. Veel goeds was dat niet, wat begrij
peli jk is voor ieder die in „het vak" verkeert. 

Verleden jaar werd in di t b lad een reeks van arti
kelen over d i t onderwerp opgenomen; de schrijver 
kwam tot de conclusie, dat de aannemer, als onnoodig 
tusschen persoon, recht van bestaan miste, en alleen 
daarom niet verdween, w i j l de architecten niet in staat 
zijn, het werk in eigen beheer zelf uit te voeren. 

M e n besteedt een ouderloos k ind uit, men besteedt 
een werk, waar men van af w i l zijn, aan. E n wie een 
dienstbode zoekt, gaat naar de besteedster. D i k w i j l s 
w i l ook, wie bouwen gaat, weten hoeveel hij eraan zal 
besteden. Het k i n d krijgt dan een plaats, het werk 
heeft plaats, de dienstbode vindt een plaats, en het 
geld wordt ook geplaatst. Zoo bl i jk t dus stede en 
plaats hetzelfde te betcckenen, wat iedereen zal begrij
pen, die, als des winters de belastingambtenaren naar 
zi jn haardsteden een onderzoek komen doen, hun de 
plaats moet wijzen, waar zijn kachels staan. 

Het volk spreekt ook bij een werk van uitbesteden, 
en stelt het dan gelijk met een weeskind. D e vox po-
pul i is hier de vox Dei. Want er is inderdaad veel 
overeenkomst tusschen weezen en werken, die aanbe
steed worden. Misschien is het nog juister, als men de 
vergeli jking maakt met halve weczen. 

Z u l k een halve wees wordt door zi jn vader vaak uit
besteed. De vader wordt dan al heel l ief gevonden, als 
hij af en toe eens naar zijn spruit komt kijken. Maar 
de eigenlijke vaderzorg wordt door den man uitge
oefend, bij wien het wurm besteed is. Wanneer de 
man, die het k ind heeft aangenomen, zi jn taak goed 
volbrengt, dan kan het een nuttig l i d van de maat
schappij worden. 

E e n goed vader besteedt, ondertusschen, zijn k i n d 
niet uit. Wat zijn dan de architecten voor vaders, nu 
zij niets beters weten te doen, dan de panden van hun
ne minnekozerij met haar „wier beeld zich toont in 
vrouwelijk gewaad, die den grond gelukkig maakt, 
waarop haar tempel staat", aan vreemde zorg te ver
trouwen? Z i j wil len de last niet hebben, die aan het 
opkweeken van hun papieren zuigeling tot een volwas
sen gebouw verbonden is. Z i j voelen zich voor die taak 
niet "berekend, of achten haar te min. 

Gri jp t nu in eigen boezem, o vaderlandsche bouw
meesters ! Denkt er eens over na, hoe vele uwer k in 
deren gij , haast zonder er naar om te zien, door vreem
den hebt groot doen worden! Betert uw leven, neemt 
zelf weer de vadertaak op u, die uwe voorgangers, 
wufte Fransche voorbeelden volgend, aan anderen 
hebben overgelaten. 

G i j zijt nu gewaarschuwd. B . A . S. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— De Ruskin-tentoonstelling te Coniston is gesloten, na twee 

maanden voor bet publiek toegankeljjk te zgn geweest. Het voor-
deelig saldo X- 640, zal besteed worden aan bet stichten van 
een permanent Ruskin-museum te Coniston. 

— In het Louvre-museum te Parijs bevindt zich een marmeren 
voetstuk met een opschrift, dat den naam vermeldt van Theo-
doridas, zoon van Lasistrutos, en indertijd op het eiland Melos 
werd opgegraven, tegelijk met het beroemde beeld: de „Venus 
van Milo". 

Ken Fransch zee-officier, de heer Voutier, bjj de opgraving aan
wezig, had er oen teekening van gemaakt, waarop bij had aan
gegeven, dat het voetstuk behoorde bjj een Hermesbeeld, dat te 
gelijk was ontdekt. Ka de overbrenging naar Frankrgk had men 
echter het voetstuk beschouwd als behoorende bij een grafmonu
ment en het opschrift ermee in overeenstemming gebracht. Thans 

is echter ontdekt, dat het Hermesbeeld juist past in de opening 
van het voetstuk en dus daarbjj behoort. 

Deze ontdekking heeft den bekenden geleerde Prof. Salomon 
Reinach aanleiding gegeven tot eene verrassende opmerking om
trent de „Venus van Milo". Over den tijd waarin dit beeld is 
ontstaan, bestaat tusschen de geleerden groot verschil. Prof. Furth-
wangler heeft getracht aan te toonen, dat het ongeveer een eeuw 
vóór onze tijdrekening is gemaakt. De heer Reinach gelooft echter, 
op grond van het boven meegedeelde, dat het beeld veel ouder 
is en wel uit het begin der 4e eeuw vóór Christus, waartoe stellig 
het Hermesbeeld behoort, omdat de vorm der letters op het voet
stuk uit dien tijd is. 

Vermoedeljjk zjjn beide kunstwerken door denzelfden beeld
houwer vervaardigd. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE. Met betrekking tot de Solovallei wordt in d° 

Indische begrooting medegedeeld, dat de commissie van advie8 

eenparig van gevoelen is, dat de doorgraving van de henvels tus
schen Wringin—Unoud en Sidajae-lawas ter verlegging van den 
mond der Solorivier naar de Javazee moet geschorst blijven. Ook 
is de commissie eenstemmig ten aanzien van de technische zijde 
der vraag omtrent de voortzetting der bevloeiingswerken. Zij is 
te dien aanzien tot de slotsom gekomen, dat het tot stand bren
gen van het eigenlijk bevloeiingswerk, dus met terzgdelating van 
de genoemde doorgraving, dat in 1893 op ruim 14$ millioen werd 
geraamd, behalve de daarvoor reeds uitgegeven 11 millioen, nog 
27 i millioen zal vorderen, over 15 jaren verdeeld, en dat do van 
dit werk te verwachten directe baten, na aftrekking van de kosten 
van onderhoud en exploitatie, onvoldoende zullen zgn om rente 
en aflossing der voor den aanleg benoodigde gelden te waarborgen. 

Ten aanzien van do economische zijde van de questie omtrent 
de voortzetting van het irrigatiewerk bestaat daarentegen verschil 
van gevoelen tusschen de drie Nederlandscho leden der commissie 
en het Indische lid, den directeur der burgerlijke openbare werken. 

Onder deze omstandigheden kan geen voorstel omtrent de voort
zetting der Solowerken worden gedaan, voordat de Gouverneur-
Generaal in de gelegenheid is geweest om van zjjn gevoelen 
daaromtrent te doen blijken. 

AMSTERDAM. Het ,,Handelsblad" meldt dat, wanneer Burg. en 
"Weth. daartoe vergunning geven, door een technisch bureau op 
een der tramlijnen een proef zal genomen worden met tram
wagens, voortbewogen door samengeperste lucht, zooals die reeds 
te New-York en Chicago in gebruik zgn. 

— Men verzoekt ons de aandacht der lezers te vestigen op de 
omstandigheid, dat met 1 October aan het Rokin n». 120 een 
magazijn zal worden geopend, waarin geregeld datgene, wat onze 
jonge kunstenaars aan meubelen en huisraad voortbrengen, zal 
worden opgenomen. Het draagt den naam van ,,'t Binnenhuis", 
waarvan de heer Jac. van den Bosch uitvoerend directeur is. Het 
doel is het werk aan het publiek te toonen en daardoor te trachten 
bevorderlijk te zijn aan de goede ontwikkeling der Hollandsche 
kunstnijverheid. Het is toch in den laatsten tijd zoo hier als in 
het buitenland duidelijk gebleken dat Holland op dat gebied met 
groote energie en in de goede richting werkzaam is, want eene 
vergelijking met wat elders wordt voortgebracht, kan het niet 
alleen met glans doorstaan, maar het is vooral door het zuivere 
begrip van het werk, dat dit de welverdiende sympathie heeft 
weten te verwerven. 

Men kan overtuigd zjjn dat de kunstenaars deze onderneming 
wel zullen steunen, maar die steun blijft natuurlijk vruchteloos, 
wanneer men niet verzekerd is van de medewerking van hen die 
prgsstellen op een aangenaam tehuis. 

Bjj de mededeeling van dit bericht geven wij in overweging 
rustig af te wachten wat ons op het gebied van meubelen en 
huisraad ter bezichtiging zal worden aangeboden. 

— In de laatst gehouden vergadering van den Gemeenteraad 
werd de aandacht gevestigd op de behoefte aan een derde 
ambachtsschool, waarop een der wethouders de mededeeling deed 
dat die stichting werd voorbereid. 

ROTTERDAM. De naamlooze vennootschap „het Nederlandsche 
Veem", afdeeling Rotterdam, heeft een enorm gebouw aan de 
oostzijde van de Rijnhaven in gebruik genomen. De voornaamste 
bestemming van dit reuzenpakhuis is de opslag van graan, die 
hier-ter-stede totnutoe zeer gering was, zoowel ten gevolge van 
het gebrek aan ruimte, als door de duurte van den handenarbeid, 
terwgl in de haven toch zulke geweldige hoeveelheden worden 
aangevoerd. 

HAARLEM. Vanwege het Museum van Kunstnijverheid zullen dezen 
winter weder wandeltentoonstellingen worden georganiseerd, die 
in verschillende plaatsen van ons land zullen circuleeren. Voor 
dit doel worden twee verzamelingen ter beschikking gesteld. De 
eene omvat de studiën en werkstukken der leerlingen van de 
School voor Kunstnijverheid, die op de wereldtentoonstelling in 
Parijs werden geëxposeerd, en aldaar de gonden medaille be
haalden ; de andere omvat plaatwerken uit de Boekerij en voor
werpen uit het Museum, betrekking hebbende op de decoratieve 
kunsten, de bewerking der metalen, de houtbewerking, depotte-
bakkerjjkunst, de textiele kunst, de kunst der boekversiering en 
verdere afdeelingen, die met de kunstambachten in verband staan. 

Voor vereonigingen en inrichtingen van ouderwijs worden deze 
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verzamelingen kosteloos ter bezichtiging gesteld. Ter plaatse 
waar een departement van de Nederlandsche Maatschappg ter 
Bevordering van N ij verheid gevestigd is, zal men met den secre
taris van genoemd Departement in overleg moeten treden. 

Voor nadere inlichtingen kunnen belangstellenden zich wenden 
tot den heer E. von Saher, Directeur van het Museum en de School 
voor Kunstnijverheid te Haarlem. 

GENNEP. Het voornemen schijnt te bestaan het fraaie raadhuis 
(met toren) in den oorspronkelgken stgl te herstellen. De zaak 
is bjj een deskundige in onderzoek. 

EDAM. Voor de vacante betrekking van directeur-boekhouder 
der stedelijke gasfabriek hebben zien ongeveer 25 sollicitanten 
aangemeld. 

— Aflevering 9 van De Natuur (uitgave van J . G. Broese te 
Utrecht), bevat: _ _ 

Panorama's op de Parjjsche tentoonstelling door H. — Een reisje 
naar de Boven-Para in Suriname (vervolg en slot), door J . F . 
Pool. — De lichtende watervallen en fonteinen op do Parjjsche 
tentoonstelling, door H. — De plantengroei der Alpen (vervolg 
en slot), door Dr. H. J . Calkoen. — Een paar curiositeiten op de 
Parjjsche tentoonstelling, door H. — De Strjjd des Levens, door 
O. J . Koning. — Nieuwste hulpmiddelen voor zeer hooge tempera
turen, door Dr. L. Bleekrode. — Sterrenkundige opgaven en mede-
deelingen, door Ant. Pannekoek. — Korte mededeelingen. — 
Boekaankondiging. — Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den Waterstaat in Ned.-Indië is: 
t o e g e v o e g d aan den chef der 3e waterstaatsafdeeling in 

het belang der verbetering van de bevloeiing en den waterafvoer 
in Oost-Semarang, de opzichter 3e klasse F. H. Wener; 

b e p a a l d dat de opzichter le kl. P. Reep in de residentie 
Pekalongan geplaatst blgft en dat de aan den chef der 4e water
staatsafdeeling toegevoegde opzichter 2e klasse A. van Loon 
werkzaam zal zjjn in het belang der verbetering en uitbreiding 
van de bevloeiing in de afdeelingen Pamekasan en Bangkalan 
(Madoera); 

g e p l a a t s t naar het gouvernement Sumatra's Westkust, de 
opzichter le kl. W. J . van de Graaft'; naar de residentie Oostkust 
van Sumatra de opzichter 8e kl. J . Swaving; naar de residentie 
Batavia, de opzichter 2e kl. J. W. Coorengel; 

t o e g e v o e g d aan den chef der 4e waterstaatsafdeeling voor 
de werken aan de Brantas-, Porrong- en Soerabajarivieren, de 
opzichter 2e kl. A. van Loon; _ 

v e r l e e n d aan den opzichter le kl. B. W. van de Kamer, 
als eene erkenning van de buitengewone diensten, die hij als 
executant van de restauratie van den Mendoet-tempel aan den 
lande bewijst, de titulaire rang van architect; 

benoemd tot opzichter 2e kl. de opzichter 3e kl. W . A . T h . 
Ziesel. 

— Bjj de exploitatie der staatsspoorwegen op Java is over
geplaatst van de Wester naar de Oosterlg'nen, de opzichter-
machinist 2e kl. J . L . G. Brunet de Rochebrune. 

— Bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen is 
benoemd tot waarnemend district-ingenieur, ingaande 1 October a. s., 
de heer F. van der Goot. 

— Bij kon. besluiten zijn met ingang van 1 October,bevorderd 
tot ingenieur van den rijkswaterstaat der 2e klasse G. Roosoboom. 
thans ingenieur 8e kl , en tot ingenieur van den rijkswaterstaat 
der 8e klasse \V. G. C. Gelinck, thans adspirant-ingenieur. 

— De heer R. Rejjnders Szn, ingenieur van de bezittingen der 
gemeente Groningen, heeft als zoodanig ontslag gevraagd. 

— Tot chef der gasfabriek te Schagen is benoemd de heer J . 
Veerman, meesterknecht aan de gemeentelijke gasfabriek te Assen. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Leeraar in het bouwkundig teekenen te Deventer 

tijdelijk aan de teekenschool, verbonden aan de burgeravond
school, op een belooning van ƒ800 per cursus Vereisen to stukken 
in te zenden aan den burgemeester te Deventer. 

— Directeur Gemeentewerken te Vlaardingen op een 
jaarwedde van f 1800. De op zegel geschreven verzoekschrif
ten in te zenden aan den Burgemeester voor 1 October. (Zit 
advert, in no. 87). 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden, ten gerieve van 

hare geabonneerden, tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een practisch ontwikkeld bouwkundig teekenaar-opzichter 
zoekt door beëindiging zijner tegenwoordige werkkring tegen 
Octobor plaatsing. Uitstekende getuigschriften staan hem ten 
dienste. Brieven fr., lett. B, aan het bureau dezer courant. (2) 

INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE V A K VEREENIGING, 
MARNIXSTRAAT 360 , AMSTERDAM-

2 Bouwk. teek., 20 en 21 j . , ongeh., f jo en ƒ 7 0 . 
2 Bouwk. opz., 25 en 52 j . , geh., ± ƒ 6 5 en ± ƒ 1 1 5 . 
3 Opz.-teek, 22 en 25 j . , ongeh., 31 j . en geh., f60, 

f 80 en f 100. 
2 Werktuigk. teek., 20 en 22 ]., ongeh., ± f 50, en / 60. 
1 Werkt , electr., 29 j . , ongeh., / 75. 
I Construct-werkt., 37 j . , ongeh., / 9 0 a ƒ 100. 
I Mont, van landb. werkt., 30 j . , geh., minst. ƒ 9 0 . 

Vervolg der Aankondigingen. 
Z A T E R D A G , * • September. 

Apeldoorn, te 12 uren, door burg. en 
weth., ten gemeentehuize: Ir het verbreeden en 
verharden van het voetpad, loopeude van af de 
Dorpstraat naar de Nieuwstraat, tegenover de 
Paschlaan. 

2e het leveren en plaatsen van zinken wijk
en nnnimerplaatjes voor de Kadastrale Gemeente 
Beekbergen, iu twee peroeelen. Iul. door des 
gem.-architect op alle werkdagen te 11 uren. 

H A A N D A G , 1 October. 
's-Gravenhage, te 11 uren, in het Zuid-

hollandtch Koffiehuis: het bouwen van een 
magazijn voor Koninklijke Nederlandsche fabriek 
vau goaden en zilveren werken, voor de firma 
J. M. van Kempen en Zonen, aan de Plaats 
no. 2 en bovenhuis aan het Noordeinde. lal. 
door den arch. W. F. v. d. Hejjden, Columbus-
•traat 96, aldaar. (Zie advert, in dit no) 

WUthmen, te 10 areu, in de herberg „de 
Mol": het wederopbouwen van een door brand 
vernielde boerenwoniag te Lenthe-Dalfsen. Iul. 
door den bouwk. B. H. F. Ruberg, Bartjens-
etraat, Zwolle. 

D O N D E R D A G , 4 October. 
Arnhem, te 1H uren, door burg. en weth., 

ten gemeentehnize: bestek no. 19: het verrich
ten van grondwerken en het bouwen van een 
basalt keeruiuur om het terrein voor de nieuwe 
school No. 2 aan de Agnietenstraat. lui. 84 ea 
21i September te 10 uren, aan het bureau der 
gemeentewerken in de Kadestraat. Aanw. 26 
Sept. te 2 uren. Ram. f 6600. (Zie adv. in dit no.) 

D O N D E R D A G , 11 October. 
Haarlem, te 11 uren, door den Commissaris 

der Koningin, aan het gebouw van het provin
ciaal bestuur: het maken van eene kapglooüng 
met bjjbehoorende werken op het eiland Wieringen, 
behoorende tot de zeewerken in Noord holland. 

lui. door den hoofdiog. Kemper te Haarlem, 
den ing. Wgtenhorst te Hoorn en den opz. 
Verhoef te Wieringen. Aanw. iu loco 4 October 
te 11 uren. Ram. ƒ9700. 

V R I J D A G , 1* October. 
Middelburg, te 11 ureu, door den Com

missaris der Koningin, aan het gebouw van het 
provinciaal bestuur: net verrichten van bagger-
werk op het Nederlandsch gedeelte van het kanaal 
van Ter neuzen en in de buitenhaven te Ter neuzen. 
Iul. door den hoofding. Bekaar te Middelburg, 
den ing. Nelemans te Terneuzen en den opz. 
Djjkstra te idem en De Kiewit te Sas-van-Gent. 
Aanw. in loco 5 October. Ram. f 6250. 

V R I J D A G , 1» October. 
Leeuwarden, te 12 uren, door deu Commis

saris der Koningin, aan het gebouw van het 
provinciaal bestuur: het driejarig onderhoud van 
de werken van den Koudumer Slaperdijk en van 
de zeesluis genaamd de Molkwerumerzijl, be
hoorende tot de zeewerken in Friesland, lui. 
door den hoofding. Escher en den ing. Gockinga 
aldaar en den opz D. Man in 't Veld te Sneek. 
Aanw. ia loco 13 Oct. Ram. f11,550. 

Vervolg der Uitslagen. 
't Z a n d t (prov. Groningen), 20 Sept.: het 

bouwen eener behuizing voor den heer J.Staal; 
ingek. 10 bilj., als: A. Stèren berg, Gortlinze, 
f2400; H Bijmcld, Westeremden, f2387; H. 
Broos, 't Zandt, f2315; R. Sleumer, l'ithuizen, 
f2295; H. J. Bos, Uithoizermeden, f2230; I. 
Heikeus, Appingedain, f2228; T. Wierenga, 
Zijldijk, f2025; H. Stel, Oosteroieland, f 1995; 
B. Medendorp, 't Zandt, f1974; P. Hemmes, 
idem, f 1820. Gegund. 

GrUpnkerk, 20 Sept.: het bouwen van 
een lokaal ten dienste der Chr. Jongelings Ver
eeniging; ingek. 6 bilj., als: Gebr. Moltmaker, 
Kommer/ijl, f2297; J. Penninga, Visvliet, f2637; 

D. Timersma, Kommerzijl, f2359; J. Teninga, 
Niekerk, f2579; K. Dijkstra, Gry'pskerk, f2272; 
L. Reitsma, Ulrnm, f2600. Gegund. 

Verfwerk; ingek. 3 bilj., als: J. v. d. Laan, 
Kommerzgl, f 89; P. Seonema, Grgpskerk, f 108; 
B. Zijlstra, idem. f 109. Gegund. 

Haarlem, 20 Sept.: Bestek no. 193, lo. het 
leveren en plaatsen van meerpalen langs het 
Noordhollandsch kanaal; ingek. 11 bilj., als: A. 
Bos, Helder, f4300; i. de Vries, Purmerend, 
f4190; W. Uitslager en P C. Kruijze, Amster
dam, f4160; J. Oldenburg, Bergen, f4100; C, 
Hoen, Nieuwendam, f4097; H. Diokla, Buiksloot, 
f3968; A Krijnen, Helder, f 3936; J. Oldeuburg, 
Bergeu, f3843; H. Tonkert en J . H. Tonkert, 
Breda, f3835; P. van Wijngaarden. Dordrecht, 
f 8830; G. Laagland Winder, Koegras, f 3724.60. 
Raming f3724.60. 

Bestek no. 192, 2o. het uitroeren van bsgger-
werk ia de zijkanalen A en I, behoorende tot de 
werken tot onderhoud, herstel en verbetering van 
het Noordzeekanaal; ingek. 6 bilj., als: J.Goed
koop Dz., Amsterdam, f24,900; L. Brand Dz., 
Giesendam, f 21,950; A. Visaer, Haarlem, f 21,500; 
A. Volker Lz., Sliedreeht, en P. A. Bos, Gorin-
chem, f 21,300; J. van Noordenne, Itrecht, 
f21,200; L. Volker L.Szn., Maarten, f 20,600. 
Raming 20,500. 

Arnhem, 20 Sept., door het gemeente
bestuur, de levering van: lo. 40 M 3 . bewerkte 
Niedermendigersteen; 2o. 25 laat roode Weser-
of Bremer zaï ds teen schrot; ingek. 5 bilj., als: 

lo. 2o. 

H. van Kan, Venlo 
H. Hutjeni, Arnhem 
H. Putman, „ 
Bouwmaterialen voorheen M. 

Lujjten, Lekkerkerk 
F. X. Micbels, Andernach 

per M 3 . 
f 137.— — 
„ 117.25 -
„ 94.75 f 35.60 

„ 94.50 — 
6460 (massa,) 

De ganniog werd in beraad gehouden 
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KUaw||k, SO Sept.: het bouwen van e<n 
melkinrichtiog c. a. te Sche?eningen; ingek. 11 
bilj., ali: J . J. ¥. Schijf f60,247; R- C. Koch 
f 65,987; J. Bijlard en J. R. de Jong, Hilversum, 
164,300; A.KosKoolhaalder, Rotterdam, f54,200; 
H. Tin Wort, Schevenin.en, f54,200; A. de 
Haan f54,000, .1. v. d. Elshoot, Scheveningen, 
f53,980; J. H. Peppink f 63,750; H. van Ber en 
Henegouwen f 52,680; C. vau Stuijveoberg, Loos
duinen, f61,000; N. ran Tienen en A. Kerrebijn 
f46,300. De overigen te 'a-Grareihage. 

Eraaelo, 20 Sept., door den arch. K. Kne
vel: het bouwen van een paviljoen voor le en 
2e klasse, een vour 3e klasse, een woning, het 
bestraten van een weg enz. voor de vereenigicg 
tot Chr. verzorging van krankzinnigen en ze
nuwlijders in .Nederland, op het landgoed „Veld
wijk"; ingek. 27 bilj., als: ü. von Mui,chin. 
Harderwijk, f11,5000; H. J. Buitenhuis, Non 
speet, 1113,700; J. v. d. Braak, Apeldoorn, 
f113,200; J. G. Kaaije, Harderwijk, f98,670; 
H. 3. Looijen, Heukelom, f97,900; W. F. Snij
der, Waardenberg, f97 215; J. H tan Berghem, 
idem, f96,689; H. ten Harmae, Apeldoorn, 
f95,500; F. de Herder, Zwolle, f95,360; J . H. 
Beniner, Nijmegen, f95,000; J. v. d. Berg, Er-
melo, f95,000; J. Kok, Harderwijk, <'.15,200; S 
W. de Boer, Krederiksoord, f94,300; M. Jetha, 
Apeldoorn, f93,551; J. v. Hinkel, Nijmegm, 
f93,300; C Kok, Harderwijk, f93,000; W. H. 
Heimerink, Nijmegen, f 91,815; A. van tiende 
ren, idem, f91,500; W. H. Tuinisse. idem, 
f91,200; C. ter Horst, Zwolle, f90,793; H. 
Aberson, Steenwijk, f90 495; Gebr. Abet son. 
idem, f90,387; B Sniiok,' Harderwijk, f89,750; 
B. Waaaink, Arnhem, f89,695; F. H. Noorman, 
Zwolle, f 89.296; G. Wegerif, Apeldoorn, f 89,086; 
W. Zwak, Krmelo, f85,843 

Enacliede, 21 Sept, door den arch. R. v. 
d. Woerd Hz.: bet bouwen van een rerdieping 
op een woonhuis en aanbouwen vau een werk
plaats, keuken enz. voor den heer J. H. Greve; 
ingek. 7 bilj., al»:J. H. Varvik f3773, (.. Doorn-
kate f3760, J. B Hoenbach f3715, W. Nier-
mans en G . van Ommen f3500, Gebben eu 
Heerink f3425, 8, J. Bos f3414, W. A. Tbo-
rnassson 13397. Gegund. Al en te Kus. hede. 

Arnhem, 21 Sept : het beplanten vsn ge 
deelten der rijks groote wegen vsn Hoevelaken 
over Hardei wijk naar Katerveer en van Zatfen 
naar de Pruisische grens bij Winterswijk, in twee 
perceelen; perc. 1, Ho- vela ken enz.; geen in
schrijver». Ham. / 1600. 

Perc. 2, Winterswijk; ingek. 2 bilj., als: G. 
Wolfs, Winterswijk, / 1894; W. J. Streek, idem, 
/l29h Ram. ƒ 1270. 

Kollenburg, 21 Sept.: bet bouwen van 
vier burgerwoonbuizen aan de Zandstraat; ingek. 
4 bilj., als: Baars, Bunrmalsen, / 582b; tan 
Itterton, Beesd, / 5288; Gebr. Bolvers, Kuilen
borg, /4979; Gebr. de Leeow, idem, /4877. 
Gunning aangehouden. 

'a-vSravenhage, 21 Sept, aan het depart, 
van waterstaat: lo. het herstellen ea verbeteren 
van lijnen in de prov Friesland; ingek. 2 bilj., 
als: S Kindermans, Leeuwarden, f 1524; S. v d. 
Zaag, idem, f 1483. Ham. f1415. 

2o. het herstellen en verbeteren vsn Ryks-
telenraallijF.cn in de provinciën Noordbrabant, 
Gelderland en Limburg; ingek 2 bilj., als: C. 
J. Tierolff, Kutendaal, f 1746; J . Achten, Areen, 
f1636. Kam. f1420. 

3o. den aanleg tan eene lijn tns'chen Maastricht 
en de Duitsche grens bij Bocholt, alsmede het 
verrichten vsn eenige herstellingen aan de lijn 
tusschen Msastricht en Vaeshartelt; ingek. 2 
bilj, als: J. Achten f 1390, C. J. Tierolff, f 1285. 

f1180. 

merbroek, f2020; A. Roaweohorit, Hattem, f2003; 
A. Borst, Haltemerbroek, f 1999.99; H. O. Kramer, 
Irk, f 1825. Met eenige wijciging gegund san den 
lttgsten inschrijver. 

— Het maken en inhangen ran twee nieuwe 
buiten eb deuren en andere werken aau de kleine 
schutsluis van het kanaal door Walcheren te 
Vlissingen, waarvan de aanbesteding op 31 Aug. 
heeft plaats gehad, is niet gedund san den minsten 
inschrijver, doch aan diens opvolger, den beer 
W. Dekker te Veere, voor f6654. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maan flag den eersten 

October ÏBOO, aes voor middags te 
elf uur, zal in bet Zaidhollandsch 
Koffiehuis te 's-Gravenhage worden 

f & a i i f o e a t e e c l : 

Het bonwen van een Maga
zijn, voor tie Kouinli-
I ij ke A eil er la nd *<• he f a-
hriek van Wouden en 
Zilveren Werken, voor 
«le ui mui J. JH. VAX 
KKJIPJEN «V ZOXJEX. 
aan de Plaats No. 2 es> 
1» o v e ii li ii i • aan hel 
Noordeinde te 'e-Gra-
venhuye. 

liet ontwerp met bestek liggen ter 
plaatse van de bestediDg ter inzage. 

De aanwijzing in loko zal piaats 
hebben op Donderdag den 27 Sep
tember, des voormiddag» ten 10 uur. 

Verlangde inlichtingen worden ge
geven door den Architect n.m. van 
6—8 uur. 

Afdrukken van het ontwerp en bestek 
zijn. zoolang de voorraad strekt, te 
verkrijgen ad fS. bij den Architect, 

W. F. VAN DER HEIJDEN, 
Columhusxtraat 96, te 's-Gnnwnhayc. 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS der Gemeente .1 RNHEM zu'len 
Donderday 4 October 1900, 
's voormiddag» 11'/* uur, in het open
baar, ten Gemeentehuize aanbe
steden: 

B E S T E K No. li), 
liet verrichten van grond

werken en bet bon wen 
van eesa basalt keennnnr 
om het terrein voor de 
nieuwe School Mo, 2 aan 
de Agnieteimtraat. 
Begroot ing ƒ «OOO. 

Aanwijzing: Woensdag 26 Septem
ber a. s., 's namiddags 2 ure, op het 
bonwteirein. Inlichtingen: alle werk
dagen, tot en met 2ö September a. s., 
des voormiddag» van 10—12 uur, aan 
het bureau Gemeentewerken in de Kade
straat; bestek met gezegeld inscbrij-
vingsbiljet en 1 teekeniog a f 0 .75 
tot dien dag verkrijgbaar aan het bureau 
Gemeentetverken ten Gemeeentehuize. 

E P. DEN BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

R O T T E R D A M . 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-L U CHT-B AKO VEN S, 
Bekroond met den hoogrten Prij» en 

Gouden en Zilveren Medaille AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille DOR
DRECHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met aitrijden-
den bakvloer en Draaioven». 

MKDKDKKLINUEW. 
— Bij de gehouden ondsrhaudaehe aanbesteding 

voor het kouwen van twee woonhuizen en één 
woon- en winkelhui», alles onder t'én dak op den 
ringdijk bij Hallwrg, was de hoogste der 7 in
schrijvingen f2960; de laagfte, zijnde van den 
heer H. A. de (iraaff te Halfweg, f2549 

Het werk is met gewijzigd plan dien inschrijver 
opgedragen. 

— Door den veldwachter J. van der Veen te Zalk 
is aanbesteed het bouwen van een woonhuis aldaar. 
Ingeschreven door G Londo, Kampen, f2079; 
H. Sausen, Zalk, f2058; H. Kloosterziel, Ilatte-

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Ku.vterkade, A M S T E R D A M , Filiaal: 30 Bokln. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van tompleete Badinrichtingen. —Ptivaat-Jntichtingen. — 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, Waschtatels, Urinoirs enz. — V E I W A I I 1 X 6 en V K . V T I I A T I K , 
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prjjzen. 

Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat, 

BECKER &BUDDINGH 
A j r i i l i o n i . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A M 

WATERPAS- HOEKJOSET-
BH ANDERS 

INSTRUMENTEN, 
•oor INGENIEURS, ARCHITECT!!, 
LANDMETERS, TEEKENAABK, mm 
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P e i l tl c h a l e n . 
WEEQWERKTUIQEN. 

Tor drukkerjj der Naamlooze Vennootschap „Fat Vaderland". 

REDACTEUR: F. VV. VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102,'s-Gravenhage 

Abonnementsprijs per jaar bj vooruitbetaling voor het binnenland 
f 5.— ; voor België ƒ6.50 en voor di overige landen der Post-unie, 
met inlegnp van Nederlandsch-Indie en Transvaal, ƒ7.50. Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat /0.15. 

Advertentifin van 1 tot 6 regels / 1.00, bet bewijsnummer daaronder 
begrepen; v.or eiken regel meer /0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

O O K E E N R E I S . 
E r bestaat ecu boek, dat „voyage au tour de ma 

chambre" heet. Ik moet eerlijk bekennen liet nooit te 
hebben gelezen, doch slechts van hooren zeggen te 
weten dat het zeer onderhoudend en belangwekkend is. 

Een reis door mijn kamer, ja zelfs door mijn huis 
of door het dorp mijner inwoning zou voor de lezers 
van Dc Opmerker van geen betcekenis zijn, gesteld dat 
ik in staat ware, haar op onderhoudende wijs te ver
halen. Maar ik heb een tochtje door het noordwesten 
van ons vaderland ondernomen, dat mij uitstekend be
viel , en waarvan ik het een en ander zal vertellen in 
de hoop, dal mijn voorbeeld navolging moge vinden. 

O p een f raaien Septembermorgen spoorde ik naar 
Amsterdam en van daar naar Zaandam. Deze bloeien
de handelsstad is bekend genoeg, doch zij wordt door 
Nederlanders maar schaarsch bezocht. De eigenaardi
ge schilderachtigheid-van Noord -Hol l and krijgt men 
hier reeds volop le genieten. Wie oog heeft voor kleur 
vooral, kan telkens mooie partijtjes bewonderen. Maar 
het huisje van Peter den Groote behoeft hij niet te be
zoeken ; want, ingepakt in een ander huis, heeft het 
in het geheel niets pittoresks meer. 

Ook de kerk aan de oostzijde der stad, met haar 
alles behalve fraaien toren van plm. 18(10, schijnt aan
vankelijk zonder belang. Doch als men haar binnen
treedt, wordt men verrast door cen sierlijk bewerkten 
predikstoel uit het laatst der 17e eeuw, eenige gebran
de glazen uit dienzelfden tijd. De vensters hebben nog 
al wat geleden, doch gelukkig werden zij niet gerestau
reerd. A l s de vervaardiger van één noemt, zich G. van 
Houten, en deze glasschilder toonde zich zijn vak goed 
meester. Men kan hier natuurlijk geen glazen verwach
ten als de middèleeuwsche of als die der 16e eeuw. 
Doch als proeven van 17e eetiwsche kunst liehooren 
deze vensters niet tot de minsten. In het bijzonder ver-

I dienende fijne stadsgezichten en de breed geteekende 
groote figuren de aandacht. 

E n als men dan aan de andere zijde van de Zaan 
is gekomen, dan ziet men de herstelde Bttllekerk haar 
sierlijk torentje omhoog heffen. l ie t is gelukkig, dat 
de Zaandammers dit eerwaardig overblijfsel niet heb
ben doen sloopen, maar met. vereende krachten de gel
den bijeenbrachten ,die voor het behoud noodig waren. 
De Zaanscbe bouwkundigen, die het moeilijk werk 
naar eisch volvoerden, verdienen lof. 

In cen paar uur zijn de merkwaardigheden van Zaan
dam liest te zien. E n dan moet men nog een schilders-

\ hebben, en bewonderend voor aardige brokjes b l i j -o o j , . . 

ven staan, die de meer nuchler aangelegde nienscl, 
voorbij zou gaan. Anders is één uur zeker genoeg. 

De spoorreis naar Purmerend gaat door een vlakke 
streek, waar weiland, water, molens en torenspitsjes 
afwisselen. V a n het slation naar de stad leidt een 
fraaie laan. Overal geeft het groen een aardige tegen
stelling met de roode daken van het plaatsje. Doch de 
merkwaardigheden vallen niet mede. De Purmeren-
ders zijn niet zoo verstandig geweest als de Zaandam
mers. Toen in ongeveer 1850 hun oude kerk teekenen 
van verval begon te vertoonen, hebben zij haar dade
l i jk afgebroken. Een achtkante tempel kwam er voor 
in de plaats. E n ofschoon men den man, die in 1853 
deze Berlijnsch-Italiaanschen centnialbouvv tol stand 
bracht, den lo f niet kan onthouden, dat hij een voor 
zijn t i jd verdienstelijk werk leverde, het is daar toch 
misplaatst tusschen de hui/en van een X o o r d - H o l -
landsch stadje. De eenige herinnering aan de oude 
kerk, die bewaard bleef, is een fraai grafteeken van wit 
en zwart marmer uit 't jaar [652. De kinderfiguurtjes, 
die het flankeeren, zouden Ottellyn o f Romhout Ver 
huist geen oneer aandoen. 

Purmerend is grootendeels gemoderniseerd. Welk cen 
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aardig stadje liet geweest is, kan men nog aan enkele 
bewaard gebleven gevel fragmenten uit de 17e eeuw 
zien. 

Een rit door de Bccmster geeft niet slechts gele
genheid het beroemde vee uit deze streek te aanschou
wen, doch levert ook eenig kunstgenot op. De kerk te 
Middenbeenister toch, een gebouw van 1620, is een 
werk in den trant van Hendr ik de Keijser, j a mo
gelijk wel door dien bouwmeester ontworpen en uitge
voerd. Het karakter van het bedehuis is dat, hetwelk de 
Amsterdamsche Renaissanoe-kerken vertoonen. Jam
mer is het, dat men bij latere herstellingen de gevel
toppen nogal verminkt heeft. 

De bouwmeester heeft het cachet van zijn manier 
wel op dit werk gedrukt, doch het type eener dorps
kerk niet uit het oog verloren. Slechts éen beuk is aan
wezig, die aan de oostzijde rechthoekig is afgesleten 
Het gebouw bestaat hoofdzakelijk uit gebakken steen 
en slechts spaarzaam werd de gehouwen steen toege 
past. A a n de westzijde staat een toren, wiens vierkant 
benedendeel eindigt in een boogfries, dat, op consoles 
rustende, een balustrade met hoekpinakels draagt. Het 
bovendeel is achtkant en door een houten spits gedekt. 
De torendeur heeft een zeer karakteristieken omlijs 
ting. 

A l s men den rechten Heemstervveg ten einde is, ver 
toont zich liet dorp Oosthuizen, dat wel waard is, be 
zocht te worden. Men kan daar de trein nemen naar 
Hoorn. Oosthuizen bezit ccn kerk, die menig dor]) het 
zal benijden. Zi j is blijkbaar uit het begin der lOe 
eeuw, toen de Gothiek hier te lande haast voor de Re
naissance moest wijken. In den vorm van een kruis ge
bouwd en met een geestig torentje gekroond, ligt zij 
schilderachtig tusschen het groen verscholen. In hoofd
zaak is gebakken steen gebezigd ; de banden en blok-

van groefstccn, die de i(>e eeuw zoo gaarne toepas-
worden echter ook hier niet gemist. V a n de laat-

verscheidene be-

jes 
le, 
(iothischc traceeringen bleven er not 
waard. Boven de deur van den westelijken gevel is een 
17e eeuwsche zonnewijzer te zien, die, in het La t i jn , 
den dorpsbewoners toeroept, dat het uur vervliegt. Ifel 
is ietwat zonderling, dat op deze wijzerplaat ook de 
naam van liet W'estfriesch dorp „Oostvvout" te lezen 
staat. Heette Oosthuizen vroeger zoo? O f werd de zon
newijzer van Oostvvoud naar hier overgebracht ? Ik 
weet geen antwoord op deze vragen te geven. 

A l s men de kerk binnewlreedt, maakt zij een aange
namen indruk. Slechts valt het te betreuren, dat het 
oude koor door een muur is afgesloten en tot vertrek
ken vertimmerd werd. Hoe rijk het gebouw vóór de 
Hervorming versierd was, bewijst nog het bewaard ge
bleven koorhek, dat, in eikenhout gesneden, niet de 
beste voortbrengselen onzer vroege Renaissance 1 
wedijveren. 

Kan 

De 17e eeuw heeft ook het hare gedaan, om de kerk 
<euri<>- uitgevoerden te verfraaien. Z i j zorgde voor ccn 

predikstoel met Ionische pilasters en snijwerk, in 1(1(14 
voltooid, een koperen doophekboog en een lezenaar, 
die niet hel zegel van „Oosthuizen in I lo l l and ia" 
prijkt. E n een der vensters vulde zij in 165Q. met ge
brand glas, dat wapens met onderschriften te zien 
geeft. 

Tegen den westelijken muur der kerk bevindt zich 
een der betrekkelijk zeldzame orgels uit het begin der 
i(ie eeuw, in ons vaderland nog aanwezig. De eigen
lijke orgelkast, die zeven registers in front heeft, is 
versierd met kolonetlen, wier schachten, naar laat-Go-
thisch gebruik, van schroefvormige cannelures zijn 
voorzien, en die achtkante basementen en kapiteelen 
hebben. Boven het klavier, in lateren t i jd vernieuwd. 

ziet men drie rijk gesneden pancelen met wapenschil
den. De laat-Gothische s'uijl is hier zijn naam „f lam
boyant" wel waardig. De looden pijpen van het front, 
met gedreven ornament voorzien, zi jn nog de oorspron
kelijke. Vermoedelijk stonden voorheen op dc orgel
kast drie laat-Gothische torentjes ; slechts het onder
ste deel daarvan is nog aanwezig. Het overige werd in 
de 17e eeuw naar den smaak des tijds vernieuwd. De 
orgelluiken bestaan n o g ; wellicht dat onder de d ikke 
verflaag de oorspronkelijke beschildering verborgen 
zi t 

V a n de voormalige doopvont bleef slechts een stuk 
bewaard. Het ornament heeft een laat-Gothiseh karak
ter en bestaat goeddeels uit tracccringen. 

De twaalf rouvvkassen, uit de 18e eeuw, die aan de 
muren hangen, zijn op zich zelf misschien niet bijzon
der merkwaardig. Daar echter in den Franschen t i jd 
vrijwel alle rouvvkassen, in de kerken van Nederland 
aanwezig, vernield werden, zoo zijn deze versieringen 
uiterst zeldzaam geworden. 

De 13e eeuw heeft de kerk ook met gebrande glazen 
bedacht, die tafereelen, betrekking hebbende op beroe
pen en bedrijven, voorstellen. Ook deze glazen bewij
zen, dat de techniek omstreeks 1730 nog niet zoo ver 
gezonken was, als meestal wordt aangenomen. 

In 1723 werd in den zuiderkruisarm door P. Baur-
scheit „Sta tuar ius et Architecteus Cesaris", een prach
tige graftombe van zwart, wit en grijs marmer tér 
„eeuwige gedachtenis" van den heer Franciscus Bre-
dehoff ,die van 1048-—1721 leefde, opgericht 

Aanvankeli jk is het moeilijk te begrijpen hoe een 
werk van iemand, die beeldhouwer en architect van den 
Keizer des II. Roonischen Ri jks was, te Oosthuizen 
verzeild geraakte. Doch als men het lange Latijnsche 
opschrift leesl, dan blijkt het dat Bredehoff, die te 
Hoorn het levenslicht aanschouwde, en heer van Oost
huizen, Eters hem, I lobrede, Schardam, K w a d i j k en 
Pijlsweerd was, behalve talrijke andere waardigheden, 
ook die van gezant der Nederlanden bij het hof van 
den eersten Pruisischen K o n i n g bekleed heeft. Daar 
heeft hij dus vermoedelijk den Duitschen kunstenaar 
leeren kennen. 

Het monument is een zeer goed 18e eeuwsch werk. 
Een keurig gesmeed ijzeren hek, in den stijl , naar L o -
devvijl X I V genoemd, en mei spaden, zeisen en graf-
1 am pen smaakvol versierd, scheidt de lombe van de 
kerk. O p de sarcophaag staat de in wit marmer uitge
voerde figuur van Minerva, die het portretmedaillon 
van den overledene houdt. Achter de tombe, tegen het 
gedeeltelijk dichtgemetseld venster der kerk, verheft 
zich een Dorische Barok-architectuur met wapens, en
gelkopjes, doodshoofden en andere zinnebeelden daar
in. 

V a n mijn bezoek aan Hoorn en Enkhuizen zal ik 
hier niet spreken. Deze plaatsen zijn zoo vaak lieschre-
ven, dat ik veronderstellen mag, dat ieder der lezers 
van dit blad deze „doode steden" kent. Ik heb er een 
paar heerlijke dagen doorgebracht. 

Toen ben ik naar Friesland overgestoken, een zee
tochtje, dat ik iedereen durf aanbevelen, ten minste bij 
fraai weder. 

Sneek was de eerste Friesche stad, waar ik mij op
hield. De beschrijving, die Georg Ga l l and in zi jn 
„kuns t topegraph ie" van 1890 aan de St. Maartens
kerk dier stad wijdt, had mij belust gemaakt, dit mo
nument met zijn vroeg 17e eeuwsch orgel, zi jn predik
stoel, zi jn glasschilderingen en zijn talrijke njkge-
beeldhcuwde grafteekenen te gaan bezien. 

V a n buiten viel de kerk niet tegen. Het middeleeuw
sche oostelijk deel is in het laatst der 17e eeuw naar 
het westen uitgebreid. Een beva11 i g koepeltorentje, 

waarin een niet zeer weluidend klokkenspel hangt, rijst 
uit het dak. E n de l igging, tusschen hoog geboomte, 
is bijzonder schilderachtig. Maar van binnen is de kerk 
geheel en al bedorven. Men heeft het ongelukkig 
denkbeeld gehad haar, een kwart eeuw geleden, door 
den onlangs gestorven gastechnicus Breunissen Troost, 
naar wat toen „de eischen des tijds" schenen, te doen 
inrichten. Van de dooden behoort men slechts goeds 
te vermelden. Nu , ik geloof gaarne, dat het gas, wat 
de overledene leverde, van puike hoedanigheid is ge
weest, maar dat hij zijn handen aan het eerwaardig 
kerkinterieur sloeg, zal hem door het nageslacht tot 
in lengte van dagen niet als verdienste worden toege
rekend. 

Ik ken in het buitenland verscheidene middeneeuw-
sche kerken, die in den Barokti jd van binnen gestuca-
doord werden. Het spijt mij, dat zij zoo haar oorspron
keli jk karakter verloren. Doch het stucwerk heeft op 
zich zelf groote kunstwaarde, en men laat het daarom, 
en terecht, blijven waar het is. Maar denk nu eens aan 
kunstwaarde bij een interieur van plm. 1870! Geluk
k i g is althans van het oude meubilair iets liewaard ge
bleven, en is ook nog een fraaie niiddelecuwsche deur 
aanwezig. 

Het raadhuis van Sneek is een goed gebouw uit de 
18e eeuw. De „P i jp" (spr. „piep"), de bekende Water
poort, werd gerestaureerd. De restauratie geschiedde 
echter niet zoo, of het oorspronkelijke is van het bijge
voegde best te onderscheiden. Een foei-leeli jke waag 
kon een werk van den reeds genoemden gasfabrikant 
zijn. Enke le gewei f fragmenten, hier en daar aanwezig, 
vertoonen een 17e eeuwsch karakter. 

is de o o g s t , die Sneek aan bouwkundige gedenk-
tcekenen oplevert, gering, ook te Leeuwarden is niet 
veel te vinden. V a n de kprk te Oldehove staat alleen 
nog maar de torenstomp, die de Gothische vormen der 
lue eeuw vertoont. De St. Jacobskerk, uit de 15e eeuw. 
heeft drie even hooge beuken, doch is uiterst eenvou
dig. De kanselarij is gerestaureerd, en wel zóó grondig, 
dat zij een spiksplinternieuw gebouw li jkt . Belangrij
ker is de Waag, een werk van 1598, waar gebakken en 
gehouwen steen afwisselen, en de Tudor-bogen een 
zeer eigenaardig effect opleveren. 

V a n meer belang is Franeker. Hie r verdient dc St. 
Maartenskerk in de eerste plaats bezocht te worden. 
Di t 1 ;e eeuwsch gebouw, van gebakken steen opge
trokken, heeft drie even hooge beuken, waarvan de 
middenste in een absis eindigt, terwijl de beide uiter
ste tot een kooromgang vereenigd zijn. A a n de west
zijde staat een eenvoudige toren. 

bij een restauratie heeft men, tusschen de zuilen, die 
koor en trans scheiden, traceeringen aangebracht van 
gebakken steen, en die met glas in lood gevuld, waf 
een vreemd gezicht oplevert. Tegen de muren van het 
koor staan vele der oude zerken opgesteld, om ze legen 
verder afslijten te beschermen. 

Onder deze zerken komen er voor uit de 15e, löe, : 7e 
en iSe eeuw, die gelegenheid geven, de eigenaardig
heden dezer tijdperken te liestudecren. Bepaalde mees
terstukken vindt men wel niet, maar haast alle zerken 
zijn belangrijk. 

Het raadhuis van Franeker, op den hoek van een 
gracht en een straat gelegen, is te liekend, dan dat ik 
er over zou behoeven uit te wijden. Ook dit gebouw is 
gerestaureerd, en toen van een erker voorzien, die zeker 
in de f6e eeuw zóó niet bestaan heeft. Een aardig ge
bouwtje is het Korenmetershuisje van 1634, waar ge
houwen steen geestig met groefstccn afwisselt 

Natuur l i jk heb ik niet verzuimd een bezoek aan het 
planetarium van Eise Eisenga te brengen. Het merk

waardigste daarvan scheen mij de kamer, waarin het 
is opgesteld. 

Ofschoon Ga l l and meldt, dat Harl ingen voor de 
Renaissance geen beteekenis heeft, trof ik er verschei
dene goed bewaarde en zeer karakteristieke gevels uit 
de 17e eeuw aan. H a d ik meer ti jd gehad om de stad 
te doorkruisen, ik zou nog zeker meer gevonden heb-
lien. Doch de stoomboot haar. Terschelling vertrok om 
vier uur, en ik was besloten dit eiland te gaan bezoe
ken. N a vier uur stocmens, waarbij eerst V l i e l and werd 
aangedaan, was het eiland bereikt 

H a l f West-Terschelling was uitgeloopen om de aan
komst van de boot, die slechts ééns per dag plaats 
vindt, bij te wonen. De duisternis begon reeds in te 
vallen, toen ik naar het logement geleid werd. Zonder
l ing was het, dat bestrating overal ontbrak. Klinkers 
of keien achten de Terschellingers een overbodige 
weelde. Ook aan straatverlichting wordt geen behoef
te gevoeld. 

Den volgenden morgen liespeurde ik, dat het loge- . 
menl aan den voet van een hoogen toren lag. Die to-
r,en is het eenige overblijfsel van Sint Brandaris' kerk. 
E n daar hij al van ouds tot vuurtoren gediend heeft, 
zoo noemt men hem den „ b r a n d a r i s " t e n zijn velen van 
mecning, dat iedere lichlttoren op dien naam aan
spraak heeft. 

Architectonische versierselen vertoont de toren niet. 
Slechts zi jn in de gevels een paar steenen ingemetseld, 
waarvan één het jaartal 1594 vertoont, een tweede ver
meldt hoe de toren daar staat „tot waersehouw van alle 
seevaerders", en de derde herinnert dat „anno 1666, den . 
20 Augustus het eyland van Terschelling door de E n -
gelschen is verbrand". De Britten hadden dus toen al 
dezelfde manieren van thans. Maar in KiOO kregen zij 
hun straf reeds spoedig, want drie weken later vond 
de vreeselijke brand van Londen plaats. 

In 1835 is, binnen in den toren, een hardsteenen wen
teltrap gemaakt, die naar het verblijf der liehtvvach-
ters en naar de lantaarn leidt Boven heeft men een 
prachtig uitzicht, en kan men met een kijker de boo
ten, van Hamburg en Bremen komende, duideli jk on
derscheiden. 

West-Terschelling heeft talrijke gevels met 1ÓO7 
en 1668 in de ankers en van afwisselend gelen en roo-
den gebakken steen opgetrokken. Ook grenspalen uit 
dien t i jd zijn d ikwi j l s voor de stoepen geplaatst 

O m de andere dorpen van het eiland te bezoeken 
moet men gebruik maken van een huifkar zonder vee-
ren, die door twee paarden stapvoets over hel mulle 
zand der wegen wordt gesleept. 

Mids l and heeft vele gevels, die aan de West-Ter-
schellingsche doen denken ; de kerk, die zeer oud moet 
geweest zijn, werd in 1880 door een zeer leelijke nieu
we vervangen. Slechts drie kaarskronen van de vroe
gere bleven bewaard. 

De kerk van Den Hoorn daarentegen heeft nog haar 
oorspronkelijke gedaante. Z i j bestaat slechts uit één 
beuk, die met v i j f zijden van den tien hoek is geslo
ten. De spitsboogvensters zijn klein. A a n de noordzij
de komt zelfs nog een dicht gemetseld Romaansch ven
ster voor. E e n zware toren staat aan de westzijde der 
kerk. Van het oorspronkelijk meubilair bleef hier niet* 
over. Jammer is het ook, dat kerk en toren bepleisterd 
werden. 

O m het eiland Terschelling le verlaten, moet men 
vroeg opstaan, want reeds om vier uur des ochtends 
vertrekt de boot. 

Het dorp Vl i e l and is aan de noordoostzijde van het 
eiland gebouwd. Het doet aan de Terschcllingsche 
dorpen denken. E e n klinkerbestrating en lantaarns 
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geven echter aan de eenige straat der plaats een meer 
modern aanzien. 

De kruiskerk, van gebakken steen, werd in 1647 ge 
bouwd.. Z i j ontleent haar belang aan haar sierlijke 
eikenhouten meubelen en haar koperwerk, waaronder 
een kroon voorkomt met het wapen van den admiraal 
De Rnyter. Men wijst nog een huisje aan als dat, waar 
de vlootvoogd vertoefde, wanneer de schepen in het 
V l i e op gunstigen wind lagen te wachten. Maar dit 
huisje is slechts de keuken van het voormalige gebouw 
der admiraliteit. 

Men kan nu van Vl i e l and per huifkar naar de zuid 
westelijke punt van het eiland rijden, en dan niet een 
schipper naar Cocksdorp op Texel oversteken. 

Verleden jaar heeft een beschrijving van dit eiland 
een plaats in dit blad gevonden, en ik zou dus in een 
herhaling vervallen, door er ook een te geven. 

V a n Texel brengt de „Ada van H o l l a n d " u naar Den 
Helder ; per trein kunt gij dan uw woonplaats weer 
bereiken. 

Gaal hel u als mij, dan zult gij u de rondreis door 
het noordwesten van ons vaderland niet beklagen. 

Maar ik wilde nog eerst het eiland YYieringen be 
zoeken, en daarom stapte ik te Schagen u i t Di t dorp 
heeft veel van zijn vroegere belangrijkheid voor den 
architect verloren. De oude geveltjes verdwijnen meer 
en meer om vervangen te worden door moderne winkel 
puien. E n de kerk is voor een paar jaar afgebrand 
Een nieuwe kwam in haar plaats. Het is te zien, dal 
daar nog al wat geld aan ten koste gelegd werd. Docli 
of het nageslacht wel veel bewondering zal hebben 
voor dit voortbrengsel van 19e eeuwsche Gothiek, valt 
te betwijfelen. Het gebouw is te veel opgesmukt, en 
niet eenvoudig genoeg van lijnen. Het Protest antscl 
karakter is in het ontwerp niet tot ui tdrukking ge 
komen. E n de acoustiek is zoo slecht, dat de redenaar 
niet nicer van zijn eigenlijke plaats spreekt, doch van 
een tijdelijk gestoelte. Zelfs van daar verstaat het 
gehoor hem niet geheel. Zoo is het moeilijke vraag
stuk van den P rotes tantschen kerkbouw te Schagen 
geen schrede nader aan zijn oplossing gekomen. 

Over mijn reis naar Wieringen komen een volgende 
keer eenige mededeelingen. 

D E B O U W K U N S T O P H E T K U S S E N . 
De gemeenteraad der hoofdstad telt onder haar 

leden verscheidene beoefenaars der bouwkunst, en de 
kans bestaat, dat dit aantal binnenkort nog met één 
vermeerderd zal worden. 

Het is waar, dat deze vakbroeders niet op het kus
sen zijn gekomen om hun technische kennis, doch om 
hun staatkundige overtuiging, die soms niet hun ge
loofsovertuiging hand in hand gaat. Doch dit neemt 
niet weg, dat zij, welke dan ook de plaats is, die de 
vakwereld hun toekent, toch in ieder geval meer ver
stand van technische zaken hebben dan hun mede
leden. 

Men zou denken, dat die mede-leden dit erkenden, 
door van de technische l)ekwaamheden, die de beoefe
naars der bouwkunst bezitten, zoo nuttig mogelijk par 
tij te trekken. In de commissie van fabricage, die men 
te Amsterdam commissie van bijstand in het beheer 
der openbare werken pleegt te noemen, behoorden alle 
technici, waarover te beschikken valt, zitting te heb
ben. Te eer zou men dit verwachten, waar de wethou
der, die het voorziterschap dezer commissie waarneemt, 
en die geneesheer in ruste is, van techniek al niet meer 
verstand heeft dan andere doctoren in de medicijnen. 

Doch toen, in de wettelijk voorgeschreven Septem
ber zitting van den raad der hoofdstad, de vaste raads-

conimissiën dit jaar gekozen werden, achtte men slechts 
twee der technische raadsleden geschikt, om in de com
missie van fabricage zitting te nemen. De twee ande
ren werden niet gekozen ; de raad was van oordeel dat 
twee advocaten en één scheikundige beter voor de tech
nische belangen der gemeente zouden zorgen. 

Toch mag men aannemen dat de kiezers, die beoefe
naars der bouwkunst op het kussen brachten, dit deden 
omdat zij verlangden, dat de gekozenen in technische 
questies recht van medespreken zouden krijgen, dat zij 
bij de voorbereiding van al, wat met de openbare wer
ken in verband staat, gelegenheid zouden hebben hun 
meening kenbaar te maken. Door zijn zonderlinge keu
ze heeft de raad echter getoond, met dit b i l l i j k verlan
gen geen rekening te wil len houden. 

N u de regeling van het bouwtoezicht te Amsterdam 
weldra aan de orde moet komen, is het dubbel jam
mer, dat de commissie van fabricage slechts een min
derheid van technische leden heeft. Wat rechtsgeleer
den van een bouwverordening terecht brengen, heeft de 
bestaande tot veler schade getoond. Men had nu den 
technici een kans moeten geven. 

Zoolang de niet-deskundige commissieleden de 
plaats blijven innemen, waarvoor zij hadden behooren 
te bedanken, is geen beterschap te verwachten. Hopen 
wij dat de tijd niet verre zij , waarop zij inzien dat hun 
valk slechts een uil is. 

T E C H N I S C H O N D E R W I J S . 
Het vraagstuk van het technisch onderwijs hier te 

lande wordt in den laatsten t i jd vaak behandeld. Het 
besef is vrijwel algemeen, dat dit onderwijs niet is wat 
het wezen kon en moest. 

F l i nke voorstellen tot verbetering werden nog niet 
gedaan. Zelfs aan vrijmoedige critiek op de bestaan
de toestanden ontbreekt het. É n waar wij zien, dat de 
commissie der vroegere Vereeniging van Werktu ig- en 
Scheepsbouwkundigen, die nu een afdeeling van '.iet 
Instituut vormt, vier jaar heeft noodig gehad, om een 
rapport over het technisch onderwijs gereed te k r i j 
gen, daar mogen wij gerust aannemen, dat het vraag
stuk moeilijkheden biedt. E n het mandaat der rap
porteurs strekte zich niet verder uit, dan van advies te 
dienen omtrent het onderwijs van technici, staande 
tusschen de ingenieurs, technologen en academisch 

gevormden ter eene zijde en de werklieden ter andere 
ijde." Men zou dus kunnen zeggen, dat liet rapport 

zich bezighoudt met vakmenschen, die te groot zijn 
voer een servet, doch te klein voor een tafellaken. 

In zulke onderscheidingen schuilt zeker kwaad. 
Want hoe kan men eigenlijk technicus zijn, als men 
alleen een academische vorming ontving? K a n die 
icademische vorming het onderwijs, dat de lager 

staande technici noodig hebben, overbodig maken ? W i j 
zullen deze vragen thans niet beantwoorden, doch het 
apport, voor zooverre dat in de dagbladen openbaar 

werd gemaakt, met een enkel woord bespreken. 
Drieërlei soort van onderwijs wordt door de commis

sie noodig geacht, nl . dat voor ingenieurs, dat voor op
zichters of fabrieksbazen en dat voor werklieden. 
Zooals wij reeds zeiden laat zij dat voor ingenieurs 
onbesproken, en dat voor opzichters, fabrieksbazen en 
werklieden behandelt zij zoo vluchtig, dat menigeen 
ook hier van een bespreking niets zal bemerken. 

Wat staat er dan in het rapport? Het houdt zich 
bezig met het onderwijs te geven aan „eene hoogere 
klasse van menschen, die het naast grenzen aan de 
groep van de ingenieurs, en hen omvat, die later ge
roepen kunnen worden om op te treden onder inge
nieurs, aan het hoofd van onderafdeelingen van fa
brieken, o f als hoofden van werkplaatsen en kleine 

fabrieken. Bedoeld worden dus bli jkbaar ingenieurs 
zonder diploma. 

E n het onderwijs aan deze technici moet volgens de 
commissie zóó zijn, dat steeds in het oog wordt gehou
den „dat zooveel mogelijk practische opleiding het 
doel is en dus het tlieoretische niet op den voorgrond 
mag treden." D i t zijn gulden woorden, die men zou 
wil len gegrift zien in de herinnering van allen, die mei 
het regelen- o f het geven van technisch onderwijs iets 
uitstaande hebben. É n deze opvatting, die zoo geheel 
indruist tegen wat men hier te lande a l sinds jaren 
gewoon is ie hooren, bewijst, dat de jonge afdeeling 
van het Instituut van Ingenieurs een frissche bl ik op 
de zaken heeft. Haar leden, in de practijk werkzaam, 
beseffen, dat theorie alleen daarvoor de voldoende 
voorbereiding niet kan geven. 

Men vergeeft der commissie haar al te fijne onder
scheidingen graag, men valt haar niet hard om haar 
langzame wijze van werken, als men ziet, hoe zij een 
eerste, zij het dan ook schuchtere poging doet, om ons 
technisch onderwijs cp den eenigen goeden weg te 
brengen. Het Instituut heeft in die richting nog nim
mer iets gedaan. Met ons technisch onderwijs hield het 
zich niet bezig, mogelijk wel omdat het daar niets op 
aan te merken vond, o f omdat het dit onderwerp zi jn 
aandacht niet waard keurde. 

De commissie heeft een leerplan opgemaakt voor 
een school, bestemd 0111 werktuigkundigen, electro-
techniei en scheepsbouwkundigen op te leiden. Maar 
ook in andere takken van techniek zou een zooda
nige school hoogst gewenscht zijn. W i j meenen niet 
te veel te zeggen, wanneer wij beweren, dat zulke scho 
len de kern van ons technisch endenvijs behoorden te 
vormen. Z i j moesten hare leerlingen krijgen uit de bes
te der naar den eisch des tijds hervormde ambachts
scholen ; de tiitmuntendste kvveekelingen, die zij afle
verden, zouden aan een hoogere school een goed figuur 
maken. 

D i t ideaal is er nog verre van verwezenlijkt te wor-
len. D e commissie uit het Instituut heeft zich echter 
verdienstelijk gemaakt, door ons tot die verwezenlij
k ing een schrede nader te brengen. 

H E T A C A D E M I E G E B O U W T E G R O N I N G E N . 

Het was den J^en September j l . v i j f t ig jaar geleden 
dat het academiegebouw alhier feestelijk werd inge
wijd. Door de gemeente en de provincie gesticht, werd 
het op dien dag aan het Ri jk overgedragen. Het uiter
l i jk van het gebouw is, evenals vele andere academie
gebouwen en lieursgeboiiwen eene navolging van de 
overblijfselen van Grieksche tempels en herinnert aan 
den indruk van grootheid, r i jkdom, ernst en kalmte, 
die de veel godendienst der Grieken door middel van 
de architectuur in het leven heeft kunnen roepen. 

De tympanon van dit acadeniiegeliouw, welke van 
hout is samengesteld, wordt gedragen door zuilen van 
witte steen, die zich verheffen op een gemeenschappe 
l i jk voetstuk van blauwe steen. De verhoudingen, vol 
gens Scamosi, zijn goed betracht en zeggen ook hier 
voor de zooveelste maal, dat daarin en daarin alleen 
de alpha en de omega der bouwkunst gelegen zijn. 

De kroniekschrijver van de officieele Groninger 
Couratil heeft op den herinneringsdag gevraagd 
„waarom die driehoek (tympanon) van hout en niet 
van steen kon zijn. Maar, antwoordt hi j , „wij vragen 
te veel. E n wij zi jn toch zoo best tevreden. — Want o 
wee, als hij (het gebouw) eens kwam te overlijden. -
D a n kwam er een gebouw in Regceringsstijl - roode 
steen en witte en gele steen met torentjes en schoor-
steenen en tralarietjes, en uitbouwseltjes en inbouwsel-

tjes — — — een groote suikertaart-academie of een 
lief „dinget je" als te Utrecht — Neen, duizend
maal liever ons gebouw zooals het daar is, niet mooi, 
maar ook niet opdringerig, met iets royaals dat een 
rustig, ruim gevoel geeft." 

Dat is juist gezegd. - Waar we een der eerste kamp
vechters voor een nationalen of regceringsstijl, in een 
modern stationsgebouw als hier te Groningen, vertoo
ning zien maken met geschilderde stecnen en geschil
derde voegen en niet eene hal-zoldering van papieren 
balken, welke als ijzeren balken geschilderd zijn en 
daardoor de grootste leugens zien verkondigen welke 
ooit in de architectuur verkondigd zijn, daar hebben 
we niets te zeggen eh past ons het zwijgen over de toe
passing van ccn houten tympanon op stecnen tempel
zuilen. 

Eere daarom aan den onbekend gebleven bouw
meester van het academiegebouw te Groningen, dat 
men na zijn vi jf t igjarig bestaan, niet kan, niet w i l mis
sen, omdat men tot in de ziel overtuigd is, dat, trots 
al het gezwets en geroep over officieele kunst, nieuwe 
kunst en Hollandsche kunst, niets beters kan gegeven 
worden. 

D. 

R E S T A U R E E R E N . 
Kolommen vol hebben wij geschreven om de on

zinnigheid der hedendaagsche restauraties in het licht 
te stellen. In den laatsten t i jd maakt ook het orgaan 
„Architectura" zich verdienstelijk, getuige het stukje, 
waarvan wij ccn gedeelte in ons vorig nummer over
namen. 

Doch men kan schrijven en drukken wat men w i l , 
de heer De Stuers gaat kalm zijn gang, en zorgt, dat 
de Tweede Kamer hem ieder jaar het noodige geld 
voor zijn restauraties toestaat. 

O p de begrooting voor dit jaar worden gelden aan
gevraagd voor de restauratie van eenige lokalen van 
het Prinsenhof te Delft , die onlangs door de gemeente 
ter beschikking van het rijk gesteld zijn. De bezoekers 
kunnen zich dus in den vervolge nog meer dan thans 
aan den zoeten waan overgeven, dat zij in de onver-
valschte zalen van Prins Wil lem's verblijf rond
wandelen. 

O c k de kloostergang van Sinte Mar ia te Utrecht 
zal worden gerestaureerd. De scherpe, ja vernietigende 
critiek, die over de restauratie der kloostergang van 
Sint Maarten werd uitgesproken, heeft dus niet het 
minste gevolg gehad. Waarom zou men, langzamer
hand, niet weer de geheele Sinte Mariakerk doen her
rijzen ? Ons land heeft aan een monument uit de elfde 
eeuw liehoefte, en in die behoefte kan dan gereedelijk 
voorzien worden. 

De Nederduitsch Hervormde kerk te Rheden zal 
den dans al mede niet ontspringen. Staat er in den 
zuidelijken gevel geen gedenksteen van 1505, is de 
toren niet uit de 1 Je eeuw? 

Moet dit gebouw niet gerestaureerd worden? A l s 
men zulk ccn schoone gelegenheid niet aangreep, zou 
er weldra voor de rijks restaurators geen werk meer 
wezen, wat diep betreurenswaardig zou moeten wor
den geacht. 

Want laat „Architectura" maar schrijven : „Met één 
handzwaai vernielen restaurators eeuwen geschiedenis 
van een gebouw, zoodat er als 't ware slechts een cari-
catuur van overblijft. Restaureerende architecten voe
len niets voor het leven van ccn gebouw. K a n er geen 
ander werk voor hen gevonden worden ?" Het geeft 
alles niets. 

De Roermondsche werkplaatsen vragen om arbeid. 
Is het dan wonder, dat de geschilderde glazen van 
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Gouda daarheen gezonden worden „peur avoir le ca
chet du neuf". Zelfs wordt ter betaling hiervan ƒ 1500 
meer uitgetrokken dan anders. 

En het werk loopt langzamerhand af. Er zal naar 
nieuwe bronnen voor werkverschaffing moeten worden 
gezocht. De termijn voor de St. Bavokerk te Haarlem 
en voor de St. Servaaskerk te Maastricht zijn de laat
ste der loopende „serie". Men zal dus een nieuwe 
„serie" moeten beginnen. Aan de St. Servaas valt niet 
veel meer te vernieuwen ; mogelijk eischt echter het 
vernieuwde al weer vernieuwing, wat het werk aan den 
winkel zou houden. De St. Bavo is, op de zijbeuken 
na, afgekloven. 

Gelukkig houden de St. Eusebiuskerk te Arnhem, 
de kerk te Aalten, de Ilooglandsche kerk le Leiden, 
ue Lieve Yrouwekerk te Maastricht nog vele nijvere 
handen liezig. Nu moge Arc/iitcclura mcenen dat deze 
nijveren aan het vervalschen zijn, dat hunne oogen ge
voeligheid missen, dat de kunst, die zoo bijzonder 
vluchtig is, hun ontgaat, dit alles is mooi en wel, 
maar tal van gezinnen worden door deze restauraties 
aan brood geholpen. Dit is een zóó gewichtig belang, 
dat daarbij alle schade, die aan de kunstwerken mocht 
worden toegebracht, niets schijnt. 

De Amsterdamsche verversknechts, die des winters 
weinig arbeid vinden, zullen zich eerstdaags per adres 
tot de Tweede Kamer wenden om te wijzen op de on
billijkheid, rlie er schuilt in de manier waarop het Rijk 
metselaars en steenhouwers aan werk helpt, zonder op 
de belangen der schilders te letten. Zij zullen betoo-
gen, dat tal van schilderijen in het Rijksmuseum alles 
behalve frisch meer zijn, en opknapping dringend van 
noode hebben. Zij zullen verzoeken met het opfris 
schen l>elast te worden, en beleven, zich geheel naar de 
aanwijzingen van Dr. Cuijpers of andere deskundigen, 
door de Regeering aan te wijzen, te willen gedragen. 

Wij hebben vernomen, dat zij willen vragen, met de 
„Nachtwacht" een begin te mogen maken. Dit stuk toch 
heeft verscheidene M2. oppervlakte, en is dus voor 
werkverschaffing zeer geschikt. De verf bladdert op 
verscheidene plaatsen. Nu willen zij de slechte plekken 
afkrabben en in op te geven tinten, geheel volgens den 
Stijl, weer bijverven. 

Zij zijn van oordeel, naar ons bleek, dat de kostba
re bouw van een nieuwe zaal dan achterwege kan blij
ven, omdat zij het stuk zoo helder zullen opverven, dat 
het meer in harmonie komt met zijn tegenwoordige om
geving. 

Dr .Bredius moet over dit plan geraadpleegd zijn. 
doch er alles behalve ingenomen mede blijken. Eenige 
ververs zullen zich ondertusschen dezer dagen bij den 
heer De Stuers vervoegen, en zij vertrouwen bij hem 
een gunstiger onthaal te zullen vinden. Mochten er be
zwaren zijn, dan willen zij zich verplichten, een nieu
we „Nachtwacht" te maken, geheel naar de teekeningen 
van Dr. Cuijpers. De oude zou dan ergens op een zol
der kunnen worden bewaard, en getoond kunnen wor
den aan de zeldzame bezoekers, die het oude onooglij
ke origineel liever mochten willen zien, dan de frissche 
en geheel in den stijl bewerkte copie. 

Ook een ander werk van Rembrandt, de Anatomi
sche les van Dr. Deyman, nu slechts een treurig frag
ment, meenen zij, dat best weer in zijn geheel te schil
deren zou wezen, zoo men hen slechts de noodige tee
keningen en deskundige aanwijzing geeft. 

Zij zijn overtuigd, dat het Rijksmuseum hun nog 
vele winters aan werk kan helpen, en als staatsburgers 
en kiezers meenen zij, dat zij gelijke rechten hebben 
als steenhouwers en metselaars 

Hoe zal dit afloopen? 

BOND VAN DIRECTEUREN' VAN AMBACHTSSCHOLEN7 

IN NEDERLAND. 
Do najaarsvergadering van dezen bond werd te Zwolle gehou

den en geopend door den beer E. Jelsma, te Amsterdam, met 
een inleidend woord waarin bjj o. a. wees op den bljjvenden bloei 
van bet ambaclitsonderwijs in geheel ons vaderland. Hij ween 
verder op de toegekende bekroningen op de wereldtentoonstelling 
te Parijs aan de ambachtsschool te Rotterdam en mede op de 
door den Minister van Binnenlandscbe Zaken voorgestelde wets
wijziging, in zake de teekenakten voor het middelbaar onderwijs, 
waardoor in de toekomst het onderwijs voor onze ambachtsnfjvereii 
ten zeerste zal kunnen worden gebaat. 

De voorzitter ontwikkelde in groote trekker, wat de bond heelt 
gedaan om ten behoeve van de inrichtingen voor vakopleiding, 
zoowel aan dag- als avondscholen, waarborg voor vakkennis in 
de teekenakten te verkrijgen, en stelde voor, dat de bood den 
Minister van Binnenlandsche Zaken een adres van dank zal tot-
zenden. Dit voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen. 

Bjj de Inter gehouden bespreking over de nu voorgestelde wets-
regeling bleek, nut enkele leden er hun verwondering over uit
spraken dat het ambachtsonderwjjs ook nu nog niet in de voor
gestelde wijziging met name genoemd wordt. 

Voor de tentoonstelling en het daarbjj te organiseeren congres, 
bjj de vereeniging fabrieks- en banawerksnjjverheid in Den Haag 
in voorbereiding, bleek de sympathie niet groot te zjjn. Men was 
van oordeel dat alles, wat niet kan gerekend worden in direct 
belang van het onderwijs te zjjn, als onnutte aanwassen, rok vnn 
de ambachtsscholen dienen te verdwijnen, en onder deze werden 
algemeen geacht de tentoonstelling te behooreu. Alen stelde zich 
voor ernstig te overwegen op welke wjjze aan dit maar al te 
welig tierend onkruid kon worden paal cn perk gesteld 

De heer J. Temme, te Haarlem, bracht rapport uit voor de 
commissie, die den bond heelt vertegenwoordigd op de algemeene 
vergadering van de vereeniging tot bevordering vau bet am bachts-
onuerwjjs in Drente. Ook de bij die gelegenheid gehouden ten
toonstelling van het werk der leerlingen werd besproken. 

Van het eerelid, de heer H. J. de Groot, in Den Haag, werd 
een telegram ontvangen dut het hom niet mogeljjk was deze ver
gadering bjj te wonen. 

De heer C. Zander, te Zwolle, werd na h.-t aftreden van den 
heer S. I.antioge, te Rotterdam, als bestuurslid gekozen. 

De vergadering duurde van 11 tot O' ï uur en teekende zich 
door groote animo voor alle behandelde punten, waarvan onder
scheiden minder sprekende hier buiten mededeeling kunnen blijven. 

hg het sluiten der vergadering werd door meer dan een der 
aanwezigen betreurd, dat slechts een klein gedeelte der agendii 
kon worden afgedaan, waarop o. a. voor nog te behandelen punten 
voorkwamen: 

1. Het onderwijs in de electro-techniok aan de ambachtsscholen. 
2. Welke vakken zijn buiten het timmeren, meubelmaken, schil

deren, smeden en het machincvak het meest geschikt om op een 
ambachtsschool onder de leervakken te worden opgenomen ? En 
om welke redenen? 

3. Welke zjjn de meest geschikte wegen voor de leden van den 
bond 0111 mede te werken aan het vraagstuk ,leerlingstelsel" onder 
inachtneming van bevordering van opleiding iu de ambachten 111 
het algemeen: 

4. Aan sommige ambachtsscholen is het gebruikelijk zooge
naamde toehoorders voor enkele vakken toe te laten. Wat is duur 
voor en tegen, en zjjn daarvoor afzonderlijke bepalingen noodig 't 

5. Het komt op ambachtsscholen voor, dat kinderen van meer 
gegoeden die school bezoeken. Wat is er voor en wat tegen dat 
bezoeken te zeggen? 

ti. Wat is er voor, wat tegen om pogingen in het werk ts 
stellen een vereeniging van oud-leerlingen van ambach.sscholeu 
in 't leven te roepen? . 

7. Is een algemeen pensioenfonds voor het onderwijzend per
soneel aan ambachtsscuolen gewenscht. Zoo ja, hoe en langs 
welken weg kan dat het beste geschieden? 

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden te Amsterdam. 

TECHNISCHE VAK VEREENIGING. 
A n n u m AMSTERDAM. 

Vergadering ran Woensdag 19 September 1900. 
In deze vergadering deed een der leden enkele mededeelingen 

omtrent een nieuwe wjjze van kolen besparing, waarbij de com
pound en triple-expansieunachine weer werden teruggebracht tot 
een machine werkende met hoogen druk. Bjj deze machine is 
een condensor geplaatst met circulatie en voedingpomp, maar 
geen luchtpomp aanwezig, en wordt het voedingwater op eene 
temperatuur van 115 a 110 graden C. naar den ketel geperst. 

Verder werd de wenscheljjkheid besproken om voor het '1'eelinisJi 
Wcekblaa een reglement te bezitten, en de commissie voor het 
orgaan opgedragen een ontwerp reglement s a m e n te stellen. 

Ook werd besloten bjj bet hoofdbestuur een voorstel te doen, 
om de bjjdragen van heeren donateurs aan do hoofdkas te ver
minderen. 
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MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
De 82ste algemeene vergadering van deze maatschappij werd 

Woensdag 20 September gehouden in het Gebouw voor Kuusten 
en Wetenschappen te Utrecht; zjj was voorbereid door het Be
stuur der Utrechtsche afdeeling, die bij deze gelegenheid haar 
25 jarig bestaan vierde. 

De voorzitter dezer afdeeling. de heer I. H. J. van Lunteren, 
herdacht daarom vóór de opening der vergadering dit jubileum. 
Ieder lid ontving een boekje, waarin de geschiedenis der Utrecht
sche afdeeling zoo zaakrijk mogeljjk wordt geschetst. Natuurlijk 
werd de 25-jarige ook door den voorzitter der maatschappij, den 
heer A. Salm G.Rzn., in diens openingsrede gecomplimenteerd. 
Hij noemde de afdeeling een trouw en aanhankelijk kind der 
maatschappij 0 1 1 bood haar namens de maatschappij een lauwer
krans aan. 

Aan de mededeelingen ontleenen w i j , dat liet aantal leden der 
maatschappij ig toegenomen, terwijl geeu verliezen zjjn te be
treuren. De maatschappij, welke op het architecten-congres te 
Parijs door den voorzitter, den secretaris en een bestuurslid werd 
vertegenwoordigd, beeft aldaar verschillende connecties aange
knoopt. In October a . s. zal in het Bouwkundig Tijdschrift een 
studie vau den heer J . A. Malock Houwer verschijnen, getiteld: 
„Oud-Deventer", waarin talrijke gravures de beschrijving der oude 
architectuur vau Deventer zullen verduidelijken. 

In de commissie voor stemopneming voor de verkiezing van de 
bestuursleden in Mei 1901 werden vervolgens benoemt de heeren : 
Van Lunteren, J. H. Leliman en Hanrath. 

Hierop volgde bespreking van een voorsiel tot wijziging van 
eenige artikelen der wet, overgenomen door hot bestuur der 
maatschappij. De voorgestelde wijzigingen, welke de artikels 2, 
9, 14, 25, z7, 86 en 42 betreffen, werden alle goedgekeurd, die 
van art. 27 met kleino redactiewijziging. 

Vervolgens de vergadering sluitende, vestigde de voorzitter met 
voldoening de aandacht op het feit, dat vele leden der Maat
schappij te Parjjs, naar hij zeide, glansrijk voor den dag geko
men waren. Hjj roemde daarbij bijzonder den beer A. le Comte 
uit Delft, die onder applaus tot eerelid der Maatschappij be
noemd werd. 

Na afloop van de vergadering was er gelegenheid om het 
Museum Kunstliefde, in „het Gebouw" gevestigd, te bezichtigen. 

In den namiddag werd eeu bezoek gebracht aan de hjjna vol
tooide Studenten-sociëteit, aan het aartsbisschoppelijk museum, 
de metropolituun-kerk St. Catharina, het Willielminapark en bet 
Hoogeland met het Stedelijk Museum. Een gemeenschappelijke 
maaltijd i u den Huize S t a p e l k a m p besloot de v e r g a d e r i n g . 

In de vergaderzaal waren eenige bouwkundige teekeningen 
van Van Lunteren, W. de Jong, Krap, Kuyder (allen Utrecht) 
en Weotink (Schalkwijk) tentoongesteld, terwjjl de plateelbakkerij 
„Holland" en de firma Löhrer Hersch (in gebrand glas), beide 
te Utrecht, eenige stalen van hun werk hadden geëxposeerd. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA T E AMSTERDAM. 
1112c- Vergadeiing van Woensdag 2ti Sept. 1900. 

Na opening der vergadering door deu Vico Voorzitter, den 
heer C. W. Njjboff, en lezing der notulen, werd kennis gegeven 
van ingekomen stukken waaronder een schrijven van het Gemeente
bestuur, verzoekende een nieuw lid aan te wijzen voor de deskun
dige commissie, welke rapport uitbrengt over de ontwerpen bestemd 
voor bebouwing van gemeente-terreinen, en zulks ter vervanging 
vnn den heer H. P Berlage die als zoodanig aftreedt en niet 
horkiesbaar is. Hierua hield de heer J. van deu Bosch een 
voordracht over decoratieve kunst en wel meer speciaal over de 
versiering van wanden, plafonds en meubelen. De heer Vauden 
Bosch wees erop hoe in 't algemeen de binnenhuizen verknoeid 
en bedorven zjjn geworden. Wanneer een woning gereed is, wat 
den ruw-bonw betreft, wordt gewoonlijk de versiering van wanden 
aan een behanger overgelaten en worden de meubels veelal aan 
een onbekwaam meubelmaker opgedragen iu plaats zich van 
een samenwerking van architect en decorateur te bewerken. De 
spreker wees erop hoe in 't bijzonder de vlakveraiering toegepast 
dient te worden en dit wel meer dan schilderijen, daar deze 
laatste toch met het begrip waarheid breken, daar zjj op de 
muren, welke zjj bedekken, een valsche diepte geven. 

Spreker wenscht schilderijen in musea te zien en vlak ver
sieringen in het binnenhuis. Spreker wekte ten slotte op tot 
algemeene samenwerking om het mooie en goede tot stand te 
brengen en hierdoor den kunstzin van het volk te ontwikkelen en 
te maken dat kunst voor allen gemeenschap wordt. Na eenig 
debat werd den spreker hartelijk dank gebracht voor zjjn belang
rijke voordracht. 

Hierna wordt overgegaan tot ballotage van nieuwe leden, die 
allen als zoodanig werden aangenomen. Na verkoop van eenige 
oude plaatwerken en tijdschriften wordt de vergadering gesloten 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'T-GKWK.NIIAOF. Naar men verneemt, zjjn al de nog niet be

bouwde terreinen van de Bouwmaatschappij „Duinauwe", tus
schen den Nieuwen Badweg, den Parkweg en iu de 00middellijke 
nabjjheid van het Karhaus en van het station der elect rise he lijn 
Rotterdam—Scheveningen gelegen, verkocht aan een Rotterdam-

scbe combinatie, waarvan aan het hoofd staat de heer P. J . 
Oprei, bouwkundige, thans alhier woonachtig. 

— Op de Rjjksbegrooting voor het volgende jaar worden onder
staande subsidiën voor het onderhoud en de instandhouding van 
historische gedenkteekenen en van gebouwen, die oudheidkundige 
of kunstwaarde hebben voorgesteld, als: voor de kerk te Aalten 
de 4e van 5 termijnen; voor die te Arnhem de 8e van de 9 ter
mijnen der loopende serie; voor de restauratie van de kerk en 
de geschilderde glazen te Gouda de 4e van 10 termijnen, welke 
termijn ditmaal '1500 hooger gesteld is. De termijn voor de 
Groote Kerk te Haarlem is de laatste van de loopende serie, die 
voor de kerk te Hattem de voorlaatste 

De termijn voor de I logelaiidselie kerk te Leiden uitgetrokken, 
is de voorlaatste; die voor de St. Servaaskerk te Maastricht de 
laatste dor loopende serie; die voor O. L, Vrouwekerk aldaar de 
3e van 7 termijnen; het bedrag voor den toren van Rlienen uit
getrokken, strekt tot geheele afdoening der ondersteuning, toege
zegd tot herstelling van de schade door hemelvuur veroorzaakt. 
Ten einde de begrooting niet te bezwaren, is de beslissing der ten 
vorigen jare geopperde vraag om de herstelling uit te strekken 
ook tot het overige gedeelte van dit schoone monument voor-
loopig aangehouden; voor de reparatie der geschilderde glazen 
ts Do Rijp en voor het stadhuis te Sluis zijn thans de laatste 
termjjnen der loopende serieén uitgetrokken. 

De N. H. kerk te Wilsum bjj Kampen is een kleingebouw.dat 
om zjjn hoogo oudheid — liet is voor een groot gedeelte auterieur 
aan de Xle eeuw — zeer merkaardig als specimen der vroegere 
architectuur in ons land, en verdient behouden te worden; thans 
wordt te dezer zake een nader subsidie uitgetrokken. Hot subsidie 
voor de kerk te Zutfen is het tweede van de thans loopende 
serie van 10 termjjnen. Voor de kerken te Moersum en te Roldui
en voor den toren te Uriel 1 c worden thans geen subsidiën meer 
gevraagd. 

— Op de bogrooting van Binnenlandsche Zaken zjjn geldon 
aangevraagd voor de herstelling van eenige lokalen van hot 
Prinsenhof te Delft, onlangs door de gemeente ter beschikking 
der Regeering gesteld en voor de herstelling van den klooster
gang van St. Marie te Utrecht (Me eeuw), waarvan thans eene 
onmogelijke, in lateren tijd daarop geplaatste verdieping kan 
worden geamoveord. 

Eveneens wordt geld gevraagd voor de N. II. kerk te Rheden, 
die volgens een aan de zuidzijde nog aanwezigen gedenksteen uit 
het jaar 1105 dagteekent, terwjjl de toren uit de \I Ie eeuw stamt. 

— De fabriek „Rozenburg" alhier opent half November een 
magazijn op de Place de 1'Opéra, te Parijs. 

— B. en W, hebben gunstig prneadvios uitgebracht op het ver
zoek van de „Vereeniging voor Fabrieks- en Hamiwcrksnijver-
heid". om / 1000 subsidie voor hnar tentoonstelling van ambachts-
en teekenonderwijs voor werklieden in Nederland, 

AMSTERDAM. Het Damrak schijnt allengs een geheele gedaante
verwisseling te ondergaan. Reeds verschillende huizen zjjn geheel 
vernieuwd en wij vernemen, dat wederom een zestal perceelen 
zjjn aangekocht om ze door nieuwe gebouwen te vervangen; een 
en ander wordt in verband gebracht met de stichting der nieuwe 
Beurs. De winkel van Amerikatnsche orgels zal met 2 aangren
zende perceelen gesloopt en tot een groot magazijn verbouwd 
worden; de perceelen No. 77, 78 en 7!) zjjn voor t 240,000 aan
gekocht voor de Algemeene Mjj. van Levensverzekering en zullen 
ook verbouwd worden tot één groot pand. 

— De boekhandelaar R. W. P. de Vries iu de Warmoesstraat 
zal Donderdag 4 October en twee volgende avonden veiling houden 
van de werken, nagelaten door den beer A. X. Godefroy, architect 
te Amsterdam. 

Deze fraaie bibliotheek omvat voornamelijk werken over archi
tectuur, waarbjj kostbare en zeldzame boeken; over kunstgeschie
denis waarbij vele pracht- en plaatwerken. Voorts vaderlandsche 
geschiedenis; historie en plaatsbeschrijving van Amsterdam;lite
ratuur, muziek, historieprenten en portretten, gravures, instru
menten enz. Bijzonder bclangrjjk is nog de atlas van Amster
dam, waarbjj geheele reeksen met afbeeldingen van kerken, ge
stichten, enz. 

Kijkdagen zgn Dinsdag en Woensdag 2 en 3 October. 
— De Vereeniging van Nederl. StecDfabrikauten zal een adres 

zenden aan de Tweede Kamer om instemming te betuigen met 
bet adres van Mr. P. J. G. van Diggelen te Zwolle betreffende 
de wensc belijkheid tot afsluiting en gedeeltelijk drooglegging der 
Zuiderzee. 

— Men schrijft uit Amsterdam in het i'treclitsch Dagblad: 
_Ik vrees dat er over een halve eeuw niet veel meer over zal 

zgn van het onde Amsterdam, zooals schilders niet alleen, maar 
vreemdeling en stadgenoot, die op karakter prijs stellen, het waar-
deeren. Stuk voor stuk v e r d w i j n t . Onde gebouwen worden gesloopt 
en maken plaats voor nieuwe, soms mooie, meestel zoo-zoo of 
lcelijk, steeds niet-passendc in dc /.evend'eeuwsche omgeving. 
Grachten worden gedempt en in plaats daarvan worden ,boule
vards" aangelegd, natuurlijk met dc breedte-afmeting van de voor
malige grachten, waarvoor de hnizen aan den kant niet zgn be
rekend, en met pieterige pruikeboompjes en desolate, stoffige en 
met papieren en vuilnis woest befladderde steenvlakten. 
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Het gerucht gaat, dat eerlang weer een van onze mooiste 
grachten, de Reguliersgracht met baar typische kijkjes en hooge 
bruggen zal worden gedempt. De Vijzelstraat en de Vt rechtse be
straat kunnen bet verkeer niet meer op. 

Verkeer en hygiëne schijnen tot dit vandalisme te drijven. De 
hygiëne schjjnt meer te zgn gebaat met bet eeuwigdurende stof-
gevaar van de gedempte i | nasi-boulevards, geljjk de Nieuwezgds 
Voorburgwal, dan met de intermitteerende grachtmiasmen. En 
het verkeer eischt dringend zulke ruimten als die ellendige, uit 
haar verband gerukte straat, waardoor men vaak een kanon zou 
kunnen afschieten zonder ander gevaar dan voor de ruiten van 
de huizen. 

BOTTERDAM. Het koninklijk Instituut van Ingenieurs houdt Za
terdag 6 October des voormiddags te 10] uren zjjne vergadering 
in de Diergaarde alhier. Na het doen van mededeelingen en 
voorstellen. worden voordrachten gehouden, als door het raads
lid G. J. de Jong over de havenwerken van Rotterdam; door 
het raadslid F. W. Hudig over de Holland-Amerika ljjn; door 
bet lid M. Sissingh over de stedelijke watergasfabriek en door het 
lid N. C. Vogel over de stedelijke drinkwaterleiding. 

Door de zorgen van eene regelings- en feestcommissie zjjn de 
volgende schikkingen getroffen tot veraangenaming van deze bij
eenkomst. 

12̂  uur. Dejeuner aan boord der „Statendam", aangeboden 
door de Holland-Amerikaljjn , na afloop waarvan dit stoomschip 
bezichtigd zal worden 

2 uur. Bezichtiging der Havenwerken of bezoek aan de stede
lijke watergasfabriek en do drinkwaterleiding. 

ti uur. Gemeenschappelijke maaltijd in het Hoofdgebouw der 
Diergaarde. 

S-HKRTOGÉNBOSCH. in eene buitengewone algemeene vergade
ring, gehouden door de vereeniging van bureel-ambtenaren van 
den Rijkswaterstaat, werdeu in de plaats van de bestuursleden, 
die aan de beurt van aftreden waren, gekozen do heeren A. J. 
van den Berg, voorzitter; H. G. Th. Kiehl, onder-voorzitter; J. 
J. Thoolen, secretaris; J . F. L. Stroebei, penningmeester; J. G 
•Soeter, plaatsvervangend lid. Een adres aan de Tweede Kamer 
eer Staten Generaal is vastgesteld, waarbij op verbetering van 
positie wordt aangedrongen. 

HmXMOAD. In bet nabjj gelegen Lierop Onstond vóór eenige jaren 
een barst van ODgeveer 33 cM in de torenklok, die van bet jaar 
1509 dagteekont en in den omtrek hekend stond om baar wellui
dend en zwaar geluid. 

Na vele jaren huiten gebruik geweest te zijn, is deze klok 
thans hersteld door don Belgischen werktuigkundige C. L. Teir-
linck, en wel zoodanig, dat zjj haar vroegeren voilen klank weer 
geheel heeft teruggekregen. Deze bewerking, welke reeds in 
verschillende landen op MO klokken is toegepast, geschiedt volgens 
een eigen vinding van den heer Teirlinck. In ons land werden 
door hem o. a. klokken hersteld te Aardenbprg, Geldrop, Ouden
bosch, Schiedam, Waorooy, Oud-Zevenaar, enz. 

EDAM. Op de alphabetiscbe voordracht voor de betrekking van 
directeur der gemeentelijke gasfabriek alhier, zjjn de heeren ü . 
Olthnis te Hoorn, S. Rjjkes te Hilversum en P. D. Spruijt te 
Maarssen geplaatst. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den Waterstaat in Ned.-Indië is: 
gep laats t in de residentie Rembang, de opzichter 3c kl. J . 

B, Teuret; 

t o e g e v o e g d aan den chef der irrigatie-afdeeling Brantas 
met Kasri als standplaats, de opzichter 3e kl. W. P. Bloem ; 

benoemd tot ingenieur Se kl. de aspirant-ingenieur Th. van 
der Kaaden; 

b e p a a l d dat de opzichter le kl. W. J . van de Graaft' in de 
residentie l'reanger-regentschappen geplaatst blijft; 

o v e r g e p l a a t s t naar bet gouvernement Sumatra's West
kust, de opzichter le kl. J. K. O Fehr; 

verleend een jaar verlof aan den opzichter2e kl. J. Brouwer. 
— Hjj de exploitatie der staatsspoorwegen op Java zjjn: 
benoemd tot aspirant-ingenieur, C. A. E van Leeuwen, thans 

ter beschikking van den directeur der burgerl jjke openbare werken; 
tot opzichter 2e kl., de opzichter 3e kl A. B. ('. Kolmus; tot 
opzichter Se kl., de tijdelijke opzichter 3e kl. bjj den aanleg van 
staatsspoorwegen, J. B Tanret en de tijdelijke opzichter bjj den 
waterstaat W. P. Bloem. 

— Bjj ministerieels beschikking is met ingang van 1 October 
1900, benoemd tot adspirant-ingenieur der telegraphic A. A.Oosting, 
civiel-ingenieur te Assen. 

— Bij ministerieels beschikking zjjn, met ingang van 1 October 
1900, benoemd tot adspirant-opziebter der telegraphic J . Rasker 
te Groningen, G. de Noo te 's Greveldoin-Capelle, J. A. Roborgh 
te Vught, J. E. de Vries to Zwolle, J . van Hamburg te's-Graven
hage en F. W. Hors ting te Nijmegen. 

— De heer J . H. Bosch, stationschef to Amersfoort is. onder 
intrekking zijner benoeming tot chef van den tramdieost Nijkerk— 
Ede, benoemd tot inspecteur hij de Nederland-che Ccntraul Spoor
weg-maatschappij. 

— De Gemeenteraad te Groningen stelde in handen van B. en 
W. het adres van den hoer R. Reijnders Si., houdende verzoek 
hem met ingang van den ln April 1901 eervol ontslag te ver
leenen uit de betrekking van ingenieur der stadsvenen en van dien 
dag af hom pensioen toe te kennen. 

— Te Deventer werd in de zitting van Maanda? jl benoemd 
tot gemeentebouwmeester de heer W. F. D. Schaap, adjunct
directeur der gemeentewerken te Arnhem. 

— Tot schrjjver-teekenaar bij bet hoogheemraadschap Delfland 
is benoemd de heer A. \V. de Bode, opzichter te Zwolle. 

— De heer K. de Kat, vroeger uit Delft, laatstelijk ingenieur 
bjj de goudmijnen in Transvaal, is benoemd tot adjunct-ingenieur 
hjj do Staatsspoorwegen te l'trecht. 

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

INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAK/EREENIGING , 
MARNIXSTRAAT 360 , AMSTERDAM 

2 Bouwk. teek., 20 en 21 j . , ongeh., / 70 en f 70. 
2 Bouwk. opz., 25 en 52 j . , geh., ± ƒ65 en ± / T l 5 . 
4 Opz.-teek, 22, 24 en 25 j . , engeh., 31 j . en geh., 

/ 6 b , / 75, / 8 0 en / too. 
2 Werktuigk. teek., 20 en 22 j . , ongeh., ± / 50, en / 60. 
1 Werkt, electr., 29 j . , ongeh., / 75. 
1 Construct-werkt, 37 j . , ongeh., / 90 a / 100. 
1 Mont, van landb. werkt , 30 j . , geh., minst. ƒ 9 0 . 

MOZAÏEK DE BRIARE van on verslijt hare jLavaNteen, 
, in meer dan «luizend ver»eliillende kleuren 

wordt in kleine, glanzende steentjes van een • c.M. en kleiner gegoten, en evenals Italiaansche La i'a~ttioza'iek, 
in duizenden verschillende kleuren geleverd voor muur dee oratie, maar ook voor vloeren, die veel harder 
zijn dan natuurlijke steen en alle gebrande mozaïeksieen of tegels, terwijl de prijzen aanmerkelijk lager 
en de kleuren veel mooier zijn dan deze. 

De eoupoles aam de WANDEL PI EB te SCHEVENINGEN zijn mei Mozaïek de Brian bedekt. Ornamenten en 
Inscriptie i Gebouw HELIOS, S/iui. Amsterdam. Bij aanvrage geilere men de mate» lieftt met schetsen te zenden aan 

T11KO». FER». BIKKHOKST. Haarlem. 

Verse h e 11 e n: 

Iets over 

Prijs ƒ 5 . - . 

Verkrijgbaar bij den schrij?er 

J.H. DE GROOT, 
Bosboom-Tousgaintstrdat 28, 

AMSTEMtUAM. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT t Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 150 De Itu.v terkade, A M S T E R D A M , Filiaal: 80 Kokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., to Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van tompUet* Badinrichtingen. —Ptivaat-lmichtingen. — 

Shanks Closets zijn nog niot overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeten Badkuipen. — 
Close/s, IVaschlalels, Urinoirs enz. — V K K U' A K M l X U en V E N T I L A T I E . 

Belast zich met de p l a a t s i n g en inrichting in geheel Nederland. Zeer coucurreerende prgzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

Tor drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Fat Vaderland". 

REDACTÜUK : F. W. VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, zdeScBuytttraat .02, V Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland I Advertentie, van , tot 6 regels '^^^^^J^^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ B » ! r & bij opgave van 
lijke nummers bij vooruitbetaling met plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat ƒ0.15.

 1 plaaisirKen, slechts tweemaal gerekend. 

plein treffen wij de kleine kerk San Domenico aan, 
die als bouwwerk niet merkwaardig is, doch om ccn 
der zeldzame altaarstukken van Benozzo Gozzob wel 
een bezoek verdient. De schilder heeft hier de kruisi
ging voorgesteld. De achtergrond wordt gevormd door 
een uitvoerig behandeld landschap. Op den voorgrond 
zi jn talrijke personen aangebracht, die bli jkbaar por
tretten moeten wezen. Het belang van de schilderij 
schuilt voornamelijk in dit bijwerk. 

A a n bet einde der straat, waar de brug over de Arno 
begint, liggen de Loggie dei Banchi, door Buontalen-
ti in 1605 gebouwd. Deze hal, mei vertrekken daarbo
ven, is een fraai voorbeeld van dien eigenaardigen Re-
naissance-stijl, welke aan den baroktijd voorafging. 
De vormen zijn breed en kloek, de klassieke voorbeel
den werden gevo lgd, en van de gr i l l igheid van later 
bespeurt men nog slechts weinig. 

O p de brug heeft men een fraai gezicht. De kaden 
van de Arno, met borstweringen voorzien, strekken 
zich naar beide zijden uit, en onwillekeurig denkt men 
aan den Amstel te Amsterdam. Maar geen enkele boom 
geeft afwisseling door zijn groen ; fel blakert de zon 
op de witte huizen. Traag gaat het gele rivierwater 
zeewaarts. 

A l s men de brug over is, krijgt de stad een ander 
karakter. De V i a del Borgo toch heeft aan beide z i j 
den de galerijen, die een der eigenaardigheden van 

talie zijn. Hier trekt de kerk San Michele de aan-

R E I S H E R I N N E R I N G E N 
DUOR 

A . W . WEISSMAN. 

V. 
P i s a. 

Pisa doet aan Enkhuizen denken. A a n de Arno zoo
wel als aan de Zuiderzee vindt men een stad van aan
zienlijken omvang, vroeger door zeevaart bloeiende, 
vermaard door de heldhaftigheid barer inwoners, doch 
nu tot onbeduidendheid gedaald, en alleen bezocht om 
de geclenkteekenen van het verledene. Slechts de spoor
weg geeft beiden nog een station met druk verkeer ; 
de bewoners der Toskaansche stad hebben daar al even 
weinig voordeel van als die der Noord-I l o l landscbe. 
De twee steden hebben alleen in het midden nog een 
aaneengesloten bebouwing; de buitenwijken zijn 
slechts tuinen, aangelegd ter plaatse waar vroeger hui
zen stonden. Te Enkhuizen zoowel als te Pisa is de 
hoofdkerk op een afgelegen plek in het noordwesten 
gebouwd. 

Maar bij zooveel overeenkomst is er toch nog weer 
verschil. Men bemerkt dit aanstonds als men zich op 
weg begeeft om de gedenkteekenen, die op de Piazza 
del D1101110 bijeenstaan, te gaan bezien. De hemel van 
Ital ië is blauwer dan die van Hol land . Het rood en 
bruin van den gebakken steen maakt een gansch an
deren indruk dan liet wit en grijs van marmer en pleis
terwerk. 

O p de Piazza Vit tor io Emanuele bevinden zich ver
scheidene, hotels en koffiehuizen, die door de nabijheid 
van hel spoorwegstation voor den reiziger, die slechts 
korten ti jd te Pisa denkt te vertoeven, zeer geschikt 
zijn gelegen. Van dit plein loopen twee straten noord
waarts. 

W i j volgen de V i a Vi t tor io Emanuele. V l a k bij het 

dacht. Z i j schijnt uit de elfde eeuw afkomstig, en is 
een basiliek, wier beuken door antieke zuilen geschei
den worden. Onder het koor bevindt zich een krocht, 
die met haar korte zuilen en ruw behakte kapiteelen 
vermoedelijk in den t i jd der Longobarden werd g e 
bouwd. 

De gevel dezer kerk, geheel met afwisselend licht 
en donker gekleurd marmer bekleed, is bijzonder 
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merkwaardig. l i e t benedendeel, geheel vlak en van 
drie rondboog-portalen voorzien, schijnt uit de elfde 
eeuw afkomstig. Het bovendeel echter, met arcades, 
die in drie verdiepingen op elkander volgen en die zich 
naar de schuinte der daken richten, is vermoedelijk uit 
de 12e eeuw. De gevel werd gerestaureerd, wat zeer te 
betreuren valt. Pisa maakt in zooverre een uitzonde
ring op de andere Italiaansche steden, als het een 
vruchtbaar arbeidsveld voor restaurators gebleken is. 
De vele Engelschen, die hier des winters genezing van 
borstkwalen komen zoeken, hebben de restauratie-ma
nie naar het zuiden doen overslaan. 

Door de V i a del Monte komen wij nu op de Piazza 
dei Cavalieri . Di t plein ontleent zijn naam aan de rid
derorde van Santo Stefano, die docr Cosimo de' Me
dici werd gesticht. H e l marmeren beeld van den stich
ter der orde, door Giovanni da Bologna, staat op het 
plein. De hertog is in volle wapenrusting voorgesteld. 

De Chiesa dei Cavalieri aan Santo Stefano gewijd, 
werd- van 1505- 1596 gebouwd. De kerk bestaat uit 
één beuk met zijkapellen. 

Het interieur maakt een rijken indruk door de reus
achtige schilderijen van de zoldering. Ze zijn door 
17e ecuwsche meesters gemaakt, en hebben een bijzon
der decoratief karakter. 

De Piazza dei Cavalieri dankt haar faam aan den 
„hongertoren", waarin l ' g o l i n o della Gherardesca met 
zijn kinderen en zijn neven den dood vond. Dante 
heeft deze gebeurtenis in de 33e zang van zijn Inferno 
herdacht. Van den toren echten is niets meer te zien. 
Slechts wijst men u een deur, die daarheen zou geleid 
hebben. 

O p het plein komt een straat uit, die naar de kerk 
San b rediano leidt. Zi j is e e n basiliek uit de elfde 
eeuw, wier gevel met arcaden versierd werd. Deze ar
caden vormen echter geen galerijen, zooals bij vele an
dere kerken te Pisa, doch nissen. Een eigenaardigheid 
van den gevel zijn ruitvormige verdiepingen, met in
legwerk van verschillend gekleurd marmer gevuld. 
De afwisseling van kleur in de verschillende lagen 
ontbreekt hier evenwel. 

l iet groote paleis, waarin de hoogeschool gevestigd 
is, ligt wat verder dan de kerk, in dezelfde straat. De 
stijl is die van het laatst der 15e eeuw; de binnen
plaats wordt door een galerij, die op Jonische zuilen 
rust, omgeven. Het geheel herinnert aan de Florentijn-
sche werken van dien ti jd. 

Een zijstraat, de V i a 1 'Arancio, leidt naar de tame
l i jk breede V i a Santa Maria , die op de Piazza del Duo-
1110 uitkomt. Het plein heeft kolossale afmetingen en 
bestaat uit rechthoekige grasperken, die de gebouwen 
een eigenaardige omlijsting geven. De achtergrond 
wordt gevormd d o o r de Monti Pisani. In het midden 

- staat de kathedraal, links de doopkapel, rechts de ver
maarde scheeve toren. Het Cainpo Santo schuilt ach
ter tleze gebouwen weg. 

Klaagde Ruskin reeds, dat men de doopkapel, door 
haar te restaureeren, bedorven had, nadat hij, doch te
vergeefs, zijn stem verhief, werden ook de kerk en dc 
toren duchtig onderhanden genomen. Wanneer iemand 
nog meenen mocht, dat gebouwen, op deze wijze be
handeld, aan kunstwaarde winnen, dan zal een bezoek 
aan Pisa hem tot andere gedachten brengen. 

De westelijke gevel der kerk is te bekend, dan dat 
ik haar zou behoeven te beschrijven. Haar benedendeel 
heelt de nissen van San F rediano, terwijl boven de ar
cades van San Michele zijn aangebracht. E e n verras
sing waren mij de bronzen deuren, die in 1(102 voltooid, 
relicts van Giovanni da Bologna vertoonen. De tafe-
reclen zijn aan het Nieuwe Testament ontleend, en heb

ben een zinnebeeldige beteekenis, die door Latijnsche 
opschriften wordt verduidelijkt. De Vlaamsche mees
ter heeft den relief stijl goed volgehouden. Vooral de 
behandeling van het naakt is bewonderenswaardig. 

Een bron/en deur uit de 12e eeuw bevindt zich in 
den oostelijken muur van het zuider transept. Ook 
hier zijn voorstellingen uit het Nieuwe Testament aan
gebracht, en het is wel interessant, die met de vorige 
te vergelijken. Het 12e ecuwsche werk is natuurlijk vrij 
onbeholpen, doch het heeft iets naïefs, wat de andere 
deuren missen. 

Bij deze deur, die de gewone toegang tot de kerk 
vormt, ziet men cen gedenksteen, waarop in gouden 
letteren den lof van Cavaliere Bruno Scorzi wordt ver
kondigd, omdat hij de ziel van de restauraties is ge
weest, die de Pisaansche gebouwen ondergaan hebben. 
Was Ruskin reeds verontwaardigd, toen met het Bap
tisterium een tamelijk bescheiden begin werd gemaakt, 
hij zou woedend geweest zijn, had hij de gebouwen in 
hun geheel vernieuwden toestand kunnen zien. K a p i -
teelen en ornamenten vooral, hebben het bij het restau
ratie-proces moeten ontgelden. 

Eer wij binnengaan eerst een woord over het uit
wendige der kerk. Voora l wordt de aandacht getrok
ken door den ovalen koepel boven het kruis, die wel
licht Oudshoorn ertoe gebracht heeft, zijn Paleis voor 
Volksvl i j t met cen soortgelijk sieraad te bekronen. De 
koepel te Pisa is veel steiler dan die te Amsterdam, en 
heeft daarom een bevalliger silhouet. Maar de plaat
sing is wat vreemd, en toont, dat de Romaansche 
bouwmeesters met zulk een koepel nog verlegen waren. 

De ongelijke hoogte van hoofdlieuk en krttisbeuk 
maakte de oplossing niet gemakkelijker. Men heeft 
den trommel uil het lage kruisbeukdak doen beginnen 
en het dak van den hoofdbeuk daartegen aan laten 
loopen. Het is duidelijk, da l de kerk in verschillende 
tijdperken moet zijn gebouwd. De tijd ontbrak mij 
echter daarnaar cen grondig onderzoek in te stellen ; 
de handboeken gaven geen licht. 

Wanneer men de kathedraal, van het zuidwesten bi j 
voorbeeld, beziet, dan trekt het de aandacht, hoeveel 
rijker de westelijke gevel behandeld is dan de overige 
gevels. W e l is hij constructief met de andere goed in 
overeenstemming, doch hij is toch als iets, dat op zich 
zelf staat, ontworpen en uitgevoerd. In het bijzonder 
de inlegwerken van verschillend gekleurd marmer 
geven aan den gevel met zijn vier booggalerijen een 
onjrewonen rijkdom. 

Bij het binnentreden wordt men getroffen door de 
heldere verlichting van het interieur, zoo afstekende 
bij de schemering, die de Romaansche kerken van het 
noorden kenmerkt. De aanleg is grootsch. Naast den 
hoofdbeuk zijn aan beide zijden twee zijbeuken ge
maakt, met galerijen daarboven. Ook boven de zijbeu
ken van het transept zijn galerijen aangebracht. A n 
tieke zuilen van graniet, met composiet kapiteelen 
schragen de bovenmuren, die uit afwisselende lagen 
van zwart en wit marmer zijn opgetrokken. 

De kerk is nimmer overwelfd geweest. In de if>e 
eeuw is het dak verbrand, en toen door een nieuw ver
vangen, waaraan een houten caisson-plafond werd ver
bonden. In de koornis heeft Cimabuc in 1304 een mo
zaïek op gouden grond geplaatst. Christus, een ernsti
ge figuur, staat daar tusschen Maria en Johannes de 
Dooper. Daarboven schilderde Domenico Ghirlandajo 
eenige fraaie engelen. 

De kerk is rijk versierd. Daar de brand echter veel 
vernield heeft, zoo is het meeste, wat men thans ziet, 
uit de 17e en 18e eeuw afkomstig. Tegen een der kruis-
pijlers hangt eene schilderij van Andrea del Sarto, de 
IT. Agnes verbeeldend. Gel i jk meestal, ziet men ook 

hier weder de bekende trekken van 's meesters schoone 
echtgenoote. De schilderij heeft geleden, doch behoort 
onder de goede werken van Andrea. De Madonna van 
Pierino del Vaga, die hiertegenover hangt, herinnert 
aan de manier van Raffael . 

De lamp, wier slingeringen Gal i le i tot de ontdek
king der slingerwetten aanleiding gaf, ziet men ook 
hier hangen. Afgescheiden van bare waarde als ge
denkstuk bezit zij ook groote kunstwaarde. Vincenzo 
Possenti heeft haar in 1583 van brons gemaakt. Z i j be
staat uit drie ringen, waarvan de bovenste en kleinste 
door vier rijkbevverkte consoles aan de beide andere, 
die onderling door kruisen verbonden zijn, is vastge
maakt. Vie r prachtig gemodelleerde engeltjes onder
steunen den middensten ring. Iedere r ing is door bla
kers omgeven; van iedere blaker hangt een vlak 
schaaltje aan drie kettinkjes af. In deze schaaltjes wer
den voorheen kleine olielampjes geplaatst. 

Het koor is van een manneren hoofdaltaar uit de 
iSe eeuw voorzien. Belangrijker dan dit werkstuk ;'.i|n 
de daarachter aanwezige koorbanken, die met verseiiil-
lende hout- en metaalsoorten ingelegd, tot de beste 
voortbrengselen van Giul iano da Majano behooren. 

A a n lieide zijden eindigt het transept in een nis. De 
zuidelijke bevat het altaar van San Ranieri, den pa
troon der stad, en is met veelkleurig marmer, in den 
trant der 18e eeuw, versierd. 

Tegenover de kathedraal verheft zich het Baptiste
rium, waar alle kinderen van Pisa gedoopt worden 
Het gebouw is rond, en in den Romaanschen t i jd be
gonnen. Boven doet zich echter de invloed der Golhiek 
reeds geiden. Het koepeldak is met lood bekleed, eil 
eindigt in een gesloten lantaarn van zeer zonderlingen 
vorm, die door een beeldje van Johannes de Dooper 
wordt bekroond. Zooals ik reeds zeide, is ook dit ge
bouw gerestaureerd en wel zoo, dat het oude karakter 
verloren ging. 

Toen ik de doopkapel binnenkwam, zat daar een 
vrouw met cen allerliefst meisje en den peetvader en 
moeder te wachten, totdat de priester verschijnen ZDU, 
die de doop moest toedienen. Van liet groote achtkan
te bekken, dat in het midden van het Baptisterium staat 
en met marmer overal is ingelegd, werd geen gebruik 
gemaakt Een klein bekken, op den rand geplaatst, 
waarin uit een ketel lauw water werd geschonken, deed. 
dienst om de kleine Maria Antonielta te doojien. 

Naast de groote doopvont staat de vermaarde pre
dikstoel van Niccolo Pisano. Omtrent het leven van 
dezen kunstenaar is niet veel anders bekend, dan cat 
bij omstreeks 1206 geboren werd en in 1280 nog leef
de. De voorbeelden waarnaar hij werkte waren een an 
tieke sarcophaag, met de sage van Hippolytos versierd 
en een vaas, waarop reliefs, aan den eeredienst van 
Bacchos ontleend, zijn gelieiteld. Deze twee Kunstwer
ken worden nog in het Cam po Santo bewaard. Te Pisa 
waren in de twaalfde eeuw reeds vele bekwame beeld
houwers werkzaam, die niet slechts in marmer, maar 
ook in brons arbeidden. NiccolO zal dus waarschijnlijk 
zijn opleiding aan hen te danken hebben gehad. 

De predikstoel is het eerste werk van den meester. 
H i j wordt door zeven zuilen gedragen en de borstwe
ring is met v i j f reliefs versierd, die de Boodschap aan 
Maria, Christus 'geboorte, de H . Drie Koningen, S i 
meon in den Tempel, de Kru i s ig ing en hel Laatste 
Oordeel voorstellen. Het zijn in het bijzonder de drie 
eerstetafereelen, die van antieken invloed spreken. De 
beide laatste, die niet aan voorbeelden uit de oudheid 
konden worden ontleend, omdat de onderwerpen van 
geheel afwijkenden aard zijn, hebben een ander karak
ter. Waar het mogelijk was heeft Niccolo de figuren 

der antieke reliefs ongewijzigd in zijn werk overgeno-
man. Zoo werd de priester van Bacchos tot Simeon ; 
Phaedra deed dienst als Maria , terwijl ook de andere 
figuren naar oude gevolgd werden. Met deze reliefs is 
de Renaissance begonnen. 

Tot de eigenaardigheden van het Baptisterium be
hoort zijn echo. De koster fluit eenige harmonisch op 
elkander volgende tonen. Het doorklinken doet een 
vol ledig actoord ontstaan.' . . 

Hel meest bekende gedenkteeken van Pisa is de 
scheeve toren, die aan de oostzijde cler kathedraal om
hoog rijst. Dat de helling opzettelijk gemaakt zou zijn, 
zooals wel eens beweerd wordt, geloof ik niet. B l i j k 
baar heeft het gebouw door verzakking zijn ongevvo-
nen stand gekregen. Want als men den toren beklimt 
ziet men waterafleidingen, die oorspronkelijk het wa
ter naar buiten moesten brengen, door de hell ing het 
tegenover gestelde doen. E n dit kan toch door geen 
verstandig bouwmeester zoo gemaakt zijn. 

Ruskin laakte de gelijkheid der zes rijen van boog
galeri jen, die den toren omgeven. E n inderdaad is 
daardoor cen hinderlijke eentonigheid ontstaan. O o k 
dc vlakke afsluit ing van boven is niet moei. 

Het aardigste zijn de ruitvormige marmer-mozaïe
ken in de benedenste nissen. E r liggen geen vloeren in 
den toren. A l s men dus benetien staande omhoog zier, 
clan is liet alsof men in een grooten stoomschoorsteen 
staat. Gal i le i heeft dan ook binnen in den toren zijn 
beroemde proeven genomen. Boven in den toren han
gen zeven klokken, die tijdens mijn bezoek allen ge
luid werden, omdat een der kapittel heeren was gestor
ven. De tonen zijn die van een gamma. De klokken 
werden, blijkens hare opschriften, iri het laatst der 13e 
eeuw gegoten 

ïr»-r» 
Zonderl ing is het, dat men den toren niet alleen mag 

bestijgen. Toen ik mij dan ook aanmeldde, kwam er 
dadelijk iemand op mij af, die tegen betaling van 20 
centesimi als tweeden man wilde niedegaan. 

Men heeft boven een prachtig uitzicht. Pisa ligt ge
heel in het groen. Noordeli jk van de stad beginnen de 
blauwe liergen en aan de westzijde is de Midde l l and -
sche zee een schitterende streep aan den horizon. 

(Wordt vervolgd.) 

N I E U W E K U N S T . 
In de laatste (October) aflevering van het Duitsche 

tijdschrift Decorative Knust worden eenige drijfwer
ken van F . Zwol lo en eenig zilverwerk van Hoeker en 
Zoon, beide Amsterdamsche firma's, afgebeeld. Daar
bij vindt men de volgende beschouwingen, die wij zoo 
goed mogelijk in de Xecierlandsche taal hebben over
gebracht. 

„Stijl is eigenlijk ras. Menigeen noemt datgene, 
waarin hij st i j l ziet, iets wat ras heeft. Overal , waar 
door gelukkige vermenging en afzondering een ras 
ontstond, dat voor Iteschav ing vatbaar is, zullen zich 
ook vormen ontwikkelen, waarin men de eigenaardig
heden van dat ras zich ziet weerspiegelen." 

„Men kan di t verschijnsel waarnemen bij alle vol 
ken, die een afgesloten geheel vormen. W i j zien het in 
onzen l i j d bij het meerendeel cler Germaansche stam
men ; het hangt nauw samen met hun eenheid en met 
de kracht die hen als volk bij elkander houdt." 

„Bijzonder duideli jk toont zich dit in het vasthou
dende Ho l l and , waar zich in weinig t i jd een bouwkunst 
en een toegepaste kunst ontwikkeld hebben, wier eigen
aardigheid niet slechts berust op den invloed cler over
levering, maar ook bl i jk geeft, dat zij het gev o lg is van 
een smaak ,die algemeen gehuldigd wordt." 

„Het kenmerk van de vormen die toegepast worden 
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is, dat zij de samenstelling duideli jk laten zien. De 
wijze van werken regelt zich naar de eigenschappen 
der grondstoffen. In de versiering merkt men een 
zekere nuchterheid op ; zij bestaat in den regel uit zeer 
eenvoudige meetkundige vormen, dikwij ls ietwat stijf. 
De stevigheid is tot zwaarmoedigheid geworden, de 
omtrekken zijn zuiver en scherp. Hier en daar is de in
vloed der koloniën merkbaar." 

„Deze eigenaardigheden zijn gunstig, waar het de be
werking van metalen geldt. E n hierdoor verklaren wij 
ons, waarom juist de drijfwerken op de Nederlandsche 
afdeeling te Parijs zoo de aandacht trekken." 

„Doch terwijl door deze eigenaardigheden in de be
werking der metalen de volmaaktheid bereikt wordt, 
hebben zij op de meubelmakerskunst een minder gun
st i gen invloed. De Nederlandsche meubelen zullen 
menigeen niet zoo goed bevallen. Maar zij spreken van 
één zelfden geest, die het geheele volk bezielt. Hier is 
ontwikkeling mogelijk, omdat niemand op zich zelf 
staat, doch ieder zijn steentje w i l aandragen." 

A l s Nederlanders kunnen wij fier zijn op zulk een 
oordeel over het werk der onzen. Al leen die „nuchter
heid" en „stijfheid" zijn wat zwaar te verduwen. Ook 
dat ons eens zoo vrolijke ras nu tot „zwaarmoedigheid" 
verviel, is minder aangenaam om te hooren. De Dui t -
scher heeft echter den spijker goed op den kop getrof
fen. 

O P S C H R I F T E N V A N K L O K K E N . 

Men leest in Amsterdamsche bladen i 
„De bengel voor de nieuwe beurs is gisteren de stad 

binnengehaald en voorloopig op het bouwterrein ge-
plaats om, als de klokketoren voltooid zal zijn, om
hoog te gaan. De bengel weegt 1900 K G . , is versierd 
met liet Amsterdamsche wapen en draagt het op
schrift : „Ik luid voor den handel van d'Amstellanden". 
In den rand staat buitendien gegrift: „Petit & Fritsen 
me fuderunt", wat zeggen wil „Petit & Fritsen (te Aar -
Ie Rixtel bij Helmond) hebben mij gegoten". 

Wie dit fraaie opschrift bedacht heeft, staat er niet 
bij. Het gebruik 0111 klokken sprekende te doen optre
den, is reeds zeer oud, maar de vroegere zeggen wat 
anders dan de hedendaagsche. H a d de beursklok (want 
een bengel van 381x1 Amsterdamsche ponden is wel 
wat kras) gezegd: „Ik luid om de Amsterdamsche 
kooplieden ter beurs te roepen", dan was dit misschien 
wat prezaisch geweest, maar in ieder geval duidelijk. 
Den „handel van d'Ainstellanden" zullen slechts wei
nigen kennen. In het eigenlijke Amstel land toch, ccn 
waterschap, dat een deel van Noord-Hol land en van 
l trecht omvat, wordt alleen te Amsterdam handel van 
beteekenis gedreven. De handel van Ouderkerk, van 
Amstelveen, van Mijdrecht, heeft niets te beduiden. 
V a n ccn tweeden Amstel land werd tot dusver nog 
nimmer iets vernomen. 

Indertijd hebben de bladen bericht, dat er voor de 
beurs te Amsterdam een mooie oude klok gevonden 
was. Het opschrift daarvan moet dan verwijderd zijn, 
en het nieuwe in de klok gegrift wezen. Maar dan kun
nen Petit & Fritsen zich bezwaarlijk gieters noemen. 

De Opschriften der klokken worden hier te lande 
|ias in de 14e eeuw algemeen. Tot in de 15e eeuw zijn 
zij haast zonder uitzondering in het Lati jn gesteld; 
later begint de Nederlandsche taal haar rechten te doen 
gelden. Tot aan de Hervorming heeft iedere klok haar 
naam. Het opschrift vermeldt dien in den regel. Een 
voorbeeld is een opschrift op ccn klok te Westerland 
op Wieringen, dal aldus luidt : „jhesus maria et elysa-
bet is mijnen naem, mijnen dienst sy gode beqtiaem, 
den levenden en den dooden vervvec ic ten dienst "oe-

des, den haghel en quaet onweder verdrive i c ; Johan
nes godefridi me fecit anno domini mcccccx." 

Deze formule, op verscheidene wijzen gevarieerd, 
blijft tot 1505 algemeen gebruikelijk. Maar ook andere 
komen voor. Zoo staat op de grootste k lok van de Z u i -
derkerk te Enkhuizen de volgende waarschuwing aan 
het stadsbestuur: „Ick jhesus vvaerachtich seg u heren 
machtich ghi suit bliven ccndrachtlich ende folgen de 
reden. Doe die dat soe sal u statwal staen in vreden". 
Geert van W o u voorzag de klok in 1523 van deze wijze 
les. Twin t ig jaar vroeger had hij op de groote k lok 
der St. Bav okerk te Haarlem het volgende geplaatst: 
„Roelant die groot is mijn naem, tot goods dienst ben 
ic bequaem, ic luyde zomtijts ten brande of alst faem 
is van vijande." 

Ook het bekende „Vivos voco, defunctos plango, 
fulgura frango, vox mea vox vitae, voco vos ad sacra, 
venite" is hier te lande tamelijk algemeen. Zelfs in 
1595, dus lang na de invoering der Hervorming, plaatst 
Peter van den Ghein hel nog op ccn klok te Monniken
dam. Toch zal men toen die klok de eigenschap niet 
meer hebben toegekend, den bliksem te breken. 

De geliefkoosde spreuk der gieters van het laatst der 
iDe en de eerste helft der 17e eeuw is : „Verbum D o m i 
ni manet i n aeternum", in het Nederlandsch : „Het 
woord des Heeren blijft in eeuwigheid". E n ook de 
waarschuwing „Soo gij hoort des clocks geslagh, 
denckt aen uwen stervensdagh" is niet zeldzaam. E i n 
delijk vindt men in dien tijd nog het: „Soli Deo glo
ria" vaak aangebracht. 

De gebroeders Hemony gebruikten in den regel 
Psalmverzen in het Lat i jn voor hunne opschriften. Z i j 
goten dikwij ls klokken in voorraad, en dan waren die 
verzen, meest aan Psalm 150 ontleend, zeer geschikt. In 
de 18e eeuw zijn de opschriften meestal verzen, die 
eigenlijk prulrijmen genoemd zouden moeten worden. 

Men treft bijna nimmer een oude klok aan, of zij 
draagt het jaartal harer vervaardiging en den naam 
van den gieter. Het is te hopen, dat men ook de „beurs
bengel" van een jaartal heeft voorzien. 

T E T S O V E R 
O N T W E R P E N I N A R C H I T E C T U U R 

door 
J. II. DE GROOT, Architect te Amsterdam. 

Ons voorbehoudende dit werk in een volgend num
mer te bespreken, deelen wij hieronder het voorbericht 
van den schrijver mede. Dit luidt als volgt : 

„Reeds lang was ik bezig niet onderzoekingen over 
eenigen theoretischen grondslag bij het ontwerpen, toen 
mij een tcekening van een Gothische kruisbloem in . 
handen kwam, gebaseerd op de „quadra tuur" ; het was 
een afdruk uit : „Das Büchlein von der Fialen Gerech-
tigkeit von Matthias Noriczer, van het jaar i4cS(>, her
drukt, Trier 1845. Fr. Lints'schen Buchhandlung." De 
werkwijze daarin, gevolgd naar destijds bestaande 
voorschriften, kwam mij zeer belangrijk voor, en een 
onderzoek van teekeningen van Renaissance-zuilen 
deed mij zien, dat die vermoedelijk daarbij toegepast 
was. Mi jn methode volgend van niet alleen te consta-
teeren, doch 0111 zelf op te bouwen, deed mij in de door 
Noriczer aangegeven werkwijze nicer en meer goeds 
zien. 

.Verrassend was later voor mij de ontdekking, dat 
ook Friedrich I loffstadt liet belang van die bron had 
ingezien, in zijn werk Gothiches A . B. C. Buch, uitge
geven 1840, Frankfurt am Main door Siegmund 
Schmerljer. Dat uitstekende werk deed mij zien, dat 
ik in die richting niet meer behoefde te zoeken. Doch 
des te ijveriger begon ik een en ander over de Renais-
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sance na te sporen en ik vond toen „quadra tuur" terug 
bij de Italiaansche meesters Albert i en Serlio. 

„Men kan uit mijn ontwerpen en onderzoekingen zien, 
dat een kolom ook anders is op te bouwen dan door 
middel der overgeleverde moduulrekeiiing. Wie het ge
noemde boek Iloffstadt opslaat zal zien, dat deze op 
dergelijke wijze Gothische vormen opbouwde en men 
moge dan tevens begrijpen, dat mijn onderzoek ccn 
meer algemeene strekking had dan het navolgen van 
uitsluitend Renaissance-vormen. Want men heeft klas
sieke details ontworpen op de manier zooals ik aangaf, 
óf men heeft 't niet gedaan. Doch ook al ware dal laat
ste de juiste lezing, dan hebben mijn onderzoekingen, 
hoop ik, waarde voor onzen t i jd en voor de toekomst. 
Wie ook dat niet inziet beschouwe mijn boek als een 
verzameling ontwerpen, waarvan de maker zoo nauw
keurig mogelijk aangaf, hoe de vormen ontstonden. 

„Verder moet ik zeggen, dat dit boek geen afgerond 
geheel is, doch te beschouwen is als een aanvull ing der 
onderzoekingen van 't genoemde boek van Iloffstadt 
en verder van : Viol le t le Due : „Entret iens sur l*archi-
tecture" Paris 18(13 e n v a n August Thiersch: „Die Pro-
portionen in der Arehitectur" in „ I l andbuch der Arch i -
tectur", Ver lag A r n o l d Bergstriisser, Darmstadt 1893. 

„Men raadplege dus tevens genoemde werken. 
„Ik weet, dat de door mij geleverde stof nog kan wor

den uitgebreid. Ik had ook meer voorbeelden kunnen 
geven, doch wat gegeven is, heeft niet de strekking cm 
veel te leveren, doch 0111 te doen zien, dal zelfstandig 
ontwerpen mogelijk is naast de eenigszins doodende 
overlevering. Ik bedoel niet daarmee, dat men werk uit 
vroeger dagen ter zijde zette, doch dat men zoo min 
mogelijk afhankelijk blijve van al te bindende voor
schriften als bijv. een bepaalde zuilhoogte met betrek 
k ing tot de ondermiddellijn. Dergelijke voorschriften 
zijn op zich zelf wel goed, doch het vasthouden eraan 
is hinderlijk voor zelf denken en toepassing voor ver
schillend doel. 

„Ik predik daarmee nog geen totale vrijheid of los
bandigheid, zooals moge blijken uit mijn voorbeelden. 
Al leen voel ik mij genoopt te waarschuwen tegen 't te 
veel bindend maken van mijn voorschriften, want er 
ligt zooveel nog buiten dit bestek. 

,1 Iet doel van onderzoekingen zooals in dit boek is 
om het gevoel te voldoen, doch steeds raadplege men 
dan ook dat gevoel en dringe daaraan nooit iets op ; 
want het gevoel heeft meestal nog redenen, die het 
verstand niet begrijpt." 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AFIIEEI.INO LEIDEN. 

De iltiste vergadering werd in bet Nutsgebouw gehouden, door 
2:1 leden en 8 introducés bezocht, en voorafgegaan door een kunst
beschouwing van het plaatwerk „Kunst en Industrie". 

De Voorzitter, de neer C. R. v. Ruyveu, opende deze eerste 
vergadering in het winterseizoen, en sprak den wensen uit, dat 
de ondervinding, door de leden in de zomermaanden opgedaan, 
moge dienstbaar gemaakt worden aan den bloei der Vereeniging. 
De heeren L . P. v. d. Drift en P. J . Pernuin werden als nieuwe 
leden verwelkomd en de notulen ongewijzigd goedgekeurd. 

Alsnu was het woord aan den heer V. Haag, lid der tinna 
„Haag en v. Koolbergen", fabrikanten van het nog jeugdig materi 
aal „magnesit" en „magnesit-cement". Op verzoek van het be
stuur bad spreker zich bereid verklaard omtrent deze delfstof 
eenige eenvoudige mededeelingen te doen. „Magnesit" wordt hoofd
zakelijk gedolven in Griekenland, Silezië, beneden-Oostenrijk en 
thans ook hier en daar in Macedonië, terwijl ook uit Rusland 
berichten over magnesitlagon voorkomen. De Grieksche magnesit 
werd door spreker het eerst genoemd, omdat deze het zuiverste is 
en een helder witte kleur heeft. 

De overige magnesiasoorten zijn door haar meer of minder ijzer
en kalkgehalte van minder goede qualiteit on dnn ook grauw of 
vuil-bruin van kleur. De Grieksche magnesit wordt, na tot op eon 
zekere temperatuur gebrand te zijn, met verschillende ingrediënten 
vermengd en onder diverse benamingen als papyrolith, xyoüth, 
asboülith in den handel gebracht. De hoofdzaak echter is deze, dat 

de magnesit door vermenging met houtmeel en bnyoeging van 
chlormagnesium zich op werkelijk ongekende wnze verhardt. Toch 
houdt dit materiaal in dien verharden toestand de goede eigen
schappen van hout, laat zich als zoodanig bewerken, zagen, boren, 
spijkeren en schroeven; het wordt vervaardigd in platen van ver
schillende dikte en onder bydraulischen druk van 160 atm. tot 
tegels voor parketvloeren geperst, voor lambriseeringen, trappen, 
binnenmuren, dakbedekkingen, enz., enz Doch ook wordt er van ver
vaardigd kunstmarmer, kunstgraniet, papyristith voor vloeren, enz. 

Nog zjj vermeld, dat magnesit vermengd met asbest een uit
stekende beklceding is voor stoomketels en pijpen, kortom voor 
al die voorwerpen, welke de ontwikkolde warmte in zich moeten 
behouden. _ , , 

Op onderhoudende wjjze deelde de heer Haag ook mede, met 
welke moeilijkheden hjj te kampen had gehad met den invoer 
van zjjn materiaal in het buitenland. 

Ten slotte berichtte spreker nog, dat de firma thans magnesit-
cement vervaardigt, hetwelk bewezen heeft uitstekend geschikt 
te znn voor waterkoeringeu, waterdoorbraak, overetroomtng in 
mijnen, enz. Zelfs een zoutmijn werd door dit materiaal van een 
wissen ondergang gered. • 

De spreker werd door den Voorzitter dank gebracht voor zyne 
onderhoudende lezing. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN BOUWKUNST 
. TE GRONINGEN. 

Vergadering op Zaterdag 29 September 1900. 

De heer J. N. Kruizinga. vice-voorzitter, opent de vergadering 
met de medodeeling, dat de heer L. M. Moolenaar als voorzitter 
der Vereetjiging bedankt heelt. Met leedwezen was dit besluit 
door het bestuur vernomen. De pogingen, aangewend om zoo'n 
verdienstelijk man als leider der vergaderingen te behouden, 
hadden helaas geen resultaat. Redenen, buiten de Vereeniging 
staande, hadden den heer Moolenaar genoopt niet langer als 
voorzitter te fungeeren, hoewel hij als lid zijne krachten zou 
blnven wjjden aan den bloei der Vereeniging. De vice-voorzitter 
merkt verder op, dat bij de leden steeds in dankbare herinnering 
zal blijven het vele goede, door den heer Moolenaar voor ,de 
VereenigiDg gedaan. 

De verkiezing van een nieuwen voorzitter wordt uitgesteld tot 
de vol<»eude vergadering, waarop meer verkiezingen zullen plaats 
vinden" De heer P. Ploegh, opzichter by de gemeentewerken, 
wordt als lid der Vereeniging met algemeene stemmen aange
nomen. 

Met het oog op dc geringe opkomst stelt de voorzitter voor 
de verkiezing van juryleden voor de uitgeschreven prijsvragen in 
de volgende bijeenkomst te doen plaats hebben. Daar de antwoorden 
reeds vóór den In November a. s. moeten inkomen, stelt de 
heer Van Elmpt voor, dadelijk tot de benoeming over te gaan, 
dat aangenomen wordt. 

Voor de 5 verschillende rubrieken, waarin de prijsvraag verdeeld 
is, stelt het bestuur voor 10 juryleden te benoemen De heer 
Van Elmpt ziet de noodzakelijkheid hiervan niet in en meent 
dat 5 voldoende is, waarin hij door den heer J. EL Muller onder
steund wordt, terwijl de heer A. Jansen 3 voldoende acht. Het 
voorstel-Van Elmpt wordt aangenomen en de heeren Bach, Bek
kering, Van Elmpt, Huizinga en Moolenaar tot juryleden benoemd. 

Na eene tentoonstelling van plaatwerken uit het Bouwkundig 
Tijdschrift, die de noodige belangstelling van de leden mocht 
verwerven, wordt de vergadering gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE Wij ontleenen aan de Nieuwe Rotterdamsche 

Courant het volgende bericht: 
„Het is nu negen jaren geleden dat onze Regeering ook een 

prix de Rome beschikbaar stelde voor jonge architecten. 
„Bjj de eerste oproeping meldde zich slechts i'-en candidaat,die 

echter halverwege de proef staakte ; bij de tweede oproeping deed 
zich geen sollicitant op. Doch dit jaar meldden zich zes candidaten 
aan, waarvan vier zich onder het examen terugtrokken. 

„Twee werden tot de proef voor de eindbeslissing toegelaten 
namelijk de heeren Leliman Jr. uit Amsterdam en Butchel uit 
Rotterdam, beiden studenten te Delft. De uitslag van den wed
strijd kan men binnen weinige dagen tegemoet zien." 

— In de algemeene vergadering van stemhebbende leden van 
bet Schilderkundig Genootschap „Pulchri Studio" nam het be
stuur genoegen niet bet voorstel der leden om voor het jaar 
1900-1901 in functie te blijven. 

HAARLEM. Het Museum van Kunstnijverheid werd gedurende 
de maand September bezocht door 784 belsngstellenden, terwjjl 
129 boek- eu plaatwerken uit de aan het Museum verbonden 
boekerij naar vers<'tiillende plaatsen van ons land werden ver
zonden. 

De cursus der aan het Museum verbonden school voor Kunst
nijverheid werd iin September weder hervat met 108 lcorlingen, 

GRONINGEN, 't Is iu do Groentijd. Een voorrecht dat alloen eene 
ncademiestud te beurt kan vallen. 

De gewastlccren potten van de toekomstige studenton blinken 
in de najnarszon of worden in liet middernachtelijk uur beschenen 
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door het zilverlicht van de maan, dat reeds geruimen tijd, lang 
vóór den groentijd, de plaats heelt verlicht waar men de vuren
houten p luitjes vindt rondom het gerestaureerde „Olde Rechthuus" 
op de Oroote Markt. Die plaats is niet ver van de kroeg waarin 
de Groentjes ontgroend zullen worden. 

Wie had ooit gedacht dat die lieve paaltjes, welke daar iu hun 
veelheid met kwistige hand zijn neergezet om het Olde Rechthuis 
voor het nageslacht en voor eeuwig te beschutten en te beschermen, 
zouden vallen door de schendende band van eenige Oroenen. 

Toch is 't gebeurd Met ziel en wortel zijn er eenige uit den 
bodem getrokken, waarin ze door de machtige arm van bet Rijk 
waren gestoken, Ze zullen nu getuigen kunnen zjjn bij de ont-
groeningsplecbtigbcid eu weldra eene plaats vinden bij de rommel 
van gemoerde heltrekkers, bekpunteu on naamplaten om bewaard 
te worden als een reliquie van liet historisch feit dat dc onde 
stoere kracht van een slenr kon gebroken worden door de jeugdige 
overmoed van een opgeruimd Groentje. 

Het overschot van die gewichtige paaltjes dat daar nu is.blij ven 
staan, wachtende op de eenige cn eeuigste regeringskunstenaars, 
die hun beloofd hebben dat zij weldra in eene hoogere ordo van 
bouwkunst zullen worden opgenomen, staren eiken voorbijganger 
mistroostig aan alsof ze zeggen willen: „Is er dan geen recht 
en gerechtigheid meer in Nederland P" Zal het ook ons lot zjjn, 
door de Groenen gestolen of door de drekwagens onderstboven 
gereden te worden'r 

Iemand die met ons voorhij ging antwoordde: „Wees gerust. 
De minister is er bij geweest. De Stuers is er bij geweest. De 
Koningin zal misschien ook nog komen, 't Komt te recht. Wees 
gerust." 

HAMJKOEN. De Gemeenteraad heeft zich met algemeene stem 
men vereenigd met het voorstel van Burg. en Weth. om een 
jaarljjksch subsidie van M000 te verstrekken aan do vereeniging 
„Ambachtsschool" alhier. Daardoor is het tot stand komen dezer 
inrichting verzekerd, want Rijk en provincie geven / 3000 en 
/'1000. Er zal wel spoedig worden aangeklopt om verhooging van 
bet gemeentelijk subsidie, nu de Minister verklaard heeft, dat hjj 
het gemeentelijk sub.-idio van /MC00 een der eerste bjjdragen acht, 
welke voor do verbooging in aanmerking komen, omdat andere 
plaatsen naar verhouding in zielental veel grooter sommen voor 
ambachtsonderwijs uitgeven. 

De te onderwijzen vakken zjjn timmeren, smeden en schilderen 
overdag, cn des avonds — ook voor volwassenen — teekenen. 

BOL SWAMI. Den 3den October bad de stemming plaats over het 
voorstel van kerkvoogden en notabelen, om de „Kleine of Broere-
kerk" door publicken verkoop van de band te doen, hetzij op af
braak en verkoop van den grond, betzij door verkoop van de kerk 
in haar gebeel, zooals kerkvoogden bet meest dienstig zullen 
oordeelen. Uitgebracht werden 315 stemmen, van onwaarde 8. 
Volstrekte meerderheid 157. Vóór den verkoop verklaarden zich 
121 en tegen 191 leden. Dc kerk bljjl't alzoo staan. 

SNEEK. De aanbeveling voor directeur-boekhouder der gemeen
telijke gasfabriek bestaat uit de heeren N. de Boer, directeur der 
gasfabriek te Assen, en Jac. Mak, adjunct-directeur der gasfabriek 
en waterleiding te Schiedam. 

Het getal sollicitanten bedraagt 21. De benoeming is vastge
steld op Zaterdag <i October. 

NiioKiiYvuk. De oppervlakte van ongeveer 85 hektare duingrond 
der Duin-exploitatie-maatschappij „Noord» ijk" (in liquidatie), thans 
staande onder beheer der commissarissen-administrateurs, is ver
kocht aan den beer 1. van Hoboken, te Rotterdam. 

P E R S O N A L I A . 
— Van de waarneming der betrekking van adjunct-chef bjj 

de exploitatie van den staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust is 
eervol ontheven de hoofdingenieur, chef van den spoorwegdienst 
en tevens van den dienst der kolenontginnlng aldaar, Th. F. A. 
Delprat, en zulks met ingang van den datum van dienstaanvaarding 
door den ambtenaar L. K Lindhout, van buitenlandsch verlof 
terugverwacht, en laatstelijk de eerstbedoelde betrekking bekleed 
hebbende. 

— Bij de staatsspoorwegen op Java is geplaatst bij den aanleg 
der lijn Kalisat-üandjoewangi, de tijdelijke opzichter 3e kl. H. 
C. F. Fracijhoven. 

— De hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat J. W. Welcker, 
te Zwolle, zal binnenkort te 's-Gravenhage optreden als hoofd van 
het beheer der groote rivieren. 

— Bjj beschikking van den minister van waterstaat zjjn be
noemd tot buitengewoon opzichter S. van Ham te Bljjham, bjj 
de herstellingswerken aan de zeesluis de Nieuwe Zijlen onder 
Engwierom, en A. J . van Vernde te Velsen, bij de vernieuwing 
van de Oude Schoterzijl in den Statendijk. 

— Bjj kon. besluit is de beer J . H. L de Haas, kunstschilder 
te Brussel, benoemd tot Nederlandschen commissaris voor de in 
1901 te München te houden Internationale Kunsttentoonstelling 

— Tot directeur van do waterleiding te Rozendaal is benoemd 
de beer T. W. A. Beekman, ambtenaar hjj de Zuid-Afrikaanschc 
Spoor weg-maatschap pij, thans te Schiedam. 

— Met 1 October j.1. herdachten de heeren A. C. Hofstee en 
L. R. A. van der Plas hun 2.")-jarigen diensttijd als opzichters 
bjj de Landegebouwen in het 2e district. 

— Aan M. de Zomer is wegens lichaamsgebreken eervol ont
slag verleend als bureelambtenaar van den Rijkswaterstaat. 

— _Tot directeur der gasfabriek te Edam is benoemd de keer 
S. Rijk es, adjunct-directeur der gasfabriek te Hilversum. 

— Tot directeur der gasfabriek te Sittard is benoemd de beer 
Konings, lid van den Raad dier gemeente. 

— Tot onder-directeur der gasfabriek te Batavia is benoemd 
de heer D. Oltbuis, te Hoorn. 

— Benoemd werd tot assistent-lceraar in het bouwkundig tee
kenen aan den teekencursus in de school van ,,'t Nut" te Scbe-
veningen den heer L. Cusell, bouwkundig opzichter. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Adjunct-directeur der Gemeentewerken te Arnhem. 

Jaarwedde minstens /1800. Franco gezegelde adressen aan den 
burgemeester ten gemeentehuize voor '20 October. (Zie advert, in 
dit no.) 

D I E N S T A A N B I E D I N G E N . 
INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAKVEKEEMGING, 

MARNIXSTRAAT 360, AMSTERDAM 

1 Bouwk. teek., 21 j . , ongeh., / 7 c . 
2 Bouwk. opz., 25 en 52 j . , geh., ± / 65 en ± / 115, 
4 Cpz.-t.eek, 24, 24 en 25 j . , engeh., 31 j . en 

t , S o> / 75. / 80 en / 100. 
2 Werktuigk. teek., ;o en 22}., ongeh, ± / 50, en ƒ 60 
1 Werkt, electr., 29 j . , ongeh, / 75. 
1 Construct-werkt, 37 j . , ongeh., / 9 0 a / 100. 

geh , 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 150 De Ruyterkade, A M S T E R D A M , Filiaal: 30 Kokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleet e Badinrichtingen. — Privaat- Inrichtingen. — 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. -
Closets, 11 'aschta 'els, Urinoirs enz. — V 1) lt \V t It H I \ (. en V K .1 T I L A T 11. 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer conenrreerende prjjzen, 
Teekeningen en prijsopgaven gratis Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

B. H O L S B O E R . 
Arnhem. 

Leverancier van Z . M . den Koning. 
fabriek en Magazijn van Instrumenten voor 

WM&TM2N&CMËAM*M*M2MJMJML GMÏMttMM. 
R E K R O O X D voor W A T E R P A S - , H O E K Jl E E T - en andere I N S T R U M E N T E N 

niet Zilver ISO*, INN1, 1NN3 (Internat. Tent ernst.) 
HoogMie onderscheiding 1879. 

EQUERRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN enz. enz. 
linken*. Rotatie- en Inductie toestellen . Telegraaf-Aunaraten, enz. enz. 

Vervolg der Aankondigingen. 
KATERl>AU, 18 October. 

Leeuw arden, door burg. en weth. ten ge
meentehuize : het leggen vao een rioo! io de 
Spanjaardaluan en het maken van eeo duiker ia 
den Noordersingel, lol. bareaa gemeentewerkeu. 

J I A A X D A U , 15 October. 
Deventer, le 11 uren, door burg. en weth. 

in bet raadhuis: eenige onderhoudswerken aau 
bruggen en de leverantie van brugdekken. 

D O N D E R D A G , IH October. 
Arnhem, te U i nreo, door burg. en weth. 

j ten gemeentehuize: Bestek no. 5, het touwen 
I van een gebouw voor desinfeclie-inrichting aau 
! den Westervoortschen dijk. lal. alle werkdagen 
j tot en met 17 Ociober te 10 uren aan het bri-
I reau gemeentewerken, Radestraat. Aanw. 10 
i October te 2 urjn. Ram. f 91 GO. (Zie advert, in 
! dit ito.) 
I 'M t ï r a v e n h a g e , te 2 uren, door burg. cu 
weth. ten raadhuize: het rioleeren van straten 
ten N.-W. van de Grootherloginnelaan (N.-W. 
uitbreiding van „Duinoord") eu het bestraten vau 
twee dier straten. Aanw. aan de gemeentewerf 15 
October, te 11 ureu. 
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Haarlem, te 10 uren, door den maj., eerst-
sanw.-ing. te zijnen bureele, Kioüerhnisvest 17: Be
ttek 00.219 het doen van verbeteringen van onder
geschikt belang in forten op het westelijk front 
van de Stelling van Amsterdam, onder behetr 
der Genie te Haarlem. Inl. door den besteder 
op gen. bureel 13 Out. te 9 uren. Geen aau-
wijziog. Kam. f5170. 

Hilversum, te 11 uren, door burg. en 
weth., ten gemeentehaize: het vergrooten van 
het vuilwater-bassio en het grondwerk voor een 
sljjkvanger ten dienste van den vuilwaterafvoer 
aldaar, lol. iederen werkdag te 9 uren aan het 
bureau van den gem.-architect in de Laogestraat. 
Aanw. in loco 17 October, te 10 uren. 

DINSDAG, * » October. 
Grauw en I.aiigeclam, te 2 aren, door 

burg. en weth.: het maken van 2460 M' be
strating van lessines- of quenastkeieo van 9/16 
cM., en Dooroiksche kanttteenen, zwaar 10 a 
12 c.M. Aaow. 23 Oct., te 10 uren. 

DONDRRDAG, 85 October. 
Haarlem, te 11 aren, door den Commis

saris der Kooisgio, aan het gebouw van het 
provinciaal bestuur: het driejarig onderhoud van 
de werken der rijkezeehaven „het Nieuwe'iep", 
provincie N oordhollaud, gedurende de jaren 1901, 
1902 en 1903. Inl. dojr den hoofding. Kemper 
te Haarlem, dea ing. Galand te Alkmaar en den 
opz. J. hooreman te Nieuwediep. Aanw. in loco 
| 8 Oct. Ram. f28,400 per jaar. 

W O E N S D A G , 31 October. 
's-Gravenhage, te 11 uren, aau het ge

bouw van het departement van waterstaat: het 
onderhoud van de Kijksrif ierwerken en hun toe-
behooren op het Pannerdensch kanaal, den Ne-
der-Rijn eu de Lek, met de daartoe noodige 
leveringen, herstellingen en vernieuwingen van 
1 Januari 1901 tot en met 31 December 1901, 
in vijf perceelen. Inl. aan het bureel van den 
hoofdingenieur voor de rivieren te 's Graven 
hage, Flaweelen Burgwal no. 16b. door den 
ing. Keurenaer te Utrecht en de opz. klippus 
te Arnhem, ten Bosch te Kneuen, Huitema te 
Vreeswijk en Blankenbijl te Schoonhoven. Aauw. 
in loco 24 Oct Kam. perc. 1 13700, 2 f 10,000, 
3 f 22,500, 4 f20,300, 5 f14,000. 

'a-Gravenhage, te 11 aren, aan het ge
bouw van het departement van waterstaat: de 
verlegging van de uitmonding der Heysche haven 
met bijbehoorende werken, onder de gemeenten 
Rotterdam ea Pernis, tusschen de kilorueterraaien 
CXLV1I1 en CXL1X, behoorende tot de werken 
vau den Waterweg langs Rotterdam naar zee. 
Inl. aau het bureel van deu hoofdingenieur voor 
de rivieren te 's-Gravenhage, Flaweelen Burg
wal 16b, aan dat vau den ingenieur te Rotter
dam, Nieuwe Bionenwrg no. 348 en door den 
opz. Ritmeester te Rotterdam. Aanw. iu loco 24 
Oct., te 12 uren. Ram. f 17.000. 

'•Gravenhage, te 11 uren, aau het gebouw 
vun het departement van waterstaat: de uit
voering van baggerwerk tot voortzetting der ver-
beterng van de rivier het Pannerdensch kanaal, 
de Neder-Rijn en de Lek, tusschen Panoerden 
en Krimpen aan de Lek, zijnde vaa 200 M. boven 
kilometerraai \ tot 170 M. beneden kilometerraai 
CXXl der herziene rivierksart. Inl. aan het bureel 
van den hoofdingenieur voor de rivieren te 's-tira-
venhage, Flaweelen Burgwal no. 16b, en door 
den ing. Keurenaer te Utrecht. Aanw. in loco 
24 Oct. Kam. f33,000. 

D O N D E R D A G , 1 November. 
Haarlem, te 11 uren, door den Commis

saris der Koningin, aan het gebouw van het 
provinciaal bestuur : het driejarig onderhoud der 
rijkszeeweriogeu op het eiland Texel, provincie 
Noord-Holland, gedurende de jaren 1901, 1902 
en 1903. Inl. door den hoofding. Kemper te 
Haarleru, den ing. Caland te Alkmaar en den 
opz. A. Kuoreman te Den Helder. Aanw. in 
loco 25 Oct. te 11 uren. Ram. f2500 per jaar. 

V R I J D A G , i November. 
Leeuwarden, te 12 nren, door den Com

missaris der Koningin, aan het gebouw van het 
provinciaal bestuur: het vernieuwen van de schut
sluis „de Oade Schoterzyl'', gelegen binnen de 
gemeente Leiusterland, provincie Friesland, aan 
de uitmonding van de 'Ijonger, met bijbehoorende 

werken, lal. door den hoofding, Escher, den ing. 
Goekinga te Leeuwarden en den opz. Heesterinau 
te de Lemmer. Aanw. 27 October, te 11 uren. 
Ram. f78,700 

Utrecht, te 2 uren, door den Commissaris 
der Koningin, aan het gebouw vau hel provin
ciaal bestuur: de levering van petroleum,smeer
middelen en verder materieel, ten dienste van 
de schipbrug ov> r de rivier de Lek te Vreeswijk, 
gedurende het jaar 1901. Inl. door den hoofding. 
Blom le Arnhem, den ing Beijerman te Utrecht 
en den opz. Vrueg te Vreeswijk Ram. ƒ 2170. 

Utrecht, te 2 uren, door den Commissaris 
der Koningin, aan het gehonw van het provin
ciaal bestuur: de levering van petroleum eu 
verdere benoodigdheden voor de verlichting der 
werken van het Merwedekanaal in de provincie 
Utrecht van benoorden Nigtevecht tot de rivier 
de Lek te Vreeswijk, gedurende het jaar 1901. 
Inl. door den hoofding. Blom te Arnhem, den 
ing. Beijerman te Utrecht en de opz. Klaassen 
te Breukelen eo Vroeg te Vreeswijk. Ram. 
ƒ4250. 

D O N D E R D A G , 8 November. 
Haarlem, te 11 uren, door den Commis

saris der Koningin, aau het gebouw van het 
provinciaal bestuur: het onderhoud der werken, 
behoorende tot de vissch-rshaven te IJmuiden, 
gedurende het jaar 1901. Inl. door den hoofding. 
Kemper aldaar en den ing. van Oordt te Amster
dam. Aanw. in loc» 1 November, te 11 uren. 
Kam. f5885. 

ADYERTENTIEN. 

L0Ü1S NAGEL & Co., 
N y A r n h e m , w 

A E N G E L S C H E * 

SUl- en Tuigkamer-inrichtingen. 
— Catalogussen gratis. — 

— Teekeningen en Begrootlngaa 
Kosteloos. — 

AANBESTEDING. 
Het BESTUUR van het WATER

SCHAP KOI.)ALK POLDER, zal op 
Vrijdag den 1Ü October 1900, 
des voormiddags halfelf ure, ten her-
berge van Jobs. Wzn. SPRANGER8 
in den BIXNEN-MOEHDUK, bij 
inschrijving 

aanbesteden: 
le. De levering va» rijs-
malerialen a i s : 

18000 boa«en]Rij», 1800 
bossen Palen en ISOO 
hossen Latten, alles ver
vaardigd van groen vier
jarig wilgen griend hout. 

2v. liet verwerken van bo
venstaande materialen 
per vierk. Meter. 

AanwijziDg en inlichtingen dagelijks 
te bekomen bij A. P. ABDON, opzich
ter des polders te Moerdijk. 

Rootje Zicaluire, 13 Sept. 1900. 
Het Bestuur voornoemd, 

W. DEN ENG&-LSE Dzn., Dijkgraaf. 
W. E. BECKING, Seer.-Pennin>int. 

l l Ö ü f C E M E N T 
BEDEKKINGEN worden tol 
billijke prijzen en onder garantie 
geleverd door 

W. J. VAN ELDEN Hz. 
l o o t f . en Zintturerker, 

Singel 229 b|d Paleisstraat, 
AMSTERDAM. 

Vertegenwoordiger der sedert 18U8 ge
vestigde firma VAiti. SCHMIDT A 
Co., te H1RSCHBERG in Silene. 

•ateriaal ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

E x c e l s i o r p l a t e n . 
GEBR. VAN DER VIJGH, 

A M S T E R D A M , 
Fabriek van vuurvaste Wand- en 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 steilere. Voorge
schreven bij particuliere- en gemeente
werken. Op aanvraag gratis toezending 
van Brochure, Monsters en Prijs. 

Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895. tonden Medaille. 
Eerste Nederl. Xylolith Fabriek A. S. KEU. Rotterdam, 

legt Houtgraniet-Vloeren uit één stuk, zonder naden of 
voegen in Vestibules, Gangen, Portalen, Kantoren, Keukens, Badkamers, Slaap
kamers, Kinderkamers, Warandes, Serres, Ziekenzalen, Schoollokalen, Winkels, 
Magazijnen, Cafè's en Biljartzalen. Levert Traptreden en Platen 
van elke gevraagde afmeting voor Aanreelubanken in Keukens, 
Toonbanken in Winkels, Bagagebalies in Stations enz. 

Aanvragen , met opgaaf van grootte pn bestemming, adresseere men 
Wijnstraat 113 115 (Kantoor) R O T T E R D A M . 
Platen van l X 1 2 X 1 i n geel» rood, bruin en zwart, 

dik 2 oM. zijn voorradig. — Zie in De Ambachtsman van 26 Aug. 1899 
het rapport geteekend J. A. VAN DER KLOES, op aanvraag verkrijgbaar. 

Geluidwerende tusschenvloeren,ondervloe-
ren voor houtcementdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

http://Cpz.-t.eek


A A N B E S T E D I N G . 
Namens zijne principalen is de ondergeteekende voor

nemens aan te besteden: 

Hei bouwen van een Fabriek op de ter
reinen der fflatatMchappU ..Maasland*', 
aan de Varkenoordsche kade ie Botterdam. 

op Maandag 8 October 1900. des voormiddags I I ure. i n 
een der l oka l en 9e verd iep ing „ WITT li BUIs". 

Bestek en teekeningen tegen beta l ing van 14.— vanaf 
27 Sept. en inlichtingen dagelijks van voo r in . 9—12 uur 
verkr i jgbaar ten kantore van den ondergeteekende. ,. W i t t e 
Huis. 7e verdieping'. 

W MOLKNBKOKH, 
Architect. 

Opbouwen van 

FABRIEKSSCHQORSTBENBN. 
R a d i a l e Machinale Gatenstoenen. 

r l i * 'wecï)c\vuscp « c J ? e T D L s c b l 
c T R d e r n o e l e e a a voetedev 
ooviïfDcxter i & l e i D , oerf* 

• : • i M f i i — • 

HAGEPERSTE GEVELSTEENKH 
(Appelbloesem.) 

P R O F I E L S T E E N E W . 

JK linkers. 
WaalTWM mm Drielingen 

W. J.WEISSEIMO, 
Nleawendijk 111, Amsterdam. 

fabriceert GEIJKTE DUIMSTOKKEN, 
Twee- en V i j f 3! vt er lat tea, 

STALEN HBETKETTIN6EN, 
B a l p e n s , J a l o n o , 

K O P E R E N E N S T A L E N 

Peillijnen, Peillooden, Peilstokken 
PEMMéSUMMJk Mé El¥ C M * . 

Magazijn van Pasaerdoozen, 
T E E K E N B E H O E F T E N 

99% Otttinf/tf Itmtrtatnetttm. 
EQVERRKM. PRISMA'S enz. 

A D V E R T E N T I E - B U R E A U 
v a n 

2e Schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 
Het Advertentie-bureau van „De Opmerker'' be

veelt zich aan voor de plaatsing van advertentiën 
in alle Binnen- en Buitenlandsche Dag- en Week
bladen. 

Tor drukkerij der Naamloo7o Vennootschap „net Vaderland' 

3 5 ? : c J A A R G A N S N°. 41. Z A T E R L A G , 13 October 19CO. 

REDACTEUR : F. W. VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Uureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
f 5 . — ; voor Beigit ƒ6.50 en voor di overige landen der Post-unie, 
met in! egrip van Xederlandsch-Indie en Transvaal, / 7.50. Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaat ƒ0.25, zonder plaat /'0.15. 

Advertentiën van I tot 6 regels / 1.00, het bewijsnummer daaronder. 
begrepen; v.or eiken regel meer /0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

REISHERINNERINGEN 
DOOR 

A. W . W E I S S M A N . 

V. 
P i s a. 

( Vervolg van blode. jtj-J 
Om van den klokketoren naar het Cam po Santo te 

gaan moei men, achter de kathedraal om, het zonni
ge plein oversteken. Doch wanneer de reiziger dan, 
Baedekers raad volgend, aanklopt cm binnengelaten 
te worden en de koele galerijen reeds aanschouwt, waar 
hij wat hoopt uit te blazen, dan wordt hem door den 
dorpelwachter in gebroken Fransen te verstaan gege
ven, dat niemand toegelaten wordt, dan die in cen be
paalden winkel van marnieren beeldjes, Via Santa 
.Maria nummer zooveel, zich eerst legen betaling van 
een lire van een toegangsltewijs heeft voorzien. Geen 
mopperen baat, de dorpelwachter is onverbiddelijk. 
Zelfs de contante aanbieding van twee lire wijst hij 
af. Weer moet de warme weg afgelegd om in den 111 ar-
merwinkel het toegangsbewijs machtig te worden. De 
winkelier heeft een loketje uit zijn huiskamer gemaakt, 
waarachter zijn dochter als bureauliste dienst doet. 
Men maakt het te Pisa den reizigers niet gemakkelijk. 

Het Campo Santo bestaat uit vier galerijen, die om 
een langwerpigen tuin loopen. De oostelijke galerij is 
in verbinding met een kapel. De lengte van het gras
veld is ongeveer 100 M., de breedte 20 M. De galerijen 
zijn ongeveer 11 M. breed. Het gebouw werd, volgens 
een opschrift in 1278, toen Eederigo Visconti aarts
bisschop was, begonnen en in 1283 voltooid. In 1464 
hadden, naar een ander opschrift zegt, herstellingen 
plaats. De traveen worden gevormd door rondboog
vensters met Gothische traceeringen erin. In de assen 
zijn deze traceeringen weggelaten, zoodat daar toe

gangen naar het middenterrein ontstonden. De gevels 
zijn van wit marmer met banden met blauwachtig 
marmer ; de kapspanten der galerijen bleven in het 
gezicht. 

Het is echter niet cm zijn bouwkundige vormen, dat 
deze oude begraafplaats der Pisanen vermaard is, 
maar om de fresco's, die tegen de muren werden aan
gebracht. Vele dezer schilderwerken hebben door den 
tijd sterk geleden, andere zijn door goedbedoelde her
stellingen bedorven. Toch zijn zij nog 111 vele opzich
ten merkwaardig. 

Verschillende meesters zijn hier, sinds 1370, aan het 
werk geweest. Vasari vermeldt hunne namen, doch de 
juistheid zijner mededeelingen wordt tegenwoordig 
betwijfeld. 

Verschillende tafercclen uit de geschiedenis van 
Christus openen de reeks. Zij worden toegeschreven 
aan Buonaniico Bttffalmacco, doch hebben, door in 
1(1(19 uitgevoerde herstellingen, veel van hun oorspron
kelijk karakter verloren. De voorstelling van de krui
siging is het best bewaard gebleven. In het bijzonder 
een groep van vrouwen aan den voet van het kruis is 
meesterlijk geschilderd. 

Nu komt het vermaarde fresco dat „de overwinning 
van den dood" ten onderwerp heeft. Vasari schrijft 
het aan Andrea Orcagna toe, doch de nieuwste onder
zoekingen hebben aan het licht gebracht, dat waar
schijnlijk Pietro Lorenzetti hier het penseel gevoerd 
heeft. De schilder was niet gebonden aan de traditio-
neele vormen, die in den loop der tijden in de Christe
lijke kerk voor bepaalde voorstellingen in zwang wa
ren gekomen, doch het eigenaardig onderwerp liet hem 
zijn volle vrijheid. De vergankelijkheid van het aard-
sche is het thema, dat hij behandelt. Rechts beneden 
vermaken ridders en edel vrouwen zich met zang- en 
snarenspel ; minnegoodjes zweven boven hen, de rid-
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ders hebben valken op de vuist, hunne gezellinnen dra
gen de schoothondjes, die toen in de mode waren. De 
dood nadert hen echter in de gedaante van ccn afschu
welijke vrouw, die haar zeis tot den vernietigenden 
slag opheft. Naast haar liggen de slachtoffers, die zij 
reeds gemaakt heeft ; het zijn aanzienlijken, wier zie 
len, in de gedaante van kleine kinderen, door engelen 
ten hemel of door duivelen ter helle worden gevoerd. 
Hc. is eigenaardig, dat de ziel van een geestelijke zus 
ter ter helle gaat, terwijl daarentegen die van een bis 
schop door een engel in ontvangst wordt genomen 
De ziel der non maakt een verwonderd gebaar. Eenige 
bedelaars en ongehikkigen, die den dood als hun ccni 
gen redder beschouwen, strekken echter te vergeefs 
hun armen smeekend uit. De linkerzijde van het tafe
reel wordt ingenomen door een jachtgezelschap, dat 
plotseling stil staat bij open graven, waarin half ver
gane lijken liggen. Het gebaar van een der jagers, die 
de hand voor de neus houdt, is bijzonder naturalis
tisch. Een kluizenaar wijst het gezelschap op de ver
gankelijkheid van het aardsche. Op de bergen van 
den achtergrond zijn andere kluizenaars in hun vro
me overpeinzing verdiept. 

Evenals de fresco's in de Spaansche kapel van San
ta Maria Novella te Florence is ook deze voorstelling 
eigenlijk een geschilderd gedicht. De waarde berust 
uitsluitend in de zinnebeeldige beteekenis, want de uit
voering staat niet bijzonder hoog. 

Het fresco daarnaast verbeeldt het Laatste Oordeel. 
Vasari schrijft dit ook aan Orcagna toe, doch het is 
aanstonds te zien, dat een veel rninder bekwaam man 
hier aan het werk moet zijn geweest. De voorstelling 
is O]) de bekende wijze in twee symmetrische helften 
gedeeld. Links vormen de zaligen een dichte groep, 
rechts won len de verdoemden weggedreven. Zooals 
veel middeneeuwsche kunstenaars heeft ook deze schil
der zich bijzonder vermeid in het weergeven der ver
schrikkingen van de hel. De Koning der duisternis, 
een monster met drie hoofden, zit in het midden. De 
entuchtigen worden gekastijd, de lekkerbekken aan 
het spit gebraden, den gierigaards wordt gesmolten 
goud in den mond gegoten, de afgunstigen zitten in 
het ijs, de luiaards worden opgezweept. 

Een geheel andere voorstelling is de volgende: Pie
tro Lorenzetti heeft hier kluizenaars geschilderd, die 
de verleiding der wereld weerstaan. Daarna komen ge-
schiedenissen uil liet leven van San Raniero, die door 
Andrea da Firenze en Antonio Veneziano zijn uitge
voerd. Andrea toont zich ccn man van zeer bescheiden 
gaven ; Antonio is een schilder van grooter beteekenis 
geweest. Het is wel jammer, dat juist de fresco's van 
den laatsten zoo geleden hebben, dat zij hier en daar 
haast niet meer te zien zijn. 

Nog erger beschadigd zijn de volgende schilderijen, 
die Vasari op naam van Spinello Arctino stelt. Slechts 
enkele omtrekken zijn te onderscheiden. Men ziet hei
ligen, die allerlei martelingen ondergaan. 

Mocht men de traditie gelooven, dan zouden de fres
co's, die de geschiedenis van Job ten onderwerp heb
ben, door niemand minder dan Giotto gemaakt zijn. 
Maar het meest waarschijnlijk is, dat Francesco da 
Volterra, een tijdgenoot van den Florentijn, ze vervaar
digd heeft. Ook hier heeft de tand des tijds zich doen 
gelden, De bovenste fresco's, die Job in zijn rijken tijd 
te zien gaven .verdwenen bijna geheel. Slechts van het 
benedendeel bleef een en ander bewaard. Men ziet daar 
God, door engelen omgeven, die den duivel, in de ge
daante van een vleermuis, toestaat fob te beproeven; 
Ook de drie vrienden, die met den lijder komen spre
ken, zijn nog te onderscheiden. Overigens is alles ver
nietigd. 

Wat zich tegen den westelijken muur bevindt, heeft 
geen groote kunstwaarde. Daar is, in het laatst der 16e 
eeuw, de geschiedenis van Esther en die van Judith, 
verbeeldt In het midden hangen de ketenen, die voor
heen tot afsluiting der haven van Pisa dienden. In 

werden zij door de Florentijnen en de Genuee-
zen veroverd, doch in 1848 en i860 teruggedreven. 

Op den noordelijken wand treft men een reeks van 
fresco's aan, wier stof de oud-testamentische verhalen 
zijn. Pietro di Puccio van Siena schilderde de eerste 
tafereelen, tot en met den dood van Kaïn. Omstreeks 
1400 kwam hij daarmede gereed. Zijn werk heeft geen 
groote verdiensten ; slechts om de naieve opvatting is 
het merkwaardig. 

In 14(19 zette Benozzo Gozzoli de reeks voort en vol
tooide haar in 1485. H i j begon met Noach en eindigde 
met David. Zijn stijl is geheel anders dan die van zijn 
voorgangers. De werkelijkheid heeft hij zooveel mo
gelijk gevolgd en de figuren zijner fresco's zijn blijk
baar portretten van tijdgenooten. De schilder koos de 
tafereelen bij voorkeur zóó, dat hij talrijke personen 
aan de handeling kon doen deelnemen. Waar het bij-
belsch verhaal slechts weinig figuren eischte, werden tal 
van toeschouwers aangebracht. Noach's wijnoogst is 
een Toskaansche, de torenbouw van Babel i> gevolgd 
naar dien van den grooten koepel zijner vaderstad, het 
huwelijk van Jacob en Rachel is een FlorentijnScbe 
bruiloft der vijftiende eeuw. Tn het tafereel van den 
wijnoogst is ook Noach's dronkenschap voorgesteld. 
Bij zijn drie zenen is hier ook een der schoondochters 
te zien, die haar gelaat met de handen bedekt, maar 
tusschen haar vingers door den naakten dronkaard be
spiedt. Dit is de „vergognosa di Pisa". 

I Iel tafereel, waar Noach zijn zoon Cham vervloekt, 
heeft als achtergrond een prachtig Renaissance-paleis. 
Het kind. dat Noach in bezit neemt, is Toskane met 
zijn heuvelen en plantengroei. Een van de best be
waarde fresco's is dat, waar de torenbouw van Babel 
is vertoond. Vele anderen hebben echter zoodanig door 
voehl geleden, dat zij grootendeels verdwenen zijn. 

Daar het Campo Santo tot voor betrekkelijk korten 
tijd de begraafplaats van Pisa was, zoo ziet men hier 
natuurlijk vele gra f teekenen. De oudste behooren tot 
de veertiende eeuw, doch cok uit onzen tijd worden er 
gevonden. Vlak bij een basreliëf van Niccolo Pisano 
bijvoorbeeld staat het beeld van een hoogleeraar in de 
scheikunde, die in 1875 overleed. Onder de graftecke-
nen is dat, hetwelk Gregorius X I J I in 1574 voor zijn 
neef Giovanni Buoncompagni deed oprichten, een der 
rijkste. Bartolommec Amannati heeft het ontworpen. 

Reeds sedert: eeuwen zijn onder de galerijen ook tal 
van oudheden, in de omstreken van Pisa gevonden, op
gesteld. Jn het begin dezer eeuw is deze verzameling 
aanzienlijk uitgebreid. Vooral de Etrustische en Ro-
meinsche werken zijn merkwaardig. Een der graftee-
kenen, dat van Lucius Caesar, die in het jaar 3 stierf, 
liewijst, dat Pisa. toen reeds een belangrijke stad was. 
Er wordt toch in het opschrift over de schouwburgen, 
de spelen, de tempels en andere openbare gebouwen 
gesproken. Ook een sarcofaag uit het begin der 12e 
eeuw trok mijn aandacht, omdat er reeds op voorkomt, 
in zeer oud Italiaansch, de bekende spreuk: „Die gij 
zijl ben ik geweest, die ik ben zal worden die dit leest. 

Als men het Campo Santo verlaten heeft, en de bree-
de Via Torelli volgt, ziet men eerst de moderne kerk 
San Ranierino, in 1864 gebouwd. Daarbij ligt het pa
leis van den aartsbisschop, met een mooie binnenplaats 
uit de 16e eeuw. Door de Via Santa Anna komt men 
dan aan de kerk Santa Catarina. Daarnaast ligt een 
groot klooster, waar vroeger Dominicanen woonden. 
Nu is het als seminarium in gebruik. De kloosterkerk 

heeft slechts één beuk ; het belangrijkste is haar gevel, 
die als een Gothische variatie op het thema van dien 
der kathedraal kan worden beschouwd. 

In de kerk zijn twee 14e eeuwsche graftcekenen. Het 
eene is dat van den aartsbisschop Saltarelli, het andere 
dat van Gherardo di Compagno. De Gothische stijl 
is hier gebezigd, doch op een zoo eigenaardige wijze, 
dat men de naderende Renaissanse reeds duidelijk kan 
bespeuren. .Aan deze kerk is een herinnering verbonden. 
De FI. Thomas Aquinas zou er dikwijls gepredikt heb
ben. Een opschrift op den predikstoel spreekt daar
van ; ook een 14e eeuwsche schilderij heeft het feit 
vereeuwigd. 

De Piazza Santa Catarina is een der voornaamste 
pleinen van Pisa. Zij heeft een langwerpig ronden 
vorm en is, wat in Italië zeldzaam mag heeten, met 
platanen beplant In het midden staat het standbeeld 
van Peter Leopold, hertog van Toskane. 

Op dit plein komt de Via Santa Cecilia uit, die naar 
de kerk van dien naam leidt. Dit is een gebouw, dat in 
IIO3 begonnen werd. De stijl is half Lombardisch, 
half Moorsch. Deze Oostersche vormen schijnen een 
gevolg geweest te zijn van de verovering der Baleari-
sche eilanden door de Pisanen op de ongeloovigen. 

Aan de andere zijde van het plein ligt de kerk San 
Francesco, de oude stichting van den heilige, die echter 
in den lateren tijd als magazijn gebruikt werd. Op 
het oogenblik van mijn bezoek was men bezig het ge
bouw te herstellen, om het zoo goed mogelijk weer 
voor zijn oorspronkelijke bestemming geschikt te ma
ken. De plattegrond is die van Santa Croce te Florence. 

( Wordt 1 ervolgd.) 

H E T BINNENHUIS. 
De laatste aflevering van het Tweemaandelijksch 

Tijdschrift bevat eenige beschouwingen over de Neder
landsche Kunstnijverheid op de Parijsche Tentoon
stelling door A. Pit. 

De schrijver is over de nieuwe kunst niet al te best 
te spreken. „In Duitsche, Engelsche en Fransche tijd
schriften", zegt hij, „heeft men in de laatste jaren een 
modernen stijl, met overtuiging' geprezen, kunnen vin
den ; maar het papier is geduldig en de photografie 
f la teert sic!) Wal in effigie er soms genoeglijk uit
ziet, valt in natura altijd erg tegen". 

Dit is geen fraai proza ; hei, gebruiken van zooveel 
bastaardwoorden 111 ccn paar regels is al erg genoeg, 
doch wie schrijft in een tijdschrift, dat door mannen 
als Van Deijssel en Verweij bestuurd wordt, behoort 
althans die Wast aard woorden behoorlijk te kunnen 
spellen. De „photografie", waar ph en f zonder reden 
afwisselen, kan inderdaad gezegd worden leelijk te 
„flateeren". De bedoeling van den schrijver zal wel 
geweesl zijn, dat de voortbrengselen van de nieuwe 
kunst beter voldoen in afbeelding dan in werkelijk
heid. Zoo kan men ook zeggen, dat de denkbeelden 
van den heer Pil beter zijn dan de wijze, waarop hij 
ze uitdrukt. Enkele van die denkbeelden verdienen 
wel, dat ook de mannen van het vak daarmede kennis 
maken. Daarom geven wij ze, in ietwat verbeterden 
vorm, weer, voor zoover ze belangrijk zijn. 

„De geschiedenis der Duitsche kunst in de laatste 
dertig jaren, kan ons, behalve veel anders wat belang
rijk is, ook leeren, dat de Duitsehers, hoeveel invloeden 
van buiten ook op hen werken, nooit hun aard ver
loochenen. Zij kunnen geen andere beeldhouwwerken, 
geen andere voorwerpen van dagelfjksch gebruik ma 
ken dan die, welke binnen den kring hunner gedachten 
blijven, of waaraan zij behoefte hebben. Weelde kent 
het Duitsche volk niet." 

„Men heeft slechts een tijdschrift als .Dekorative 
Kunst" op te nemen ,om te zien hoe alles ook hier ver-
duitscht is, hoe de vormen gewrongen, de schalen der 
kleuren zwaar geworden zijn. De stijl, die in Enge
land iets beloofde, is in nog geen tien jaar in Duitsch-
land reeds tot verval geraakt. Erger nog, de Duitsche 
kunstnijverheid herinnert aan iemand, die van niets 
tot iets gekomen is en nu zichzelf niet meer kent. Het 
is alsof de Duitsche kunstenaars de waarde van de 
grondstoffen niet meer beseffen. Ziet men tin, brons 
of zilver? Men weet het dikwijls niet. liet begrip, dat 
elke stof een bepaalde wijze van behandelen vordert, 
bestaat maar zelden." 

„De Franschen hebben ten allen tijde het vermogen 
gehad met kunst, die van buitenslands werd inge
voerd, hun voordeel te doen, door er juist dat uit te 
alen, wat hun eigen kunst kon volmaken. 

„De stemmigheid van de Hollandsche voortbreng
selen gaat wel eens gepaard niet wat sufheid.". 

Hier hebben wij een tuiltje gegaard uit den tuin 
van den heer Pit. E n toen wij opgingen om den nieuw 
opgerichten winkel, die „Het Binnenhuis" gedoopt is, 
te bezichtigen, stond ons het beeld, dat de schrijver, als 
een etser met een enkele rake lijn, van de Nederland
sche kunstnijverheid gegeven heeft, duidelijk voor den 
geest. 

Het is, gelooven w i j , de architect Gosschalk geweest, 
die, een vijf en twintig jaren geleden, het huis op het 
Rok in te Amsterdam, dat thans lot „liet Binnenhuis" 
geworden is, bouwde. Hij zal niet hebben gedroomd, 
dat het zulk een bestemming z o u krijgen. 

De beoordeelaars van hetgeen wat ten verkoop wordt 
aangeboden, zijn blijkbaar met het geval eenigszins 
verlegen geweest. Zij zagen nieuwe kunst voor zich en 
behoorden dus te prijzen. Maar de lof kwam niet van 
harte, of wilde niet uit de pen, en daarom zijn de mees
te stukjes, die in dag- of weekbladen over „Het Bin
nenhuis" werden opgenomen, weinig meer dan aankon
digingen, als waarop ieder aanspraak maakt, die een 
advertentie opgeeft. Men twijfelde en zocht 111 onthou
ding zijn heil. Slechts één beoordeelaar, die overigens 
nog al heel wat aan te merken had, wilde de pil ver
gulden, doch de wijze waarop hij dit deed en die van 
belachlijke onwetendheid omtrent onze hedendaag-
sche schilderkunst getuigenis gaf, bezorgde hem reeds 
een terechtwijzing, die hij in den zak kan steken. 

Men dient, om tegenover „Het Binnenhuis" recht
vaardig te zijn, in hel oog te houden, dat onze nieuwe 
Nederlandsche kunstnijverheid nog zeer jong is, dat 
zij het aanzijn dankt aan mannen, die óf geen beoefe
naars van eenig handwerk zijn, óf daarin pas langza
merhand iets van de bedrevenheid zullen krijgen, die 
hunne voorgangers in de i(>e, 17e en 18e eeuw bezaten. 
In andere landen is het evenzoo. De kunstnijverheids
scholen, na 1870 overal opgericht, zijn in werkelijkheid 
slechts leekenscholen geweest. E n daardoor is het dwa
ze inzicht, alsof voor de beoefening van eenig vak van 
kunstnijverheid wat teeken- of schildergereedschap 
voldoende zou zijn, algemeen geworden. Een gevolg 
van dit alles is, dat de kunstnijverheid niet iets werd, 
dat uit de behoeften des dagelijkschen levens van zelf 
groeide, doch tusschen den hemel der kunst en de aar
de der alledaagschheid bleef zweven, flare voortbreng
selen worden slechts gekocht om der nieuwsgierigheid 
wil, niet omdat iemand er behoefte aan zou hebben. 

Ons is een geval bekend van iemand, die zijn stu
deervertrek door een der medewerkers aan „Het Bin
nenhuis" deed inrichten. Nadat hij echter een jiaar 
maal beproefd had, in zijn studeerstoel te zitten, bleek 
deze zóó ongemakkelijk, dat het meubel nu te pronk 
staat, doch een doodgewoon stoeltje nu zijn taak moet 



overnemen. E n de boekenkasten toonen reeds thans, 
dat geen ervaren meubelmaker ze in elkander zette. 

Hier in ligt de zwakke zijde van de nieuwe kunst. De 
winkel op het Rokin kan het ook bewijzen. Wat lou
ter „bibelot" is, kan er wel mede door ; doch waar de 
vervaardigers meenden zaken voor dagelijkscli gebruik 
tc hebben geleverd, zullen de koopers hun ongelijk 
geven. 

Keulen en A k e n zijn evenwel niet op één dag ge
bouwd. A l s ook de eigenlijke vakmannen tot de nieu
we richting bekeerd zullen zijn, mag men verwachten, 
dat er verbetering zal komen. E n dan zullen misschien 
tevens de stemmigheid en de sufheid, die de heer Pit 
als de voornaamste eigenschappen van de Nederland
sche kunstnijverheid noemt, meer op den achtergrond 
komen. 

N u er eenmaal een winkel is, waar men het publiek 
als beoordeelaar krijgt, zal er van zelf meer dan voor
heen op de eischen, die de werkelijkheid stelt, gelet 
moeten worden. 

W i j wenschen der nieuwe onderneming veel voor
spoed in zaken toe. 

K O N I N K L I J K I N S T I T U U T V A X I N G E N I E U R S 

De jaarlijksche feestvergadering van het Kon ink l i j k 
Instituut van Ingenieurs werd Zaterdag (> October in 
de Diergaarde te Rotterdam gehouden en buitenge
woon druk bezocht. E r werden korte levensberichten 
gegeven van eenige afgestorven leden en eenige huis
houdelijke zaken afgedaan, waarna met groote inge
nomenheid de mededceling ontvangen werd van het 
besluit der vakafdeeling voor werktuig- en scheeps
bouw, o m / J O U beschikbaar tc stellen voor de biblio
theek van het Instituut tot aanschaffing van stan
daardwerken over werktuig- en scheepsbouw. 

Ter vergadering onderscheidde de feestelijkheid 
dezer bijeenkomst zich in niets anders dan in den kor-
teren tijd, die beschikbaar was voor het houden van 
een viertal voordrachten, alle bestemd om te dienen 
tot inleiding van de na het déjeuner gehouden excur
sies. 

De heer De Jongh, directeur van gemeentewerken, 
deed mededeelingen over de havenwerken van Rot
terdam. In eene korte historische herinnering, waarbij 
ook de voormalige handelsverceniging niet werd ver
geten, deed spreker de revue passecren de steeds voort
gezet ziinde uitbreiding der havenwerken in verband 
met de voorbereiding lot de zich steeds als meer nood
zakelijk opdringende annexatie van de omliggende 
gemeenten. E n de vraag, of al die omvangrijke wer 
ken wel bepaald noodzakelijk waren tot die hoogte, en 
hoe het stond met de rekening dienaangaande, beant
woordde spreker niet te wijzen op de toeneming van 
het scheepvaartverkeer, den aanwas van de bevolking 
en de stijging der inkomsten, die een voldoenden dam 
vormt tegen de stijging der uitgaven. E n verwacht mag 
worden, dat de groei en bloei van Rotterdam nog zeer 
vele jaren zal aanhouden, zoodat het noodzakelijk is 
ook op de toekomst liet oog te houden bij het ontwer
pen en uitvoeren van plannen in dezen ti jd. 

De heer l l uc l ig deed belangrijke mededeelingen 
aangaande rle H o l land- Amerika-l i jn . O p humoristi
sche wijze schetste spieker de economische beteekenis 
van eene rechtstreekse he trans-atlantischc verbinding, 
blijkbaar uit het verschil tusschen het feit, dat in i<Sfio. 
een zoodanige verbinding tusschen Amerika en Neder 
land nog niet bestond, en den bloei, waarin thans de/.e 
stoomvaart-maatschappij zich mag verheugen. E n deze 
bloei is dubbel verdiend, daar gedurende de eerste 
tien jaren van haar bestaan de jonge maatschappij 

ondanks vele geleden ongelukken en groote verliezen 
haren naam van veiligheid en zeemanschap ongerept 
heeft weten te bewaren. Een meer uitvoerige beschrij
ving van het tegenwoordige type van stoomschip gaf 
de overtuiging, dat de maatschappij steeds voortgaat 
te voldoen aan de eischen ten aanzien van de snelheid 
van vaart, ruimte voor lading, veiligheid van het vaar
tuig, comfort en veiligheid voor de passagiers en voor
ziening in de behoeften van personeel. 

Beide voordrachten dienden tot inleiding voor het 
bezoek aan de „Sta tendam", waar, na afloop der verga
dering het déjeuner werd gebruikt en-tot de bezichti
ging der havenwerken, waarvoor kleine stoombooten 
beschikbaar waren gesteld. 

De leden, die aan deze bezichtiging niet deelnamen, 
vonden gelegenheid om een bezoek te brengen aan de 
stedelijke watergasfabriek en de drinkwaterleiding, 
waarover eveneens voordrachten waren ingediend. 

De heer Sissingh gaf daarin ecne beknopte omschrij
ving van het begrip watergas, een gasmengsel, dat 
verkregen wordt door de inwerking van stoom op 
gloeiende kool met toevoeging van olie, en eene aan
wijzing in hoeverre dat begrip dus wordt gewijzigd 
door toevoeging van de bepaling „gecarbureerd" ; de 
bewerking is daartoe zoodanig dat met het oog op de 
toepassing wordt verkregen een gas, dat zoo arm mo
gelijk aan koolzuur en waterdamp is. In dc fabriek 
alhier zijn opgesteld twee reeksen van toestellen, die 
ieder in staat zijn u u o o kub. nieter gas per etmaal te 
leveren, terwijl ruimte aanwezig is om liet geheel te 
verdubbelen en de gebouwen en sommige toestellen 
reeds nu voor dit grooter vermogen zijn ingericht. 

De heer Vogel gaf in zijne inleiding bei re ff ende de 
drinkwaterleiding, als het doel dezer inrichting, aan 
hel water uit de Nieuwe Maas te zuiveren en op alle 
punten onzer uitgestrekte gemeente af te leveren als 
volkomen betrouwbaar, gezond, frisch water. Dal wa
ter wordt verzameld het tweede uur na hoogwater, 
daar herhaaldelijk genomen proeven hebben aange
toond, dat het water dan hel minst verontreinigd is. 

Het eerste kunstwerk zijn dus de sluizen, die dienen 
om hei water slechts gedurende dien t i jd op te nemen 
in de hezmkingsbassins. Daarin wordt het water veelal 
reeds zoo kleur-, reuk- en smakeloos, dat men geneigd 
zou zijn het reeds als drinkwater goed te keuren. Maar 
om alle verdenking op te heffen wordt hel daarna 
onderworpen aan de centrale zandfiltratie, waardoor 
ook smetstoffen worden verwijderd ; deze filterperiode 
duurt, gemiddeld veertig dagen. 

Na de zuiveringswerken komen de transportmidde
len, in welke label de Ilollandsche nijverheid op waar
dige wijze is vertegenwoordigd. 

De namen der verdienstelijke mannen aan wie initia
tief, ontwerp, herhaalde uitbreiding en uitvoering dei-
werken te danken is, z i j n : Scholten, V a n der Tak, De 
Jongh en Van IJselstein. 

A a n dc lunch op dc „S ta t endam" werd deelgenomen 
door ongeveer 290 personen en 165 deelnemers ver-
eenigden zich aan een diner in de Diergaarde. 

E E N K E U R I G B O E K J E . 

Het voormalig Buitengasthuis, eer
tijds ,,'t Pesthuis" te Amsterdam, 
door Walenkamp. 

Men herinnert zich dat het Genootschap Architectura 
cl Amicitia te vergeefs heeft getracht, het thans buiten 
gebruik zijnde Buitengasthuis van afbraak te redden. 

Een zijner leden, de heer Walenkamp, heeft zich in 
het bijzonder dit oud gebouw aangetrokken, en een 
keurig boekje daaraan gewijd. 

Niet alle beschouwingen van den schrijver zijn even 
juist. Waar hij zegt: „Maar weinig plaatsen van ons 
vaderland bezitten zoo weinig oude gedenkteekenen 
als de hoofdstad van ons land ; enkele kerken en één 
of twee, in den loop der tijden zeer van aanzien ver
anderde kasteden, het fraaie Paleis, met enkele huizen 
uit den lateren ti jd, — ziedaar alles wat hier van oude 
bouwkunst is overgebleven", daar zal een ijverig l i d 
van het Kon ink l i j k Oudheidkundig Genootschap hem 
kwal i jk kunnen bijvallen. Ook overdrijft hij de waar
de, die het oude Pesthuis in zijn huidigen toestand als 
een uiting van kunst heeft. Het eigenaardig standpunt, 
waarop de schrijver, waarschijnlijk een bewonderaar 
onzer nieuwste kunst, zich plaatst, bli jkt uit meer dan 
ccn beschouwing. A l s dit gebouw zooveel kunstwaarde 
heeft, dan zijn ook het Besjeshuis, het Werkhuis, het 
Wale Weeshuis, het Luthersche Weeshuis en het Maag
denhuis, om maar eenige gestichten te noemen, werken 
van hooge beteekenis, en moet men zelfs de kazerne 
Oranje Nassau bewonderend beschouwen. 

A l deze gebouwen zijn slechts ontworpen en uitge
voerd, om aan de eischen, die dc meest denkbare nut
tigheid stelde, te voldoen. H u n soberheid scheen tot 
voor korten ti jd niets met kunst gemeen tc hebben ; 
sinds echter de tekende „muren met gaten" het ideaal 
onzer jongere bouwmeesters zijn geworden, is het fe 
begrijpen, dat die kunstenaars nu schoonheid zien. 
waar vroeger niemand die vermoedde. 

Een oudheidkundige van het rechte slag vraagt even
wel niet, of iets mooi is ; hem is het genoeg, dat iets 
oud is. E n de oudheidliefhebbcrs zullen het met den 
heer Walenkamp betreuren, dat het Buitengasthuis 
gaat verdwijnen. Het lag daar zoo schilderachtig tus
schen het groen, het was zulk een aardige herinnering 
aan liet oude Amsterdam. 

Wi'j hebben het Uuitengasthuis gekend en bezocht, 
toen het nog in gebruik was. De stichting voldeed toen 
reeds niet meer aan de eischen, die de wetenschap stel
de, wat niet wegnam, dat de sterfte er betrekkelijk ge
ring was. W i j zullen maar aannemen, dat de bekwaam 
heid der geneesheeren ruimschoots vergoed heeft, wat 
er aan het hygiënisch ideaal ontbrak. Want als wij 
niet veronderstellen, dat hier buitengewone bekwame 
artsen werkten, dan zouden wij tot het besluit moeten 
komen, dat de gezondheidsleer een wetenschap is, die 
nog in het duister rondtast, en dit vvTllen wij liever niet. 

N o g herinneren wij ons de eigenaardige geur van 
carbol en jodoform, die reeds bij den ingang den be
zoeker tegenkwam, en het bewijs leverde, met hoeveel 
kracht de ziektekiemen bestreden werden 

In sommige der zalen was wel iets gezelligs ; maar 
daar waren ook sombere lokalen, die men, wegens de 
vele lijders, die verpleegd werden, niet ongebruikt 
kon laten. 

De moderne bebouwing drong meer en meer op het 
oud gesticht aan. Langen tijd bood het, in het groen 
van zijn „bosch" verscholen, weerstand. Maar toen aan 
de andere zijde het Wilhelmina-Gasthuis ging verrij
zen, waren zijn dagen geteld. De aardigheid was er 
toch al voor een groot deel af. 

Een goede dertig jaar geleden lag het Buitengast
huis nog eenzaam in het groene weiland. De zieken 
gingen er heen in een tentschuitje, een soort van gon
del, die door twee oude mannetjes werd geroeid, ter
wi j l een derde grijsaard aan het roer zat. Het vertrek 
had plaats aan het Oude Zi jds Heerenlogement. Dan 
voer men onder de Grimnessesluis door het Spui in en 
bereikte door de Beulingsloot de Leidsche gracht. 
Door de sluis achter den houten schouwburg werd de 
Singelgracht ingevaren, en het gondeltje kwam langs 
de vier molens van den Overtoom en de Pestsloot aan 

zijn bestemming. Soms werden ook wel zieken uit hun 
woning gehaald. Het vervoermiddel was zeker niet on
gemakkelijk, zooals ieder weet die te Venetië een gon
del bevaren heeft. E n in den t i jd der hobbelende „toe-
sleedjes". die over de keien gesleurd werden, had het 
nog grooter waarde. Wanneer voer de gasthuisschuit 
voor het laatst 3 Wanneer dankte de laatste „slceper" 
slede en smeerlap af? ' , 

Dank zij de ijver en de belangstelling van den heer 
Walenkamp zal het nageslacht, dat van schuit en slede 
niets te weten zal komen, zich er een juiste voorstelling 
van kunnen maken, hoe het Buitengasthuis er in het 
jaar ig<x> heeft uitgezien. Immers verscheidene licht
drukken geven het gebouw in zijn meest eigenaardige 
deelen weer. 

Het is te hopen, dat.de heer Walenkamp, wiens boek
je niet in den handel schijnt te zijn, aan de Amster
damsche verzamelingen exemplaren ervan zal hebben 
gestuurd. De beheerders dier collecties zullen hem zeer 
dankbaar zijn. 

W i j spreken ten slotte deii wensch uit, dat de schrij
ver, mocht weer ccn Anisterdamsch gedenkstuk be
dreigd worden, beter zal slagen in zijn pogingen tot 
redding. Maar ook reeds als hij dan slechts doet, wat 
hij nu voor het oude Pesthuis verrichtte, heeft hij aan
spraak op veler waardecring. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 
AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering van Woensdag 8 October 1900. 
Uit de ingekomen stukken -bleek, dat drie heeren ingenieurs 

hier ter stede, zich beschikbaar hadden gesteld tot het houden 
van voordrachten. 

Besloten werd bjj het hoofdbestuur een voorstel aanhangig te 
maken tot het verkrijgen van een ondersteuningfonds voor de 
leden der Ve*eenigirg. Daar de noodzakelijkheid van een dergeljjk 
fonds reeds was gebleken, en voorstellen van het hoofdbestnur 
eerst op een volgende algemeene vergadering kunnen worden 
ingewacht, werd besloten met de oprichting van een fonds voor 
de afdeeling te beginnen en vijl' der aanwezigen op te dragen 
concept-reglementen samen te st"l'en. 

Uit het verslag van de boottocht-commissie bleek, dat er een 
tekort was; eene ter vergadering aanwezige lijst tot dekking van 
dat tekort circuleerde met veel succes. 

Bij de rondvraag werd bemerking gemaakt, dat de ingekomen 
brochure „De aanhangige Drankwetsherziening" niet besproken 
was; de vrager word verwezen naar de statuten der Vereeniging, 
waaruit duidelijk blijkt dat het geheel buiten het doel der Tech
nische Vakvereeniging ligt, dergelijke adressen te bespreken. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
1118/ Vergadering van Woensdag 10 Oct. 1900. 

De Vergadering werd geopend door den Vice-voorzitter den 
heer C. W. Njjboff. Bjj afwezigheid van den Secretaris werden 
de notulen niet gelezen. Den nieuwen leden werd een hartelijk 
welkom toegeroepen. Hierna verkreeg de heer F. G. Smite uit 
Rotterdam bet woord over „De ijuadratuur van den cirkel". Nadat 
de spreker medegedeeld had hoezeer zijne beschouwingen in 
Nederland steeds door de geleerde wereld waren aangevallen en 
bij daartegenover juist in Duitschland zooveel medewerking en 
steun verkregen had, begon spreker op 't bord zijne berekeningen 
op te zetten en kwam tot de slotsom dat ,v' = **>. = 3,125 is. 
Hij eindigde zijne belangrijke thoorethische beschouwingen met 
de wensch uit te spreken dut ook de oogen van Nederland's ge
leerden geopend mogen worden en g' als 8,125 aangenomen zal 
worden, waardoor een groote ommekeer en vereenvoudiging en 
berekeningen zal ontstaan. Door den Voorzitter werd den spreker 
dank gezegd. Besloten werd nogmaals een verzoekschrift tot den 
Raad te zenden teneinde de slooping van het voormalig Pesthuis 
te voorkomen. Ter nadere kennismaking zal Zondagmorgen a. s. 
een excursie plaats vinden van het Genootschap naar genoemd 
gebouw. 

Niets meer aan de orde zijnde werd do goed bezochte Ver
gadering gesloten. 

BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP TE ROTTERDAM. 
Vergadering van Woensdag 10 (>ttober 1900. 

In do laatst gehouden vergadering hield de Voorzitter, de heer 
Evers, een causerie over „de Parjjeche tentoonstelling". Hg be
gon met een kort overzicht te geven van de geschiedenis der 
tentoonstellingen te Parijs in 't algemeen, en van doel en inrich
ting. Vervolgens gaf hjj een denkbeeld van den omvang van het 
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egenwoordige tentoonstellingsterrein, en toonde met een sckets-
teekening de ligging der verschillende gebouwen. 

De tentoonstelling van 1900 vergelijkende bg de voorbaanden, 
deed spreker in 't bijzonder opmerken, dat bjj de tentoonstelling 
van 1889, toen de jjzerconstructie in opkomst was, ook een streven 
was o]i te merken om deze in de architectuur uit te drukken. 
Nu is dit geheel anders; geen streven om de constructies te laten 
spreken: de gebouwen spreken thans door hun groote afmetingen, 
alhoewel ook daarvan veel verloren is gegaan, doordien men de 
noodige eenheid mist, ten gevolge van te veel verscheidenheid 
in de verschillende gevels. Ook zjjn die gevels niet zoo rede
gevend als voorheen; echter getuigen de verschillende details van 
de vindingrijkheid van het Fransch genie. 

Talrijke lichtbeelden ter bezichtiging stellend, maakte de heer 
Evers met zjjn hoorders een wandeling over het tentoonstellings
terrein, de verschillende gebouwen zoowel uit- als inwendig be
schrijvende. 

Bg monde van den heer Verheul werd den heer Eters, onder 
luid applaus der hoorders, dank gebracht voor zjjne schoone en 
hoogst leerrijke voordracht. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
' S - G R A V E K H A G E . De ingenieur Alpherts, referendaris, chef van 

het technisch bureau aan bet Departement van Koloniën, en de 
heer Weys, ingenieur der burgerlijke openbare werken in Ned.-
lndië, met verlof bier te lande, belast met de uitvoering in Indië 
der plannen voor de drinkwaterleiding voor Soerabaja, zjjn naar 
Amerika scheep gegaan, ten einde een hun opgedragen onderzoek 
te doen in de fabriek der firma Hood & Co., te Philadelphia, welke 
het minst (voor / 29i,000) beeft ingeschreven voor de levering van 
materialen voor genoemde waterleiding. Eerst daarna zal om
trent de gunning beslist worden. 

— Burg. en Weth. hebben den Gemeenteraad voorgesteld om, 
in navolging van een dergelijke inrichting in bet buitenland en 
te Amsterdam: lo. te besluiten dat op de gemeentegasfabriek 
zal worden opgericht eene inrichting voor cyaanzuivering met 
geelbloed-loogzoutbereiding; 2o. aan de gemeentegasfabriek te 
verbinden een technoloog met den titel: ingenieur der gemeente-
gasfabriek, op eene jaarwedde van /2000 a /3000; So tot dek
king der kosten ad / üö.UUU. vau hetgeen voorloopig van de in
richting behoort gemaakt te worden, dat bedrag op dc begrooting 
van de gemeentegasfabriek uit te trekken. 

De directeur berekent de kosten van een complete inrichting 
voor cyaanzuivering voor een capaciteit van 12U,000 » 180,000 
kul), meter gas per 24 uur op / 80,000, en de zuivere opbrengst, 
na aftrek van alle onkosten, rente en een ruime afscbrjjving, op 
ruim / 20,000 per jaar. 

Het is de bedoeling den technoloog, naast den dirocteur, tc be
lasten niet het voeren van het bedrijf der cyaanzuivering en van 
zijne diensten overigens in andere deelen der fabriek gebruik te 
maken. 

— Tot het bestrijden van de groote uitgaven, die het Genoot
schap „l'ulehri Studio" zich getroosten moet voor het verkrijgen 
van een nieuw gebouw en bij luierende k nstzulen op het erf van 
het aangekochte pund in het Lange Voorhout, deed bet Bestuur 
een beroep op de werkende leden, ten gevolge waarvan, cp enkele 
uitzonderingen nu, allen ecu kunstwerk vau hunne hand afstonden, 
om de opbrengst te doen diencu tot dekking van een deel dier 
uitgaven Deze kunstwerken, tentoongesteld in de bestaande kunst
zaal van het Genootschap, zullen Diusdng l(i October ten bate 
van „l'ulehri" publiek worden verkocht. 

De tentoongestelde werken zfju meerendccls zeer schoon. Enkele 
hehooren tot hst beste werk van de hand hunner makets. Inliet 
geheel ziju het 108 schilderingen en 4u teekeningen, etsen, litho-
graphieëu, aquarelu-n en beeldhouwwerken. 

AMSTERDAM, Aan de QoeUinnaachool te Amsterdam heelt nu 
afloop van het onderwijs een eenvoudige plechtigheid plaats ge
had. Den heer Ha>t van Hove, directeur van bovengenoemde 
school, die aan de K ijksucadeinie van lieeldonde Kunsten tot hoog
leeraar in de beeldhouwkunst is benoemd, zal nu de (jueiliuus-
school als directeur gasn verlaten. De heer G. Stroc sprak den 
heer Van Hove namens de leeraren toe, en liet hierbjj vooral 
uitkomen dat de verstandhouding tusschen directeur en leeraren 
steeds aangenaam geweest is. en het oudorwjjs aan de QuclliDus-
school zeker ten goede is gekomen. Hierbij werd den heer Vau 
Hove door den heer Stroo namens de leeraren een geschenk aan
geboden. 

De heer Van Hove, blijkbaar zeer gevoelig voor de eer hem 
bewezen, bedankte de leeraren voor de aangename samenwerking 
welke hij steeds van hen heett mogen ondervinden. 

— lu een der zalen van Parkzicht kwamen Donderdag eenige 
bouwkundigen en belangstellenden samen, om middelen tu be
ramen tot cen laatste poging om het voormalig Buitengusthuis 
(het Pesthuis) aan den Overtoom nog te redden De uitbesteding 
dor sloping zal Dinsdag pluats vinden. Oe heer Jos. Cuypers Jr. 
deelde mede, dat van zekere zijden steun was toegezegd, indien 
mon kans zag het oude bouwwerk te behouden, en sprak do ver
wachting uit, dat nog vóór Dinsdag het publick algemeen door
drongen zou worden van dc architectonische waarde van het bouw
werk, en lungs dien weg do sloping nog zou worden belet. 

Welke bestemming men dan aan bet gebouw, na de noodzake
lijke herstelling hier en daar, zou kunnen gevent Men zou er 
een ethnografisch- en koloniaal museam of een oudheidkundig 
museum — dit laatste ter ontlaating van de zalen in het Rijks
museum — van kunnen maken. En zeer wèl zon het voor een 
nieuwe ambachten hooi kunnen dienen, waaraan immers groote 
behoefte bestaat. 

Ter vergadering gingen de waterveifteekeningen rond van den 
heer Tymon Meyer, gezichten op en in het oude gebouw, en deze 
teekeningen zalmen ook den leden van het Oudheidkundig Ge
nootschap ter leen geven. Kortom, men zal, al is 't kort dag, 
nog beproeven door een levendig protest van vele zjjden Burg. 
en Weth. terug te houden van de uitbesteding. 

Een excursie van belangstellenden ter bezichtiging van het 
gebonw op Zondagmorgen a. s. wordt verwacht. 

— Burg. en Weth. hebben praeadvies uitgebracht op een adres 
van een vijftal timmerliedenvereenigingen. 

Het adres vroeg in de eerste plaats de uitvoering van de ge
meentewerken te bespoedigen, en, waar mogelijk, uitgestelde wer
ken nog ter hand te nemen; in de tweede plaats, dat bjj de aau 
te besteden werken de aannemer zal worden verplicht alle onder
deden van bot werk binnen de gemeente te doen vervaardigen. 

Wat het eerste verzoek aangaat, moeten Burg. en Weth. op
merken, dat de door Raad gevoteerde werken steeds zoo spoedig 
doenlijk worden aangevangen. Zoo zjjn er thans gemeentewerken 
voor bijna één millioen gulden in uitvoering, en zal vermoedelijk 
nog dit jaar voor ongeveer twee millioen gulden gemeentewerken 
worden aanbesteed. 

Ten opzichte van bet tweede deel van het verzoek wijzen Burg. 
en Weth. erop dat, volgens (de Gemeentewet, alle aanbestedingen 
moeten geschieden in het openbaar, behoudens enkele uitzonde
ringen, /.ij zjjn nu van oordeel dat men, door in hot algemeen 
den aannemer te verplichten, alle onderdeelen van het werk bin
nen de gemeente te doen vervaardigen, zou handelen in strrjd met 
den geest van bedoelde wetsbepaling, daar toch op die wijze de 
concurrentie te zeer zou worden beperkt en zulks tot nadeel voor 
de gemeente. 

Ten slotte wijzen zjj er nog op, dat niet alleen het timmervak 
bjj gemeentewerken betrokken is, maar dat ook andere ambachten 
daarbjj belang hebben, zoodat het, afgescheiden van de boven
vermelde bezwaren, minder raadzaam schijnt om alleen ten ge
lieve van de timmerlieden den tot-nu toe gevolgden weg te ver
laten. 

GROMINGEN. Ongeveer vijftien jaar geleden werd hier in een 
der hoofdstraten eene nieuwe kerk voor de doleerendc gemeente 
gesticht, die om hare gebrekkige constructie en niet minder 
om baar afschuwljjk uiterlijk, algemeen de aandacht trok. Het 
ding is van ziji.e geboorte uluun, gelukkig in verzakking geraakt 
zoodat het muurwerk van lieverlede met een buik en de zoogenuamde 
toren in eene potsierlijke houding is gaan staan. Langen tijd 
heeft men het monster door stutten, balken en schoren overeind 
trachten te houden, tot op een goeden dag de gemeentenarcu 
de holle kast hebben moeten verlaten om haar nimmer weer te 
betreden. De bouwvalligheid heeft haar grens bereikt, en L U is 
onlangs besloten om bet wankelend gevaarte geheel tot den 
grond too af te brekeu en in de plaats daarvan nog eens weer 
een nieuwe kerk te doen houwen. 

Dc plannen voor deze kerk, welke men elders heeft laten 
maken, omdat onder de gemeenteleden geen architect wordt aan
getroffen die daarvoor vobloei.de bekwaamheid bezit, zullen ouder 
mtzicht van een bouw kutdige, lid der doleerendc gemeente ulhier, 
worden uitgevoerd. 

Het is te hopen voor de bouwkunst zoowel als voor de 
incn-clicn die hun penningen voor den bouw ten otfer brengen. 
dat deze bouw met minder bekrompenheid worde uitgevoerd dan 
bjj den houw der vorige kerk heeft voorgezeten. 

Ui HECHT. Door 11. en W. wordt aau den li mul voorgesteld om 
tot behoud van den Domtoren een bedrag van / ln.Uiu beschik
baar le stellen, en de heeren Dr. P. J. II. Cufjpers to Roermond 
en C . Muijskcn to Baarn uit te noodigen met den directeur der 
gemeentewerken ter zake van deze herstelling een commissie 
van advies te vormen. 

Ni i.MKi.i \ . Het besluit van het gemeentebestuur tot slooping 
van het aangekocht fabrieksgebouw (staande op do Waalkadi') 
waarin ingemetseld de voormalige Bottelpoort, gaf den Minister 
van Binuenlaudschc Zaken aanleiding op tiet behoud van die poort 
aau te dringeu. Het betrekkelijk schrijven van Binnenlandsche 
Zaken was gegrond op een rapport van den architect der it ijk s-
museumgebouwen, den heer Dr. Cuypers, te Amsterdam, w aarbjj 
het wcnschelijkc van bet niet-eloopen werd betoogd, omdat het 
hier gold een dier uiterst weinig in ons land bewaard gebleven 
poortgebouwen uit den vroegereu tijd en er te Nijmegen boven
dien zoo weinig is, wat aan de oude vesting herinnert. 

De zaak kwam duarop ter spruke in de Raadsvergadering van 
17 Maart, toen op voorstel van den heer Van Nispen besloten 
werd het terrein bjj de grootendoels onder den beganen grond 
staande poort te ontgraven en daarna nader te beslissen. 

Nu hebben Burg. en Weth. aan den raad oen rapport van den 
gemeente-architect overgelegd, aan wieu zij hadden opgedragen 
te onderzoeken wat zou moeten geschiodeu uls tot het behoud 
van de poort mocht besloten worden. 

Dr. Banning die oorspronkelijk was voor het opruimen van 
de poort, omdat ze uit een esthetisch oogpunt geen reden van 
bestaan had, was, na de verschillende stukken ter zake gelezen 
te hebben, van opvatting veranderd. Uitsluitend om hare historische 
waarde meende hij dat do poort, of liever hare overblijfselen, 
moesten behouden blijven, waarom hij voorstelde uitvoering te 
geven nan een der door den architect ontworpen plannen. 

De beer Quack oordeelde met een beroep op den gemeente
archivaris, den heer Van Schevichaven, dat de poort ook geen 
historische waarde had. Nadat ook Mr. Van Haricum zich bad 
verklaard voor verwijdering, werd het voorstel van den heer 
Banning met 10 tegen 8 stommen verworpen, zoodat do poort 
verdwijnt. 

L E I D E N , Het ontwerpplan van rioleering voor deze gemeente, 
opgemaakt door den beer G. II. Broekman, directeur der ge
meentewerken, is in druk verschenen. 

Volgens dit plan zouden de ontworpen rioleeringBwerkcn een 
aanlegkapitaal vorderen van /1,550,000 en een jaarljjksche uit
gave van f 25000. Daaraan is toegevoegd een nota, houdende een 
vereenvoudigd rioolplan, opgemaakt door den wethouder van 
fabricage, Dr. M, C. Dekhuyzen, die met bet oog op de groote 
kosten dc nieuwe rioleering voorloopig slechts wenscht te zien 
ingevoerd in die stadsgedeelten, welke daaraan de meeste be
hoefte hebben, met name in de binnenstad, het Lcvendaal eti 
de Uiterste- en Middolsto grachten, en in de buitenstad tal van 
slooten aan do dichtbevolkte wijken aan de Singels, Lagen Rijn 
dijk en Morschweg. 

De kosten van dit vereenvoudigde ontwerp worden geraamd op 
/ 980,000. 

Aan heide rapporten is toegevoegd een nota van de ingenieurs, 
de h. h. G. J . de Jough te Rotterdam, J . de Koning te Amster
dam e n J. W. C. Tellogen te Arnhem. 

Hoewel dezen de raming van kosten van het ontwerp broek
man te hoog voorkomt, uchten zij het stelsel waarop dit ontwerp 
is gebaseerd, bij den tegenwoordigen stand.van wetenschap en 
techniek te verkiezen boven elk ander. Mochten echter de kos
ten van dit ontwerp do tinancieele krachten der gemeente geacht 
worden te boven te gaan, dan verdient partiëele uitvoering als 
voorgesteld door Dr. Dekhuyzen, li. i. alle aanbeveling. 

W A G E N I N G E N . H O fabricage op de steenfabrieken langs den Rijn 
is bijna zonder uitzondering geëindigd. De campagne is, wat het 
weder betreft, niet z e e r gunstig1 geweest en het gemiddeld getal 
van 90 werkdagen werd niet bereikt. De handel is thans vrij druk. 
De oude voorraad is op de meeste fabrieken opgeruimd, terwijl 
van het nieuwe gebak hier e n daar reeds veel verkocht is 

Men besteedt thans voor: rood 110.50; boerengrauw /11.25; 
hardgrauw / 12 50; klinkers ƒ18 50; straatklinkers ƒ14.— per 
1000 stuks, tr. boord. 

De vrachtprijzen zijn als volgt: van Wageningen naar Kottor-
dam (huitnnstad) /" 1.25; id binnenstad ƒ1 50; Don Haag ƒ2.20; 
Delft ƒ 1.96; Dordrecht / 1.20; Schiedam / 1.20 per duizend. 

— De buitenplaats „Wocstduin" ouder Bloemendaal zal plaats 
maken voor een villapark en renbaan. De aanleg is opgedragen 
aan den tuinarchitect L. A. Springer. Kort achter het huis ligt 
een begroeide heuvelrug, die een goede natuurlijke scheiding vormt. 
Op het lage terrein daar achter komt de elliptische baan, ter 
lengte van 1500 a 1000 meter. 

P E R S O N A L I A . 
— Hij den Waterstaat in Xederl.-Indië is: 
ontslagen op verzoek, eervol uit 'slands dionst, de architect 

der 2c kl. J . B. Lont. 
— Bjj de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java is-
benoomd tot onderopzichter le kl. ('li. J Lemmeus, thans 

2e klasse; tot onderopzichter 2e kl. de onderopzictiter 8e! kl. 
Jhr. E . 3. A. Clifford Koek van Breugel. 

— Door dec Minister van Koloniën is de heer P. J. Jansen 
gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Ne-
derlandsch-Indië, om te worden benoemd tot ingenieur bij het 
mijnwezen daar te lande. 

— Hij beschikking van den Minister van Waterstaat is de 
aspirant-ingenieur van den rijkswaterstaat Jhr C. E. W. van 
Panhuys, met ingang van 1 October, voor den tjjd van een 
maand, gedetacheerd aan zjjn departement. 

— Bjj kon. besluit is, met ingang van 1 November, benoemd 
tot bureelambtenaar 3de klasse van den rijkswaterstaat F. W. 
Kn ij ff, te 's-Gravenbage. 

f Bjj kon. besluit is, met ingang van 16 dezer, de benoemde 
adspirant-ingenieur van den rijkswaterstaat J . C. Scherp toege
voegd aan den inspecteur in de 1 ate inspectie. 

— Bjj kon. besluit zjjn bij het korps van den Rijkswaterstaat, 
met ingang van 1 November o. k: 

b e v o r d e r d tot hoofdingenieur le kl. G. A. Escber, thans 
2e kl.; tot hoofdingenieur 2e kl. A. Keurenaar, thans ingenieur 
le kl.; tot ingenieur 2e kl. J . P. Wjjtenhorst, thans 8e k l , en 
tot ingenieur 3e kl. J . W. Mentor, thans adspirant-ingenieur. 

— Bjj beschikking van den Minister vau Waterstaat is bepaald, 
dat de na te noemen ambtenaren van don Rijkswaterstaat zullen 
dienst doen als volgt: 

de hoofdingenieur 2e kl. J. W. Weioker, thans te Zwollo, als 
hoofdingenieur belast met het beheer der groote rivieren, te 
's-Gravonhage; 

de hoofdingenieur 2e kl. C . B. Schuurman, thans te Maastricht, 
als hoofdingenieur to Zwolle; de benoemde hoofdingeniour 2e kl. 
A. Keurenaar, te Maastricht; 

de ingenieur 2e kl A. B. Marinkelle, thans te Roermond, als 
arrondissements-ingenieur te Utrecht; 

de ingenieur 8e kl. A. A. II. W. König, thans te Zutien, te 
Roermond en de ingenieur 3e kl. A. R. v a n Loon, thans te Almeloo, 
te Zutfeti; 

de ineenieur Se kl. I'. Baacko, thuns toegevoegd aan den inge
nieur W. K. du Croix, to IJmuiden als arr.-tngenieur te'Almeloo; 
de adspirant-ingenieur Jhr. C. E. W. van Panhugs,'toegevoegd 
aan den ingenieur W. K. du Croix to IJmuiden; 

de adspirant-ingenieur M. C . E. Bongaerts, toegevoegd aan den 
ingenieur ('. A. Jolles te Breda. 

— I n den ouderdom van 5li jaar is to Leiden overleden do 
heer J. W. van Hiele, landmeter bij het kadaster. 

— Tot directeur-boekhouder der gemeente-gasfabriek te Snoek 
is met op twee na algemeene stemmen benoemd do heer N. de 
Boer, directeur der gasfabriek te Assen. 

— Door den Minister v a n Waterstaat is A. J. Schouten be-
noomd tot buitengewoon opzichter bij de werken aan het kanaal 
v n n Gent naar Terneuzen. 

— Tot directeur der gasfabriek te Sittard, en tevens tot stads-
opzichter, is benoemd de heer Henri Könings, lid van den Ge
meenteraad aldaar. 

— Te Kampen is tot hoofdopzichter bij de gemeente-werken 
benoemd, met ingang van 1 Oct. jl., de heer A. J. Revers, thans 
opzichter-teekenaar bij die werken aldaar. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— A d j u n c t - d i r e c t e u r der Gemeentewerken te Arnhem 

Jaarwedde minstons /T800. Franco gezegelde adressen aan den 
burgemeester ten gemeentchuize vóór '20 Oct. (Zie adv. in dit no.) 

— Leeraar in het Ignteokenen aan de Rfjkslandbouw-
scbool te Wageningen, op eene jaarwedde van ƒ1600. Zich in 
persoon aan te melden voor 22 October bjj den inspecteur van 
het middelbaar onderwijs F. B. Löhnis, te 's-Gravenhage. 

— Scheeps-teekenaar om dadelijk in dienst te treden. 
Salaris ƒ30 per week. Brieven onder letters 9 G. E., Algemeen 
Advertentie-Bureau Njjgh & Van Ditmar, Amsterdam. 

— Opzichter-schrijver by do gemeentewerken te Kampen 
op eene janrwodde van t 500 tot f 700. Stukken vóór 22 October 
bij den Burgemeester. (Sit adutti. in dit ito) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
INFORMATIE-BUREAU D E R T E C H N I S C H S V A K V E R E E N I G I N G , 

MARNIXSTRAAT 360 , A M S T E R D A M . 

1 Bouwk. teek., 21 j . , ongeh., / 70. 
2 Bouwk. opz., 25 en 52 j . , geh., ± ƒ 6 5 en ± / 115. 
6 Opz.-teek., 24, 24, 25 en 34)., ongeh., 31 e n 3 2 j . 

geh, / So, ƒ 7 5 , / 8 0 , / 1 0 5 , / 1 0 0 en / 100. 
1 Construct-werkt, 37 j . , ongeh., / 90 i ƒ 100. 
2 Werkt.-teek., 20 en 22 )., ongeh., ± t 50 a / 60. 
1 Werkt, electr., 29 j . , ongeh., / 75. 
1 Electro-techn. teek., 27 j , ongeh. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, E ^ . 
Mem. San. Inst L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Kuyterkade, A M H T K R 1 U H , Filiatl: 86 Kokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleete Badinrichtingen. — Ptivaat-Jntichlingen. — 

Shanka Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, Waschtafels, Uri*oirs enz. — V E R W A I K I H K « i V S S T U A T I I . 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prjjzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten liet gebruikelijke rabat. 

Vervolg der Aankondigingen. 
Z A T E R D A G , SM October. 

Zaandam, te \\ u i e - , in het gemeente
huis : het ophouden, rioleeren en veratraten van 
het bestaande gedeelte der Schoolmeeateraatraat 
en het verlengen dier straat met 90 M. Inl. 
door den uem.-arch. (Zie advert, in dit no.) 

M A A N D A G , S ï October. 
'a-Boach (herbest.), te 10 aren, afbreken 

van woningen en oprichten vau een bureaa- en 
archiefgebouw ten dienste der gemeentewerken. 
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Inl. door den ing.-arch. Aanw. in loco 19 Oct, 
te H uren. (Zie adv. in dit no) 

D O N D E R » A t t , «S October. 
' s -Gravenhage, te 2 nren, door bnrg. en 

weth.: het maken en stellen van twee openbare 
waterplaatsen. Aanw, 22 Oct. te 11 nren san 
de gemtestewerf. 

V e r v o l » d e r U i t s l a g e n . 
B r e d * , 11 Oct.: verbouwing van een huis; 

invek. 8 bilj., als: A. Maas f583 60, M. v. 
Poppel f658, Ant. Maat f 527, H. Wackerhaoe 
(520, A. Nagelvoort f498, P. Hoppen brouwer 
f482, J. v. Poppel f476, H. Mol f472. Allen 
te Breda. 

•«-«raveahage, 11 Oct.: het maken van 
de binnenhaven ea binnenvoorhaven met daarbij 
behoorende kaaimuren, steenglooiingen, loswallen 
en verdere werken, het ophoogen en afgraven 
van het omliggende terrein en het maken van 
een gedeelte zeewering, een en ander in de 
Westdoinen ten behoeve van de visschersbaven 
te Scheveniugn; iogek. 10 bilj . als: 
F. J. van Zeijl, Rotterdam, en A. 

Prins, Sliedrecht, / 1,880,000 
B . W . de Blecourt, Nijmegen, „ 1,772,460 
H. Th. Wiegerink, Groenlo, „ 1,758,000 
G. r. d. Klshout. Scbeveningen, „ 1,729,722 
P. A. Hos, Goriachem, „ 1,726,000 
J. v. d. Klshout Gzn., Scheveninzes, , 1,657,600 
G. A. v. Hattem, Sliedrecht, „ 1,600 000 
H. v. Rhijn, Naarden, , 1,577,000 
P. Vlasman, Utrecht, en G. A. v. 

Spanje, Arnhem, „ 1,674,800 
C. de Groot Az., Goriuchem, en 

K. L Kalis Wzn., Sliedrecht, „ 1,517,000 
G r o n i n g e n , I I Oct., in bet café van den 

heer M. Prins, aan de Groote Markt, onder 
architectuur van den heer IJ. van der Veen, voor 
rekening van den heer G. van Bolhuis: bet 
afbreken van een pakhuis met woning in.de 
Prinsenstraat en het aldaar weder opbouwen van 
een winkelbehuizing met bovenwoning; ingek. 
25 b i l j , als: G . van Duinen en J. Pietersen 
f4160, D. .Ixnsm f8915, H. A. Scherphuis 
f 3855. H. T. vau Duinen f3828. J . Hui'sim.', 
Oherguin, f3800; 1). Dooijes f3783, H. Smit 
f3780, E. delsma 13744, G. Hendriks f3737, 
E. Tulp f8687, J - Ridder f3665, H. K. B J I 
f3640, J . Mulder f3580, H. Kamps f3570. A. 
v. d. Berg f3548, B. Wilkens f3638, J. Hui-
ziDga f3532, S. Hoekstra f3488, D. Th. Dal
molen f3469. II.'lonken» 13467, H. I,. Heintjes 
f3454, J. r.roenewold f 33U8, J. de Vink f 33S6, 
M. Pehlu f 337f', G Rademaker f3290. Gegund, 
üe orerigen te Groningen. 

Enkhulzen, 11 Oct., door den arch. v. d. 
Meuleu, in 't Park : het bouwen van een woon-
en winkelhuizioge in de Oude Weverstraat; in
gek. 7 bilj., als: a b 
C. Liefhebber ƒ 5430 ƒ5610 
R. Kramer en W. Hart „ 4962 „ 5922 
P. Vis en A. Last „4815 „4900 
J. v. Marle en Ph v. Dam „4749 „4845 
Jb /«aan „4526 „4636 
J. H. Klein — „ 4460 
J. West en H. v. Doornik „4187 „4266 

Allen te Kokhuizen. 
Urontngeu, 11 Oct.: het afbreken vaneen 

woonkamer en het weder pbouwen van een maga
zijn, bergplaats en boveuwoniig in de Prinsen
straat aldaar, onder architectuur van den heer 
J. v. d. Veeu, voor rekening van den heer A. 
Muis; ingek. 12 bilj., als: B . Holtrop en Co., 
ƒ2222; G . win Duinen en J. Pietersen 111)13, 
J. Ridder f1899, H. Tonkens f 1867, J . Groene-
wold 1 1795, G . Raden,aki r f 1795, J Mulder 
f1745, S. Hoekstra f1694, J . Huizinga f 1688, 
H. Benniuga f 1657, H. I, Heintjes f1628, J . 
de Vink f I59K Gegund. Allen te Groningeu. 

Blnnen-MoerdUk, 12 0ct:lo het laveren 
van rijsmattrialen voor de Royale poldi r; ingek. 

2o. bet maken van de rrjs-oererbeilsgwerken; 
ingek. 3 bilj., als: P. kraijevelt At. 11$ cent, 
J. Timmer, Willemsdorp, l i j eeut, J. Geluk, 
Tholen, 9$ cent, alles per M*. Gegund. 

Hengelo, 12 Oct., door den arch. W. K. 
Elzioga: het bouwen van een woonhuis voor 
den heer Jansen; ingek. 9 bilj., als: Steggink 
eo Coster f3068, Colenbrander en v. d. Berg 
f2949, G. Scholten f2911, Morsink eo Vos 
f289i>, Maller 12875, Foks en Ribberiuk f 2825, 
J. Nieuwenhuis f2790. G. Steggink f2685, 
GUsiok f2484 

7 bilj , als: 
Joh. Dubbelman, Lage-

Zwsluwe, 
Jac. Dubbelman, idem, 
P. Dubbelman, idem, 
J. Visser, Werkendam, 
P. Kraijevelt Az., 

Sliedrecht, 
A. Kraijevelt IV, idem, 
P. M. Bot, idem. 

ri js. palen, latten. 

/ 2 69 / 10.69 / 12.69 
„ 3 25 „ 14 50 „22.— 
„2.89 „ 11.90 „ 13.90 
„3.75 „ 15 40 „ 17.40 

Gegund. Alles per 10< • bos. 

2 7* 
2.97 

„ 2 19 

11.60 
12.39 
11. -

15 50 
16 44 
13.— 

H E D E D E E L I N G B N . 
A m s t e r d a m . Bestek DO 43, het verbouwen 

van de openb. lagere school le kl. no. 85, aan 
de Frederik-Hendrikstraat, tot een school voor 
600 kinderen, den 20a Augustus aanbesteed, is 
than* opgedragen aan den heer L Siuitt, voor 
f 2H,520. 

Bestek no. 44: het verven van de buiten hout
en, ijzerwerken van de Stadsschouwburg, deu 27n 
Augustus aanbesteed, aan den heer J . Mantel, 
voor f 1355. 

— De minister van waterstaat beeft de aan
besteding vaa het herstellen en verbeteren van 
de telegraaflijnen langs verschillende wegen ia 
Friesland, gegund aau den aannemer S. vaa der 
/.waag te Leeuwarden, voor I 1483. De raming 
was t 1416. 

Tilburg. Door den architect Jos. Donders 
is aanbesteed, het bouwen van eene sloomverieru. 
laagste inschrijver C llorvers, aldaar voor f 4124, 
gegund. 

Breda. Door den architect F. P Bilsen is 
aBubetteed: het afbreken >an eeu pand aan de 
Leuveuaarstr. eu het tot winkelhui, met aparte 
bovenwoning opnieuw opbouwen, laagste inschrij
ver P. A. lluppeobrouwers aldaar voor f3412, 
gegund. 

OPZICHTER. 
Bij de Gemeentewerken te Kam

pen wordt gevraagd een 

O p z i c h t e r - S c h r i j v e r . 

Jaarwedde ƒ500.—, welke kan klim
men tot f7*>0.— 

Stukken in te zenden aan den Heer 
Burgemeester vóór 22 October e. k. 

Wordt gevraagd te ARNHEM, 
een 

i l I J D N C M I I R E C T E Ü K 
D U 

Gemeentewerken. 
Jaarwedde minstens f 1800. Franco 
inzending van gezegelde adressen aan 
den Burgemeester toil (•emeeiil' c-
hulxe vóór 20 October a. s. 

Inlichtingen geeft de Directeur der 
Gemeentewerken. 

E P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 39, 

HOTTKBDAÜ. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUCHT-BAKOVENS 
f 

Bekroond met den hoogsten Prijs en 
Gouden en Zilveren Medaille AMSTER
DAM 1894, en Gouden Medaille DOR
DRECHT 1896. 

Bouwt ook OVENS met i i itri . jden-
den bakvloer en D r a a i o v e n s . 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS der Gemeente ARNHEM zullen 
Donderdag 18 October 1900, 
's voormiddag» ll>/t uur, in het open-
baar, ten Gemeentehuize aanbe
steden: 

B E S T E K No. 5. 

Het boa wen van een GEBOUW voor 
Desinfectie-Inrichting aan den 
Westervoortschpn dijk. 
Begrooting ƒ 9100. 

Aanwijzing: Woensdag 10 October 
a. •., '8 namiddags 2 ure, op het teirein 
van den bouw. Inlichtingen: alle werk
dagen, tot en met 17 October a. I., 
des voormiddag» van 10—12 uur, aan 
het bureau Gemeentewerken in de Karie-
straat; bestek met gezegeld inschrij-
vingsbiljet en 1 teekeniog a f 0.75 
tot dien dag verkrijgbaar aan het bureau 
Gemeentewerken ten Gemeeentehuize. 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS van ZAANDAM zullen op 
Z a t e r d a g HO Ovtober e. A\, 
's namiddags l'/i uur, ten (iemeente-
huize aanbesteden: 

Het ophoogen, rioleeren 
en v«*rMraten van het 
beMtaande gedeelte der 
SehooimeeNterNMtraat en 
het verlengen dier straat 
niet OO SI. 

Bestek met teekening zijn verkrijg
baar ter Gemeenie-S cretarie. a ƒ0.75. 

Inlichtiugen geeft de Gemeente-
Architect 

ZAANDAM, 11 October 1900. 

Burgemeester en Wethouders voor

noemd. 
LATENSTEIN, L". B. 

De Secretarie, 
ZAALBERG. 

BURGEMEESTER en WETHOU
DERS van 's BOüCH zullen op jtfg 
October 1900, v.m. II» ure, in het 
openbaar 

jher besteden: 
Afbreken van woningen en 

oprichten van een bu
reau- en arehief gebouw 
te n dieiiNte der gemeen
tewerken. 

Bestek en teekeningen ter inzage 
op het Gemeentehuis en ad. fl.Sü 
verkrijgbaar bij deu Ingenieur-Archi
tect, die tevens nadere inlichtingen 
geeft. Aanwijzing in loco op 19 Octo
ber e. k. nam. lT/i ure. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 
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REISHERINNERINGEN 
DOOR 

A. W . WEISSMAN. 

V. 

Pisa . 

Vervolg en slot van btz. j-'j). 

De kerk van San Francesco heeft tusschen haar beu
ken de eigenaardige achtkante pijlers der Italiaansche 
Golhiek. Naast haar zijbeuken werden kapellen aange
bracht ; het kour eindigt reciithoekig. Het gebouw is 
geheel van gebakken steen en de daken hebben zeer 
weinig tailing. De kapellen aan de oostzijde van het 
transept zijn zóó hoog, dat in den kruisbeuk geen ven
sters gemaakt konden worden. Aan de westzijde van 
bet noorclertransept rijst een klokkentoren omhoog, die 
half in de kerk is gebouwd, en tot de 12e eeuw schijnt 
te fcehooren. 

Aan de noordzijde der kerk ligt het voormalig kloos
ter, nu als museum ingericht. Aan de oostelijke gale
rij van de kloostergang bevindt zich een kapel, waar 
nog dienst gedaan wordt Zij is met fresco's uit het 
laatst der ; .te eeuw versierd. Een opschrift vermeldt, 
hoe hier in 1255 door den H. Bonaventura een kapit
tel van Minderbroeders gehouden werd, dat het besluit 
nam. om drie maal daags het „Ave Maria" te bidden. 
Langzamerhand verbreidde zich dit gebruik door de 
geheele wereld. 

In de oude klocstervertrekken bevindt zich een ver
zameling van schilderijen. Een daarvan, dat een 
eettwsch karakter draagt en dat de rechtvaardigheid 
en de waakzaamheid voorstelt, wordt in den catalogus 
vermeldt als te zijn gemaakt door Federigo di LalO-
berto d'Amsterdam, een triptiek, met tafereelen uit het 
leven van de H. Catharina, staat op naam van Lucas 
van Leiden. Op een portret van Maria de Medicis ont-

I cijferde ik den naam G. F. Douwen. Ook verscheidene 
I fraaie tapijten, deels uit Vlaanderen, deels uit Floten-
J ce, vindt men hier. 

Zuidvvestwaarts van dit klooster ligt de kerk San 
Pierino, die een merkwaardige oude krocht bezit. De 
korte zuilen die de drie beuken scheiden, en die ge
welven van gebakken steen dragen, vertoonen een Lon-
gobardisch karakter. 

Wij bereiken nu de kade van de Arno, waar ver
scheidene paleizen de aandacht trekken. Hel merk
waardigste is ongetwijfeld het Palazzo Mediceo. dat 
thans aan den markies Spinola behoort. Het heeft een 
gothisch karakter en is geheel en al gerestaureerd. De 
gevels missen lijsten of versieringen. Slechts het over
stekende pannendak geeft eenig schaduw-effect. De 
spitsboogvensters zijn in groepen van drie en twee te 
/.amen geschikt. Naast dit paleis staat de kerk San 
Matteo, oorspronkelijk Romaansch, doch in de 17e 
eeuw verbouwd. Aan den zuidelijken zijgevel zijn de 
Romaansche bogen nog bewaard gebleven. Van bin
nen is het gewelf rijk beschilderd ; al de perspectie-
vische kunststukjes, die de i;e eeuw zoo op prijs stel
de .werden hier vertoond. 

Als wij nu de Arno weer overgaan, dan komen wij 
aan de voormalige vestingwerken van Pisa. Een deel 
daarvan vormt den tuin van het Palazzo Scotto-Corsi-
ni. Hier staat het huis, waar op 18 Februari 1564 de 
beroemde Galileo Gelilei geboren werd. Zijn vader was 
bevelhebber der Florentijnsche troepen, die te Pisa in 
garnizoen lagen. Het huis heeft, uit een architectonisch 
oogpunt bschouwd, geen waarde. 

Langs den zuidelijken oever van de Arno gaande, 
komen wij nu aan de kerk San Scpolcro, die zeker een 
der eigenaardigste van Pisa mag worden genoemd. Ztj 
werd in de 12e eeuw door de Malthezerridders ge
bouwd, en herinnert in vele opzichten aan de Karolin
gische kapel op het Valkhof te Nijmegen. De platte-
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grond is achtkant, en boven den trans bevinden zich 
galerijen. Het pleintje rondom de kerk schijnt in den 
loep der tijden opgehoogd ; men moet nu eenige tre
den af, om in het gebouw te komen. Rondom de kerk 
l igt nu een droge gracht, met een hek van het plein
tje afgesloten. De kerk is gerestaureerd, wat haar een 
zeer modern aanzien geeft. De verlichting geschiedt 
door bijzonder kleine rondboogvensters. 

W i j vervolgen nu onzen weg langs den oever der r i 
vier. A a n de westzijde vertoont zich nu de kleine kerk 
Santa Mar ia del la Spina, ccn voortbrengsel van de 
Italiaansche Gothiek. In 1323 gesticht, en onmiddel l i jk 
aan de A r n o geplaatst, diende zij als heiligdom voor 
de zeevaarders. 

Het gebouw heeft twee beuken, en is zeer laag van 
verdieping. Voora l het bovengedeelte is bijzonder rijk 
met nissen, beelden, pinakels en baldakijns versierd. 

Daar ook dit gebouw een restauratie-proces heeft on
dergaan, zoo is het niet onmogelijk, dat onder dit alles 
wel wat van Sint A n n a doorloopt. 

V a n binnen is de kerk hoogst eenvoudig. O p een der 
altaren staan beelden uit de 13e eeuw, die door Nino 
Pisano zijn uitgevoerd. 

Een andere kerk die hier in de nabijheid gevonden 
wordt, San Paolo a R i p a d 'Amo, heeft in haar aanleg 
veel overeenkomst met de vroegere Sinte Mariakerk 
te Utrecht. Ook de l igging aan een met boomen be
groeid plein doet aan het Noorden denken. Want op 
de Italiaansche pleinen vindt men in den regel geen 
beplanting. 

De gevels zijn allen van nissen voorzien, die in den 
top van den westelijken door sierlijke zuiltjes worden 
geflankeerd. Boven het kruis verheft zich een koepel, 
die echter niet tot den oorspronkelijken aanleg schijnt 
te hebben behoord. 

V a n San Paolo is de Piazza Vit tor io Emanuele niet 
ver verwijderd. W i e echter een der oudste gedenktee
kenen van Pisa wi l zien, moet niet naar dat plein, maar 
naar de Porta a Mare zijn schreden richten. Den weg 
naar Livorno volgend, komt hij dan na ccn goed half 
uur aan San Pietro a Grado, de kerk gebouwd ter plaat
se waar de H . Petrus in het jaar 44 den Italiaanschen 
grond betreden zou hebben. Het gebouw is een basi
liek uit de elfde eeuw, die drie beuken heeft, met zui
len van graniet en marmer daartusschen. Zoowel aan 
de oost- als aan de westzijde is een koornis aanwezig, 
een aanleg, die in Italië zeldzaam is. In de 17e en 18e 
eeuw heeft de kerk verbouwingen ondergaan, die haar 
van builen op een gebouw uit den t i jd der Renaissance 
deen gelijken. Doch van binnen is de oorspronkelijke 
bouwtrant nog duideli jk te herkennen. Ook de vr i j 
staande klokkentoren bezit zijn oude vormen 

E r is nog meer te zien in de omstreken der stad. Een 
klein uur oostwaarts van Pisa, op een der schoonste 
ininten van de Mont i Pisani, vindt men de Certosa, die 
wel een bezoek verdient. Men komt langs verscheidene 
schilderachtige dorpen, die tusschen het bleeke groen 
der o l i j f boomen verscholen liggen, en bereikt dan de 
kloosterpoort, die het opschrift draagt: 

„O beata solitudo 
O sola beatitudo". 

Boven dit opschrift prijkt een beeld van Maria, met 
een krans van sterren om het hoofd. Lager, in een 
fries, staat: 

„Cartusia Pisarum fundata an. R.s. M C C C L X V I . " 
Het is evenwel aanstonds te zien, dat de tegenwoor

dige gebouwen uit veel lateren t i jd afkomstig moeten 
wezen. A l s men de voorpoort is doorgegaan komt men 
op een plein, aan het einde waarvan zich de klooster
kerk verheft. Een prachtige stoep van marmer leidt 

naar di t heiligdom. De gevel met zi jn Jonische pilas
ters, zijn fronton, zijn beeldgroepen en nissen, is een 
zeer goed voortbrengsel van 18e eeuwsche kunst. 

Ook het inwendige der kerk mag bijzonder r i jk ge
noemd worden, en ware ook hier niet de 18e eeuw aan 
hel werk geweest, dan zou men het met dat van andere 
Karthuizerskerken op één l i jn mogen stellen. Maar de 
fresco's van R o l l i , Graziani, Franceschini en Cassiani 
staan bij de 16e eeuwsche len achter. Ook het marmer-
werk der zijkapellen, hoe rijk ook, heeft niet de waar
de van dat wat men bv. te Pavia in de kerk der Certo
sa ziet. 

Het. groote kloosterplein wordt door galerijen om
geven, waarop de woningen der monniken uitkomen. 
B11 zonder fraai is de fontein in het midden. Z i j wordt 
door ccn balustrade omgeven, waarboven het eigenlij
ke bekken zich bevindt, dat in het midden vier dolf i j 
nen vertoont, die een tweede, doch kleiner bekken dra
gen. Een beeld van Maria bekroont het geheel. O f 
schoon deze fontein uit de iSe eeuw afkomstig is, heeft 
zij nog geheel het karakter van dc werken uit vroege-
ren ti jd. 

Wat hooger dan het klooster, op den top van den 
berg, liggen de overblijfselen van het oude kasteel L a 
Verruca, dat in de elfde eeuw gebouwd werd tot be
scherming van Pisa. In 1496 hebben de Florentijnen 
het grootendecls verwoest. Slechts de zware muren en 
eenige ondergrondsche vertrekken zijn nog over. O p 
de muren gezeten, geniet men een prachtig uitzicht naar 
het zuidwesten. Pisa ligt tusschen het malsche groen, 
op den achtergrond sluimert de blauwe zee, die, toen 
dit kasteel gebouwd werd, de stad groot had gemaakt 

Een weg leidt van L a Verruca naar de Arno. Daar 
ligt het dorp Uliveto te midden van steengroeven. Het 
is bekend, cm zijn warme bronnen, en schijnt des zo
mers nog al bezocht te worden, daar er een modern 
brongebouw is opgericht. 

E r is te Pisa nog veel meer le zien, doch mijn t i jd 
was beperkt, en toen de namiddag-sneltrein mij naar 
het Noorden bracht, deed het mij leed, reeds van de 
oude stad te moeten scheiden. Daar ik bij een vroegere 
gelegenheid reeds Genua bezocht had, ging ik nu niet 
verder dan Vezzanc Ligure, een klein stadje bij Spe-
zia, dat door een spoorweg met Parma verbonden is. 

Ik was hier in de buurt van Carrara, wat duidel i jk 
bleek uit de reusachtige witte marmerblokken, die aan 
het station Vezzano ter verzending gereed lagen. Dat 
het kostbare materiaal in deze streken goedkoop is, be
merkt men aan de toepassingen, die ervan gemaakt 
worden. A a n het stationsgebouw vindt men het over
al. Zelfs de urinoirs zijn er geheel mede bekleed. 

De weg van Vezzano naar Parma gaat door een der 
schilderachtigste gedeelten van de Apenijnen. Snel
treinen rijden daar niet, en wie met Italiaansche toe
standen bekend is, begrijpt, hoe slecht en smerig de 
wagens op zulk een l i jn zijn. 

De trein volgt eerst het dal van de Magra en gaat, 
langs Santo Stefano d i Magra naar A u l l a , dat bijzon
der fraai gelegen is, en talrijke oude gebouwen schijnt 
te bevatten. N a een paar minder belangrijke stations 
wordt Pontremoli bereikt, welks l igging zoo mogelijk 
nog prachtiger is. Een tunnel, zoo lang dat de trein 
meer dan tien minuten noodig heeft om er door te 
rijden, verbindt het dal van de Magra met dat van 
den Taro, die zich in de Po ontlast. N u gaat de weg 
steeds meer naar beneden, het landschap is minder 
bergachtig ,en weldra wordt de vlakte bereikt. Het 
was reeds donker toen ik na een reis van v i j f uren te 
Parma aankwam. Over deze stad, de laatste die ik be
zocht, eer ik naar Locarno terugkeerde, hoop ik i n 
ccn volgend opstel het een en ander mede te deelen. 
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B O E K B E O O R D E E L I N G . 

Noord-Hollandsche Oudheden, beschre
ven en afgebeeld door G . van A r k e l 
en A . W. Weissman, uitgegeven van
wege het K o n i n k l i j k Oudheidkundig 
Genootschap te Amsterdam. Vierde 
Stuk. Amsterdam, T e n Brink en D c 
Vries, 1900. 

Het werk, hierboven vermeld, nadert slechts zeer 
langzaam zijn voltooiing. Het vorige stuk verscheen in 
1897. Gevraagd mag zelfs worden of wat meer voort
gang niet gewenscht zou zijn. Want ieder jaar, dat ge
ta lmd wordt, vallen er minder oudheden te beschrij
ven. Zelfs belangrijke gedenkteekenen zi jn in de laat
ste jaren door de vlammen vernietigd. Veel wordt ook, 
nu de nieuwe kunst zoo tiert, onnadenkend gesloopt. 

Men vindt in het deeltje Gooi land en het begin van 
de Ei landen opgenomen. Onder Gooiland zijn de vol 
gende gemeenten gebracht: Blaricum, Laren, Hi lver 
sum, Huizen, Naarden, Bussum, 's G'aveland, Korten-
hoef, Ankeveen, Nederhorsl den Berg, Wccsperkar 
spel, Muiden en Weesp. Het eigenlijke Gooi land was 
zoo groot niet, doch men schijnt zich van de enge ge
schiedkundige grenzen "opzettelijk te hebben losge
maakt. V a n de eilanden werd alleen Texel opgenomen. 

Natuurl i jk is aan de gemeenten Naarden, Muiden 
en Weesp het leeuwendeel gegeven, doch ook in an
dere, minder bekende plaatsen w rerd veel gevonden. 
V a n de St. Vituskerk te Naarden, blijkens de beschrij
v ing een zeer merkwaardig gebouw, hadden wij gaar
ne meer afbeeldingen gezien. Slechts het koor van 
het zuiden werd opgenomen, doch. een plattegrond en 
een gezicht op de gehcele kerk mist men noode. 

Ui tvoer ig zi jn de zoo uiterst belangwekkende be
schilderingen van het gewelf der kerk beschreven. Ver
scheidene werden ook afgebeeld, terwijl insgelijks de 
voorkomende huismerken, waarbij ook dat van den 
schilder, zi jn weergegeven. Een afbeelding van hel 
eikenhouten koorhek van 1531, ccn der vroegste voort
brengselen onzer Renaissance, vindt men eveneens. 

Doch het raadhuis van Naarden ontbreekt bij de i l 
lustraties. W i j weten wel, dat dit schilderachtig ge
bouw van 1601 dikwij ls is afgebeeld, o a. bij IJsen-
clijck cn in de Oude Bestaande Gebouwen, doch eeni
ge details althans hadden best gegeven kunnen wor
den, zonder dat de schrijvers in herhalingen hadden 
behoeven te vervallen. Dat men daarvoor geen vrees 
had, bewijzen de afbeeldingen der gevelslccnen van 
het Voormal ig Gasthuis te Naarden, die op blz. 63 en 
64 van „De t ithangteekens", door Mr . J. van Lennep 
en J . ter Gouw zijn te vinden. He l is waar, dat de 
thans gegevene beter het karakter van het oorspronke
l i jke bewaren, doch men had ze gaarne gemist, als er 
details van het raadhuis voor in de plaats waren ge
komen. 

De gemeente 's Graveland leverde een rijker oogst, 
dan men zou verwachten. Voora l de buitenplaats T rom
penburg met haar eigenaardig huis, is een weinig be
kend monument uit de tweede helft der 17e eeuw. 

Nederhorsl den Berg bevat in zijn kerk een voort
brengsel uit den Romaanschen t i jd. De heer Posthu
mus Meijjes, die het gebouw in 1892 restaureerde, 
maakte er een paar fraaie afbeeldingen van, die de 
kerk vóór en na de restauratie vertoonen. Ook de deur 
met het opschrift, over welks beteekenis zooveel is ge
streden, werd niet vergeten. Eenige platen geven ver 
der het kasteel Ncderhorst weer. 

Muiden heeft een zeer oude kerk, aan St. Nicolaas 
gewijd. Haar zeer uitvoerige beschrijving dort liet be
treuren, dat alleen ccn afbeelding van het uitwendige 

als verluchting een plaats vond. V a n het Muiderslot 
vindt men twee gezichten, genomen eer met de restau
ratie een aanvang werd gemaakt, die als documenten 
groote waarde hebben. D e beschrijving en de platte
grond zijn gevolgd naar het werk: „Plet kasteel te 
Muiden, zooals het was in het jaar 1873, door I. Gos
schalk." 

W a t de gemeente Weesp betreft, zouden wij ons, 
wat de verluchtingen aangaat, wel dankbaar, doch niet 
voldaan wil len noemen. Het koorhek en een tafel uit 
de St. Laurenskerk, beiden laat-gcthisch, ccnig zilver
werk uit het Raadhuis, een poortje .van het Bartholo-
meus-gasthuis, ziedaar alles, wat waard geacht werd 
in teekening te worden gebracht. Doch de beschrijving 
doet zien, dat cr heel wat meer had kunnen worden 
opgenomen. 

Ri jker geï l lus t reerd is het eiland Texel . W i j had
den niet verwacht, dat daar zooveel zou worden aan
getroffen en zi jn benieuwd er naar, wat de overige 
eilanden zullen opleveren. 

W i j hebben overigens slechts lo f voor de nauwge
zette wijze, waarop de schrijvers de taak vervullen, die 
zij op zich namen, en hopen, dat de verschijning van 
het overige zich niet tc lang zal laten wachten. 

Wanneer N o o r d - H o l l a n d voltooid zal zijn, zou een 
der andere provinciën voor opneming in aanmerking 
kunnen komen. Het ware wel te wenschen, dat daar
mede reeds nu een aanvang gemaakt werd. E r z i jn i n 
iedere provincie ongetwijfeld krachten, die het voor
beeld, door de heeren V a n A r k e l cn Weissman gege
ven, zouden wi l len volgen.-Sinds de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst poogde, door haar leden 
geheel Nederland te doen bewerken, is niets van dien 
aard beproefd. Slechts fragmentarisch werd het een en 
ander ondernomen en ten einde gebracht. 

Misschien is hier voor den Oudheidkundigen B o n d 
ccn veld ter bearbeiding aanwezig. Reeds ccn behoor
l i jke inventaris van wat nog aanwezig is, zonder af
beeldingen, zou een groote aanwinst zijn. Laten wij 
honen, dat zulk een werk zich niet lang meer zal laten 
wachten. 

O V E R N I E U W E K U N S T . 
In ccn der laatste nummers van The Studio, het be

kende Engelsche tijdschrift, vonden wij de volgende 
beschouwingen over nieuwe kunst, in den vorm van een 
samenspraak. 

* * * 
„Hou je bedaard", zei de kri t ikus tegen den bouw

meester, „word niet woedend, omdat een paar kran
tenschrijvers, die nog wat ouderwetsch zijn, er niet toe 
kunnen komen het nieuwe in de architectuur en de ver
sieringskunst met blijdschap te begroeten." 

„Maar zij schrijven zulken onzin ' , hield de bouw
meester vol . „ H u n doel is slechts om een reactie in het 
leven te roepen tegen alle uitingen van versierend ta
lent, die rekening houden met den smaak en de denk
wijs van den tegenwoordigen ti jd." 

„Di t is nog niet alles", merkte dc teekenaar op. „Het 
publiek laat zich gemakkelijk vangen door holle fra-
zen, en de schrijvers, die gij bedoelt, doen daar hun 
voordeel mede. Z i j zeggen, bij voorbeeld, dat de nieu
we sti j l alle natuurlijke vormen in de gr i l l ige li jnen 
van vlammen en macaroni omzet." 

De wijsgeer lachte. „Ik ben oud", zeide hij , „dcch 
het vermaakt mij , hoe kinderl i jk dc esthetisch aange
legde menschen van tegenwoordig oordcclen. O f is liet 
niet vermakelijk kinderli jk, als iemand z.i< h verbeeldt, 
d a l de onvermijdelijke groei van ccn krachtigen nieu
wen stijl gestuit kan worden door het gezanik van een 
paar oude pruiken ?" 
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N u mengde zich de kunstkenner in het gesprek. „Wat 
onzen nieuwen stijl nog zal doen sterven, is ons eigen 
dwaas gekakel. W i j beroemen ons op onze moderni
teit, alsof wij er ons in het geheim over verbaasden, 
dat wij geen kinderen van lang vervlogen tijden zijn." 

„Wat ook wel de moeite waard is", zei een man met 
oen Goudsciie pijp, „ieder die nu een kunstvak gaat 
leeren, heeft het al druk over zijn „oorspronkeli jkheid" 
eer hij nog maar fatsoenlijk naar pleister kan teeke
nen. Zoo zet ieder zijn v lag op een modderschuit." 

„Gij vestigt daar de aandacht", meikte de wijsgeer 
op, terwijl hij ernstig keek, „op een soort van ziels
ziekte, waardoor de zaak der kunst zeer wordt ge
schaad. Zich iets verbeelden is een teeken van geestelij
ke zwakheid. G i j kunt er zeker van zijn dat geen kun 
stenaar, die wezenlijk modern en oorspronkelijk is, die, 
om zoo te zeggen, stijl in zijn bloed heeft, zijn t i jd zal 
vermorsen, door te pogen anders te zijn dan anderen." 

„Is het dan uw mecning", zei de kritikus, „dat de 
wezenlijke vijand van alle ontwikkeling in bouwkunst 
en versieringskunst slechts schuilt in de dwaze inbeel
ding die ontstaat, waar men tot eiken prijs modern en 
oorspronkelijk w i l zi jn?" 

„Ja, dat ge'.ooi ik, want het nieuwe kwam alt i jd 
slechts in de kunst als een ongenoode gast. Het liet 
zich niet dwingen, maar wijzigde, waar hel wilde, den 
invloed der overlevering, der beschaving, van den geest 
des t i ids op gevoelige en scheppende; temperamenten." 

„Dat is waar", zeide de kritikus. „Doch gij vergeet, 
geloof ik, dat wanneer enkele geniën zich losmaakten 
Van de slavenketenen der overlevering, vele zwakkere 
geesten ccn onbedwingbare neiging toonden om oor
spronkelijk ie zijn tot eiken prijs. Zoo ging het met 
vele schilders van den tweeden en den derden rang, 
toen de impressionistische richting opkwam. Doch dit 
belette niet dat de leiders der beweging veei goed werk 
deden. Veel van wat slechts moeilijk ingang kon vin
den, wordt nu algemeen als waar erkend, en wij zijn 
daar reeds zoo mede vertrouwd, dat wij ens niet vooi-
slellen kunnen, hoe er ooit anders gedacht werd." 

„En gelooft gij dan", vroeg de wijsgeer, „dat het 
/.elide zal geschieden in de ontwikkeling van onze 
hedendaagsche bouw - en versieringskunst ?" 

„Dat meen ik wel", antwoordde de kritikus. „De 
nieuwe richting brengt sommigen ongetwijfeld tot dwa
ze buitensporigheden Maai mag dit ons verwonderen' 
A l s men soep kookt, komt er nu eenmaal schuim." 

„Jawel", zei de wijsgeer. „Maar ik heb niets tegen 
het schuim, doch ik vind het onaangenaam, dat de 
pan overkook'." 

„Ik hen te zelfzuchtig om iets onaangenaam te vin
den", zei de kritikus. „Wie aan het gevoel van onaan
genaamheid toegeeft, verspilt zijn kracht. Ik ben liever 
verdraagzaam en geduldig." 

N u mengde zich de dagbladschrijver in hei gesprek 
,,Die verdraagzaamheid", zeide hij, „is toch niet be 
merkbaar in uw kritieken. G i j bewondert slechts die 
kunstenaars, die niets dan ornament en nog eens orna
ment maken, als zij wat bouwen of ontwerpen " 

„Ik houd wel van zulk misbruik", antwoordde de 
kritikus. „Het is eerlijk, en er is geen kwaad in ; boven
dien wordt het tegenwoordig algemeen erkend, dat 
rein oud bij nieuwen stijl den toon moei aangeven." 

* * 

Hier eindigt het gesprek. Het is jammer, dat het 
met werd voortgezet. Want over die eenvoud had voor
al de wijsgeer nog heel wat in het midden kunnen 
brengen Ook de mar. met de Goudsciie pijp, die bl i jk
baar het gewoon gezond verstand verpersoonlijkt, had 
er wel wat over kunnen zeggen. 

R E S T A U R E E R E N . 
Wie mocht denken, dat het nu met het restaureeren, 

gelijk staande met het vervalschen en bederven onzer 
oude monumenten, een einde heeft, vergist zich deerlijk. 

N o g niet lang geleden is het fraaie raadhuis te K a m 
pen duchtig onderhanden genomen, en het niet min
der belangrijke raadhuis te Middelburg belooft ook 
allerprachtigst (?) te zullen worden. 

In hdt.Nieuws van den Dag althans stond het vol 
gende te lezen: 

„Uit Middelburg schrijft men ons s W i e dezer dagen 
te Middelburg komt en zich vergast men den aanblik 
van den wonderschoonen raadhuisgevel, krijgt een in
druk als nooit te voren. 

„Men is al jaren doende met de restauratie, maar nu 
hei laatste houten omhulsel is weggenomen, is. een klein 
deel, maar dan van het dak tot den voet geheel „af", 
zichtbaar geworden. N u ziet men voor een zooveelste 
hoe het gebouw in zi jn geheel worden zal. Men kan 
vergelijken, en dan wordt het eerst duidelijk, hóe niet 
alleen herstelling hoog noodig was, maar hoe cok eer
tijds vandalen hun schendende hand aan dat kunst
werk hebben geslagen. Het is niet alleen het ontbin
dingsproces van zonnegloed en regen, dat dit heerlij
ke kunstwerk van steen deed verwee ren en afbrokke
len, maar ook menschenhanden hebben indertijd daar
aan meegeholpen. H e l wekte bij den leek al eenige be
vreemding, dat die rijzige, als het ware nit den grond 
gegroeide gevel zoo botweg door een rechte daklijst 
werd afgesloten. Di t heeft blijkbaar de oorspronkelij
ke bouwmeester nooit gewild. Die Meehelsche hoeren 
Keldermans hadden phantasie en oen gevoel voor ar
chitectonisch schoon, waardoor zij wereldvermaard zijn 
geworden, al hadden zij r.coit anders dan het M i d -
delburgsche raadhuis gebouwd. Die gevelornanienten, 
de steenen beeren, waarin de fraaie beelden der H o l -
landsche graven geplaatst zijn, liepen in de daklijst 
door en werden door een sierlijke balustrade verbon
den. Di t deel, waar de oorspronkelijke bouw weer in 
eere is hersteld, geeft een hoogst beval ligen aanblik 
E n vergelijkt men dan die oude verwoorde boelden van 
oogenschijnlijk invaliden, die in ccn nis, door een soort 
van dompertje gedekt, met de beide geheel nieuwe, 
kunstig naar den eisch uitgevoerde steenen afbeeldin
gen van dat Oud-Hollandsche gravengeslacht, ge-
plaats' in een nis, waarvan de baldakijn uitloopt in een 
rijzig sierlijk pinakel, dan eerst krijgt men eenig be
grip van den ri jkdom aan gedachten, die in dit bouw
werk zoo vol gratie is nedergelegd. Het spreekt van 
zei i , dat er nog iioel wat jaren zullen verloopen, eer 
dit kostbare gebouw weer geheel in zijn oorspronkelij
ken vorm zal te bewonderen zijn ; want door de groo
te kosien kan ieder jaar slechts oen l>etrekkelijk gering 
bedrag worden besteed. Toch hebben burgemeester en 
wethouders op de begrooting voor het volgend jaar een 
hooger bedrag (ƒ 2 5 0 0 ) uitgetrokken hoewel een jaar
lijksche bijdrage van slechts f 1000 in de bedoeling-
lag. Di t vindt echter zijn oorzaak in de hooge nood
zakelijkheid van eenige herstellingen om erger te voor
komen. Die resiauratie-onkosten zijn voor de gemeen
tekas zoor bezwarend, en men vleit zich met de hoop, 
dat eenmaal ook een Rijksbijdrage zal geschonken 
worden om de volledige herstelling van dat prachtig 
monument van iöde eeuwsche bouwkunst in wat snel
ler tempo afgedaan te krijgen. Onvermeld mag in geen 
geval blijven, dat deze hoogst zorgvuldige restauratie 
geschiedt onder leiding van den gemeente-bouwmees
ter, den heer S. van der Meijden, naar plannen en tee
keningen van den heer Dr. P. J. IT. Cuijpers, architect 
van het Rijksmuseum." 

* ,* 
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A l s de steller van het bovenstaande stukje dtt laatste 
onvermeld had gelaten, zou toch ieder wel begrepen 
hebben, wie daar te Middelburg aan hel werk was 
Evenals V a n Houtens cacao, zoo zijn ook de restaura 
ties van Dr . Cuijpers de beste. O f zij ook evenals het 
Wecsper voortbrengsel dc goedkoopste zijn, weten wij 
niet. 

E n het is ook de moeite waard op te merken, hoe 
juist de ongenoemde schrijver omtrent de bedoelingen 
der „heeren Kelderman?" is ingelicht Men zou zeggen, 
dat hij ze gesproken heeft, ware het niet dat genoemde 
heeren al drie en een halve eeuw dood en begraven 
zijn. Doch men hoort tegenwoordig wonderen van den 
tafeldans en de klopgeesten. Dr. Cuijpers kan de 10! 
van medium vervuld hebben. 

De oude beelden, verweerd en grijs, zij moeten weg, 
naar den biksteen-man. Dr. Cuijpers zal wel zorgen 
voor „geheel nieuwe, kunstig naar den eisch uitgevoer
de" andere. Ook baldakijns en pinakels levert hij m 
alle genres, naar alle smaken en in alle stijlen. U i t 
zoeken maar! 

V a n balustrades is hij insgelijks goed voorzien. Men 
kan verzekerd zijn van prompte en reéele bediening. 
Z i jn langdurige ondervinding in liet restauratie-vak 
zal zeker als aanbeveling strekken, terwijl attesten van 
rijk en gemeenten, benevens van particulieren, onge
twijfeld gaarne zullen worden overgelegd. 

Waar is het gebouw, dat voor onherstelbaar ver
klaard is? Gaal naar Dr. Cuijpers, en in korten t i jd 
zal hij het u, geheel naar den eisch, vernieuwen. Doctor 
Eisenbart, waarvan het lied zegt, dat bij zulke wonde 
ren deed, is door zijn collega overtroffen. Lie t de 
Duitsche geneesheer een Engelsche edelvrouw, die geen 
thee meer kon drinken, ten slotte thee en theepot tege 
lijk opslokken, de Nederlandsche chirurg van gebou
wen schept uit niets iets. E n hij doet het zoo netjes, da', 
men zweren zou op de echtheid. 

Doch scherts ter zijde. Het is treurig, dat de restau
raties, die nu toch wel door de moest bevoegde beoor
deelaars afgekeurd worden, nog al t i jd zonder tegen 
spraak kunnen geschieden. N o g treuriger mag het hce 
ten, dat zulk wandalenwerk nog als ccn heel helden 
feit den volke wordt voorgesteld. 

Waar blijven toch onze oudheidkenners? Zi j zijn 
als Pontius Pilatus en wasschen zich de handen in on 
schuld. Doch hel nageslacht zal over hun lauwheid 
evengoed schande spreken als over het reslauratie-be 
dri j f. 

E E N K E U R I G E U I T G A A F . 
Weder hooft „De Friesche Bouwkring" aan de 111 

teekenaren op de uitgave van afbeeldingen der oude 
Friesche gebouwen een tweetal photographién toege 
zonden. 

Het is ditmaal het Popta-Gaslhuis te Marssum, dat 
werd weergegeven. Den heer W . A . Slager te Leeuwar
den komt een woord van lo f toe voor de prachtige re 
producties, die hij leverde. In het bijzonder hel detail 
van het hoofdportaal is zoo voortreffelijk vvecn-gege 
ven, dat zelfs de lichtdrukken van IJsendijck's Docu 
ments Classes, die toch zeker aan hooge eischen vol 
doen, overtroffen werden. 

Deze uitgave van „De Friesche Bouwkring" verdient 
de steun van allen, die hart hebben voor onze oude 
kunst. Z i j wordt bij deze in de belangstelling van 
allen, die voor deze kunst wat voelen, met warmte en 
overtuiging aanbevolen. 

W . 

PRIJSVRAGEN 
M O N U M E N T A L E F O N T E I N T E 'ë H E R T O G E N B O S C H . 

U p de door het gemeentebestuur van 's Hertogen-
bosch uitgeschreven prijsvraag voor eene monumenta
le fontein, zijn tien antwoorden ingekomen, waaronder 
één met variant. De motto's zijn de volgende, a l s : 

Brabantia. 
Rus. 
Charitas. 
Bron. 
Kroon (geteekend). 
Drakenstein (met variant). 
B. 
Cirkel in driehoek (geteekend). 
Vondel . 
Twee cirkels (geteekend). 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-Gii\vKMiA<a:. De verkooping van schilderijen, teekeningen 

enz. door de werkende leden van het schilderkundig genootschap 
„Pulchri Studio" ten bate van het nieuwe genootschapsgebouw 
in het Voorhout bijeengebracht, heeft opgebracht f 41,547; ongeveer 
f 10,000 boven de raming. 

AMSTERDAM De excursie van bouwkundigen naar het voormalig 
buitengasthnis (het oude pesthuis) aan den Overtoom is vrij wel 
geslaagd. Ongeveer veertig architecten en andere belangstellenden 
hebben het gebouw Zondag bezichtigd. 

— Eerlang wordt hier ter stede een proef genomen met een 
gastram, waartoe door den ingenieur W. Meischke Smith een 
wagen ter beschikking van de gemeente zal worden gesteld. 

De proefneming zal plaats .hebben op de lijn Dam— Sarphati-
straat. Men is thans bezig aan het eindpunt in de Sarphatistraat 
een draaischijf aan te brengen. Binnenkort wordt ook op den 
Dam met den aanleg van een dergelijke schijf aangevangen. 

— Maandagavond is op een terrein, behoorende aan de Nederl. 
Scheepsbouw-maatschappij, aan de 3e Conradstraat, het nieuwe 
gebouw geopend voor de teekenschool „De Eenheid". 

Zoonis bekend is, was deze school tot dusverre gevestigd in 
het gebouw aan het 's-Oravenbekje. Zij werd oorspronkelijk ge
sticht donr de vereenigii gen van werklieden voor de scheeps-
vakken „Eendracht", „Eendracht onder ons" en „Verbetering zij 
ons streven", wier bestuursleden zitting namen in het bestnur van 
de school. 

Het program der school omvat het onderricht in scheepsbouw
kundig en werktuigkundig teekenen, en wordt gegeven door de 
heeren H. Oravestein en J . D. Laverman. Bovendien heeft de 
ingenieur Versteeg geruimen tijd geheel belangeloos onderricht 
gegeven. De kosten van het onderwijs worden gevonden door 
verschillende subsidies, zooals van de gemeente / 500, het Rgk 
/litO, de provincie /350 en de Nederl. Scheepsbouwmaatschappij 
/500 Het schoolgeld bedraagt voor den geheelen wintercursus 
/ 1 voor zoons van leden der vereenigingen, ƒ I voor andere jongens. 

Het gebouwtje van de vereeniging „Samenwerking", aan het 
's-Oravenliekje, was spoedig veel te klein om alle leerlingen plaats 
te verleenen. Daarom waren reeds in het vorige iaar maatregelen 
beraamd om uitbreiding te verkrijgen. Onder den steun van de 
Nederl Scheepsbouwmaatschappij, maar vooral door de krachtige 
persoonlijke hulp van den heer J. T. Cremor kwam het nienwe 
gebouw tot stand, dat dezen avoud op feestelijke wijze werd ge
opend. 

De school werd ontworpen door den architect H. P. Berlage Nz. 
en bestaat uit een brandvrij gebouw van 30 M. lengte hij 10 M. 
breedte, geheel opgetrokken uit zoogenaamde Excelsiorplaten. 

ROTTERDAM, Bij den Gemeenteraad is door Burg. en Weth. een 
voorstel ingediend tot uitbreiding van de gasfabriek aan den Oost
zeedijk. Volgens de ingediende plannen zal eene zoodanige uit
breiding verkregen worden, dat het productievermogen der be
staande fabriek, berekend op 20 millioen M 3 per jaar, tot 50 
millioen M : l vergroot zal kunnen worden. 

Beoogd wordt daartoe de bijbouw van eene watergasfabriek 
als te l-'jjenoord. gecombineerd echter met het behond en de 
vergrooting van het productievermogun der bestaande koolgas
fabriek. Wat deze laatste betreft, omvat het plan mede de ver
vanging van de horizontale gusretorten door bellende, welke uit 
daarboven geplaatste vultrechters mechanisch van kolen worden 
voorzien. Verder zal bet vervoer van de geproduceerde cokes 
naar het cokes-verdeelbuis en de klopperjj — hetgeen tegen
woordig met kruiwagens geschiedt — vervangen worden door 
eeu geheel mechanisch transport en mede een nieuw cokes-
verdeelbuis en eene nieuwe cokes breekinrichting gebouwd worden. 

De kosien van dit alles worden geraamd op / 4.200 000. 
B. en W stellen voor het werk over 5 jaar te verdeelen en 

op de begrooticg voor l'.iOl daartoe / 762,000 aan te wijzen. 



334 

In de afdeelingen van den Baad zjjn de ontwerp-verordeningen, 
regelende het verleenen van pensioen en wachtgeld aan gemeente
ambtenaren en het verleenen van pensioen aan weduwen en 
weezen van gemeenteambtenaren, behoudens eenige opmerkingen, 
vrjj algemeen met instemming begroet en met waardeering en 
ingenomenheid ontvangen. 

HAARLEM. De „Vereeniging ter veredeling van het Ambacht", 
welke voornemens is in den aanstaanden winter opnieuw gelegen
heid te geven tot het verkrjjgen van een diploma als meester of 
als gezel in het timmeren, meubelmaken, smeden en hnisschil-
deren, na afgelegde proeven van bekwaamheid, heeft daaraan 
een begin van uitvoering gegeven door de samenstelling van een 
gewestelijke commissie alhier, bestaande uit de navolgende heeren : 
H. Figée, directeur der Haarlemsche machinefabriek, voorheen 
Gebr. Figée, voorzitter; T. M. Baron van Lyndon, lid van het 
Hoofdbestuur der Ned. Maatschappij tot bevordering van Ngver-
heid, onder-voorzitter; G. L. van hennep, lid van den Gemeente
raad, secretaris der Vereeniging „De Ambachtsschool", ponning-
meester; J . A. G van der Steur, bouwkundig ingenieur, en E. 
von Saher, directeur van het Museum en de School voor Kunst
nijverheid, secretaris. 

Candidaten voor bovengenoemde proefaflegging en verdere be
langstellenden in deze zaak kunnen zich om nadere inlichtingen 
wenden tot deu heer E. von Saher, te Haarlem, alsmede tot de 
heeren Jhr. B. W. T van Riemsdgk, directeur van het Rijks
m u s e u m te Amsterdam, vertegenwoordigende in bet Hoofdbestuur 
der Vereeniging de provincio Noord-Holland, on H. L. Boorsma, 
directeur der Ambachtsschool te 's-Gravenhage, algemeen secre
taris der Vereeniging. 

indien candidaten zich aanmelden voor andere ambachten dan 
de bovengenoemde zal dit in overweging genomen worden. 

Nadat een genoegzaam aantal candidaten voor een of meer dier 
ambachten zich heeft aangemeld, wordt overgegaan tot de be
noeming van de desbetreffende commission van deskundigen voor 
het afnemen der proeven van bekwaamheid en zal ook daarvan 
openbare mededeeling worden gedaan. 

— In de afdeeling voor artistieke metaalbewerking, verbonden 
aan de School voor Kunstnijverheid alhier, worden thans proeven 
genomen met het verwerken van Hun ka-tin; het metaal is zeer 
mooi van kleur, iets zachter dan tin, doch voor de bewerking 
zeer geschikt. 

De bedoeling is in dit metaal schotels, bakjes en ander vaat
werk te drijven, dat door artistieke bewerking, schoone vormen 
en gepaste versiering ccn plaats onder do voortbrengselen van 
kunstnijverheid inneemt. 

Reeds werd een schotel met versierden rand gedreven ,'dio als 
goed gesluag.l mag worden beschouwd en in het Museum van 
Kunstnijverheid werd tentoongesteld. 

Daar do artistieke bewerking van tin in het buitenland reeds 
veel wordt toegepast, zal zjj ook in ons land ingang vinden en 
dat daartoe het iu onze O t-l. bezittingen gevonden materiaal ge
bruikt wordt, ligt voor do bind. 

ZwOLLE. Op do bovenzaal van de Harmonie word Zondag jongst
leden door do Vereeniging tot bevordering vau bet vreemdelin
genverkeer do aangekondigde tentoonstelling van beeldhouwwerk 
geopend. Het programma is veelbelovend on bevat o. in. eon 
vijftigtal, deels bekende, deels onbekende werken van Thérèse 
van Hall, Odé Jr., Vun Wijk, Teixeira de Matton, Mendes da Costa 
en Alexandre Charp ntier; verder onderscheidene medailles en 
penningen , den inhuldigingspenning Koningin Wiluelmina (Wie-
necke) en do Boerenmedaille van Wienoeke; voorts verschillende 
photo's en reproducties nuar werk vnn Rodin, Meunier, Minne en 
Teixeira, beuovens lichtdrukken uit het werk: Los medailles et 
plaquettes moderncs. 

LEEUWARDEN. In het Prentenkabinet van het Friesch Museum 
is weder een merkwaardige verzameling tentoongesteld van de 
kunstnchuuen vun Bolsward in afbeeldingen. Er is, gelijk ge
noegzaam bekend is, geen stud in F'rieslaud, die op het gebied 
van bouw- en hceldnouwkunst als Bolsward kan aanwijzen of 
heeft kunnen aanwijzen, want niet alles, wat hier thans is ufge-
bceld, bleef voor don slooper gespaard. 

In deze tentoonstelling is iets actueels, nu het voorstel tot ver
koop van do Broere-Kork meer dan gewoonlijk de aandacht van 
ieder kunstvriend gevestigd houdt op Bolswards monumenten. 
Gelukkig is het gevaar, dat deze zoo harmonious beljjnde, vroeg 
gothieke kerk dreigde, althans voorloopig, afgewend door het 
verstandig besluit van de meerderheid der stemgerechtigde lid
maten. 

ZAANDAM. De gemeenteraad besloot Zaterdag jl. nog niet in 
te gaan op het aanbod van don heer 0. vau Boven, te Diemon, 
om de begraafplaats met werken eu gebouwen, onderhands te 
maken voor ƒ 127.800, zgnde ongeveer / 10.0UU boven de begrooting, 
doch om.-itr.-eki ƒ2000 beneden de laagste inschrijvingssom vau 
de herbesteding, wolke door II. en \V niet word gegund nun 
den laagsten inschrijver. Daarentegen werd aan het dageljjksch 
bestuur, door aanneming eoner motie van den heer De Vries, 
aangevuld door den hoer weihouder Van VtTessem, opgedragen 
ten spoedigste nieuwe plannen op bescheidener schaal in te dienen, 
in dier voege, dat voorloopig slechts eon deel vau het aangekochte 
terrein voor begraafplaats zal worden ingericht en voldoende 
voor de eerste vjjftig jaren, berekend naar oeu bevolking van 

35,000 zielen. Volgens den heer De Vries zou op die wjjze een 
f 50,000 bespaard worden. 

OENINGEN. In de laatst gehouden raadsvergadering kwam in 
behandeling een voorstel tot uitdieping van de haven en het 
havenkanaal. 

De aannemer C . de Jong, te Westervoort, bad aangeboden de 
uitbaggering te bewerkstelligen tot op 8.75 M. boven A.P. voor 
ƒ8500 of wel 7000 k 8000 kub. meter bagger weg te halen k 
f>2 j ct. per kub. meter. Borg. en Weth., hoewel voorstanders van 
aankoop cener baggermachine, wenschten, met het oog op den 
toestand waarin de haven verkeert, en klachten, die daarover waren 
ingekomen, tot uitbaggering te besluiten. 

De Raad 'ging hierop echter niet in. Met 5 tegen 3 stemmen 
werd alsnog besloten den heer Van Luwen, ingenieur to Dordrecht, 
uit te noodigen de plannen tot aankoop oener stoombaggermachine 
in eene raadsvergadering toe te lichten, vooral met het oog op 
een bljjvenden goeden toestand der haven. 

— Aflevering 10 van De Natuur (uitgave van J. G. Broese te 
Utrecht) bevat: 

Reuzen in hun soort, door Dr. H. J . Cal koen. — De Transvaal 
en do goudmijnen van Witwatersrand, door H Vreedonberg. — 
Een copiëerniachine met kunstlicht, door Dr. J . E. Kom bonts.— 
Panorama's op de Pargsehe tentoonstelling, door H. — Nog iets 
over de maïsbouw in de vereenigde staten van N.-Amerika, door 
J B. Nagelvoort. - Een merkwaardige papoya-vruebt. door J. F. 
Pool en bijschrift, door Dr. J 0. U. — De strijd dos Levens 
(vervolg en slot), door O. J. Koning. — Nieuwste hulpmiddelen 
voor zeer hooge temperaturen (vervolg en slot, door Dr. L. Bleek
rode. — Korte mededeeling. — Sterrenkundige opgaven en mede
deelingen, door Ant. Pannekoek. — Boekaankondiging. — Corres
pondentie. 

P E R S O N A L I A 
— Bjj den Waterstaat in Nederl.-Indië is: 
benoemd tot architect 2e kl., de wd. opzichter le kl. C. 

Doesberg; 
overgeplaatst naar de residentie Pasoeroean, ten einde als 

eerstaanwezend waterstaats-ambtenaar op te treden, de architect 
2e kl. C. Doesberg; naar de residentie Djokjakarta, ten einde als 
eerstaanwezend waterstaatsambtenaar op te treden, de opzichter 
le kl. J . H. üavidsz. 

— Bjj de exploitatie der westerljjnen op Java is gedi-.ueheerd 
de tijdelijke opzichter 3e kl. van den aanlegdienst W. Forbes. 

— Naar men verneemt gaat de ingenieur le kl. bg den water
staat in Nederl.-Indië A. Ch. Nieuwenhuis spoedig niet buiten-
jimdsi-li verlof. 

— De ingenieur der le klaise bg het mjjnwezen in Ned. Indië, 
J, de Koning Knjjff, gaat wegens ziekte met een jaar verlof 
naar Europa. 

— Van de tijdelijke waarneming der betrekking vun adjunct-
chef dor tweede atdeeling bij de exploitatie van Staatsspoorwegen 
op Java is de beer V. Vos eervol ontheven, wordende hg tevens 
benoemd tot de vroeger door hem beklcede betrekking van adjunct
ingenieur bjj dien dienst. 

— De Minister van Binnenlandsche Zaken hoeft aan P. M. 
van llaarst, technoloog, op verzoek, eervol ontslag verleend als 
assistent voor de scheikunde aan de Polytechnische School en 
in diens plaats benoemd J. W. van Geuns, nun;idunt in de schei
kunde te Amsterdam. 

— In den ouderdom van ruim 81 jaren is te Maastricht over
leden de heer J. de Kruyff, oud-hoofdingenieur van den Waterstaat, 
ridder van den Nederlaudschon Leeuw en de Leopoldsorde, kom-
mandeur in de orde van de Eikenkroon. 

—_ De heer J . G. van Niftrik, -ingenieur bjj don dienst van 
publieke werken te Amsterdam, zal met 1 Januari a. s., in ver
band met zgn gevorderden leeftijd, zgn ambt neerleggen. 

— De heer G. H. van Mourik Broekman, ingenieur bij de ge
meentewerken to Rotterdam, is door de Regeering van Chili be
noemd tot hoogleeraar in de waterbouwkunde aan do universiteit 
te Santiago. 

— Bij den Rijkswaterstaat zijn benoemd tot buitengewoon op
zichter : D. A. van der Straaten, bjj de uitvoering van buggerwerk 
tot verruiming van het vaarwater in de Dordtscuo Kil, en W. de 
Zeeuw Uz., bg het stichten der gebouwen en dienstwoningen aan 
het centraalstation voor de bemaling van de Dongopolders. 

— De directeur der Academie van Schoone Kunsten te Ant
werpen, do heer Albert de Vriendt, is Zondag 14 dezer in den 
ouderdom van 67 jaren overleden. 

— Tot leeraren aan de bouwkundige school te Deventer zgn 
benoemd de heeren 11. J . Beniner en G. Ilullemuii. 

— Tot waarnemend district-ingenieur bjj de Staatsspoorwegen, 
ter standplaats Fyenoord, is benoemd de heer F. vau der Goot, 
onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd. 

— De opzichter van fortificatie 2de klasse N. C. van der Ileijde 
wordt met ingang van 8 November a.s. overgeplaatst van Ter-
neuzen naar Zutl'on. 
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— Op de aanbeveling voor directeur der gemeentewerken te 
Vlaardingen zjjn geplaatst de heeren: no. 1 D. Komen, hoofdop
zichter der gemeentewerken te Leiden- no. 2 G. J. Bosnia, chef 
de bureau bij de gemeentewerken te 's-Gravenhago; no. 8 H. O. 
Hemmes, gemeente-architect te Maassluis. 

— Op de voordracht voor opzichter-administrateur der duin
waterleiding te Den Helder, die met 1 Januari 1901 door de ge
meente zal worden geëxploiteerd, komen voor de heeren A. J . 
Lafeber, adjunct-directeur der waterleiding te Gouda, en R. Lngel-
berts, te 's-Gravenhage. 

— Volgens ontvangen bericht hebben zich tot Vrijdagavond 
21 sollicitanten aangemeld voor de vacante betrekking van adjunct
directeur der gemeentewerken to Arnhem. Daaronder komen voor: 

1 luitenant der genie, 
1 civiel- en bouwkundig ingenieur, 
5 civiel ingenieurs, waaronder 2 met het predicaat van jonkheer. 
De overigen bekleeden verschillende gemeentelijke en parti

culiere betrekkingen of hebben vooralsnog geeu werkkring. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Adjunct-directeur in hot Rijksopvoedingsgesticht „De 

Kruisberg" bjj Doetichem. Eigenhandig op zegel geschreven en 

onderteekend verzoekschrift vóór 1 November aan den Minister 
van Justitie te 's-Graveuhage. (Zie advert, w dit no.) 

— Bouwkundig opzichter voor twoe maanden bjj de uit
breiding der stoomzuivelfabriek te Vriezenveen. Adres Van der 
Goot en Kruisweg, architecten, Hengelo. 

D I E N S T A A N B I E D I M G E N . 

I N F O R M A T I E - B U R E A U D E R T E C H N I S C H E V A K V E R E E N I G I N G , 

M A R N I X S T R A A T 3 6 0 , AMSTERDAM. 

1 Bouwk. teek., 21 j . , ongeh., / 7 0 . 
2 Bouwk. opz., 25 en 52 j . , geh., ± ƒ 6 5 en ± f 11$. 
6 Opz.-teek., 24, 24, 25 en 32 j . , ongeh., 31 e n 3 2 j . 

geh., ƒ 8 0 , ƒ 7 5 , ƒ 8 0 , f 100, / 100 en / 100. 
2 Werkt.-teek., 20 en 22 j . , ongeh., ± ƒ 5 0 a / 60. 
1 Construct.-werkt, 37 j . , ongeh., / 90 a ƒ 100. 
1 Werkt , electr., 29 j . , ongeh., / 75. 
i Electro-techn. teek., 27 j . , ongeh. 

V e r v o l » der Aankondigingen. 
H A A N D A G , « « October. 

Hengelo (O.), te 8 uren nm., in het café 
van den heer O. J. Franke, namens den beer 
W. Liestert: het verhouwen van. het perceel D 
no. 8 in de Briukstraat. lal. dagelijks te 10 
uren door den arch. C. Spiers. Aanw. 22 October, 
te 10 uren. 

Z A T E R D A G , « 7 October. 
Amsterdam, te 2 urec, door de arch. A. 

Jaeot en W. Oldewelt, namens hunnen priucipaal, 
in het American Hotel, aan het Leidscheplein: 
het verbouwen van perc. eo. 447, aan de Keizers
gracht te Amsterdam. 

DINSDAG, 30 October. 
Arnhem, te 11 uren, door den kapitein, 

eerataanw.-ingeuieur, iu het hotel Sluis, bestek 
215 : het leveren van bureelmeuheleu ten dienste 
van plaatselijke ofgarnizoeas-cominaudanten.ini. 
door den besteder ten bureele der genie (Boven-
beekstraat 'i 1) 26 October ie 1 uur. Getn aan
wijzing. Kim. f 1400. 

DINSDAG, « November. 
Utrecht, te 2 uren, (loc. Tijd). aan het 

centraalbureau der maatschappij tut exploit, van 
staatssp, iu het Moreelse Park: Bestek 882: 
het maken, leveren en stellen van den bovenbouw 
van zeven draaischijvea van 18 M. middellijn 
met bijkomende werkea, op de stations Rozen-
daal, Tilburg, Amsterdam W.P, Rotterdam D. 
P.. Arnhem, Vealo eu Maastricht. Iul. aan het 
ceatraalbureau (Dienst van Weg eo Werken) eu 
door de sectie-ingenieurs te Zutfen, Utrecht. Rot
terdam, Breda en Maastricht Ram. / 75,000. 
(Zie advett. in dit no.) 

DOVDE8D.16 , 8 November. 
Haarlem, door den Commissaris der Konin

gin, aaa het gebouw van het provinciaal bestuur: 
het oaderhoud der baven eu havenwerken op het 
eiland Terschelling, provincie Noord-Holland, ge
durende de jaren 1901, 1902 en 1903. Iul. door 
den hoofdiug. Kemper te Haarlem, deu ing. 
Wijtenborst te Hoorn en deu opz. Vau de Linde 
te Terschelling. Aanw. iu loco 1 Noveiuber. 
Ram. f 720(1 per jaar. 

Z A T E R D A G , 10 November. 
Hlddelborg, te 11 urea, door den Coinmis 

saris der Koningin, aan het gebouw vau het provin
ciaal bestour: het driejarig onderhoud ran de 
Rijks Contr'escarpe te Tholeu, behoorende tot 
de see werken iu Zetland, lal. door den houfdiug. 
Bekaar te Middelburg, den ingenieur Stoel te 
Goes en den opzichter Visser te Tholeo. Aanw. 
in loco 3 November. Ram. f 745 per jaar. 

W O E N S D A G , 14 November. 
's-Uraventaage, te 11 uren, aan het ge

bouw van bet departement van waterstaat: het 
onderhoud van de ryksaiviemerkea en hun toa-
behoor.n op de Boven-, Beneden- en Nieuwe 
Merwede, met daartoe noodige leveringen, her
stellingen en vernieuwingen, van 1 Januari tot 
en met 31 December 1901, in vier perceelen. 
Inl. aan het bareel van den hoofdingeuieur voor 
da rivieren te 's-Graveuhage, Fluweelea burgwal 

no. 16b, door den ing. Van den Thoorn te Dor
drecht, vo r het 1ste en 2e perecel duur den 
opz. Van de Kreke te Gorinchein, voor het 3e 
perceel door den opz. Smelt te Werkendam, en 
voor het 4e perceel door den opz. De Kieww te 
Dordrecht, bjj welke opzichters op 7 November 
de nota's van aanwijzing ter inzage zullen liggen. 
Raming perceel 1 f 19,000, 2 f 12,600, 3 f 19,100, 
4 f l i 5D0. 

D O N D E R D A G , 15 November. 
Haarlem, te 11 uren, door den Commis

saris der Koningin aan het gebouw van het pro
vinciaal bestuur: het oaderhoud der duinen op 
het eiland Terschelling, behoorende tot de zee
werken in Noordholland, gedurende de jaren 
1901, 1902 en 1903. lal. door deu hoofding. 
Kemper te Haarlem, den ing. Wijtenhorst te 
Hoorn eu den opz. Vaa dc Linde te rV~LtiUag. 
Aanw. in loco 8 November te 11 uren. Ram. 
f 7200 per jaar. 

V R I J D A G , 30 November. 
Zwolle, te 12 uren, aan het lokaal van 

het proainciaal bestuur: het onderhoud van de 
Willemsvaart en de daartoe behoorende werken 
ia de proviucie Over i jsse l , in de jaren 1901, 
1902 en 1903. ltnu. f 5800 per jair. 

Vervolg der Uitslagen. 
Heeren veen, 17 Oct.: het maken vaneen 

rijtuigreiuise eu wacatkamer te Bsrlikuin; in<ek. 
5 bilj., a ls : J. Woudstra, St. Anna-Parochie, 
ƒ 4798. O Tj. van dar We;de, Kimswerd, f4783, 
C. Reisma, Bietguinerinolen, f4654; F. Ozinta, 
Dokkum, f4347; S. Saakatra, Zweins, f4200. 
Gegund. 

'a-Hertogenboseh, 17 Oct, door het pro
vinciaal bestuur: het uitroereu van vernieuwin
gen en herstellingen aaa de provinciale wegen 
ia Noord-Brabant eu aaa de daartoe behooreude 
kanstwerken, beplantingen enz., benevens het 
onderhoud daarvan, van 1 Jan. 1901 tot en met 
31 Dec. 1903, ia 31 psre. 

Laagste inschrijvers zgn : Perceel 1. Geen iu-
schrijver; perc. 2 R. Spieker, Boxmeer, f7291; 
perc. 3 Ta. van Lee, Vechei, f5995; perc. 4 
Th. van Lee f 12,195; perc 5 Th. van Lee 
f5985; perc. 6 It Spieker 15)83; perc. 7 geeu 
1 uselirijver; perc. 8 L. A. Spiering», Boxtel, f 5740; 
peic. 9 L. A Spieriugt f5700; perc. 10 J . de 
Laat, Woensel, f1497; perc. 11 Gebr. Maas, 
Valkenswaard, f6670» perc. 12 Th. vau Lee 
f7355; perc. 13 Th. van Lse f6130; perc. 14 
N. Hezemans en Paul assen, Eindhoven, f2630; 
perc. 15 Gebr. Maat f 6097, perc. 16 A. Schel
leken!, Vucbt, f6188; perc. 17 A. Schellekeus 
f6890, perc. 18 J. Kokken en I. van Empel 
Jr., Tilburg, f6242.70; perc. 19 A. Oerleraans 
en Zn., Vrghoeven-Cappelle, f 5488; perc. 20 J. 
van Empel, Tilburg, f3819; pero. 21 A. Wil 
gera, Nieuwkuik, f6770; perc. 22 J. Oomen, 
Oosterhout, f9998; pere. 23 S. Walraven, Lage 
Zwaluwe, f734; perc. 24 A. Oerlemans en Za. 
f4986, perc. 26 A Oerlemans en Za. f10,196, 
perc. 26 A. Oerlemans eu Zn. f6098, perc. 27 
J. Hack, Oad Gastel, f 6660; perc 28 A. Oerle
mans eo Za. f8215, perc 29 A. Oerlemans en 

Zn. f4048, perc. 30 F Niessen, Roermond, 
f2880; perc. 31 A . Oerlemans en Zn. f10,355. 

Arnhem, 18 Oct., door burg. en weth.: het 
bouwen van een gebouw voor desinfectie-inrichting 
aan den Westervoortschen dijk; ingek. 15 bilj., 
als: G. J. Bussink / 9800, E de Geest en Jansen, 
Oosterbeek / 9600, M. Wardenier Jz. ƒ9395, M. 
Jetbs, Apeldoorn, f 9344; Gebrs. De Kinkelder, 
Daiven, ƒ9139; G. J. P. Zuiderhoek. Oosterbeek, 
/'8965-, J W. Meijlink en N. Hufjsers /8940, 
J. A. Koenders I 8840, J. Bossmann ƒ 8823, W. 
J. G. Gribnau ƒ8811, G. H. A. Eibers ƒ8730, 
6. J. Keinders ƒ8688, Mulder en Vaa Wessem 
/ 8660, G. J. Lucassea / 8614, Fresen en Wassink 
ƒ8110. Gegund. De overigen te Arnhem. Ram". 
ƒ9100. 

Haarlem, 18 Oct., door den majoor eerst-
aauw.-ingenieur: het doen van verbeteringen van 
ondergeschikt belang in forten op het Westelijk 
front der Stelling van Amsterdam; ingek. 6 bilj., 
als: I. de Groot, Haarlem, t' 5753; P. Rings, 
Santpoort, f5690; J. A. Kaub, Halfwir, f5445; 
J II. vau Wageningen, Spaarodam f5300; J. 
van de Braak, Apeldoorn, f 5276; J . Wajer, 
Medemblik, f5049. Kaming f5170. 

Wateringen, 18 Oct., door den heer C P . 
W. Deasiug: het schilderwerk en beglazen van 
kerk en pastorie; ingek. 13 bilj, als: S. Gold-
steen, Den Hat/, f2870; G .1. Schutte, Hnnse-
laarsdijk, f2380; Jh Vos, Gouda, f1986; P. van 
Meggeleu, Rotterda n, f 1968; W. J. van Leeuwen, 
Den Haag, f I S i0; Van Aken en Klaassen, Rotter
dam, f1719: W. H. Mengier. Delft, f1710; A. 
J. vau Rest F;., Poeldijk, f1700; H. G. van 
Veldhoven, Delft, f 1675; I'. C. v. Kest, Naaldwijk, 
(1650; J. A. H Prins. Rotterdam, f1543 90; 
J T. M. Olierook, Den Haag, f 1490; Dameten 
Schender, K.tterdam, f1450. 

Hilversum, 18 Oct.: het vergrooten van 
het vailwaterbassin eu het grondwerk van een 
slijk «anger ten dienste van de vnilwaterafvoer; 
intrek. 5 bilj., alt: W. F. Staal, Den Haag, 
f5000; C. vau Boven, Dieuien, f 4880; J. Bijlard, 
Hilversum, f3890; W. Luijpen, idem, t'3768; 
Gebrs. Ter Liugeo, Amsterdam, f 3490. Nog niet 
gegund. 

's-kiosch, 18 Oct., door burg. en weth.: het 
maken van eeu zandfilter en reinwaterkeld :t op 
het pompstation der waterleiding te Nuland; 
ingek. 20 bilj., als: vv. v. d. Bruggen, VBosch, 
f34 980; L Molendjjk. Dordrecht, f34,150; K. 
Looijen, Heukeloin. f33,876; L Van Drunen 
eu Aenitentndt, 's-Boich, f33,333; P. Dubbel
man, Dordrecht, f81,162; W. Wegers, Tilburg, 
(30,350; L. Van Breugel, St. Mich.-Gettel, 
f30,000; W. Bokhoven, Gouda, f29,964; G. 
Vlot, Hardinx.eld, f 29,500; J Van Bergen, 
Waardenburg, f29,150; J. kamperstee en K. 
Leeman, (liesendam, f 29,000; F Jansen, Rumpt, 
f 28,800; A. Rooijakkera, Uden, en Lammin, 
Zeeland, f28,400; M. Vitser, Papeudrecht, f27,800; 
A. Van der Straten, Rotterdam, f27,495; P. 
Versteijuen, Ousterwijk, f27,450; J. Hornttra, 
Bergen-op Zoom, f27,000; P. Bokt, Amerfoort, 
f25,980; W. Wegers, Tilburg, f25.795; F. De 
Herder en N. Bollen, Zwolle, f24,380. Gegand. 

's-Gravenhage, 18 Oct.: bet rioleeren van 
straten ten N-W. van de Groot-Hertogiunelaau, 
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N.-W. uitbreiding van „Duinoord") en bet be
straten ran twee dier straten; ingek. IS bilj.. 
alt; L. Brand Dzo., Gieisendum, f94,9U0; T. 
Hilarins Wzn., Haarlem, f «4,362; M. A. 1. 
Taverne f78,800, 1. H. M. Terwindt, Nijmegen, 
f 74,300; T. Kleijn, Dordrecht en L. v. Houwe-
lingen, Hardiokivtld, f7S,<J00; H. v. Rbijn, 
Naarden, (78,500; W T. Weijers, Tilburg, 
f 70,076; H. L. v. Zeijl, Zandroort. t 70.'88; 
G. Bastiainten f70,568, G. Keij, Rotterdam, 
f60,950; A. Korteweg f65,600, A da Wserd 
en J C. üierckt f63,960, J. v d. Elsbout Gz., 
Scheveninsen, f69,973; N. Pons Nz f59 500, 
G. v. u. Klshont, Scheveningen, f58,650; J de 
Bruijn f66,990, J. Blok, '«-Gravendeel, f66,300; 
C. v. Stuijveuberg, Looedainen, f 56,(00. De 
orerigen te '• Gravenhage. 

Breila, 18 Oct, door den arch.J Lijdaman 
de verbouwing van twee woorhuiztu. 

Timmerwerk; ingek. 9 bilj., ali: A.v. d Heide 
f2125, H. A. Mol f2086, G. 3. Mol f2058, 
W. van Oosterhout f2008, Aat. Mass f1979, 
A. v. d. Akker f1968, A. G. Nagelvoort f 1910, 
A. Kanten, Ginneken f1898, H. I. Wacker-
hansen, Teteringen. f 1808. 

Metselwerk; ingek. 6 bilj., als: M . van Poppel, 
Priosenhage, f 1555; W. Dielisseu f1496, A. 
Verdaasdonk, Prinaenhage, f 1841; H. v. d. Akker 
1275. G.Siemons, Ginneken, f 1213;}. Verharen 

f1189. 
Massa; ingek. 10 bij., als: P. A. Hoppen-

brouwer f3626, G. J. Mol f3611, J.van Poppel 
f3663, H. A. Mol f3541, A. van Gageldonk 
f3434, W. van Oosterhout f8423, A. Verdaas
donk, Priosenhage, f8385; 1. Mol f3383, Gebrs. 
v. d. Akker f3238, H. 1. Wackerbansen, Tete
ringen, f2930. De overigen te Breda. 

Arnhem, 19 O c t . : het stellen van een ijve
ren leuning langs de buiten- en binntn-kruiu-
lijn van den West-Pannerdenscben dijk te West-
l'annerden. gemeente Bemind en langs de bui -
ten kruiulijn van deu Paoperdeoaehen dijk te 
PannerJen; ingek. 8 bilj., als A. Nienwkamp, 
Arnhem, f1764; J. Otteo, Kerkdriel, f1690; 
F. Terwindt BHz., Arnhem, f 1690; J. Th. Wol-
ters, Didam, f1640; H. Solimjes Pannerden, 
(1624; J. H Hoijitck, idem. f1538; J. H. 
Mnskens, Herwen en Aerdt, f1525; P. W. O p -
huijsen, Ngmegen, f1475. Ram. f1800. 

'«•«Gravenhage. 19 Oct, door het depar
tement van waterstaat: lo. het bespannen vau 
vier draden aan de palen der lijn Groningen— 
Assen, en van twee draden aan de palen der lijn 
Assen - Meppel, (bestek no. 69); iogek. 6 bilj., 
als: S. van der Zang, Leeuwarden, f3494; ri. 
Benoink, Assen, f3195; E. IJbels, idem, f2992; 
H. Kleinstra Stadskanaal, f2975; K Petereer, 
Nieuw Knineu, f2944; H, Nieland, Groningen, 
f2876. Raming f?090. 

2o. het brjspannen van twee draden aan de 
palen der lijn Amersfoort—Zwolle, en het ver
richten van eenige daarmede in terband staande 
werkzaamheden, (bestek no 70); iogek. 2 bilj., 
als: W. van Dijk, Utrecht, f2765; J. J.Suwiju 
Dzn., Leeuwarden, f2429. Raming f2080. 

Maassluis), 19 Oct.: het boawen vau eeo 
ziekenbarak met woning; iogek. 11 bilj., els: 
D. T. Blanken, Bergambacht, f8896; Joh Slot 
f7760; L. van Roaaen f7640; J P. Wimmers 
f7340; J. de Kloe f7295; M Snel f7280; G 
van der Mngt, Maasland, f7227; vao Kiju en 
van Loipen f7198; M. Goossen (7190; Jac v<n 
der Vlagt, Maasland, f7150; J . van der Endt, 
(7140. Ram. f7060. De overigen te Maassluis 

's-Bosch, 19 Oct, (Oodeibands), docr de 
maatschappij tot exploitatie vso bouwterrein (direc
teur de heer J. H. H. M. Bohuua): het terfwerk 
van de gebouwen, gelegen Boschveld-. ('rispijn-
•traat enz.; ingek 5 bilj., als: J. Wirgmao 
f947.50, C. darijs f898, Gebrs De Bresser 
f824, A. van l'den f560, Gebrs. Verhees f548. 
Allen te 's-Bosch. 

M K I> EI • K E i I • « i RN. 

— De architect H. Moeo G.Pzo. te Amster
dam, heeft namens de firma Gebrs. Gerzon nader 
onderhands aanbesteed: het amoveeren en in de 
verbouwing opnemen der per eclen io de Kalver-
straat no. 72 en 74. ea zulks voor de som van 
/ 14,002, welke werken gegund zgn aan de firms 
Timmer en Fnrstncr aldaar, welke firma de 

eerste aanneming eveneens is opgedragen, zoodat 
de totale aanneeinsoin is geworden 163,740. 

— Het bonwan van een concertzaal, sociëteit, 
koffiehuis enz. te li jzendaal, is door bet bestuur 
der Kon. Harmonie .Unie" opgedragen aan deo 

heer Adr. Buijieo aldaar voir / 14,700. 
- Het bouwen vao 8 woonhuizen aan de 

L idscheraart te HaarWin, is met kleine wijziging, 
naar plan A, gecunl san den beer G. L. Zant-
voort aldaar voor / 10 962. 

Th. VAN HEEMSTEDE I K L T , ^ . * » . . 
Mem. San, Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 150 De Rujterkade, A M S T E R D A M , Filiaal: SS Rok In. 
Hoofdagent voor Nederland. België en Koloniën van SHANKS A Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van complecte Badinrichtingen. — Ptivaat-tniuhtingen. — 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.— 
Closets, Waschta-els, Urinoirs enz. — V E R W A H l I I S l i en V E N T I L A T I E . 
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurresrende prgzen. 

Teekeningen en prijsopgaven gratis Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

V A N K U N & Co., SPIEGEL- en VENSTERGLAS. 
ROTTERDAM. «nZVzTZl - , 

I Kantoor en Mzoazijn Btoemkweeker- « l a S V e r z i l v e r i U g 
straat iHb.ld. Nieuwe Binnenweg. V 0 0 r d e Wmmtrnte Mtmten. 

Alle soorten Geornamenteerd G L A S , enz. enz. 

patenten 
mm worden v e r s c h a f t PII v e r k o c h t 

H.&W.Pataky 
l'atentbureau 

BESLIS HW., LuisoEStr. 25. 
opgericht 1882 

Keeasov.r 3Q QQQ 

1'ateuten aangevraagd. 
Verkoopcontracten von pa
tenten afgesloten tot een be
drag van ca. 2 s/4mill.M« 
Inlichtingen k prosp. grat. 
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L van der Hoorn. 
DONKERSTR&AT 17, UTRECHT. 

Fabriek van ELECTRISCHE SCHEL
LEN, NUMMERBORDEN, TELEPHO
N E ^ BLIKSEMAFLEIDERS enz. 

Complete installation voor GALVAN-
OPLASTIEK, VERNIKKELEN, VER
GULDEN, VERZILVEREN enz. 

DYNAMO'S. ELEMENTEN, SLIJP-
SCHIJVEN, CHEMICALIËN, APPARA
TEN enz. 

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

H O Ü T C E M E N T 
BEDEKKING EN worden tol 
billijke prljsen en onder garanti* 
geleverd door 

W. J. VAN ELDEN Hz. 
Jtosaaf- en Z s n A a v e r A e r , 

tegel 229 b|d Paleisstraat, 
AMSTERDAM. 

I ertegenwoordiger der sedert ISSS g* 
vestigde firma C A R L HGHM1DT A 

Co., to HIRSCHBBRG in Silene. 
lateriaal ook afionderlijk verkrijgbaar 

W. J. WEISSENO, 
Menwendljk 111, Amsterdam. 

imm%m GEIJKTE OUIISTOKKEI, 
Twie- mm Yljf Meterlatten, 

STALEN •BETKBTTINGEN, 
B a l t e n . , J f t l o n a , 

K O F E B E N E N STALEN 

Peillijnen, Peillooden, Peilstokkei, 
kTRMMCMAMéRN en». 

Magazijn van Passerdoozen, 
TEEKENBEHOEFTEN 

avas Ovtioche Mntlr tementen, 
EQUERRES. PRISMA'S enz. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 

REDACTS*. V W VAN GEN L>T JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De ^ ,« ,^ ,2deSchuyUtraat 10^ s-Gravenhage 
Advertentien van I tot 6 regels t l.oo, het bewijsnummer daaronder 

begrepen; v.ur eiken regel meer /0.15. Groote letters 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 België ƒ6.50 en voor di overige landen der Post-ame, 
met inl egrip van Nederlandsch-lridie en Transvaal, / 7.50. Afzondei-
Ljke nommers bij vooruitbetaling met plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat f 0.15. 

A M B A C H r S K U N S T . 

Den 23sten Augustus 1855 is de vereeniging „Ar-
cliitectura el Amic i t i a " te Amsterdam opgericht. V i j f -
en-twmtig jaat bestond /.ij als een gezellig, intiem 
kringetje, dat slechts weinig leden t-elde. In de War-
moesstraat heeft haar wieg gestaan, de Roode Leeuw 
op deu Vijgendam was haar bakermat. 

De vereeniging zou liet stille kransje gebleven zijn, 
waarvoor de kleinste zijkamer van de Eensgezindheid 
-op het Spui groot genoeg was, als niet, toen het tegen 

iSSi hen, de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst zidh was gaan hervormen, cn meer dan vroeger 
zich moeite was gaan geven, om naar buiten op te 
treden. Toen sloegen ook de jongelieden van Arch i 
tectura, voorgegaan door Jan Springer, de handen in 
een, en de schitterende feestelijkheden ter gelegenheid 
van hei vijf-en-twintig jar ig bestaan der vereeniging 
deden zien, wa,t zij vermochten. 

De vereeniging werd een genootschap, en kreeg be
hoefte aan een zetel. Het vond dien eerst bij den koek
bakker in de Beerenslraat, op wiens bo\envocrkamer 
de getrouwen bijeenkwamen, die den grond legden 
voor Arcliitectura's lateren bloei. Toen werd het pijpen-
laadje in Maison Stroucken tot genootschapslokaal 
bevorderd. De leden waren jong en tot vroolijkheid 
geneigd, cestijn volgde oi> festijn, cn de kunstenaars-
bent toonde dat kunst en vriendschap samen wat 
goeds konden voortbrengen. 

Niemand minder dan J . A . Alberdingk T l i i j m greep 
toen naar de lier, en hij dichtte hel bondslied, dat 
dus aanvangt 1 

„Komt, broeders, het heerlijk vaandel geheven, 

Dat nuschend zijn banen ontplooit!" 

He l vaandel had „den goudgloed der kunst en het 
hemel sche blauw van der broedren onbreekbare 

trouw'. Brandts Buijs voorzag i^el vers van een kern
achtige wijs, en bij menig feest is die gezongen. 

Helaas, de mannen die toen jong waren hebben nu 
reeds grijze haren, of in her geheel geen haren meer! 

Andere jongeren namen hunne plaatsen in. X u zal 
men denken, dat dus alles bij hel oude bleef, dat A r 
chitectura, als de feniks, zich telkens vernieuwde. E n 
inderdaad, zoo gebeurde het. Doch met ieder jaar 
werd de jeugd deftiger, plechtiger, wijzer en droe
viger. Het feestvieren nam een einde, de ernst kreeg 
de overhand. Ook in het oude „Architectura" had men 
niei al t i jd gelachen en geschertst, er was ernstig ge
werkt, doch steeds met blij gelaat. Wie plechtig doen 
wilde werd uitgelachen. 

N u is dit alles anders — laat ons maar zeggen beter 
geworden. In 1900 kon liet Genootschap zijn 45-jarig 
bestaan herdenken, en het noemde dit heel deftig „het 
ye Lustrum", in .April van 1901 zal dit feest niet een 
tentoonstelling gevierd worden. Het vroegere geslacht 
was te heel gebakerd, 0111 met zulk een uitstel genoe
gen te kunnen nemen. Wie in 1880 zou voorgesteld 
heblien, om he' feest van Augustus naar A p r i l van 
het volgend jaar te verschuiven, zou onwaardig ver
klaard zijn langer l i d te blijven. Ma ïr nu is de jeugd 
verstandig en bedachtzaam 

Zi] wi l een gedeelte der in A p r i l te houden tentoon
stelling wijden aan Nederlandsche ambachtskunst; 
en stuurt voor dit doel een zendbrief rond zoo braaf, 
dat men bij de lezing aan den goeden Ilieronymus 
van A lphen denkt. 

„Ziethier, lieve wichtjes", zoo wi l men onwillekeu
rig beginnen, als men een tuiltje in den tuin van dezen 
zendbrief gaart. „Met ambarhtskunst", zegt onze bouw
kundige jeugd, „wordt bedoeld 1 de voorwerpen van 
dagelijksch gebruik, thans nog in Nederland vervaar
digd, die wegens hun van oudsher overgeleverden 
vorm en wi j l zi j , om bruikbaar te zijn, noodzakelijk 
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moeten voldoen aan zekere eischen van doelmatigheid 
eene deugdzaamheid hebben behouden, als bij andere 
voortbrengselen van hedcndaagsciie nijverheid niet 
meer wordt gevonden." 

Zoo iets zou in 1880 uit.de pen van geen der leden 
gevloeid zijn. E n als een voorstei ware gedaan om 
„voorwerpen uit het landbouwbedrijf, als ploeg, egge, 
zeis, spade, sikkel, dorschvlegel, korenwan en kaas
pers" op een tentoonstelling van Architectura uit te 
slalicn, dan had men den voorsteller zeker rijp geacht, 
om naar de bekende buitenplaats te Hloeniendaal 
vervoerd te worden, en hem naar de Hollandsche 
Maatschappij van Landbouw verwezen. 

Het tentoonstellen van „spanzagen, schaven, ha
mers, boren, en dissels" zou, ofschoon wel bij het vak 
l>elioorende, ir. i8<So beschouwd zijn als het dragen 
van tulen naar Athene. E n wanneer iemand het ge
waagd had voor te stellen, „aardewerk en klompen" 
ter tentoonstelling loc te laten, had men hem zeker 
verdacht, een potlenkelder te wil len lecgkoopen, o f 
hem als een uitstekende grappenmaker beschouwd, la , 
het i s zc l f c niet onwaarschijnlijk, dat dc vraag ge
daan zou wezen, of de licdoeling bestond, de tentoon
stelling op 1 A p r i l te openen. 

De tijden zijn dus wel veranderd. l i e t onbollige A r 
clntectura van voorheen is niet meer. De deftigheid 
heeft het gedood. O f rjrjordt er soms aan de goede tra
ditie de hand niet meer gehouden, dat leden, die op 
rijper..'ii leeftijd komen, zich terugtrekken, opdat hun 
bezadigdheid niet de vroolijkheid der jeugd zou hin
deren in haar uitingen? Leest men de namen der on
derteekenaren van den zendbrief, dan wordt de waar
schijnlijkheid groot, dat de „alte Herren", zooals de 
Duitsche studenten hun meer bejaarde broeders noe
men, van geen scheiden wil len weten. 

W i j zijn er ten slotte benieuwd naar, wal er van 
de/.e tentoonstelling van werktuigen voor den land 
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houw, van timmergereedschap, van boerenwagens, van 
polten en pannen terecht zal komen. De heeren stellen 
zich voor, door deze uitstall ing „haar de voornaamste 
foul aan te wijzen der hedendaagsche kunstnijver
heid, die de eenvoudige, aan bepaalde !>elioeften juisi 
voldoende vormen hoe langer hoe meer verlaat." Z . ; 
verwachten dat door hetgeen daar te zien zal wezen 
„een wel overwogen sireven naar verbetering" zal ont
staan." Reeds zien wij , in onze verbeelding, de kunst-
nijveren zich verdringen om hun inspiratie te halen 
uit een paar klompen. 

W I E R I N G E X . 
Het is ir iet gemakkelijk, om Wieringen te bereiken. 

Men kan met den trein slechts tot Schagen of A n n a 
Paulowna komen, en moet dan per as naar de Ewijok-
sluis, waar de postschuit alvaart. 

D ie schuit is maar klein, maar de schipper verstaat 
zijn vak, en hij heeft in dertig jaar nog geen ongeval 
gehad. Met een f linken Noordwestenwind is men gauw 
over ; wie echter last van zeeziekte heeft, doet beter 
lot ka lm weder te wachten, als wanneer een motorboot 
hem over den gladden waterspiegel zal brengen. 

De schuit landt aan de westzijde, van Wieringen. 
Reeds dadelijk ziet men het wier, waaraan liet ei land 
zijn naam ontleent. Het wordt uit zee opgevischt, in 
dc sloten, van het zeewater ontdaan, en dan in hooi
bergen als een zwarte zeegrasmassa opgetast. 

Het eerste dorp, dat men bereikt is Westerland. Hier 
staal een kleine kerk met een ongemeen z waren toren, 
grootendeels uit gele Eriesche reuzenmoppen gebouwd 
en met spitsboognissen versierd. De kerk schijnt niet 
meer de oorspronkelijke; dat hier echter reeds in zeer 
vroege tijden de godsdienst moet zi jn uitgeoefend, be

wijzen de zerken van rooden zandsteen, die nu vóór 
de kerkdeur liggen en waarop nog kruisen te onder
scheiden zijn. Ook de klok, door Johannes Godefr id i 
in 1510 gegoten, toont aan dat de kerk reeds vóór de 
Hervorming moet hebben bestaan. 

De hoofdplaats van het eiland is Hypolitushoef. 
Hie r staat een kerk, die korten t i jd geleden op kosten 
van een vermogend Amsterdammer werd gerestau
reerd. Z i j heeft cen koor van tufsteen, dat met een 
halven tienhoek is gesloten, en blijkbaar uit de 13e 
eeuw afkomstig is. Hooge spitsboogvensters verlich
ten het. 

A a n dit koor is in 1675 een schip van gebakken 
steen aangebouwd, dat evenals het overige van de kerk 
geen zijbeuken bezit. De toren, die beneden van tuf
steen is, draagt het karakter der 13e eeuw. E e n in 
gang, met een spitsboog gedekt, is blijkbaar van de 
restauratie afkomstig. Was zulk een mgang ïeeds aan-

:zig, of dankt zij haar aanzijn alleen aan het vernuft 
van den restaurator? Zoo wordt het moeilijk over 
een monument te oordcelen. 

V a n binnen ziet men, behalve verscheidene grafzer
ken, een predikstoel met doophek en banken uit het 
laatst der 17e eeuw, drie fraaie oude koperen kaars-
kronen, en een geschilderd glasvenster, in 1(17(1 door 
de staten van „Wcstv rieslandl ent Noorder Quartier" 
aan de kerk vereerd. Het prijkt met de in kleuren uit
gevoerde wapens van Alkmaar , Hoorn, Enkhuizen, 
E d a m Monnikendam, Meriemblik en Purmerend. In 
het midden is het wapen van Wesr friesland aange
bracht. A l s den vervaardiger noemt zich Claes van 
der Meulen. 

Ook deze kerk heeft een oude klok, „in jinte ipolt-
tus ere" door W i l l e m Butendiic gegoten in 1440. 

Het derde, dorp op Wieringen is Oosterland. Hier 
bev indt zich een Romaansche kerk, die een tiental ja
ren geleden gerestaureerd werd. Z i j is van tufsteen en 
rooden zandsteen opgetrokken en bestaat uit een beuk, 
die bij de restauratie aan de oostzijde door cen tuf-
steenen muur met een drielicht venster is afgesloten. 
Waarschijnlijk is de oude koornis reeds lang verdwe
nen. De vensters in de zijgevels zi jn zeer k l e i n ; z i j 
worden door rondboognissen en liseneri omlijst. De to
ren van tufsteen, met een spits van gebakken steen, 
bevat een k lok door Jan Moer Gobelszoon in 1409 ge
goten. 

V a n binnen bezit de kerk slechts weinig beziens
waardigs. He t flauwgebogen houten gewelf dagtee-
kent van 1642, predikstoel, doophek en kaarskroon zu l 
len van plm. 1700 zijn. E e n oud zwaard hangt tegen 
den zuidermuur. 

Het laatste dorp heet Den Oever. V a n de zeer oude 
kerk staat nog slechts cen gedeelte, dat van gebakken 
steen is, en met zijn dichtgemetselde smalle spitsboog-
vensters nog het karakter der 13e eeuw toont. E e n 
fraai koorhek van 1072, door Cornells Harmensz te
gelijk met den predikstoel gemaakt, een kaarskroon en 
een scheepje, zi jn de meubelen, die de aandacht ver
dienen. Westelijk van de kerk staat een zeer oud ge
bouw, da» vroeger gasthui-; moet geweest zijn, en spe
ren van Kleine spitsboogramen vertoont. 

HET BUITENGASTHUIS 'IE AMSTERDAM. 
De onbekende bouwmeester, naar wiens teekeningen 

in 1630 het stedelijk „Pesthuis" werd opgetrokken, zal 
hc* wel nooit gedacht hebben, cl.it. twee honderd 
zeventig jaren na dato, zijn werk, door afbraak be
dreigd, als een kunstvoortbrengsel zou gelden, welks 
verdwijnen lot algemeene protesten uitlokt. In zijn 
t i jd was men zoo sentimenteel niet. W a t niet langer 
dienstig werd geacht, verdween. 

Toen Daniel W i l l i n k 111 1723 „bij Andries van Dam
me, op 't Rokin , bezuiden de Beurs" zijn „Amsterdam-
schc Buitensingel" deed verschijnen, hadden de A m -
stelaren nog al met hun pesthuis op. Immers, als de 
dichter zich dus laat hooren •. 

Het Pesthuis, dat zijn brecde kruin, 
U i t al de steigerende hoornen. 
Die 't ruim omsinglen als een tuin, 
Zo vorstiijk doet te voorschijn koernen. 
Schetst Amstels trouwe voorzorg af, 
O m alle smette'.ijke kwaaien, 
Die 't lichaam rukken naar het graf, 
Te teuglen in zijn ruime zaaien. 
Hier vindt de nood zijn toeverlaat, 
De bange ziel en troost en baat. 

dan mag men aannemen, dat hij de meening zijner 
stadgenooten weergaf. N o g op het oogenblik wordt 
het gedicht door „steigerende" boomen als door een 
tuin .omsingeld". In 1723 vond men dat de „brecde 
kruin", cen nietaphoor voor het 100de pannendak, 
„vorstii jk" uit die boomen te voorschijn kwam. In 1900 
oordeelde men aanvankelijk anders, totdat, onver
wacht, tal van oudheidlieflhebbers den zanger Daniel 
W i l l i n k bijvielen. 

In cen aanteekening zegt de dichter, dat er twee ge
denk steenen in het gebouw te vinden waren, met dc 
volgende „vaerzen" van Pieter Corneliszoon Hooft. 

„Als het driekruizig jaar na zestien eeuwen kwam 
Werd dit gesticht van 't driekruisvocrend Amster

dam.' 1 

en 
„In 't zestienhondert en noch drie maal tiende jaar 
L e i d ' hier den eersten steen isornelis Hasselaar." 

W i j hebben deze gedenksteenen niet kunnen vin
den. Misschien zijn Z I J bij de latere verbouwingen ver
dwenen, of komen zij bij de afbraak voor den dag. 

De eerste steen-legger was een zoon van den fabrieks-
meester Pieter Pictersz. iiasselaer, Raad en oud-
Schepen, die in 1(126 z i jn ambt aanvaardde, en er in 
1633 van ontheven werd, omdat het college van The-
saurieren toen het beheer van het labriek-ambt op zich 
nam. 

De stad Amsterdam had toen geen architect in haar 
dienst. Het zou tot 1(148 duren, eer Daniel Stalpaert 
als zoodanig benoemd werd. Vóór dien t i jd maakten 
de „stads bazen" dc plannen der gehouwen. Zoolang 
Hendrik dc Keijser stadssteenliouwersbaas was, had 
hij 'net leeuwendeel van hel ontwerpen. Maar hei 
schijnt dal ook de stadstimmerman Hendrik lacobsz. 
Staets wel ontwerpen gemaakt heeft, al is hel dan van 
meer ondergeschikte werken. 

In 1630 ondertusschen was Staets niet meer in 
dienst. Z i jn opvolger kan dus het ontwerp voor het 
Pesthuis gemaakt hebben. Doch het meest waarschijn
lijk komt het ons voor, da l het van Pieter cle Keijser, 
die in 1O21 zijn vader als stadssteenhouwer had opge
volgd, afkomstig is. Pieter bezat niet het talent van 
Hendrik ; hij was meer werkman dan kunstenaar. E n 
dal het Pesthuis, wat men ook thans daaromtrent moge 
vinden, niet door een artist ontworpen kan zijn, zal 
ieder toegeven, die onparti jdig oordeelt. 

T E C H N I S C H O N D E R W I J S . 

De Polytechnis( he School heeft in haar bijna veer
tigjarig bestaan niet de uitkomsten opgeleverd, die 
verwacht werden. De wetgever van 1863 heeft zich 
vergist. E e n gevolg van die vergissing was de instel

l ing der diploma's, door de Polytechnische School uit 
te reiken. Zoo werden civiel-ingenieurs geschapen, die 
nog nooit op een werk waren geweest, technologen, 
die fabrieken slechts van buiten gezien hadden, archi
tecten of bouwkundige ingenieurs, die van loeten noch 
blazen wisten, scheepsbouwkundige ingenieurs, die a l 
leen de Delftsche scheepswerven van aanzien kenden, 
mijnen-ingenieurs, die een mijn zeker niet in de stil le 
Prinsenstad konden zoeken. 

Toch waren de diploma's gezocht, en dc rijstebrij
berg van examen-kennis werd doorgegeten, om de ge
braden duiven, die den gediplomeerde in den mond 
zouden vliegen, te kunnen machtig worden 

E n zoo tobden degenen die het tot bouwkundig in
genieur wilden brengen, eerst niet examen \). Van hen 
werd verwacht, dat zij in haar vollen omvang in zich 
zouden hebben opgenomen : de hoogere stelkunde, dc 
bolvormige driehoeksmeting, cle analytische meetkun
de, de beschrijvende meetkunde, de differentiaal en 
integraal-rekening, de toegepaste natuurkunde, de'ana
lytische scheikunde met beuekking tot de liouwniatc-
rialen, de kennis der bouwstoffen, gebruikelijk zoowel 
voor bouwkundige als walcibouwkundige werken ; de 
constructie van onderdeden van gebouwen. Met dc 
verder geëischte bedrevenheid in het vervaardigen van 
eenvoudige bouwkundige en waterbouwkundige iee-
kcningen en in het handteckenen was dit a! een aardi
ge berg van theorie, door den wetgever-kamergeleer
de mei een zeker boosaardig welgevallen opgestapeld 

Maar wie al deze hindernissen overwint, is er nog 
geenszins. Het mooiste komt nog, examen C. Daar 
wordt verlangd: kennis van theoretische en toegepaste 
mechanica, van werktuigen, van het maken van ont
werpen, bestekken en begrootingen, van de burgerlijke 
bouwkunde ei: de schoone bouwkunst 111 haar geheelen 
omvang, van de waterbouwkunde voor zoover betreft 
den aanleg van verschillende bestratingen, het houwen 
van bruggen, sluizen en kaden, het theoretisch en prac
tise l i landmeten en waterpassen, het bouwkundig orna
ment- en handteckenen en eindelijk het administratief 
recht in betrekking tot o|ienbare werken. 

W i e deze examen-eischen, in de wet van 1863 vast
gesteld, leest, begrijpt meteen, waarom er zoo weinig 
bouwkundige ingenieurs zijn. E n nu begint ook de 
examencommissie van dit jaar onthutst te worden. 
Voor haar was verschenen een jongmensch, die in alles, 
wat op de bouwkunst betrekking had, uitmuntte, doch 
die een kruk bleek te zi jn in de abstracte wetenschap. 
De commissie had den examinandus wel gaarne een 
diploma willen geven, doch zij mocht niet, omdat de 
abstracte wetenschap den oandidaat niet helder genoeg 
bleek te zijn. Z i j poogde eerst van het bestuur der 
school gedaan te krijgen, dat dit een mouw aan het 
geval zou passen, doch dit zeide, met streng gebaar op 
de in rood marokijn gebonden wet van 1863 wijzen
de: „dura lex, sed lex". 

N u klopt de commissie bij den Minister aan om ge
daan te krijgen, dat hij de wet zal veranderen. Hopen 
wij , dat haar woord gehoord zal worden. E n hojien wij 
nog sterker, dat men niet zal pogen, de wet van 1863 
weer wat op te kalefateren, zoodal zij nog een paar 
jaar mede kan, doch dat de Regeering het vraagstuk 
van ons technisch onderwijs f l ink onder de oogen 
mag zien. 

Het is al t i jd goed, niet te veel te verwachten, dan 
wordt men niel teleurgesteld. Maar nu veertig jaar in 
een dwal ing is volhard, mag de koe toch wel ftens ferm 
bij haar horens gepakt worden. 

E r dient een kloek besluit genomen D e zuivere we
tenschap moet tot het noodzakelijkste beperkt, de 
practi)k zooveel tot haar recht gebracht worden, als 
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maar kan. Misschien zullen dan leeraren en hocg-
lceraren van hun ambt bercofd worden. Doch niet het 
belang van de onderwijzers, maar dat van de leerlin
gen moet hier wegen. 

R E S T A U R E Ë D E N . 

De vorige weck brachten wij het een en ander in 
het midden naar aanleiding van de restauratie, die 
men het raadhuis te Middelburg w i l doen ondergaan. 
Eenigen t i jd geleden bezochten wij Kaïnpen, en had
den toen gelegenheid te zien. hoe het bij het restau
recren van zulk een raadhuis toegaat. Een opstel in 
een der laatste nummers van Eigen Haard, fraai ge
ïllustreerd, hebben wij tevens geraadpleegd. 

Wie het raadhuis vóór de restauratie gezien heeft, 
herinnert zich dat de gevel, naar de zijde van de straat 
geket rd, een ingang bevatte ; wie nu te Kampen komt 
vindt dien ingang verdwenen, en staat verbaasd over 
de Kamper streek, een raadhuis te bouwen dat geen 
deur heeft. 

Groote kunstwaarde bezat dc vroegere ingang niet. 
Z i j werd door twee Toskaansche pilasters geflankeerd, 
was met een vlakke lijst gedekt, en daarvoor bevond 
zich een hoogst eenvoudige stoep. Deze toestand clag-
tcckende uit het jaar i / Q i . Maar vóór dien t i jd was 
er een veel rijkeren toegang naar het gebouw. Ook zag 
men, vóór de restauratie, een keldcringang aan de 
noordzijde van den gevel, die in t68o was aangebracht 

N u is dit alles verdwenen, omdat het uit lateren d jd 
afkomstig was, en men het gebouw in zijn oorspron-
keiijken toestand wilde terugbrengen. A l s o f men van 
1895 naar 1545 kon teruggaan! N u moge een lofzan
ger zeggen dat de Kampenaars door de restauratie 
„een daad van piëteit verruilt hebben voor de kunste
naars uit een roemvol verleden, mannen, die in hun 
eenvoud zooveel schoons hebben gewrocht", men kan 
hier ook anders over oordcclen en van meening zi jn 
dat men tegenover ccn kunstenaar de beste piëteit in 
acht neemt, wanneer men zijn werk respecteert en er 
niet aan gaat knoeien. 

A l van ouds stonden tegen dezen gevel, ter hoogte 
van de verdieping, zes beelden cp consoles. Z i j dag-
teekenen van vóór den brand van 1540 en hebben ccn 
1-;c eetivvsch karakter. A a n drie stukken bergsteen, bo
ven deze beelden 111 den gevel aanwezig, was te zien, 
dat er voorheen overhuivingen met pinakels bekroond, 
bestaan moesten hebben. Reeds bij den brand van 1540 
waren deze overhuivingen, zoo zij toen nog beston

den , te loor gegaan, en niet door andere vervangen, 
omdat de Renaissance, die toen in zwang begon te ko
men, dergelijke Gothische sieraden versmaadde. 

Doch in [895 was men knapper dan in 1540. Of 
schoon er van deze overhuivingen toen geen spoor meer 
te vinden was, wisten de bouwmeesters precies hoe zij 
geweest waren, of althans hadden behooren te zijn. E n 
nu slaan de pinakels daar, als gedenkteekenen voor 
dc vindingri jkheid van Dr. Cuijpers. 

Ook de noordelijke gevel is duchtig onder handen 
genomen. Pinakels doorsnijden nu zijn dekl i js l , die 
vroeger geheel vlak was. Tot 1713 was hier een hard-
steenen schavot. Men heeft er zich gelukkig van ont
houden, dit weer te doen verrijzen naar ;(>e eeuwsche 
trant De lijfstraffelijke rechtspleging is afgeschaft, 
en dus zou zulk een schavot geen nut hebben. 

Vragen wij ons nu af, o l het Kamper Raadhuis vóór 
zijn restauratie in ccn staat was, die een krachtig in
grijpen noodzakelijk maakte liet antwoord van iedc 
ren deskundige zal ontkennend luiden. De waarheid 
is, dat men het gebouw niet fraai genoeg vond. E n 
toen besloot men het te laten opsieren, onder den 

schijn, alsof men het in zijn ocrspronkelijken toestand 
deed terugbrengen. 

Het is nu „een prachtstuk van kunst". Maar van 
welke kunst moet men maar liever niet vragen. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 
AFDEELING AMSTERDAM. 

Veigadering van II'oensdag 17 October 1900. 

Van de commissie tot nazien van de rekening en verantwoor
ding van den algemeenen penningmeester was een schrijven in
gekomen, waarin zjj nogmaals haar bonding verdedigde; door den 
Voorzitter werden hierop eenige mededeelingen gedaan, omtrent 
den weg die men thane had ingeslagen om tot een oplossing te 
geraken 

De ter vorige vergadering benoemde commissie tot voorbereiding 
van het ondersteuningsfonds had reeds concept-reglementen samen
gesteld Door den Voorzitter werd haar den dank der Afdeeling 
gebracht voor den ijver, waarmede zij deze zsak had aangepakt. 
Besloten werd het ontwerp ter kennismaking in het Technisch 
Weekblad op te nemen. 

Hierna werden de door het Bestunr voorgestelde wijzigingen 
van het algemeen huishoudelijk reglement behandeld, waarbij 
enkele voorstellen een langdurig debat uitlokten. 

KONINKLIJK OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP. 
Vergadering van Maandag 22 October 1900. 

Het Kon. Oudheidkundig Genootschap hield zijn eerste verga
dering na de vacantie, onder voorzitterschap van Prof. Jhr. Dr. 
J. Six. 

Bij den aanvang der vergadering deelde de Voorzitter mede, 
dat de Groothertog van Saksen-Weimar den wensch had te ken
nen gegeven om tot het lidmaatschap der Vereeniging toe te 
treden, welke mededeeling met applaus werd begroet. Daarna 
kwam de heer A. W. Weissman aan het woord, met het onder
werp : „Herinneringen aan Rome". 

De zeer belangwekkende lezing van den beer Weissman ging 
vergezeld van een kunstbeschouwing uit de verzameling van den 
heer P. van Eeghen. Dc beer Weissman had meer in bet bijzon
der zijn aandacht eewfjd aan de gebouwen, dagteekenend uit de 
laatste helft der 17e en uit de 18e esuw, welke door anderen met 
stilzwijgen worden voorbij gegaan. 

Nadat den heer Weissman de dank der Vergadering was ge
bracht, circuleerden verschillende afbeeldingen van het oude Buiten-
Gasthuis, in de eerste plaats aquarellen van de hand van den heer 
Tymon Meyer en vervolgens photographieën, teekeningen enz. 
van de heeren Misset en Van Essen. 

De Voorzitter, dank brengend aan genoemde heeren, stelde in 
het licht, dat het te betreuren zou zjjn, als dit oude gebouw over
eenkomstig het door den Gemeenteraad genomen besluit, zou 
moeten verdwijnen, daar bet nog hecht en sterk en zeer zeker 
geschikt is in de eenvormige nieuwe wijken eenige afwisseling 
te brengen. 

De heer D. C. Meyer Jr. vestigde de aandacht op de reeks 
pakhuizen aan het einde der Brouwersgracht, — dc uit het midden 
der 17e eeuw dateerende artillerie-magazijnen, — die thans, nu zg 
als graanpakhuizen niet meer rentegevend zjjn, als de voordracht 
van Burg. en Weth, wordt aangenomen, zullen worden gesloopt. 

Jhr. Six deed uitkomen, dat, wilde men met grond resultaat 
van een dergelijke poging verwachten, het wenscheljjk zou zijn 
een bestemming voor die gebouwen aan te wijzen. 

Besloten werd dat het Genootschap zich per adres tot den Raad 
zal wenden. Op voorstel van den heer Jan Kalf besloot de Ver
gadering, asn het ndres toe te voegen, dat het Genootschap met 
instemming heeft kennis genomen van bet besluit van Burg. en 
Weth., waarbjj de slooping van het Buiten-Gasthuis werd uitge
steld. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA T E AMSTERDAM. 
1114c Vergade) ing van Woensdag 24 Oct. 1900. 

De vergadering wordt eeopend en geleid door den Vice-Voor
zitter, den heer C. W. Nijboll'. 

Ingekomen is het jury-rapport in zake de prijsvraag voor een Oe-
nootscbaps-boekenkast. Geen der beide ontwerpen werd bekroond. 

Hierna verkreeg de beer F. Zwollo het woord over „Oostersche 
metaalkunst. In een inleidend woord schetst spreker de schoon
heden van de Oostersche kunst, en verklaart zich een beslist 
bewonderaar daarvan, niet om deze geheel na te volgen, maar 
om haar goed te bestudeeren en daaruit veel le leeren. Ook 
vooral op het gebied van de metaalkunst staat de Oostersche 
zeer hoog. Om dit aan te toonen en op haar schoonheden te 
wijzen, had spreker eeu prachtige tentoonstelling van daarop be
trekking hebbende kunstvoorwerpen georganiseerd, waarvan de 
verschillende voorwerpen door spreker werden behandeld, terwijl 
na afloop van zijn bijdrage deze door de aanwezige leden werden 
bewonderd en verschillende vragen naar aanleiding hiervan werden 
gesteld. 

De Voorzitter bracht don dank over van de Vergadering aan 
den heer Zwollo voor zijn zeer belangrijke en schoone bijdrage. 
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Hierna had de verkiezing vao eeu lid in de commissie van 
advies plaats (vacature-Berlage). De heeren Joseph Cuypers en 
Kromhout verkregen ieder 13 stemmen, zoodat deze verkiezing 
onbeslist bleef. 

Na eenige aangelegenheden vau huislioudelijkon aard werd de 
goed bezochte vergadering gesloten. 

VEREENIGING . D E FRIESCHE BOUWKRING" T E 
LEEUWARDEN. 

Vergadering van 25 October 1900. 
De Voorzitter opent deze eerste vergadering met een hartelijk: 

woord van welkom, en hoopt dat ook dit jaar de Vereeniging in 
gelijke mate in bloei moge toenemen. 

Na ballotage van een lid, geeft de secretaris een overzicht van 
de werkzaamheden en de penningmeester van den toestand der kas. 

Uit de verslagen blijkt het toenemen van het ledental, het 
ruime bezoek dat de vergaderingen mocht ten deel vallen en de 
toenemende belangstelling in de uitgave dar photo's van oude ge
bouwen. 

Het vele door de Vereeniging op touw gezet, is evenwel de kas 
niet ten goede gekomen en de balans hangt naar den negatieven 
stand over; daarom was vooral de opbrengst van den verkoop 
van tijdschriften en platen, aan de Vereeniging behoorende, een 
welkomen gast van den penningmeester, over welks beheer de 
commissie van onderzoek iu guustigen zin rapport uitbracht. 

Overgaande tot de benoeming van een nieuw bestuurslid in-
plaats van den secretaris, die niet herkiesbaar was, werd met 
groote meerderheid van stemmen de heer Voetberg benoemd. 
De Voorzitter werd met op uóa na algemeene stemmen herkozen. 
In de pauze werden eenige.proeven bezichtigd van de door den 
heer v. Dujjnen genomen proeven met metal-cement voor 't aan
gieten van ankers in steenhouwwerken, en bleek dat deze wijze 
vooral daar aanbeveling verdient, waar het gebruik van lood 
moeilijkheden geeft. De Voorzitter deelde mede, dat met ge
noegen kennis genomen is van een besluit van Burg. en Weth, om 
gehoor te geven aau 't verzoek onzer Vereeniging, (tengevolge 
van eene in onze vergadering gehouden lezing van den heer 
Weissman, ingenieur-architect te Bussumi, om een der hoofd
straten der nienw aangelegde wegen den naam te geven naar 
den architect decorateur, geboren te Leeuwarden, den heer „Hans 
Vredeman de Vries". De Voorzitter vestigt hierop de aandacht 
dat daze naam niet volledig is toegekend, omdat den tegenwoor-
digeu archivaris vau Leeuwarden uit een deswege gehouden onder
zoek later is geblekau dat de naam „Vredeman de Vries" dient 
te worden vervangen door dien van „Vredeman". Na neg het 
woord gericli: te hebban tot den vertrekkenden secretaris, sluit do 
Voorzitter, ouder de gewone dankbetuiging, de vergadering. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GIIAVEXIIAGE. Zaterdag, den 2i)iteu dezer, ward op de alge

meene begraafplaats een eenvoudig monument onthuld op het 

frai' van Jacob Maris, iu tegenwoordigheid vau deelnemers aan 
it huldebljjk en verdere belangstellenden, die door het comité 

waren uitgenoodigd de plechtigheid bij te wonen. Het godenk-
teeken is ontworpen door B. van Hove en vervaardigd door den 
beeldhouwer J. Rinse Jr. te Amsterdam. 

Vele kunstbroeders en kunstvrienden woonden de onthulling 
bij. Vertegenwoordigd waren eenige kunstgenootschappen, o. a. 
„Arti et Amicitiae" door de heeren B. van Hove en Vau Hulst, 
te Amsterdam. 

— Wilhelm Ernst, erfgroothertog van Saksen, gevolg govende 
aan den bjj testament uitgedrukten wensch zijner grootmoeder, 
wijlen de groothertogin van Saksan, prinses Sophie dor Neder
landen, heeft aan het Koninklijk Kabinet van Schildergen iu 
bruikleen aangeboden het portret vau den admiraal Michiel Adri-
aanszoon de Ruyter, door Du Jardin geschilderd. 

— De Staatscourant bevat het verslag van den heer W . A. M. 
Piepers te Arnhem, hoofdingenieur, belast met het toezicht op 
den dienst van het stoomwezen, en gedelegeerde dor Xeder-
laudsche Regeering op het te Parjjs gehouden Congres inter
national de surveillance et de sóouritó en matiüre d'appareils 
a vapeur. 

In verband met de vraag door den Minister van Waterstaat 
aan de Kamers van Koophandel gedaau, aangaande een eventueel 
in te voeren examen voor machinisten, bedienaars van eenvoudige 
stoomtoestellon, als gevolg van het in de Tweede Kamer daar
over voorgevallene, ontleenen wjj aan het Verslag het volgende: 

„Garanties a exiger des mecaniciens et des chauffeurs"; onder 
dezen titel was een advies verschenen van de hand van B. Bonnin , 
professor aan de Polytechnische school te Montreal. 

Het rapport behelst in hoofdzaak een overzicht der voorschriften 
te dien aanzien in verschillende landen. Daaruit blijkt dat 0 . a. 
in Italië en Oostenrijk-Hongarije, zoomede in enkele steden in 
andere landen (ingevolge plaatselijke verordening) een examen 
of certificaat wordt vereiacht voor bedienaars van alle utoomtoe-
st ellen; in de meeste andere rij kon is zulks slechts het geval 
voor zoostoomsclicpon en spoorweglocomotieven. 

Aan het slot ven hot rapport wordt het nut vau oxamens wel 
eenigszins bet wij fold, en meer heil gozien in het proefstoken , 
en het onderricht door wat men in Duitschland noomt „Lehrheizer." 

De d i s c u s s i e omtrent dit onderwerp ging niet zeer diep de 
ouinies bleken zeer verschillend te zijn, en d<t was waarschijn
lijk oorzaak dat door het bureau geene conclusie werd voorge
steld. 

In zekeren zin is dit te betreuren om de actualiteit, nu h. 1.1. 
ook van sommige zijden pogingen zijn aangewend tot invoering 
van een dergelijken, mijns in'.iens, onpractischen maatregel als 
een verplicht examen voor alle bedienaars van s too mtaes tollen. 

De ondergeteekende deed .mededeeling van de bestaande facul
tatieve, zeer nuttig werkende examens voor koopvaardjj-mnchi-
nisten. in afwachting der aanstaande wettelijke regeling, en gaf 
als zijne meening te kennen, dat de eischen voor gewone ma
chinisten en stokers op rivierbooten of te land geheel andere 
zijn; waar hetzij van rijkswege, hetzjj vanwege particuliere ver-
eenigiogen zooals in Duitschland voldoende toezicht op hot ge
bruik van stoom toestellen bestaat, gebiedt niet de veiligheid een 
examen voor dergelijke personen, doch wel het economisch belang 
van den stoomverbruiker, zoodat de invoering van examen of 
certificaat voor machinisten of stokers andere dan op de zeeboo
ten . niet op den we< der regeering moet liggen. 

Van Fransche zijde werd o. a. gewezen op de noodzakelijkheid 
van goede opleiding voor machinisten en stokers, eu als gevolg 
daarvan op de verbetering hunner maatschappelijke positie. Zulks 
is trouwens geensdeels in tegenspraak met het voorafgaande. 

— Op dc veiling van schilderijen, ten behoeve van het genoot
schap ..Pulchri Studio" gehouden, heeft de Regeering eenige 
schilderijen aangekocht om ze in het Rijksmuseum te plaatsen , 
als: een stilleven van movrouw Mesdag—Van Houten, idem van 
Willem E Roelofs Jr., de laatste schilderij van wijlen mevrouw 
Bilders—Van Bosse. do bekerde studie van Barbizon door J . H. 
Weissonbruch en een teekening van Alma Tadema. 

AMSTERDAM. Het preadvies is verschenen op het voorstel-Van 
Nierop tot het benoemen eener commissie voor de exploitatie der 
terreinen aan de overzijde van hot IJ. Burg. en Weth. zijn van 
oordeel, dat het vraagstuk minder geschikt is voor het onderzoek 
eener commissie, en achten dat oplossing van dit zeer ingewikkeld 
probleem beter toevertrouwd aan „onze kundige en ijverige ambte
naren, die steunen op eeno langdurige ervaring en die bjj dc door 
ben uitgebrachte adviezen gewend zgn rekening te houden met 
de velerlei belangen, die bij do questie ter sprake zullen komen. 
Daarbij zal de zoo noodzakelijke spoed ook boter worden be-
traent." 

— Bij dc behandeling van hot hoofdstuk Publieke Werken in 
den Gemeenteraad, gaf een der leden in overweging Burg. en 
Weth. uit te noodigen zoo spoedig mogelijk over te gaan tot de 
aanstelling van een gemeente-architect. Naar zijne meening wor
den thans enkele particuliere architecten, die toch reeds veel 
werk hebben, overladen met omvangrijken arbeid voor de ge
meente. Hij noemde de heeren Berlage en Poggenbeek on zeide, 
dat op de wgze, welke men thans volgt, te veel aan Mn en den-
zelfden kapstok wordt opgehangen. 

Burg. en Weth. zullen over dit denkbeeld oen preadvies uit-
bro ngen. 

— Naar wij vernemen, zal wederom een groot kantoorgebouw 
verrijzen, eu wel op de l'rins-llendrikkade, waar do laatste jaren 
zeer weinig nieuws gebouwd werd. Het betreft een kantoorge
bouw voor do Stoomvaart-Mij. „Nederland" en voor de Kon. Paket-
vuurt. Thans is het eerste gedeelte daarvan aanbesteed, en zullen 
daarvoor geamoveerd worden de perceelen Prins-Hendrikkade 
no. 15!) en Peperstraat no. 1, 3 en 5. Het werk is in handen van 
de architecten A. L. van Gendt en Konen te Amsterdam, terwijl 
de aannemers zjjn de heeren D. Cerlijn en Zn. en A. J . de Haan. 
In verband hiermede zgn ook de perceelen Peperstraat no. 9, 11 
en 13 gesloopt, waar twee eenvoudige woonhuizen zullen opge
trokken worden onder dezelfde directie, terwijl de aannemer daar
van is dc heer H. J. Borë. 

LEEUWARDEN Bjj de behandeling van het plan van eon aanlog 
en indeeling van bouwterreinen gelegen am het Nieuwe Kanaal 
enz,, deelde de Voorzitter aan den Gemeenteraad mede, dat op 
de teekeningen aan oen van do geprojocteerde straten de naam 
is gegeven van Vredeman de Vriesstraat. 

Dit is gebeurd naur aanleiding van een vorzoek van den Frieschen 
Bouwkring. Later is echter den togenwoordigen archivaris nit 
een deswege gehouden onderzoek gebleken, dat de naam Vredeman 
do Vries dient te worden vorv*ngen door dien van Vredeman. 
Zal dus aan de bedoeling van hat verzoek worden voldaan, dan 
moot ook de straat Vredemanstraat genoemd worden. 

GRONINGEN. Te dezer stede is opgericht „De Groninger Steeu-
fabrikautouboud", met het dool aldaar oen c e n t raai- verkoopbureau 
te stichten. 

Tot bestuursleden zijn benoorad do hearen G. O Rottinghuis, 
Delfzijl; E . Post, te NVinschotou; H. Timmer, te Winsum; H. 
Dieters en J . G. Nanniugu, te Groniugon. 

Do raad vau toezicht bostaac uit do heeren A. R. Hagewinkel, 
to Veendam; J . E . Smid, te Winschoten; S. van dor Molen, tc 
Oostwold; D. Boerma. te Uitwierdu; M. Veendorp, te Appingo-
dam; I'. Dethmers, te Tu uk word; A. van dor Volde, te Bedum; 
G. Rosema, te Oostutn, on D. Douuia, tc Groningen. 

Ni.iME'iEN. Het bestuur van „Gelro", Vereeniging tot beoefening 
van Gelderscbe geschiedenis, oudheidkunde en recht, heeft zich 



nogmaals per adres lot den Kaad gewend met verzoek, om op 
het besluit tot sloopiog der Boddelpoort terug te komen. 

In het adres wordt er o. a. terecht op gewezen, dat de poort 
geen beletsel is voor het tegenwoordige verkeer en haar behoud 
geen aanleiding tot het brengen van belangrijke geldelijke offers 
zal goven, terwijl het belang der geschiedenis in het algemeen 
en dat van Nijmegen in het bjjzonder het behoud van historische 
monumenten ten zeerste gewenscht doet zjjn. 

LEI URN. Als hulp van den directeur der gemeentewerken al
hier, wien de uitwerking van een aantal belangrijke plannen 
wacht, zooals 't slachthuis, bet sanatorium op „Rbjjngeeet", het 
rioolstelsel enz., ia tot de benoeming van een tjjdelgken bouw-
ingenienr, op een jaarwedde van ƒ8500, besloten en wel voor
loopig voor den tjjd van drie jaren. 

HAAI ÏI. KM. De Gemeenteraad heeft aangenomen een voorstel 
van Burg. en Weth. tot aanstelling van een directeur van open
bare werken op een wedde van ƒ4000. 

P E R S O N A L I A . 
— liij den Waterstaat in N'odcrl.-lndir' is: 
benoemd tot opzichter le kl., de opzichters 2e kl. D. D. L . 

Thedens en V. E. Roemers; tot opzichter 2e kl., de opzichters 
Se kl. J . J . Hubeek, W. H. Th. Ortlieb en F. E. Wolft", bljjvende 
de tweede genoemde bjj zjjn corps a la suite gevoerd; tot opzichter 
3e kl., A. J. de Leau en M. Obdejjn; tot opzichter 2e klasse en 
geplaatst in de residentie Batavia,, de ambtenaar op non-activiteit 
CL Bakker, laatst die betrekking bekleed hebbende; 

toegevoegd aan den chef der 5e waterstaatsafdueling voor 
de nitvoering van de werken ter verbetering van de bevloeiing 
door de Molokleiding (afd. Mn lang, residentie Pasoeroean), de 
ingenieur 2e klasse H. Ch. J. Strengnaerts; 

overgeplaatst naar het bureau van den chef der 3e water-
etaatsafdeeling te Semarang, de opzichter 2e kl. P. H. Briët, 
naar de residentie .lapara in het belang der verbetering van de 
irrigatie en de drinkwatervoorziening in de residentie Japara en 
Rembang, de opzichter 3e kl. C. Houmes. 

— Bjj de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java is: 
ontheven eervol van de tijdelijke waarneming der betrekking 

van adjucct-cbef der Se afdeeling, J . F A. Mulock Houwer; 
benoemd tot de vroeger door hem bekleede betrekking van 

adj.-ingenieur J. F. A. Mulock Houwer; 
tjjdeljjk b e l a s t met de waarneming der betrekking van 

inspecteur 3e kl by het toezicht op de spoorwegdiensten en het 
stoomwezen, de adj.-ingenieur M. H. Damme; met die van adj -
chef der 2e afdeeling, geplaatst op de oosterljjnen en belast met 
het beheer van onderafdeeling II der 2e afdeeling, met Soerabaja 
als standplaats, de ambtenaar op non-activiteit K. J . A. Ligtvoet, 
laatst die betrekking bekleed hebbende. 

— Door den Minister van Koloniën zjjn de civiel ingenieurs C. 
W. Koch en 8. M S. Philipse, gesteld ter beschikking van den 
Gouverneur-Generaal van Nederl.-Indië, om te worden benoemd 
tot adjnuct-ingenieur bjj de exploitatie van do staatsspoorwegen 
in Nederl.-Indië. 

— C. L . Schuller tot Peersum, bjj kon. besluit van 16 October 
j.1. tot adspirant-ingenieur van 's Rijks waterstaat benoemd, is 
toegevoegd aan den inspecteur in de 2e inspectie, ter standplaats 
's-Gravenhage. 

— Het bestuur van de Vereeniging van burgerlijke ingenieurs 
is samengesteld als volgt: Ph. W. van der Sleyden, voorzitter; 
P. J . van Voorst-Vader, secretaris; D. P. van Ameyden van Duym, 
penningmeester; J . KrauB; E. H. Stieltjes; J . D. DonkerDuyvis, 
en J. de Koning. 

— De werktuigku ndig- ingenieur J. Jannette Walen is geplaatst 
aan de machinefabriek van Gebr. Stork, te Hengelo. 

— ltenoemd tot ingenieur-werktuigkundige en chef der tech
nische afdeeling van de American Petroleum Company te Rotter
dam, de heer O. Wjjdom. 

— De adspirant-opzichter der telcgraphio J . Haartsen, is ver
plaatst van Utrecht naar Zutfeu. 

— In zjjne zitting van 24 October benoemde de Gemeenteraad 
van Vlaardiogen tot directeur der gemeentewerken den heer D. 
Komen, hoofdopzichter der gemeentewerken te Leiden. 

Pij kon. besluit van 24 October is benoemd tot hoofdop
zichter over rechtsgebonwen, gevangenissen en Rijksopvoedings
gestichten G. Vuyk, thans opzichter. 

— De heer H. Stuur, uitgezet ambtenaar der Z.-A.-S-M., 
vroeger chef van het station Heerenveen der Nederlandacbe 
Tramweg-maatschappij, wordt wedor aangesteld als ambtenaar 
bjj deze maatschappij. 

— Tot directeur der waterleiding te Den Helder ia benoemd 
de heer A. J . Lafeber, adjunct-directeur der waterleiding te Goada. 

— Burg. en Weth. van Groningen stellen den Raad voor, aan 
den heer R Rejjnders Sz., overeenkomstig zjjn verzoek, met in
gang van 1 April a. a. eervol ontslag te verleenen uit de betrek
king van ingenieur der stadsvenen en hem als bewijs van 's Raads 
erkenning en waardeering van de door hem ala ambtenaar der 
gemeente aan haar bewezen langdurige, trouwe en gewichtige 
diensten een persioen van ƒ2000 'sjaars toe te kennen. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Adjunct-directeur in het Rijksopvoedingsgesticht „De 

Kruisberg" bjj Doetichem. Eigenhandig op zegel geschreven en 
onderteekend verzoekschrift vóór 1 November aan den Minister 
van Justitie te 's-Graveuhage. (Zie advert, in no. 42). 

— Bouwk. Ingenieur, practisch ervaren, voor den tjjd van 
drie jaar. Jaarwedde ƒ 3500 en een Hoofdopzichter der ge
meentewerken in vasten dionst. Aanvang» jaarwedde ƒ 1500. Franco 
inzending van gezegelde adressen aan burg. en weth. te Leiden 
vóór 8 November. (Zie advert, in dit no.) 

— W e r k t u i g k u n d i g I n g e n i e u r , bekwaam Machine 
Constructeur, met veel praktijk. Brieven motto „Ingenieur", Adv -
Bur. C. W. Betcke, Rotterdam. 

— Een gediplomeerd landmeter voor Ned.-Indië. Brieven 
met opgaaf van leeftijd en referentiën onder lett. E Z 410, Bureau 
Sietiws v. d. Dag. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden, ten gerieve van 
hare geabonneerden, tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belas' zich met de toezendina 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Iemand oud 28 jaar, reeds 7 jaar als dagelijkse!! opzichter 
gefungeerd hebbende, zoekt wegens arloop der tegenwoordige 
werkzaamheden plaatsing als opz. of als uitvoerder. Beste get. 
ten dienste. Brieven fr. lett. C Bureau dezes. (1) 

I N F O R M A T I E - B U R E A U O E R T E C H N I S C H E V A K V E K E K N I G I N O , 

M A R N I X S T R A A T 360 , A M S T E R D A M 

2 Bouwk. teek., 21 en 22 j . , ongeh., / 7 0 en / 70. 
2 Bouwk. opz., 25 en 52 j . , geh., ± ƒ 6 5 en ± / 115. 
1 Opz.-onderb., ,3 j . , geh., ƒ 80. 
7 Opz.-teek., 24, 25, 24, 24 en 34 j . , cngeh., 31 en 

32 j . , g eh , / 7 5 , ƒ 8 0 , / 8 0 , / 8 0 , / 1 0 0 , / 100 
en / 100. 

1 Werkt, electr., 29 j . , ongeh., / 75. 
I Electro-techn. teek., 27 j , ongeh. 

Vervolg «Ier Aankondigingen. 
D I N S D A G , SO October. 

Helmond, te 7 uren, door de heeren Gebra. 
van Tinei iu het hotel „Van Will", hel ver
groot tn en vernouwen hunner moerbouten- en 
klinknagelfabriek uiet hijliehuor :i,de werken. lol. 
door de Erveu J vaa Gaal. Aau»-. iu loco 30 
October te 2 uren. 

W O E N S D A G SI October. 
Enschede, te 12 uren, voor rekening van 

den heer P. I-. Straatman te Enschede, iu het 
Hotel „De Graat!": het bouwen vau een ver
dieping op zijn woonhuis, het aanbouwen van 
een kantoor met magazijn enz., alles op een 
terrein gelegen aau de Kalauderatraat. Inl. door 
den arch. li. van der Wotrd H Z D . Aanw. den 
ilag der besteding, te 9 uren. 

Zwolle, te 11 uren, in het Poolscue koffie
huis aan de Melkmarkt: het verbouwen van het 
buitenverblijf „Heluiliorst" aan de Waterateegte 

Zwollerkerspel, voor deu heer M. J. /-ebiudeu 
Baggeru.an. lel. door den aren. if. C. Koch. 

V R I J D A G , * November. 

Apeldoorn, (Herbest.), te 11 uren, namens 
den heer S. de Boer, in café Overvelde: het 
bouwen van eeu dubbel woonhuis uabjj de Beek 
straat. Inl. door den arch. Abdr. van Drieaura Szn. 

Diepenveen, te 11 uren, door burg. en 
weth. teu gemeentehoize: het vervoer vau 80 M 's. 
bazaltslag vaa de Kapjeswelle bjj de spourbruif 
aan de Dael te Deventer, naar den Diepenveen-
achen puiuweg, tusschen den Boiberger- en Ul
ster tol. 

DINSDAG, 6 November. 

Apeldoorn, te 11 uren, door den areb. 
Andr. vuu Drieauin Sin., namens zijn principaal, 
in hel hotel „Zeehodia" van den heer Bergervoet: 
het bouwen van een waschinrichting c. a. bij de 
bleekerij „Altena" te Ugchelen, wijk E no. 26. 

31 A.4 MO A U , I» November. 
Amsterdam, te 1 uur, door gecommitteer

den tot de directie over de wegen en vaarten 
tusschen de Zes Noord Hollandsche Steden te 1 
uur, op het raadhuis: het onderhoud der We
gen 1 u Vaarten tusschen de zea Noord-Hol-
landsche steden, van 1 Jan. 1901 tut ultimo 
Dec. 1905, in »jjf perceelen. Inl. door den al-
gemeenen opzichter der directie, H. P. van den 
Aardweg te Purmerend den CJeu, Ibden, 18den 
en 17den November, te 9 uren. 

V R I J D A G , *3 November. 
Zwolle, te 12 uren, aan het lokaal van het 

provinciaal bestuur: het onderhond vau het Zwarte-
water en de daartoe behoorende werken in de 
provincie Overijiei, in de jaren 1901, 1902 aa 
1903. Raming f4150 per jaar. 

Vervolg der Uitslagen. 
Enschede, 24 Oct.: hel verbouwen van 

vier woonhuizen aan de iKalanderstraat voor 

rekening vau den Heer N. J . Menko. Laagste 
inschrijvers Nieman en Van Ommen, aldaar, 
voor f3148. Gegnnd. 

« . G r a v e u h a g c , 24 Oct., door burg. en 
weth.: het maken van de binnenhaven en de 
binnenvoorharen met bijhehoorende werken te 
Seheveuingen. Ge.und aan de laagste inschrijver» 
C. de Groot en C. I.. Kalis, Sliedrecht, ƒ 1.617,000. 

Neheemda, 24 Oct., onder architectuur van 
den heer P. F. Cremer te N euwolda, door de 
coöperatieve stroocartonfabriek „De Toekomst". 

Bestek IX: het maken van eeu kanaal en 
verbreeding van het Winachoterdiep met brdij-
kingen, toegangsweg met bestrating en bijko
mende werken; W. Jansen f 20,000, A. Apol 
f 19,950. Niet gegund. 

Bestek X: htt maken van 3 betinkingsbas-
sins; Dieters, Foibam, f3934; J. Prins, Beerta, 
f3375. Niet gegund. 

Bestek XI: het bouwen van 5 arbeiderswo
ningen. Alles met de levering der daartoe be-
noodigde materialen; ingek. 15 bilj. Laagste in
schrijver de heer K. Ton kens te Midwolda, 
f 89(.9. Geguud. 

Bergen-op-Zooan, 25 Oct., door den kapt., 
eerstaanw.-ing.: het verbeteren van de kazerneering 
te Middelburg; ingek. 12 bilj., als: P. Dronkers, 
Kapelle, f 74,798; M. K. Jeras en Zonen f 74,000, 
H. P. van de Kee en Zoon f73,900, P. L. van 
Miert f73,800, H. van Dongen, Dordrecht, 
f 71,474; J. J. Hornstra, Bergen-op-Zoom, f 69,980; 
D J. Kwak, Dordrecht, f69,800; J. J. Krijger, 
Vlissingen, f69,000; J. M. van Ditmars en Zn. 
f68,980, F. Smulders. Oosterwijk, f68,900; C. 
Bastiaanaen, 's-Gravenhage. f67,979; W M. 
Weyers, Tilburg, f67,265. Ram. f61,800. De 
overigen te Middelburg. 

Haarlem, 25 Oct., door den msjoor, eerst-
aanw.-ingenieur, bestek no. 218: hst leveren 
van meubelen voor de forten, ent; ingek. 24 
bilj., als: W. van Dijk, Utrecht, ƒ12 250; C. 
H. van Haarlem, Visten, ƒ12,148; J. P. Pennings, 
Sloten (N.-H.), ƒ12,135; J . W. van Santen 
ƒ12,100, J. N. vau der Vlerk / 12,077, H. de 
Goederen, Lirschoteu, ƒ12,040; C. J. Cramer 
ƒ11,945. D. J. Boks, Amersfoort, ƒ11,894; J. 
P. A. Nelissea ƒ 11,586, J A. Jonker t 11,546, 
D. H. van Leeuwen ƒ11,492, J. van de Braak, 
Apeldoorn, ƒ11,472; J. P. Philips, den Helder, 
ƒ11,330; J. van Gelder ƒ 11,298, J. Spekman, 
Wormerveer, ƒ11,250; P. Hof Jzn., Krommenie. 
ƒ 11,245; G. van der Laan, Wormerveer. f 11,243; 
L. Spanjaard, idem, ƒ11,220; H. Wijker, den 
Helder, /U.13C; P. Rirga, Santpoort, ƒ 11,095; 
J . S. van Velthuijsen ƒ11,080, B Zuithof en 
Zonen ƒ10,695, J. A. Kaub, Halfweg, ƒ10,639; 
Gebr. Gorter, Wormerveer, f9900. De overigen 
te Haarlem. Kam. ƒ12,200. 

Haarlem, 25 Oct: lo. wegens het driejarig 
onderhond van de werken der Rjjkszeehaven 
„het Nieuwediep" gedurende de jaren 1901 — 
1903, per jaar; ingek. 10 bilj., als: A. Visser, 
Haarlem, f 28 400 ; K. Bos Az , ((verveen, 
f28,200; .1. Oldenburg, Bergen, f28,000; J. 
Giltjea f27,800, B. Boon f 27,800, H. Wijker 
f27,700, Gebr. van Pelt f27,374, G. D van 
Doorn, Amsterdam, (27,260; H. Dinkla, Buik 
sloot, f27,044, D. de Vries f26,840. 

2o. de voorziening der boorden van het Noord-
hollandsch kanaal in 4 perceelen. 

Perc. 1; ingek. 6 bilj., als: L. Volker Jr., 
Maarasen, f 8967; C. de Vries, Purmerend, f 8637; 
G. Visser, IJmuiden, f3634; H. Uitslager en 
C. P. Kruijse, Amsterdam, f 3600; J. Oldenburg 
f3500, H. Dinkla f3301. 

Perc. 2; ingek. 7 bilj., als: J . van Noor-
denne, Utrecht, f9887; L. Volker Jr. f9843, 
G. Visser f9598, H. Uitslager en C. P. Kruijse 
f9500, C. de Vries f9372, J . Oldenburg f 8960, 
H. Dinkla f8419. 

Perc. 3; ingek. 5 bilj., als: H Schuit, Alk
maar, f9900; J . Oldenburg f9760, C. J. Hoff
man, Amsterdam, f9645; 6. Visser f9476, H. 
Dinkla f9237. 

Perc. 4; ingek. 9 bilj., als: Gebr. van Pelt 
f7804.50, H. Wijker f7700, G. D. vau Doorn 
f7670, J. Oldenborg f7«60, G. Laagland Win
der, Koegras f 7462; H. Dinkla f 7458, G. 
Visser f7367, B. Boon f7350, A. Bos 17172. 

Massa; ingek. 4 bilj., als: G. D. van Doorn 
f30,000, G. Visser f29,940, J. Oldenburg 
f29,780, H. Dinkla f28,320. De ovetigen te 
Helder. Ram. f28,400 per jaar. 

'a-Gravenltage, 25 Oct., door het gemeen
tebestuur : het inakeu en stellen van en het 
verplaatsen van openbare waterplaatsen; ingek. 
4 bilj, als: C. v Stujjrenberg, Loosduinen, 
f2510; M. A. J Taverne f2416; J H de Swart 
firma J. H. de Swart en Co f 2296; P. Koest 
f2290. De o erigen te 's-Gravenhage 

Koe vordeu, 25 Oct.: het leveren en in-
haugtn van ijzeren denreu voor de sluizen noa. 
1 en 2 van hst Stielijeskanaal; ingek. 6 bilj , 
als: De Vries Robbé. Gorinchem, f 4839; D. J. 
Bokslag, Zwolle, f4748; naamlooze vennootschap 
„Constructie werkplaats", Zeist, f4625; G. J. 
Wispelwey en Co., Zwolle, f4498; W. E. Pen
ning, Kampen, f4363; De Jongh en Co., (lade
water, f 4z5U. Kam. f4960. 

Hengelo, 25 Oct., onder beheer van den 
arch, den heer W. Ivzirga en voor rekening der 
firma Jaliok, Hemmes en Scheepers: het maken 
van eeu gebouw, waarin kantoorlokalen, maga
zijn, enz., op een terrein gelegen aau de Lang
straat. Laagste icschr. Scholten, Deldeu, f3185. 

31K IU'. DE E L 1N<> KN'. 
Amersfoort. Het bouweu van 2 heerenhui

zen aau de Bergstraat, volgens ontwerp van den 
arch. Herm. Kroes; ingek. 8 bilj., als : G. Prius 
f12,000, L. Ruitenberg f 11,535; VV. F. J . 
Bollen, Zwolle, f 11,359; R. van de Spoel. De
venter, f11,800; D. J . Boks f10,900; H. Noor
man f 10,827*; C. J. Kuatz f 10,777; J. Klaren-
beek f 10,294. 'Gegund. De overigen te Amers
foort. 

Waalwijk, door den arch. H. C. Meulkens: 
het bouwen van drie woningen. Ing' k 8 bilj., 
als: G. van Dommelen, Baardwijk, t'3038; G. 
van Hulteu f2826. K. Treffers f 2793, A. Treffers 
f2766, P. van Huiten t'2719, H. v. d Mijs 
Bezooiei, f2630; G.de Bont. Nienwkuik, f2599; 
Wed. A. Aarts t'2488 Gegund. De overigen te 
Waalwijk. 

Worden gevraagd te Leiden: 
o. Een praktisch ervaren bouw

kundig 

INGENIEUR, 
voor den tijd van drie jaren. Jaar
wedde ƒ 3500. 

» , Een Hoofdopzichter 
der Gemeentewerken, 
in vasten dienst. Aanvangajaarwedde 
ƒ1500. 

Franco inzending van gezegelde 
adressen aan Burgemeester en Wet
houders te LEIDEN, vóór 8 Novem
ber 1900. 
Inlichtingen geeft de Directeur der 

Gemeentewerken. 

Patenten 
mwm wurden verscnatt en verkomt 
H.&W.Pataky 

l 'atentbureau 
BMLIS NW., Ltuimitr. 25. 

opgericht 1882. 
M e m 30000 
Patenten aangevraagd. 

Vei koopcontracten von pa
tenten afgesloten tot een bedrag van C». g*/4lÜll.ifë 
Inlichtingen Üc proap. grat. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Ruyterkade, A M S T E R D A M , Filiaal: 36 Rokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleete Badinrichtingen. —Privaat-Inlichtingen.— 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, Waschtafels, 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 concurreerende prjjzen. 

Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

MASTIX-CEMENT DAKBEDEKKING» 
Da eenige echte en origineele Maatix-Cement Dakbedekki 
V E R E E N V O U D I G I N G en V E R B E T E R I N G 
dak, en als de B E S T E B E 
van ging vaa linken daken (zie 
18 Maart 1897, en ArchUectura 
Nederland ingevoerd, wordt 
« • - J a r i g e ervaring 

H. aUXERSDOAF, 
U I T S L U I T E N D 

die erkend ia ala da 
het Houtcementen. 
W I J Z E ter var* 

kundig IPeekbl. No. 11 
Febr. '98) in 1894 ia, 

Tan eene rauaaa 
G E L E V E R D deer 

AMSTERDAM. 
Talrijke Binnen- en Buitenlandscke Referentiën. 

Een ut»del it scextoseerd in hetiebtuv: der Mü. t. Bev. d. Bouwkvnst. Marnixstraat 402, Am 

CENTRALE VERWARMING, 
Ventilatie, Serreverwarming, Broeikasverwarming. 

G. H. BRUNS Jun., Breinen. 
Agenten voor Netlerland: 

NELL en STUTTERHEIM, Den Haag. 
Installateurs van GAS-, WATER- en STOOMLBIDINGEN. 

NOURDEINOfl£ HO*. Telepti lnterc. 619. 
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A D V E R T E N T I E - B U R E A U 
v a n 

2e Schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 
Het Advertentie-bureau van „De Opmerker'' be

veelt zich aan voor de plaatsing van advertentiên 
in alle Binnen- en Buitenlandsche Dag- en Week
bladen. 

BEUKER 8 AHRERD - Amsterdam. B R 4 A ~ 
Kantoor PB INS HENDRIKKADE 20-21. Telefoon No. 97 _ . ̂  . <t 

Fabriek V a n MacbioeS Hoofdvertegenwoordiger der 
voor alle bedrijven en TECHNISCH BUREAU. JOSSON-CEMENT 

FfthrïPPPPPTl' T r a n 9Po rtsc"roeven, Elevators in H B D K B L A K D n o i f i i 
° Ü C U ' ^ e r ^ r . hom, Band-Transpor- ffiflhlitlfflli- lftftfiflnrt AM) TRA C 

teurs voor het m a e li i n a a 1 vervoer vaa alle pro- ATOSOOn A H " . TÖA S 
dueler, goederen, vaten, lonten, zakken, e » . , T o l g e n 8 d e B J e n . w e m e t 7 * % 

' gloeiverlies). 

Mengspiralen, Elevatorbekers, Schroeven enz. H * n d e l i n Boowmateriaien. 
rf, ; i De TEGELZAAK is gevestigd 
I r a n s p o r t b a n d e n e n r i e m e n Spuistraat 1 0 9 , 

van Hennep, Katoen, Kameelhaar, Balata, Gomm', enz. A M S T E R D A M . 

Ewart KettJDgeD en Kettiogradereo. 
Fabriceeren en Eerstelen 

m alle machines en werktuigen en staan gaarne met 
prijsberekeningen ten dienste. 

Sooriae-Brioks. 
lil sluitend verkrijgbaar bij 

DOBBS's PATENT SCORIAE PAYER Cy., 
Kantoor STATIONSFLEIN No. 

(tegenover Station Hobandsche Spoor). 

O, 

Entte Nederl. Xylolith-Fabriek A. S. KEU. Rotterdam, 
legt l f o n t g r a n i e t - V l o e r e n u i t é é n s t u k , z o n d e r n a d e n of 
voegen in Vestibule», Gangen, Portalen, Kantoren, Keukens Badkamers, Slaap
kamers, Kinderkamers, Warandes, Serres, Ziekenzalen, Schoollokalen, "Winkels, 
Magazijnen, Cafè's en Biljartzalen. L«vert T r a p t r e d e n en P l a t e n 
v a n e l k e gevraagde a f m e t i n g voor Aanrechtbanken in Keukens, 
Toonbanken in Winkels, Bagagebalies in Stations • nz. 

Aanvragen , met opgaaf van grootte en bestemming, adresieere men 
Wijnstraat 113—115 (Kantoor) B O T T E R D A M . 

P l a t e n van l X i ei 2 x i M' iu gee l , r o o d , b r u i n en z w a r t , 
dik 2 elf. zijn v o o r r a d i g . — Zie in De Ambachtsman van 26 Ang. 1899 
het rapport geteekend J . A. VAN DER KLOES, op aanvraag verkrijgbaar. 

A r n h e m . ^ 
N E N G E L S C H E * 

Stal- et Tuigkamer-Inrichtingen. 
— Catalogussen gratis. — 

— Teekeningen en Kegrootingaa 
Kosteloos. — 

J. VAN DER MOST, 
Steenhouwer en Metselaar. 

S C H I E D A M . 
lolensteenen, Slijpsteen», 

Ruw en bewerkt 
M A IR M E R . 

REDACTEUR: F.W.VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van/)* Opmerker, 2d.e Schuytstraat \02,\-Gravenhagt, 
a . ___ . . « • 1 \ a l 1 . • n _ * . y" 1 _ e - — _ 1. _* 1 . \ ! n i i n l l l l / i l " 

Abonnementrprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
f 5-—; voor Eelgie ƒ6.50 en voor de overige landen der Post-unie, 
«net inbegrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, ƒ7.50. Afzonder
lijke nommers bij vooruitbetaling met plaat /0.25, zonder plaat ƒ0.15. 

Advertentiên van 1 tot 6 regels f 1.00, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; v„or eiken regel meer ƒ0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

REISHERINNERINGEN 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootsehap 
„Het Vaderland". 

DOOR 

A . W . WEISSMAN. 

V I . 

P a n n a . 
Dat Panna niet door veel toeristen bezocht wordt, 

b l i jk t wel het beste daaruit, dat het voornaamste loge
ment, de Albergo d'Italia slechts aan zeer bescheiden 
eischen voldoet. Baedeker heeft dan ook hier zijn aan
bevelend sterretje achterwege gelaten, en alleen de 
trattoria, die aan de inrichting verbonden is, goed ge
noemd. Wie daar gegeten heeft, en van de Italiaan
sche keuken niet meer verlangde clan zij geven kan. 
zal het oordeel van den reisgids gaarne onderschrij
ven. 

Parma bezit kunstschatten van den eersten r a n g ; 
dat de meeste reizigers de stad voorbijgaan, is een 
gevolg van den haast om Bologna, Florence, Rome 
en Napels te bereiken. 

Het hart van Panna is de Piazza Grande, een vier
kant plein van betrekkelijk aanzienlijke afmetingen. 
H i e r staat het Palazzo del Governo, een gebouw, groo-
tendeels uit het begin van deze eeuw afkomstig. In 
het midden van den weinig opmerkeliiken gevel ver
heft zich een tamelijk hooge klokketoren. Vóór di t 
paleis is het bronzen beeld van Gar iba ld i geplaatst, 
dat in geen enkele Italiaansche stad van beteekenis 
ontbreekt. De held is hier niet te paard, doch te voet 
verbeeld. 

Over rlit plein loopt de aloude Rcmeinsche V i a 
E m i l i a , die de stad van het westen naar het oosten 
doorsnijdt. A a n de oostzijde bevindt zich het Palaz
zo del Comune, ook wel het Municipio genoemd, waar 
het stedelijk bestuur zi jn zetel heeft. In 1627 werd het 
begonnen door Giambattista Magnani, tot 1673 werd 

eraan voortgebouwd, doch loen bleef het paleis on
voltooid liggen. Beneden zi jn ruime loggia's geordon
neerd, daarboven vindt men een hooge verdieping en 
een mezzanino. De gevels zi jn echter alleen in wat de 
Duitschers noemen „ ; Rohbau" gereed gekomen. D e 
beklecding met marmer, die mogelijk in de bedoeling 
lag, bleef achterwege. Tegen den middensten pij ler 
der loggia aan het plein heeft men een beeld van Cor -
reggio geplaatst, dat dien groeten schilder maar wei
nig waardig is. 

Het gebouw bevat een zeer monumentale trap, en 
een zaal, die in het laatst der 17e eeuw naar den 
smaak des tijds is gedecoreerd. 

Tegenover dit gebouw staat de kerk San Pietro, een 
schepping van het begin der 18e eeuw, die haar gevel 
pas in 1761 verkreeg. Het geheel heeft goede verhou
dingen en is met betrekkelijke soberheid gedetailleerd. 
A l s een werk uit dien t i jd verdient deze kerk wel 
de aandacht; zij bewijst, dat I ta l ië in de 18e eeuw 
zeer bekwame cn smaakvolle bouwmeesters heeft be
zeten. 

Schuin achter San Pietro is, in het voormalige C o l 
lege der Jezuïeten, de Universiteit gevestigd. De stu
denten hebben de gewoonte, om zich, tusschen de les
sen, op de Piazza Grande te gaan vertreden. Galeazzo 
Aless i van wien vooral Genua zulke prachtige pa
leizen bezit, heeft het ontwerp van de Universiteit ge
maakt. De bouwmeester kreeg de opdracht van Otta-
vio Farnese, den echtgenoot van Margareta, die l and
voogdes der Nederlanden was, en de toen pas naar 
buiten optredende orde der Jezuïeten zeer begunstigde. 
Het paleis is grootsch aangelegd met breede gangen, 
gemakkelijke trappen en ruime zalen, die allen c m 
een binnenplaats geschikt zijn. Ook di t gebouw is ech
ter, wat zi jn gevels betreft, nimmer afgewerkt, zoo
dat men de bedoelingen van den ontwerper slechts 
kan gissen. 
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De Strada Garibaldi verbindt dit paleis met hel 
spoorwegstation. Deze straal is de voornaamste van 
Parma ; zij verbreedt zich in het midden tot de Piaz
za Vittorio Emanuele, die inet boomen beplant is. 

Aanzienlijke gebouwen bevinden zich. aan de west 
zijde van deze straat. Het eerste is de kerk Sant' Ales 
sandro, iu i()2(> door Giambatlista Magnani gebouwd, 
doch in 1784 van haar gevel voorzien. De kerk heeft 
in plattegrond den vorm van ccn kruis, met een koe 
pel in hel midden. Ter wederzijden van hel schip 
zijn kapellen aangelegd. Ook een sierlijke vrijstaan
de klokkctorcn uitbreekt niet Dc geve! is wat droog, 
doch van goede verhoudingen Girolamo Curti , ge
zegd il Dentone, iieeft het gewelf beschilderd, terwijl 
Alessandro T iann i de koornis cn den koepel van fres
co's voorzag. Heide schilders zijn volgelingen van de 
richting, die door Padre Po/.zo weid aangegeven, en 
die vooral op decoratief effect afgaat. 

Tegenover deze kerk staal het Oratorio della Ma 
donna. Deze kapel is als dc Madonna della Steecata 
bekend, cn dus genoemd naar een heining (steccato), 
die een vermaard Viaria-beeld omgaf. Di t gebouw-
heeft m plattegrond ccn Griekse!) kruis, met nissen 
aan de vier einden , in de hoeken is telkens ccn veel
hoekige kapel, met een koepel zonder bovenlicht aan 
gebracht. Op hel kruis staat ook een koepel van zeer 
aanzienlijke afmetingen. W i j vinden hier dus he: 
ideaal van den kerkbouw clcr Renaissance verwezen 
lijkt. 

in 1 5_? 1 werd met den bouw ccn begin gemaakt door 
Bernardino Zaccagni. In is30 had dc wijding plaats ; 
de voltooiing van het uitwendige geschiedde evenwel 
pas in hel laatst der 17c en de 18e eeuw. l ' i t dier. 
tijd afkomstig zijn, de eigenaardige voluten, die naar 
hel voorbeeld van Santa Maria della Salute te Ve
netië den overgang van de kapellen naar hel hoogere 
middendeel vormen. De bekronende beelden hebben 
ccn 18e eeuwsch karakter, l ie t kwam mij zelfs voor, 
dat een groot deel van de uitwendige architectuur tot 
hot laatst der i ; e eeuw moet worden gebracht. Want 
het is niet wel aan te nemen, dat de reusachtige K o 
rinthische pilasters reeds in 1539 z i j l ' gemaakt. Al leen 
de vensters in do nissen, door sierlijke kolonnctten ge
scheiden, zijn ongetwijfeld uit het begin der if>e eeuw. 

.Ms men de Madonna della Steecata van buiten be
schouwt, trekt het de aandacht, hoe klein die vensters 
zijn en dat zij zoo laag geplaatst werden. Hooger 
worden geen lichtopeningen van l)eteckenis meer ge 
vonden, zoodat de verlichting hoofdzakelijk door de 
vensters in den trommel van den koepel moet plaats 
vinden. Gaat men het gebouw binnen, dan blijkt di t 
ook inderdaad het geval le wezen. Doch de verlich
ting is onvoldoende en dit doet aan het effect van 
het overigens in goede verhoudingen gedetailleerd in
terieur veel schade. Overal zijn fresco's aangebracht, 
die echter geen groote kunstwaarde bezitten. 

Schuins tegenover deze kerk vinden wij het Teatro 
Regio, dat de herinnering aan Maria Louisa, de twee
de vrouw van Napoleon f, die van 1814 tol 1847 her
togin van Parma was, levendig houdt. In 1821 werd 
de/e schouwburg begonnen naar de plannen van N i c 
cclo Beltoli , terwijl de voltooiing in 1829 geschied
de Het klassieke gebouw is veel te groot voer zulk 
een kleine stad als Parma. Slechts bij zeldzame ge
legenheden wordt cr een voorstelling gegeven. Een 
kleinere schouwburg, Pol i te;-, ma gehecten, die wat ver
der staal, is ruimschoots voldoende, om den bewoners 
van Parma hun kunstgenot le 'verschaffen. Di t thea
ter kan ook in een circus veranderd worden. 
.. A r h l c r deze schouwburgen rijst het reusachtige Pa

lazzo della Pdotta omhoog, de residentie der herto

gen, die in 1597 begonnen werd, doch waarvan slechts 
ccn gedeelte gereed kwam. De gevels* missen echter 
nog alt i jd hun bekleeding van gtoefstcen of marmer, 
l ie t paleis draagt zijn naam naar een balspel, pilotta 
gehecten, waarmede men zich op een der binnenplaat
sen placht te vermaken. 

liet paleis bevat thans verschillende verzamelingen, 
waarvan dc Pinacoteca de meest beroemde is. 

Hier toch worden de meesterwerken van Antonic 
Al legr i da Correggio, die van 1494 tot '534 leefde, 
bewaard. Het leven van dezen grooten schilder is 
slechts onvolledig bekend. Hi j ontving onderwijs van 
Francesco Bianchi, een schilder uit Ferrara afkomstig, 
wiens eenig bewaard gebleven altaarstuk liet museum 
1c Modena bezit. Maar daar liet niet waarschijnlijk is, 
dat Correggic alleen aan een zoo weinig beteekenend 
meester zijn vorming zou tc danken hebben, neemt 
men aan, dat hij zijn bedrevenheid in de perspectief 
aan Mantegna, zijn kennis van licht en bruin aan L i o 
nardo da v inci ontleend heeft. Bewezen is dit echter 
niet, en niet evenveel recht kan worden beweerd, dat 
Correggio grootendccls zich zelf gevormd heeft en zich 
een stijl heeft eigen gemaaid, die hij aan niemand 
ontleende. 

Vóór Correggio had de Italiaansche kunst aan scha 
duw-ef feel en niet veel aandacht gewijd. Al leen L i o 
nardo da Vinc i had zich aan de verdeeling van licht: 
cn bruin gelegen laten zijn ; de slechte toestand, waar
in zijn eigenhandige schilderijen zich thans bevinden., 
maakt het echter onmogelijk met juistheid te beoor-
deelen, in hoeverre zijn pogingen al dan niet slaagden. 
Pas Correggio weet met het licht tc too veren cn daar
door aan zijn werken die eigenaardige bekoorlijkheid 
Ic geven, die tijdgenoot en nageslacht evenzeer bewon
derd hebben. 

Het meesterstuk van Correggio wordt geacht te zijn 
de zoogenaamde „Madonna della Srodella". Dc schil
der heeft hier het heil ig huisgezin, rustende op dc 
vlucht naar Egypte, voorgesteld. Daar Maria ccn nap 
(scodella) in de rechterhand heeft, kreeg het stuk 
daarnaar zijn naam. De schilderij is onder zijlicht zeer 
gc;eel opgesteld, en voorzien van de oorspronkelijke 
omlijsting, twee Ionische kolonnetten, met een rijk 
hoofdgestel daarboven. Het licht in het tafereel gaac 
uit van een groep engelen, die met een zak vol w i j n 

nederdalen, om dc dorstige reizigers te laven. 
Hoe schoon dit stuk ook z i ; . ik verkies de Madonna 

di San Girolamo, om het heldere licht „il Giorno" ge
naamd. L i n k s o]) den voorgrond staat de H . Hierony-
mus met zijn leeuw. De heilige is een krachtige naak
te figuur, met ccn draperie omgord. In het midden zit 
Maria mei haar k ind. dat leest uit een boek, hetwelk 
een allerliefste engel geopend houdt. Doch de mooiste 
figuur van allen is de H . M igdalena, die haar hoofd 
vol innigheid tegen het kindeke Jezus aandrukt. De 
schilderij is er een die men nimmer vergeet. 

Een :,af neming van het kruis en de marteling van 
de I I H Placidus en F l a via zijn wel prachtig geschil
derd, doch. Correggio heeft hier de diepe tragiek der 
onderwerpen niet zoo goed doen voelen, als andere 
meesters. 

Onder dc navolgers van Correggio is Francesco 
Maz/.ola, gezegd i l Parmigianino, de voornaamste. H i j 
overdrijft wel eenigszins zijn lichteffecten. In de kerk 
della Madonna, die ik zoo even vermeldde, be
vindt zich een fresco van hem. dat door de ongunstige 
verlichting niet tot zi jn recht komt. Het stelt voor 
Mozes, die de tafelen der wet ontvangt. De figuren 
zijn smaakvol geschikt en uitmuntend geteekend. 
Onder de schilderijen, die het museum van den mees
ter bezit, is lo Sposalizio della Vergine wel het beste. 

In zijn portretten toont Parmizanino zijn talent van 
de gunstigste zijde. 

De verzameling bevat een bijzonder mooi portret 
van Erasmus door Holbein (No. 355) cn da l van een 
abdis, door Anton van Di jck (no. 1999) dat, in een 
sober gamma gedaan, een klein meesterstuk mag hee 
ten. Ook Velasquez cn V a n der Helst zi jn vertegen
woordigd, doch door minder goede werken. 

D c bewaarder van het museum opent ook het be
roemde Teatro Farnese, dat in 1618 begonnen werd en 
waar tien jaar later, ter gelegenheid der bruiloft van 
Odoardo Parnesc met Margherita de' Medici , de eer
ste voorstelling plaats vond. N o g achtmaal werd het 
gebouw gebruikt, het laatst :n 1732. Sedert stond het 
leeg cn geraakte het in verval. 

:)e bouwmeester was Giovanni Battista Aleott i . H i j 
vatte zijn taak grootsch op, wam de zaal is 6b M 
lang cn 33 M . breed ; bij de diepte komen nog 27 M . 
voo" het tooneel, welks opening ccn breedte van 12 M . 
heeft. A l s men deze kolossale ruimte binnentreedt, i s 
het vooral het dak. waarover men zich verbaast, l i e t 
is blijkbaar in onzen t i jd iiier en daar wel vernieuwd, 
maar de oude constructie bleef behouden. W i j maken, 
als vvi; een zaal van 33 M . tusschen de muren te over
dekken hebben, gebruik van ijzer, en het valt ons be
trekkelijk gemakkelijk het dak tot stand le brengen 

Maar Aleott i , die 111 het begin der 17c eeuw voor 
zijn taak gesteld werd. haci slechts hout tot zijn be
schikking. Balken van de vereischte lengte waren zelfs 
voor dc spantbeenen niet te krijgen. Daarom maakte 
hij zoowel kaj .balken, spantbeenen als schoren van 
platen, in Let verband op elkander gelegel, en door 
gesmeed ijzeren beugels tel één geheel bevestigd. Bi j 
de kapbalken neemt het aantal der platen naar het 
midden steeds toe, juist zoo als bij onze ijzeren liggers 
Aleotti 's verdienste is des le grooter, omdat hij geen 
theoretische voorlichting had, zooals wij. 

Wanneer ik zeg, dat iiel dak mij hel incest verbaas
de, dan bedoel ik niet, dat het overige onbelangrijk 
zou z i j n . Ook de inrichting van dc zaal is merkwaar
dig. De ruimte ,s rechthoekig, doch cle muur tegenover 
het* tooneel is met de zijmuren door een gebogen ge
deelte verbonden. De vloer der zaal is geheel water
pas ; wat men nu net parterre zou noemen heeft bi j 
zoneier groote afmetingen. Daaromheen loopt een am
phitheater, dat steiler omhoog gaai dan wij in onze 
schouwburgen gewend zijn. 

Boven dit amphitheater zijn twee galerijen gemaakt 
met arcades, zooals Sansovino ze aan de Bibliotheek 
van San Marco tc Venetië gebruikte. De benedenste is 
van de Dorische, de bovcnsle van de Ionische orde. 
Tusschen hel dak cn de kroonlijst der bovenste orde 
is een aanzienlijke boogie ; daarvan werd partij ge
trokken (.111 daar een terras aan te brengen, dat over
eenkomt mei wat wij het „schellinkje" zouden noemen 
De beelden, op dc balustrade geplaatst, moeten hier de 
bezoekers nog al hinderlijk geweest zijn. 

Tusschen de einden van hel amphitheater en liet 
tooneel is een tamelijk groote afstand. Daar zijn 
tr iumf bogen aangebracht, mei ruiterstandbeelden er 
boven. Wat cr verder van dc muren overbleef werd 
als fresco beschilderd. Deze beschilderingen zijn ech
ter door den t i jd zoo beschadigd, dat haast niet meer 
te herkennen is, wat zij voorstellen. 

Daar de eigenlijke looncclopening nauwelijks een 
derde van de breedte der zaal inneemt, moest voor een 
omlijstende architectuur worden gezorgd. Z i j wordt 
gevormd door Korinthische zuilen op bijzonder hooge 
pedest; Hen, niet tvvee boognissen daartusschen. In deze 
nissen staan beelden Midden boven de tooncclopening 
is hel wapenschild van Farnese aangebracht. 

Deze schouwburg, gebouwd terzelfder ti jd ongeveer 
als de eerste Amsterdamsche, is VOO" den beoefenaar 
der bouwkunst alleen reeds de moeite eener reis naar 
Parma waard. Zelfs on:e grootste schouwburgzalen 
zijn kinderspel bij dit reusachtig interieur. Voor hel 
vertoonen van klassieke stukken zou het theater nog 
heden ten dage uitstekend geschikt zijn. De acousiiek 
is voortreffelijk, daar, dank zij het •veelvuldig gebruik 
van hout, geen hinderlijke galm valt waar te nemen 
Ook de wijze, waarop de verschillende zitplaatsen be
reikt kunnen worden, getuigt van den practischen zin 
des bouwmeesters. 

Toen ik dezen schouwburg gezien had, geleidde de 
museum-bewaarder mij naar het voormalig Convento 
di San Paolo, waar de beroemde „Putt i del Correggio" 
zich bevinden, die Ruskin zoo bewonderde. Di t kloos
ter ligt aan dc overzijde van de Strada Gar ibaldi , en 
is nu als school in gebruik 

Men gaai een klein voorplein op, dan rechts een 
deur door cn slaaf in de kamer der abdis, die in 1518 
door Correggio al fresco werd beschilderd. Het is tee-
kenend voor dien l i j d , dal de keuze der abdis niet viel 
o]) een geestelijk, doch een heidensch onderwerp. De 
stof toch is aan de mythe van Diana ontleend. Men 
ziet de godin, van de jacht terugkeerend, tegen de 
muren geschilderd. Hel gewelf is een groen prieel, 
waardoor kinderfiguurtjes naar beneden zien Deze 
kinderen zijn al van euds vermaard, zoo om de prach
tige wijze van schilderen als rle perspectiev ïsehe juist
heid 

(Wordt vervolgd.) 

j J . M 'I E L D E R S . I 

ln den morgen van Dinsdag 30 October over
leed na c m korle, doch hevige ongesteldheid, profes
sor lean Marie l e iders , directeur der Polytechnische 
School. Geboren le 's-llertogenbosc h 24 Mei 1842, stu
deerde hij van 1859 tot 1862 aan de toenmalige Kon. 
Academie en behaalde in laatstgenoemd jaar den titel 
van civ lel-ingenienr. N a zijn promotie trad prof. T e l -
ders in dienst bij den aanleg van spoorwegen, waarbij 
hi j belangrijke werken hielp toi stand brengen. In 1884 
werd hij benoemd tot hoogleeraar in de waterbouw
kunde aan de Polytechnische Scïiool, waar zijn colle 
ges steeds h o o g gewaardeerd werden. In 1897 werd 
prof. Telciers benoemd lot directeur der Pol . School, 
welke "oetrekking hij op verdienstelijke wijze vervulde. 

Slechts eenige dagen was hi ; ziek, vermoedelijk ten 
gevolge van een koude gevat bij de l>egrafenis van 
den administrateui der school, den heer I I . L . Ver 
schoor, waardoor longontsteking ontstond. Ook in an
dere betrekkingen, in besturen van maatschappijen en 
vereenigingen was leiders een groote kracht; h i , 
had aandeed aan den bouw van alle groote spoorweg
bruggen in 1 ns land en zijn laatste groote werk was 
de brug te Rhenen. Tol zijn belangrijke adviezen be
hooren ook die over de verbicedr.ig van hel Noord
zeekanaal en de verbetering van 'net station Haarlem. 
H i j maakte ook doel uit der Zuiderzee commissie 

Boven en behalve dit alles was hij medewerker aan 
het standaardwerk over waterbouwkunde cn nu laat
stelijk voorzitter der commissie tot ondeizoek van cle 
werken der Solo-vallei . 

De overledene was ridder in de orde van den Ned. 
Leeuw. 

V r i j d a g 2 November werd iiet stoffelijk overschot 
van prof leiders naar dc begraafplaats |a f fa bij 
Del It op lu.ogsl eenvoudige wijze overgebracht. Het 
was inderdaad een indrukwekkende stoet en zeiden 
waren de studenten bij ecne begrafenis zoo talrijk ver-
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tegenwoordigd als thans het geval was. Onder de 
autoriteiten merkten wij op de Ministers van Binnen-
landsclie Zaken, van Waterstaat en van Koloniën. 

Het was de wensch van de familie, dat er aan het 
graf niet zou gesproken worden dan alleen door pro
fessor Pekelharing, als vertegenwoordiger der Poly
technische School. Toch meende de Minister \ a n B i n 
nenlandschc Zaken, Mr. Goeman Borgesius, niet te 
kunnen nalaten, naar voren te treden. B i j de geopend 
groeve sprak hij eene keurige en indrukwekkende im 
provisatie uit, waarin hij eene dankbare hulde bracht 
aan de nagedachtenis van professor Telders als hoog 
leeraar, als directeur der P. S., en als vriend. Het was 
een woord dat tastbaar uit het hart werd gesproken 
zeldzaam mooi gezegd en waarvan alleen de schoone 
indruk weer te geven is. 

Daarna nam Mr. B. H . Pekelharing het woord om 
namens de Polytechnische School een afscheidswoord 
te spreken en dit te besluiten met dc verklaring, da 
wij van hier gaande, het. recht hebben te getuigen •. Jean 
Marie Telders, de vierde hooglecraar-directeur der 
P . S., heeft èn als hooglceraar èn als directeur aan 
haar zijne beste krachten gewijd. Daarvan zullen de 
annalen der P. S. getuigen. 

V R E D E M A N D E V R I E S . 

Den vorigen winter heb ik in een vergadering van 
den Frieschen Bouwkring het een en ander over Hans 
Vredeman, die zich met trots de Vries noemde, mede 
gedeeld. Ik heb getracht de hooge beteekenis van dezen 
meester voor de kunst van de tweede helft der ioe eeuw-
duidel i jk le maken. E n misschien zou mij di t zelfs tc 
Leeuwarden, waar Hans Vredeman geboren was, maat 
matig gelukt zijn, als niet de heer F rederiks, door het 
tentoonstellen van het vrijwel compleete „oeuvre" des 
kunstenaars, den 16e eeuwer zelf aan het woord had 
doen komen. 

De bewondering der Friezen van thans voor den 
Fries van drie eeuwen geleden was zoo groot, dat zij 
het geestdriftig besluit namen, den Raad van Leeuwar
den te verzoeken een der nieuwe straten naar Hans 
Vredeman de Vries te noemen. 

A a n het verzoek is nu, nog geen jaar later, reeds 
voldaan, en zoo zal de groote meester dan gehuldigd 
worden, zooals hij verdient. 

Een mijner Friesche vrienden was zoo goed, wat om
trent deze doopplechtigheid in een der Leeuwarder 
bladen voorkwam, mij toe ie zenden. Ik laat het hier 
volgen. 

Voor dat overgegaan werd tot het behandelen van 
het voorstel betreffende de wijz iging van het plan van 
aanleg en indeeling van bouwterreinen, gelegen aan hec 
Nieuwe Kanaa l enz., deelde de Voorzitter mede, dat 
op de teekeningen aan een van de geprojecteerde stra
ten den naam is gegeven van Vredeman de Vriesstraat 

D i t is gebeurd naar aanleiding van een verzoek van 
den Frieschen Bouwkring. Later is echter den tegen-
woordigen archivaris uit een deswege gehouden onder
zoek gebleken, dat de naam Vredeman de Vries dien: 
te worden vervangen door dien van Vredeman. 

De heer Duparc verwondert zich over deze mededee
ling. Het geven van namen is steeds overgelaten aan 
B u r g en Weth . ; de Raad is daarin nooit gekend ge
worden. 

„Natuur l i jk is mij dat heel goed bekend", zegt de 
Voorzitter. „Maar de mededeeling strekt alleen, opdat 
de Raadsleden, als later de naam van de aangelegde 
straat afwijkt van dien der geprojecteerde, zullen weten 
wat de reden daarvan is." 

De heer Jansen wenscht erop te wijzen, des destijds 
de Friesche Bouwkring heeft verzocht een van de nieu
we straten den naam te geven naar een groot bouw
kundige uit de 16e eeuw. D i e bouwkundige was Vrede
man de Vries. Gaat men nu de straat noemen Vrede
manstraat, dan is dit een verbastering. Spreker zou 
Burg. en Weth. graag i n overweging wi l l en geven, d i t 
niet te doen. 

„Ook de heer Jansen schijnt mij niet te hebben be
grepen", merkt de Voorzitter aan. Burg. en Weth. heb
ben voorloopig voldaan aan liet tot hen gerichte ver
zoek van den Frieschen Bouwkring. O p de teekening 
komt een straat voor met den opgegeven naam. N u is 
echter na het ontwerpen der teekening aan den archi
varis gebleken, dat de bedoelde bouwkundige niet heet
te Vredeman de Vries, maar eenvoudig Vredeman. Z a l 
dus aan de bedoeling van het verzoek worden v o l 
daan, dan moet ook de straat Vredemanstraat genoemd 
worden . 

Hiermede was deze zaak afgehandeld. 

N o g werd mij medegedeeld, dat de tegenwoordige 
archivaris van Leeuwarden eene dame is, wat zeker de 
voorstanders van dc vrouwenbeweging genoegen za l 
doen. Ik twijfel niet, of deze dame zal op goede gron
den meenen. dat men wel doet, de straat „Vredemait-
straat" te noemen. 

Maar toch heb ik bezwaren. Men kende in de 16e 
eeuw onzen burgerlijken stand nog niet, en zoo heerscht 
er in de schrijfwijze der namen vaak groote afwisse
l ing. Zoolang de jonge Hans Vredeman in Fr ies land 
verblij i hield, behoefde hij zich niet „De Vries" te noe
men. 

Reeds i n 1546 echter verliet hij Friesland voorgoed 
en ving hij zijn zwerftochten aan, om, zooveel men 
weet, nimmer weer in zijn vaderland terug te komen. 
Doch hij bleef zijn geboorteland in eere houden, en 
voegde „De Vries" bij zijn naam 

N o g in zijn laatste werk, de ..Perspective", versche
nen in 1601;, toen de meester acht-en-twintig jaar was, 
noemt hij zich in een opdracht „au irès-i l lustre et tres-
valeureux Prince et Seigneur Monseigneur Maurice, 
Prince d'Orange, Conté de Nassau, Catzenellebogue, 
Viane, Meurs etc., Marquis dc Vere et de Vlissingues, 
Gouverneur & Capitaine General de ces Provinces 
unies, & A d m i r a l General" aan het slot „de vostre E x -
cell. t rès-humble serviteur Jean Vredeman Frison". 

In 1615, toen Hans reeds overleden was, gaf Samuel 
Marolois een tweede druk van de ..Perspective" u i l . 
H i j noemt den schrijver daar „Toan Vredem Vriese" 
Sedert heeft de naam Hans Vredeman de Vries zich 
steeds gehandhaafd. 

Het zou daarom niet goed zijn den kunstenaar dat 
deel van zi jn naam, hetwelk de eenige band is, waar
door hij aan Friesland gehecht bleef, te ontnemen, nu 
na drie eeuwen, de Friezen hem eer wil len bewijzen. 

A w. WEISSMAN. 

M E U B E L E N . 
De bouwmeesters van onzen t i jd breiden hun werk

kr ing uit, doordat zij zich vaak tot liet ontwerpen van 
meubelen laten vinden. Ook schilders en beeldhouwers 
volgen hen daarin na. Vroegere architecten zi jn hen 
voorgegaan. W i j behoeven slechts Vredeman de Vries 
als een der meest bekende ontwerpers van meubelen te 
noemen, om te doen zien dat er reeds in de 16e eeuw 
verband tusschen bouwkunst en meubelmakerij, toen 
kistenmakerij geheeten, bestond. 

Doch wanneer wij opmerken, dat Vredeman de Vries, 
die ze i l noch uitvoerend l)ouwmeester, noch meubel
maker was, door zijn koperprenten wel invloed op de 

kunst van zi jn t i j d heeft uitgeoefend, maar z i jn ont
werpen alleen als voorbeelden, en niet ter onmiddel l i j 
ke uitvoering bedoeld heeft, dan wordt het ons duide
l i jk , dat de 16e eeuwer toch anders stond tegenover ar
chitectuur en meubelmakerij dan onze hedendaagsche 
kunstenaars. 

D e 16e eeuwsche meubelmakers namen van de ge
geven ontwerpen slechts zooveel over, als zij meenden, 
dat bruikbaar was. De hedendaagsche volgen getrouw 
de modellen, die buiten het vak staande ontwerpers, 
hetzij dan architecten, schilders o f beeldhouwers voor 
hen vervaardigen. 

D e tentoonstelling van meubelen, door de firma V a n 
Wijngaarden te Weesp gehouden in de groote zaal 
van het gebouw der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst in de Marnixstraat te Amsterdam, bewees, 
dat ook een schilder soms niet aarzelt aan het meu
belmaken te gaan. 

Vroeger meende men, dat een schoenmaker verstan
d i g deed, bij zijn leest te blijven. In de wereld der 
kunst denkt men daai tegenwoordig anders over. Sch i l 
ders die vandaag een landschap schilderen, morgen 
een meubel maken, overmorgen een huis ontwerpen zi jn 
er reeds verscheidene. A l s de schilder V a n Hoytema 
zich eens bij zijn doek en palet gehouden had, dan 
zou de schilderkunst er voordeel bij gehad hebben, en 
de meubelmakerij geen nadeel. 

W a n t een meubel is nu eenmaal niet iets, dat ieder
een kan scheppen. O p een stoel moet men, het is nu 
eenmaal niet anders, kunnen gaan zitten. Ja, ook dit 
is nu eenmaal niet anders, de gewone mensch vergt 
zelfs, dat men op een stoel gemakkelijk zit. 

Z i t een stoel niet gemakkelijk, dan kunnen de schril
ste kleuren, de stijfste vormen in het oog vau den aan
staanden kooper di t gebrek niet goed maken 

E n het zal der firma V a n Wijngaarden en Co. toch 
met haar tentoonstelling er wel in de eerste plaats om 
te doen zijn, zaken te maken. In een dagblad werd ver
meld, dat de firmanten geen ontwerpen maken, doch 
dat zij voor di t werkje „er menschen op na houden". 
Deze „menschen" zullen ir. een andere r ichting moeten 
gaan, als de meubelen marktwaarde wi l len krijgen. 

Want a l z i jn meubelen nog zoo „zichtbaar" samen
gesteld, a l z i jn de stoelruggen, de bankleuningen, de 
kasten, de kamerschutten met pauwen, kraanvogels, 
valken, apen, azaleas, zonnebloemen en andere motie
ven besneden, zij z i jn tc primitief, dan dat het groote 
publiek er behagen in zou kunnen scheppen. Z i j z i jn 
geen gevolg van den drang des l i jds, doch danken hun 
bestaan slechts aan de g r i ! eens kunstenaars. 

Reeds werd het gezegd, dat bij deze stoelen geen 
tapijt past, maar dat slechts rieten matten met hun 
rieten zittingen goed zullen samenstemmen. E n zoo zal 
het vertrek geheel in den scheren, ongemakkei ij ken 
trant moeien ingericht worden, die men ons thans aan
prijst, als het allermooiste, wi l len zelfs de stoelen niet 
uit den toon vallen. 

Jonggehuwden, die over geld beschikken en zich in 
richten moeten, kunnen de proef eens nemen die i n 
richting aan een onzer kunstnij veren toe te vertrouwen 
A l s het hen over een jaar of walt verveelt, tegen al het 
fraais aan te kijken, dan kunnen zij hun inrichting 
naar den smaak des tijds, die dan weer heerscht, laten 
veranderen. Maar aanstaande echtelieden, die het niet 
over den balk kunnen gooien, behoeven onzen raad 
niet, om zich van den nieuwen stijl te spenen. 

Maeterlinck moge, zooals ons onlangs in een dag
b lad gemeld werd, z i jn kamers van hard groen of rood 
geschilderde iambrisecringen laten voorzien, zijn ra
men uit kleine ruitjes doen bestaan, zijn gordijnen van 
paarsche katoentjes, zocals dc boerinnen die dragen, 

laten maken, hij moge zijn bloempotten op rijtjes zet
ten, zi jn stoelen en andere meubelen kakelbont laten 
verven, di t alles zouden wij een meer gewoon sterve
l ing toch niet raden. 

E e n Hindeloper kamer is heel mooi, maar alleen te 
Hindelopen ; de veelkleurige meubelen der Hongaar-
sche boerenhuizen passen niet ir. een salon te Weenea 

Onze nieuwe kunst zal nog anders moeten worden, 
om algemeene waardeering te oogsten. Z i i zal moeten 
bedenken, dat zij „gebruikskunst" is, dus dat men haar 
voortbrengselen moet kunnen gebruiken. E n nu w i l l e n 
wij niet zeggen, dat de meubelen, in dc Marnixstraat 
te Amsterdam door de firma V a n Wijngaarden en Co . 
tentoongesteld, volstrekc onbruikbaar zijn, maar de 
prijs die er voor gevraagd moet worden, geeft den 
koopers recht op meer gerief, dan zij bieden. In de 
eenvoud zit het hem niet alleen ; ook al is iets een
voudig, dan volgt daaruit nog niet de schoonheid als 
iets van zelf sprekends. 

Wat zal men over tien jaar van dit gemeubelte zeg
gen? W i j wi l len ons aan geen voorspelling wagen, 
maar gelooven toch, dat de lo f dan zoo groot niet meer 
zal zi jn als nu. 

M A A T S C H A P P I J „ D E S C H E L D E " T E 
V L I S S I N G E N . 

Toen in 1872 door wij len Z . M . K o n i n g W i l l e m 
III de havenwerken te Vliss ingen werden geopend, 
gaf Z . M . den wensch te kennen, dat de oude en ver
laten Marinewerf weder in werking zou worden ge
bracht en bekistte hij wij len D r B . I T idcman oin 
iemand te vinden, die bereid zou zi jn oin onder zekere 
voorwaarden eene inrichting voor scheepsbouw en 
werktuigen op te richten, ten einde meer welvaart te 
brengen i n de gemeente Vlissingen. 

De heer A r i e Smit, destijds scheepsbouwmeester te 
Slikkerveer, daartoe aangezocht, verklaarde zich tegen
over Z . M . bereid di t op zich te nemen. N a eenige 
jaren onderhandelen met Z . M . den K o n i n g en de 
toenmalige regeering, kwam het erfpachtscontract tot 
stand, dat bij de wet van 8 September 1875 werd be
krachtigd, terwijl 8 October d.a.v. de statuten voor de 
oprichting der maatschappij „de Schelde" (welke later 
den titel van „Koninkl i jke" verkreeg) werden getee-
kend en op 28 October 1875 bij kon. besluit goedge
keurd. 

De datum van aanvang der Maatschappij was alzco 
I November 1S75, zoodat hel 25 jaar geleden is, dat 
met de werkzaamheden een begin werd gemaakt. 

Slechts rnet 18 werklieden aangevangen, werd deze 
inrichting steeds meer en meer uitgebreid, waardoor 
than; tusschen 1300 en 1400 man daar werk vinden. 

Een aantal oorlogsschepen en mail steamers, zoo 
voor de Rotterdamsche L l o y d als voor de Stoomvaart
maatschappij Nederland, werden met succes en in con
currentie met het buitenland te Vl iss ingen gebouwd, 
waaronder ook het grootste stoomschip, dat ooit i n 
Nederland werd vervaardigd. 

Het zou ons tc ver voeren een staat te geven van de 
belangr.jke werken te Vlissingen uitgevoerd, r*och de 
naam der K o n i n k l i j k e Maatschappij „de Schelde" is 
voldoende bekend om de stichter dier Maatschappij, 
den heer A r i e Smit, te mogen gelukwenschen met het 
25-jarig bestaan der Maatschappij, die aan z i jn ini t ia
tief hare oprichting te danken heeft. 

Hoewel besloten is het 25 ja r ig bestaan niet feeste
l i jk te herdenken, hebber, de directeur, ingenieurs, 
hoofdambtenaren en bazen gemeend dezen dag niet 
te mogen laten voorbijgaan, zonder een woord van 
warme hulde te brengen aan den stichter en president
commissaris der Maatschappij, den heer A r i e Smit, 
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en hebben zij hem den i November mei een begelei
dend vleiend schrijven toegezonden een herinnerings
medaille in goud, zilver en brons, voorstellende aan 
de tone zijde zijn portret met randschrift: „Arie Smit, 
stichter der Koninkl i jke Maatschappij De Schelde" en 
aan de andere zijde: „ H u l d e bij het 25-jarig bestaar. 
der Maatschappij 1875-—IQOC van den directeur, inge
nieurs, ambtenaren en bazen." 

Dc namen van hen, die van den aanvang af tol 
heden nog aan dc Maatschappij zijn verbonden, lu i 
den: les. van Raalte, directeur; \ Y . II. Mart in, hoofd
ingenieur; J. Janszen, chef-scheepsbouwkundige; L . 
Leeuwenburg, haas van den scheepsbouw ; B. Leeu
wenburg, onderbaas van den scheepsbouw, I). van 
Hoepen, werkman; VV. Rozenberg, encierge. 

Moge deze koninkli jke stichting nog lange jaren in 
bloei toenemen m hei belang der Nederlandsche in
dustrie, van een groot aantal werklieden en van de <re-
meente Vlissingen. 

Van hel voornemen der ambténaren en bazen om 
op 1 dezer den directeur eene ovatie te brengen, is 
op zijn uitdrukkelijk verlangen afgezien. 

Door hei kantoorpersoneel was op het bureau van 
den directeur, den IK er Jos. van Raalte, eene eenvou
dige, doch smaakvolle versiering van vlaggen, tro-
pheeën en bh.cmcn aangebracht. 

Door een der beambien werd, namens allen, de heef 
V a n Raalte niet dezen dag geluk gewenscht en daar
bij de hoop uitgesproken dat dc directeur nog langen 
tijd de ieiding van de fabriek in handen moge heb
ben. 

Dc heer Van Raalte dankte daarop voor de ontvan
gen bewijzen van vriendschap en achting. 

MAATSCHAPPIJ T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 
AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering van Vrijdag 26 October 1900. 
In dc jongste vergadering werd na afdoening der gewone werk

zaamheden besloten eene prijsvraag uit te schrijven voor eene 
handleiding over het huis-schildersvak. Dit geschiedt omdat de 
in het vorige jnar voorgenomen cursus in dat vak door te weinige 
deelneming niet heeft kunnen doorgaan. 

Vervolgens werd aan den heer F. J. lire mm er Hz., architect 
to 's-Gravenhuge, het woord gegeven over: „.Hiddeneeuweche 
Bouwkunst te Rouaan". 

Te midden van eene rijke collectie etsen en photographiën gaf 
spreker allereerst een korte beschrijving van de ligging der stad 
Rouaan, zoowel wat aangaat de natuurlijke gesteldheid van de 
landstreek, ais ten opzichte van handelsbelangen en behandelde 
daarna, in zijne met veel belangstelling aangehoorde rede, het 
eigenlijk onderwerp: „De middeneeuwsche overblijfselen van kerk
bouw zoowel als vau profaan-bouw. 

BOUWKUNST EX VRIENDSCHAP T E ROTTERDAM. 
Vergadering van II oensdag 31 October 1900. 

In deze vergadering trad als spreker op de heer Dr. L. Bleekrode 
uit 's-Gravenhage, die tot onderwerp zijner voordracht bad gekozen: 
„Vuurbereiding in vroegeien en lateren tijd". Hoe van zelf spre
kend en als zeer gewoon ons in den tegenwoordigen tijd het ge
bruik van vuur voorkomt, schijnt toch dat het verkrijgen ervan 
in vroegere perioden van 'H menschen bestaan zeer moeilijk te 
zijn geweest. Zoo moeilijk zelfs dat in meer gevorderde tjjden hot 
vuur door den nient-ch zeil als van goddeljjken oorsprong word 
geacht, en goden alleen in stnat gerekend worden het te kunnen 
maken. Spreker herinnerde bierbjj aan de legende van Prometheus, 
du het vuur aan den mensch terugbracht, nadat het hem door 
Jupiter ontnomen was geworden, en aan den Vestadienst, waarbjj 
door de {.ricstcrc»seu bet heilige vuur altijddurend moest onder
houden worden. Waar, hoe. en in welke piriodo der vóórhistorische 
tijden, liet vuur 'teerst is bereid, is niet na te gaan; verschillende 
meeningen zjjn omtrent dat punt geopperd Niet onwaarschijnlijk 
is het, dut het in het steentijdperk, dat is hot tijdperk wa»rinde 
mensch zijne werktuigen en wapens van vuursteen maakte, van 
welke voorwerpen er duizenden in zeer oude aardlagen gevonden 
zijn, toevallig ontdekte, doordat bfj 't vervaardigen dier werktuigen 
vonken op licht brandbare stoffen vielen en deze deden ontvlam
men. Dat te dien tijde het vuur ten minste bekend was, blijkt 
uit de onderzoekingen van verschillende zoogenaamde beender-
holen waar, naast die vuursteenen voorwerpen, sporen van asch 
en van door vuur aangetaste beenderen van mensch en dier ge

vonden zijn. Of de mensch vóór deze periode, die eeno zekere 
mate van ontwikkeling veronderstelt, het gebruik van het vuur 
reeds kende, is niet na te gaan, daar hieromtrent geen gegevens 
voorhanden zgn. Ja hoe onafscheidelijk aan het „mensch zijn" 
bet gebruik van vuur ook verbonden z j j , — zoo zelfs dat dit als een 
der meest kenmerkende eigenschappen geacht wordt, waarin de 
mensch zich van het dier onderscheidt, — is het echter zeer waar
schijnlijk dat bjj niet van zjjn eerste optreden op aarde — als bij 
zijne ontwikkeling uit lager georganiseerde vormen van een eerste 
optreden gesproken mag worden — het gebruik van het vuur ge
kend heeft. Waar althans nu nog levende, op zeer lagen trap 
van ontwikkeling staande volkstammen — o. a. de Doko's. die 
een gedeelte van Abessynië bewonen — dat gebruik niet kennen, 
kan aangenomen worden dat „de mensch" in 't algemeen die 
immers eenmaal in een dergeljjk ontwikkelingsstadium moet 
verkeerd hebben, dat gebruik toen ook niet kende. Dat het vuur. 
eenmaal bekend, wegens zijne vele dient ten die het den mensch 
bewees. — zoo bij zjjn strijd tegen de wilde dieren, die het op 
een afstand hield, als om de warmte die 't hem in koude jaar
getijden verschafte, zoo om hem, bij meerdere voortschrijding 
zijner cultuur, zijne spijzen smakelijker voor 't gebruik te maken -
in eere gehouden werd, ja zelfs een voorwerp van goddelijke 
vereering werd, is duidelijk en de straks genoemde Promethene-
sage en den Vestadienst warm er uitingen van. Een niet minder 
sprekende uiting dier vereering is te zien in de door Zoroaster 
gestichte secte der vuuraanbidders: „de Parzen" die iu Bakoe 
in Azië, waar men in de brandende petroleumbronnen, het eeuwi
ge vuur van goddeljjkon oorsprong meende gevonden te hebben, 
een tempel stichten, welker overblijfselen zich nu nog verhef
fen te midden der tallooze werktuigen waarmede nu de millioe-
nen liters petroleum aan den bodem onttrokken worden. 

Behalve de straks genoemde wjjze van vuurbereiding door de 
vonk van den vuursteen, werd door den mensch iu de vroegere 
perioden van zjjn bestaan en door de minder beschaafde volken 
ook nu nog — ook vuur verkregen door het tegen elkander 
wrijven van twee stukken droog hout. Dat dit echter een zeer 
zwaren arbeid moet zijn, werd door spreker aangetoond met een 
proef, waarbij door zeer sterke machinaal ontwikkelde wrijving 
een ijzeren staaf slechts zoo warm gemaakt kon worden dat het 
meest brandbare element n.1. geele phosphor, daarop tot ont
vlamming gebracht kon worden; een element, natuurlijk onbe
kend aau den oermeusch, wien slechts fijn gedroogd gras ter 
beschikking stond, welks ontvlammiugstemperatuur zeer aan
zienlijk hooger dan die van phosphor is. — ln latere tjjden werd 
door middel van brandspiegels de zonnewarmte aangewend tot 
bet maken van vuur, eene methode, eveneens door alchimisten 
aangewend om hunne retorten en distilleerkolven te verbitten, 
doch uit den aard der zaak door de afhankelijkheid van den 
zonneschijn, zeer gebrekkig. 

Al deze methoden kunnen de „natuurkundige" bereidingswijze 
genoemd worden, in onderscheid met dc in de laatste eeuw meer 
gebruikelijke „chemische" bereidingswijze. 

Een enkele toepassing van eerstgenoemde wjjze heeft in den 
allerlaateten tijd weder plaats, namelnk die waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de merkwaardige eigenschap van het platina, om 
lichtgas te absorbeeren en dit in de metaal poriën z o o d a n i g saam 
te drukken dat door de daardoor outwikkelae warmte het platina 
gloeiend wordt ou don daarlangs strjjkenden gasstroom kan ont
steken. 

De chemische vuurbereiding berust op do warmte ontwikkeling 
die plaats heeft bij het onderling uilwisselen der samenstellende 
elementen, wanneer zouten, zuren en andero verbindingen vau 
bepaalde s-menstelling bijeengebracht worden. Een mengsel bijv. 
van chloorzure potasch en suiker zal, wanneer daarop een droppel 
zwavelzuur wordt gebracht, ontvlammen. De eerste lucifers be
stonden uit zulk een mengsel, dat onder bedekking van een laagje 
was op het uiteinde van het houtje was aangebracht. Zij moesten 
echter steeds in zwavelzuur gedoopt worden om te kunnen ont
vlammen, en waren dus niet zetr bruikbaar. De eerste goede 
lucifers werden echter eerst iu 1830 met behulp van de licht
ontvlambare, zeer vergiftige doch reeds 000 jaar bekende geele 
pbosphor gemaakt, welk element uit beenderaech. gegloeid met 
kool wordt verkregen. Een belangrijke schrede voorwaarts werd 
gedaan in 1849 toen Schröter de roode phosphor vond, welke 
door verhitting tot 260" Celcius iu gesloten vaten verkregen 
wordt, niet vergiftig en minder licht ontvlambaar is, welke ont
vlambaarheid echter weder door bijvoeging van chloorzure potasch 
verhoogd wordt, terwjjl dan het mengsel door wrijving of stoot 
t o t ontbranding kan gebracht wordeu. De naar dit beginsel ver
vaardigde lucifers bevatten aan deu kop de chloorzure potasch, 
ter» ijl de roode pbospbor zich op de aanstrjjkiogsvlakken van 
het doosje bevindt, zoodat bjj het aanstrjjken de noodige warmte 
wordt ontwikkeld om den lucifer te doen ontbranden. Spreker, 
die met een aantal interessante eu goedgeslaagde proeven het 
medegedeelde bad toegelicht, gaf nog een overzicht der l u c i f e r s 
fabrikage als bedrijf, waaruit o. m. bleek dat op de geheele wereld per 
seconde niet minder dan 1 2 U 0 lucifers w orden vervaaidigd. Hjj gmg 
daarna over tot de be-cbrjjving zijner reis naar Bakoe, de plaats 
van het eeuwige vuur, waarhij een groot aantal fraaie licht
beelden het gesprokene illustreerde. Op boeiende wjjze werden 
tal van bijzonderheden omtrent de reis zelve eu de landstreken 
en steden waardoor zjj liep, de eigenaardigheden van lauden en 
volken en eon menigte belangrijke bist rische wetenswaardig-
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heden ten beste gegeven, l'itvoorig werden besproken do reus
achtige petroleuinwerken te Bakoe, de wijze vnn het winnen, 
zuiveren en vervoeren van het product, waarbij bleek dat Bakoe 
met een jaarlijksebc opbrengst van 4000 millioen KG. het leeuwen
deel in de petroleum-productie der wereld heeft. De bezwaren en 
gevaren, aan het bedrijf verbonden, werden aanschouwelijk ge
maakt door lichtbeelden van in brand geraakte bronnen en in
richtingen, die oen denkbeeld geven van den reusachtigen om
vang die deze branden kunnen hebben, en de schade en onge
lukken die het gevolg ervan kunnen zjjn. Sproker eindigde met 
een lofzang op de stad Samarkand, het uiteinde der reis, dat 
door zjjn heerlijk klimaat en de weelderige, met goud en kleurige 
faience bedekte vormen, die de overgebleven gedeelten van zjjn 
moskeeën, paleizen en andere monumenten nog vertoonen, en 
met zijn lommerrijke parken en lanen zeker niet ten onrechte 
eenmaal den naam droeg van de Koningin der Aziatische steden. 
Ook hier, zeide spreker, is echter do Westersche beschaving 
reeds bezig het eigenaardige karakter van de stad te ondermijnen 
en in zjjn verbeelding zag bij reeds do weelderige boomenlanen 
als otter aau electriscbe trams en andere zegeningen der Wester
sche civilisatie vallen. 

Met luide toejuichingen betuigde de Vergadering hare gevoelens 
van erkentelijkheid voor het genotene, terwjjl de Voorzitter mot 
enkele hartelijke woorden die gevoelens vertolkte en den spreker 
voor zijn leerrijke voordracht dank zoide. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GKAVEXIIAUE. Dr. Hofstede de Groot, oud-directeur van het 

Koninklijk Kabinet van Schilderijen alhier, is, naar men ver
neemt, vanwege de justitie benoemd tot expert voor een onder
zoek van de schildergen, afkomstig van den bekenden schilderijen
diefstal te dezer stede. 

— De buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders 
der Mij. tot exploitatie van onroerende goederen „De Nederlan
den" alhier, bijgewoond door 21 houders van 77 aandeelen 
met 69 stemmen, heeft, inplaats van den met 1 Januari u. s. af
tredende, tot directeur benoemd den heer E F. Elinle, architect 
alhier. 

AMSTERDAM. Voor bet proetiokaal van Rembrandt's „Nacht
wacht", waarvoor /' 7000 op de Rjjksbcgrooting is gebracht, wor
den thans grondslagen op het terrein achter het R i j k s m u s e u m 

gelegd. Vermoedelijk zal het lokaal in Januari gereed zgn. 
— In het gebouw der Rjjks-academie van beeldende kunsten 

is ter bezichtiging gesteld een gipsen beeld, door mej J . A. O 
Mijnssen, prix de Rome in 1899, gedurende haar verblijf te Rome 
in 1900 vervaardigd. Het beeld stelt een liggend meisje voor van 
4 ti 5 jaar, het bovenlijf opgeheven en de armen rustende op een 
verhevenheid. Het werk is te beschouwen als studie eener inge
wikkelde en voor het behoud der schoone lijnen, moeiljjke houding. 

ARNHEM. Het rapport over het onderhoud, de verbeteringen eh 
wijzigingen van de terreinen vau het landgoed „Sonsbeek', met 
bijgevoegde teekeningen van de park-architecten Hugo S. J . Poort
man en Leonard A. Springer, is verschenen. Wij ontleenon daar
omtrent de volgende mededeeling aan „De Nieuwe Rotterdamsche 
Courant": 

„Beide heeren hebben hunne taak bljjkbaar met liefde opgevat, 
opgewekt door de eenig schoone natuur, welke hier eigenlijk niet 
te verbeteren is, ware het niet, dat het particuliere park van 
vroeger nu een stadspark is geworden en dus van karakter is 
veranderd. 

„Er wordt aangegeven hoe de architecten zich voorstellen, dat 
het park door het doelmatig hakken en snoeien, het aanleggen 
van rijwegen, het maken van doorzichten, het vestigen van een 
volksrestaurant, het doen herleven van het hertenkamp enz. tot een 
stadspark van ongeëvenaarde grootschheid kan worden gemaakt. 

„Het komt ons voor — zoo schrjjft men ons uit Arnhem — 
dat er twee van de zes aangegeven rijwegen best kunnen achter
wege big ven, namelijk die van den hoofdingang beneden langs 
naar de Pele-Rjjckenstraat en die van den kleinen vijver naar 
den Hollen weg of Kluizeweg, omdat de eerste slechts kort is 
en niet door het bosch loopt en de tweede uitkomt op een niet 
voor rjjtuigen te bereiden weg. 

„De hoofdweg, die van den hoofdingang naar den grooten vijver 
(hot „groote meer") achter de boerderij om, naar de 'leerplaats 
aan den Zjjpschen weg, waarbjj een zjjweg vergunt van het meer 
naar den Schelmschen weg te rijden, zal wel do meest getochte 
weg worden. Hij is aangewezen voor een file équipages en zal 
veel mooier zjjn dan de groote weg door het „Boisde laCambre" 
te Brussel of de „Tour du lac" in het Bois de Boulogne. Zulk 
een rijke weelde van prachtig hout, in zgn verscheidenheid vooral 
niet geëvenaard, zoekt men elders dan op Sonsbeek tevergeefs. 

„Hoeveel de werken kosten, wordt door de architecten niet 
in cgfers gebracht. In hun rapport wordt enkel terloops gezegd, 
dat de opbrengst der hoornen, die vallen moeten, wel een groot 
deel van de kosten zal goed maken." 

HAARLI M. Het Museum van Kunstnijverheid is gedurende de 
maand October bezocht geworden door 540 belangstellenden, 
terwql 151 boek- en plaatwerken uit de boekerij van het Museum 
naar verschillende plaatsen van ons laad verzonden zijn. 

M I D D E L B U R G . Men is bozig met het plaatson van stellingen, ten 
einde de restauratie van het stadhuis voort te zetton. Do Raad 
stond daarvoor ƒ2500 toe tegenover/"1000, wat daarvoor de laatste 
jaren was uitgetrokken. 

NIIMEUEX. De Bottelpoort komt a. s. Zaterdag 4 dezer weder 
in den gemeenteraad aan de orde. Behalve toch eenige adressen, 
waarbij wordt verzocht op het besluit tot slooping terug tokomen, 
is bg den raad ingezonden een voorstel van Dr. F. Banning, 
wiens voordracht tot behoud van de poort in de vergadering van 
li October met 10 tegen 8 stommen, verworpen werd. 

Jhr. Victor de Stuers breekt in „Eigen Haard" een lans voor 
het behoud van deze poort on dit artikel gaat vergezeld van tweo 
afbeeldingen; zjjn voorstel luidt om de oude poort eon park-aan
leg te maken invoege als die van het Kronenburgerpark. 

Ook het bestuur van bet Koninklijk Oudheidkundig Genoot
schap to Amsterdam heeft deu gemeenteraad van Nijmegen ver
zocht terug te komen van zijn besluit tot het sloopen dor voor
malige Bottelpoort. 

ÜKI.II. Naar men verneomt, heeft de Minister van Binnenland-
sche Zaken de tijdelijke waarneming van het directeurschap der 
Polytechnische School opgedragen aan den hoogleeraar Mr. B. 
H. Pekelharing. 

VLISSINGEN. Naar de Middelburgse/te Courant verneomt, zjjn het 
groote Badhotel, het kleine badhuis en het hotel „Zeeland" 
alhier in eigendom overgegaan aan eene Engelse be Maatschappij, 
die oen en ander met daarbij behoorende terreinen zal exploiteeren. 

Aan deze maatschappij, welke den naam draagt van „The Flushing 
Hotels, Kursaal and Development Syndicate', is o. a. direkteur 
(Menager director) de heer J. 0. Meijer, terwijl als accountant 
daarbij werkzaam zjjn zal de heer I'. E. Van Rugven te Dordrecht. 
Het plan bestaat aan een en ander een groote uitbreiding te 
geven, o. a. door het stichten vao een Kurzaal, en binnenkort 
een circulaire te verspreiden, die omtrent do bestaande plannen 
nader licht zal geven. 

P E R S O N A L I A . 
— Do Gemeenteraad te Groningen heeft den heer R. lioin-

ders Sz. op zjjn verzoek eervol ontslag verleend uit de betrekking 
van ingenieur der stadsvenen, met toekenning vnn een jaarlijkse li 
pensioen van ƒ2000. 

— De beer C. van Goor, gewezen adjunct-chef vau mouvement 
en tractie bij de Zuid-Afrikaansche Spoorweg-muatschappü, heeft 
een betrekking aangenomen bjj de Petroleuiu-maatschappij „Cer-
navoda" in Roemenië. 

— Bij de Maatschappg tot exploitatie van Staatsspoorwegen is 
met ingang van 1 Nov. benoemd tot adjunct-ingenieur 1 kl. bjj 
den dienst der treinen en van het materieel, den heer R. de Kat, 
gewezen inspecteur der Nederl. Zuid-Afrikaansche Spoorweg
maatschappij. 

— De Minister van Waterstaat heeft benoemd tot buitengewoon 
opzichter: G. Cos, te Halfweg, bij den bouw van eeu brng over 
de Oude Maas bij Spijkenisse; \V. P H. Lommertzen, bjj de ver
betering van het kanaal van Gent naar Ter Neuzen, en J . Wind Cz., 
te Groningen, bjj het maken van detail-teekeningen en het creoso-
teeren van hout voor twee Bteigers aan de haven te Delfzijl. 

— Bjj kon. besluit is, met ingang van 1 Nov. 1900, de opzichter 
van den Rijkswaterstaat der le kl. J . 1'. van Balgoov, als zoo
danig eervol ontslagen. 

— Hij kon. besluit zgn bij den Rijkswaterstaat met ingang vau 
1 Nov. bevorderd; tot opzichter le kl. J . A. Jelgersma, thans 
2e kl.; tot opzichter 2e ki .J .X.O. Mink, thans 3e kl.; tot opzichter 
Se kl. A. G. F. Kerkkamp, thans 4e kl.; en is benoemd: tot 
opzichter 4e kl. J A. Engten, te Numansdorp. 

— De heer J . H. de Haas, verdreven ambtenaar der Zuid-
Afrikaansche Spoorweg-maatschappij, is als werktuigkundig tee
kenaar aan het technisch bureau G. Barger te 's-Gravenhage 
verbonden. 

— De Minister van Koloniën heeft de heeren W, A. Brugge -
mann en P. Engelbogeu gesteld ter beschikking van den gouverneur-
generaal van Nederl.-Indië, om tijdelijk te worden benoemd, de 
eerstgenoemde tot hoofdopziener en de tweede tot opziener bij 
de Ombilienmjjnen. 

— Met ingang van 1 December is benoemd tot ingenieur der 
gemeente-gasfabriek te 's-Gravenhage de heer J . Rutten, techno
loog, thans scheikundige aan de gemeente-gasfabrieken te Am
sterdam. 

•— Bjj de Maatschappg tot exploitatie van Staatsspoorwegen 
zijn de navolgende opzichters verplaatst, als: M. J. Paap, van 
Meppel naar Goes; E. J . Beerents, van Eeeuwarden naar Meppel; 
J. B. van Kreel, van Leeuwarden naar Weert; II. van der Bie-
se, van Vlissingen naar Leeuwarden. 

— Tot ingenieur aan de gasfabriek te 's-Gravenhage is be
noemd de heer J . Ratten, technoloog, scheikundige aan de gas
fabrieken te Amsterdam. 

— Aan den heer S. Rjjkes is als onder-directeur der gasfabriek 
te Hilversum tegen 15 November eervol ontslag verleend, wegens 
zgn benoeming tot directeur-boekhouder der gasfabriek to Edam. 
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VACANTE BETREKKINGEN. 
Opzichter-teekenaar, tjjdeljjk, voor den bouw eener brag 

over de Zaan. Salaris ƒ100 per maand. Sollicitatie n vóór 5 Novem
ber in te zenden bjj den gemeente-architect te Zaandam. (Zie 
advert, in dit no.) 

— Bouwk. Ingenieur, practisch ervaren, voor den tjjd van 
drie jaar. Jaarwedde / 3500 en een Hoofdopzichter der ge
meentewerken in vasten dienst. Aanvangsjanrwedde ƒ1500. Franco 
inzending van gezegelde adressen aan burg. en weth. te Leiden 
vóór 8 November. (Zie advert, in dit no.) 

DIENSTAANBIEDINüEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden, ten gerieve van 

hare geabonneerden, tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een opzichter-teekenaar biedt zich, wegens afloop der werk
zaamheden, aan, onverschillig waar. Brieven onder letter H aan 
het bureau van dit blad. (Zie adv. in dit no) (1) 

— Iemand oud 28 jaar, reeds 7 jaar als dageljjksch opzichter 
gefungeerd hebbende, zoekt wegens afloop der tegenwoordige 
werkzaamheden plaatsing als opz. of als uitvoerder. Beste get. 
ten dienste. Brieven fr. lett. C Burean dezes. (2) 

INFORMATIE-BUREAU DER TECHNISCHE VAKVEREENIGING, 
MARNIXSTRAAT 3 6 0 , AMSTERDAM. 

2 Bouwk. teek., 21 en 22 j., ongeh., ƒ70 en / 70. 
2 Bouwk. opz., 25 en 52 j., geh., ± ƒ65 en ± f 115. 
1 Opz.-onderb., 43 j., geh., f 80. 
7 Opz.-teek., 24, 24, 24, 27 en 34 j., ongeh., 31 en 

32 j., geh., /7S,/80, /80, ± ƒ75, ƒ loo,/1100 
en / 100. 

1 Werkt, electr., 29 j., ongeh., ƒ 75. 
1 Electro-techn. teek., 27 j., ongeh. 

Vervolg der Aankondigingen. 
WOBNBDACr, 14 November. 

Halsteren, te 10 uren, door de heeren 
regenten van het R.-K. gasthuis te Halsteren, 
ia het koffienuia van de wed. Van Meel: het 
boawen van het 2e of middengedeelte met kapel 
en aanhoorigheden voor het nieuw K-K. gast
huis met b .levering der materialen. Inl. door 
den arch. C P. van Genk te Bergen-op-Zoom, 
Aanw. 10 November te 'J nren. 

D O K D E B D A 6 , £ 9 November. 
Haarlem, te 11 uren, aan het lokaal vau 

het provinciaal bestuur van Noord-Hollsnd, voor 
rekening van de gemeente Texel: het driejarig 
onderhoud van de haven beoosten het Oude Schild 
op Texel, loopende ran 1 Januari 1901 tot 31 
December 1903. Inl. door den hoofdiug. vin den 
rijkswaterstaat aldaar, den ingenieur te Alkmaar 
en den opz, A. Kooreman te Den Helder. Aanw. 
in loco 21 November 

Vervolg der Uitslagen. 
Zwolle, 31 Oct., in het Poolsche Koffiehuis 

voor den heer M. J. Zebinden Baggerman: het 
verbouwen van het buitenverblijf „Helmhorst" 
aan de Waterstteg; ingek. 12 bilj., als: H. van 
Laar f7895, F. H. Noorman f7772, J.Niemer 
f7740, M. Blocks f7190, H. G. Treep en Zn. 
f7174, D. J. Winkel f 70R0, B. M. van Vilsteren 
f6900. W. F. J. Bollen f6840, G. Westenbroek 
f6767, G. vaa Unen f 6668, J . L, Hertog f 6665, 
H. koedijk f5859. 

'a-Gravenhage, 81 Oct, asn het depar
tement van waterstaat: 

lo. de uitvoering van baggerwerk tot voort
zetting der verbetering vaa de rivier het Panner-
densch kanaal, de Neder-Rjjn en de Lek, tusschen 
Pannerden en Krimpen a/d. Lek; ingek. 12 bilj., ala: 
M, " 
W 
K. 
T. 
E. 
I. 
L. 
P. 

f 38,000 
31,980 
31,300 
31,800 
31,000 
30,888 
80,600 
80,200 
29,974 
29,400 

2«,990 
28,939 
83,000 

J. van Hattum, Beverwijk, 
P. de Vrie», Rossnm, 

L. Kalis Wzu , Slitdrecht, 
Volker, Dordrecht, 
van Noordenne, Sliedrecht, 
P. de Groot, Gieaendam, 
Brand Dz , idem, 
W. van Hattum, Zaltbommel, 

L. Volker Jz., Maarsen, 
H. van Anroov Jz., Nieuwaa), 
J . 1.. Strnikdalm en A. J. Vermeulen, 

NjjmegeD, 
T. van Haaften, Zaltbommel, 

Ram. 
2o. de verlegging van de uitmonding der 

Heysche Haven met bijbehoorende werken, onder 
de gemeenten Rjtterdam en Pernis; iogek. 14 
bilj., als: 
C. van der Vlies, Schiedam, 
A. vso der Straaten jr., Rotterdam 
W. Volker, Sliedrecht, 
J. Pijl, Alblasserdam, 
J. Kamsteeg, Gieseudam, 
L Volker Jz., Maarten, 
C. Boer Az., Sliedrecht, 
A. de Jong jr., Ammerstol, 
L. Brand Dz., Gieseadam, 
J . van der Plu, Hardinksveld 
C. Zanen Hz., Aininerstol, 
A. Prins Tht., Sliedrecht, 
J. P. de Groot, Gieaendam, 
A. Hofman, Sliedrecht, 

19,500 
18,625 
18.590 
17,980 
17,784 
17,364 
17,300 
17,300 
16,912 
16,900 
16,700 
16,480 
16,866 
16,127 

terwjjl 1 biljet ran onwaarde is verklaard. Ram. 
f 17,000. 

3o. het onderhond van de rjjksrivierwerken en 
hun toebehooren ia de Noord, de Oude Maas, 
het Mallegat, de Dordtsche Kil en het Spui, 
met daartoe noodige leveringen, herstellingen en 
vernieuwingen, behoorende tot de werken der 
Dordtsche waterwegen, van 1 Januari tot en met 
31 Decamber 1901; ingek. 4 bilj., ala: 
W. Volker, Sliedrecht, 
P. J. Dubbelman, Dordrecht, 
C. van der Vlies, Schiedam, 
i. W. van Wynen, Sliedrecht, 

Ram. 

14,330 
14,480 
13,950 
13,534 
18,200 

4o. het onderhoud van de rjjksrivierwerken en 
hun toebehooren op bet Pannerdensch kanaal, 
dea Neder-Ktju en de Lek, met de daartoe noodige 
leveringen, herstellingen en vernieuwingen, van 
1 Januari 19U1 tot eu met 31 December 1901, 
in vijf perceelen. 

Perc. 1; ingek. 7 bilj., als: 
G. W. van Hezewjjk, .Nijmegen, / 3674 
F. Terwindt M.Bz., Arnhrm, „ 3650 
J. H. Hoijiuck, Pannerden, „ 3ó97 
O. A. Mol, Utrecht, „ 3594 
J . M. Muskens, Herwen ea Aerdt, „ 3546 
P. W. Ophoysen, Nijmegen, „ 34'JO 
F. E. Terwindt, Pannerden, „ 3416 

Perc. 2; ingek. 9 bilj, als: 
J. H. vau Hezewjjk, l.obitb, f 10,988 
J. H. Hojjinck, Pannerden, „ 10,563 
F. Terwindt M.Bz., Arnhem, „ 10,302 
O. A. Mol, Utrecht, „ 10,243 
W. v. Oss, 0»s, en J. Schippers, 

Njjmegen, „ 10,174 
G. W. vao Hezewjjk, idem, „ 9990 
J . M. Muskens, Herwen en Aerdt, „ 9816 
P. W. Ophuysen, Njjmegen, „ 9713 
F. Ë. Terwindt, Pannerden, , 9648 

Perc. 3; ingek. 4 bilj., ala: 
F. Ë. Terwindt, Pannerden, ƒ 24,975 
J. H. van Hezewjjk, Lobith, „ 24,880 
J . van Vuuren, Zaltbommel, „ 23,950 
F. Terwindt, Pannerdsn, „ 21,975 

Perc. 4; ingek, 6 bilj., als: 
J. van der Plas, Hardinksveld, „ 28.800 
L Brand Dz., Gieaendam, „ 24,568 
T. van Hatften, Zaltbommel, „ 24,400 
J. P. de Groot, Gieaendam, „ 2s,888 
J. van Vauren, Zaltbommel, „ 19,760 

Perc 5; ingek. 8 bilj., als: 
L. Brand Dz., Gieaendam, f 16,497 
T van Haaften, Zaltbommel, „ 16,420 
VV. 't Hoen, Alblasserdam, „ 16,140 
J. P. de Groot, Gieaendam, „ 16,980 
T. van Ëck, A mei Je, „ 15,800 
J. van der Plas, Hardinksveld, „ 15,400 
O. Zanea Hza, Ammeratol, „ 15,340 
ü. Zaanea Hz., „ „ 16,184 
volgens bestek no. 6, dienst 1901, raming perc. 
1 /3700, 2 ƒ10,000, 8 ƒ 22,600, 4 / 20.800, 
6 ƒ14 000. 

Enschede, 31 Oct., ouder beheer van den 
arch R. van der Woerd Hzn., voor rekening van 
den heer P. L. Straatman: het boawen van een 
verdieping op zijn woonhuis sa het aanbouwen 
vaa een kantoor met werkplaats op een terrein 
aan de Kalanderatraat; ingek. 12 bilj., als: E. 
en H. Teutelink f5888, J. B. Heubach f5826 
F. H. Wjjdeveld f6669, G. Doornkate f6610, 
J. H. Varfik f 6666, Ticheler en Lemmink f 5560, 
Gebben en Heerink f 6490, J. Schildmeijer f 5308, 

J. W. Horstman f6199, G. J. Platenkamp f6188, 
W. A. Thomasson f4990, G. J . Boa f4896. 
Gegnnd. 

Winschoten, 1 Nov.: eenige vernieuwingen 
en herstellingen aan de walbeschoeiing der Buiten-
veuue; ingek. 5 bilj., als: M. Plns f1670, G. 
Heekens Gzn. f 1595, B. Tuin f 1587, R. Havinga 
f 1466, J. Uzer f 1256. Gegand. Allen ta Win
schoten. 

Haarlem, 1 Nov.: lo. het verdiepen en 
onderhouden van de Noordzeehaven met buiten-
kanaal en de buitentoeleidingskanalen naar de 
sluizen en het onderhoud van de havenhoofden 
en golfbrekers met daarbjj behoorende werktui
gen, sporen en loodsen te IJmuiden van 1 Juli 
1901 tot 30 Juni 1906 behooieude tot de wer
ken tot verbetering van het Noordzeekanaal. 
M. J. van Hattum, Beverwijk, 
C. L. Kalis \Vz„ Sliedrecht, 
A. Volker Lz, Sliedrecht, en 

P. A. Bos, Gorinchem, 
A. Prins Thi., Sliedrecht, 

Ram. 

2.220.0C0 
1,915,000 

1,870,000 
1,838,000 
1,925,000 

2o. het driejarig onderhond der rijkszeewerin
gen op het eiland Texel prov. N.H. gedurende 
de jaren 1901, 1902 en 1908. 
R. li. Boom, Texel, 
A. Boa, Helder, 
J. Burgtr Hz., Ttxel, 
L. van der Vlies, idem, 
A. Krjjnen, Helder, 

2700 
2300 

„ 2264 
> 2249 

2498 
J. W. Hellenius, Onde Schild (Texel), 22Ö5 

Ram. „ 2600 
Enschede, 2 Nor., door H. E. Zeggelink: 

het bouwen van een woonhuis met café aau de 
Denrmejjerstraat; G. Schreura f5100, G. Hnck-
riede f4998, A. Jeunuk f4938, J. B. Heubach 
f4226, J . Schildmeijer 1 4219, A. Rujjter f 4200, 
Gebben en Heerink f4192, H . ten Cate f4180; 
G. Doornkate f4136, G. J. Platenkam f3780, 
J. W. Horstman f3704. Gegnnd. Allen te En
schede. 

Enschede, 2 Nov.: het verbouwen van een 
woon- tot winkelhuis voor den heer W.Gassner; 
ingek. 10 bilj., als: J. W. Horstman 1 1558, 
J. Schildmeijer f 1609, G. J. Platenkamp f 1490, 
F. H. Wjjdeveld f 1485, J. H . en A. J Eggink 
f 1899, G. Huckriedr f 1397J, G. Doornkate 
f I860, 1. en A. de Herder f 1355, J . B. Heu
bach f1316, A Rujjter f1315. Volgens bestek 
8 dagen beraad. 

H E D E D E E L I N G E l i r . 
— De minister vaa waterstaat heeft de uit

voering van bestratingen op de rijkswegen van 
Leeuwarden naar de Overjjselsche grens ea van 
Sneek naar Lemmer gegand aan H. M. vaa 
Meeheren, te Hindeloopen, voor f4226. De ra
ming was f4800. 

— Bjj de aanbesteding van den bouw van 
eene onderwijzerswoning, een arrestanteulokaal 
en een braDdapaithuisje te Koekange, van eens 
openbare school en onderwjjzerswoniag te De 
Stapel (alles gemeente De Wijk), werd het hoogst 
ingeschreven (iu massa) door B. J. Odringa 
voor f29,798, en het laagst door D. Danser, 
te Meppel, voor f23,306. 

Tér drukkerjj der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 

35*0 J A A R G A N G N ° . 45. Z A T E li D A G . 10 November 19CO. 

REDACTEUR- F W.VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Sclxuvtstraat 102, s-Grmtenhage. 
Advertentiên van I tot 6 regels / 1.00, het bewijsnummer daaronder 

begrepen; v.or eiken regel meer /0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

Abonncmentrrrijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
ƒ 5 . _ ; v o o r rjelgie ƒ6.50 en voor de overige landen der Post-ume, 
niet inbegrip van Nedcrlandsch-Indie en Transvaal, ƒ750- Afzonder
lijke nromcif bij vooruitbetaling met plaat ƒ0.25, zonder plaat ƒ0.15. 

REISHERINNERINGEN 
DOOR 

A . W . W E I S S M A N . 

VI. 
P ,11 iu a. 

i Vervolg van blaz. 3/7.1 
Een korte straat leidl van het klooster San Paolo 

naar de Piazza del Duomo. Hier slaat de kathedraal 
van l'.inna die an der belangrijkste Romaansche ge
denktekenen van Italië genoemd mag worden. De 
gevel is met manna bekleed, doch overigens werd 
voor hel gebouw grootendecls gebakken steen ge
bezigd. 

De gevel heeft een eigenaardig karakter. Ilij mist 
alle lijstwerk, en is geheel vlak. Een flauwe helling 
met een weinig sprekende kroonlijst vormt zijn af
dekking. Behalve drie portalen en één venster, heeft 
de gevel geen andere openingen dan booggalenjer. 
waarvan de bovenste de schuinte van het dak volgt. 
Door hét vele muurvlak en de weinige gelijkvormige 
openingen beantwoordt deze gevel volkomen aan de 
idealen, die de zoogenaamde nieuwe kunst zich op het 
-cogenblik vormt. 

Het middenportaal springt ccnigszins naar voren, 
en zijn gewelf wordt gedragen door twee bijzonder 
slanke zuiltjes, die op zeer karakteristiek gebeeld
houwde leeuwen rusten. De geheele kerk is gerestau
reerd en ook de gevel kon dit niet ontgaan. 

Toen m dc 12e eeuw de gevel gereed was gekomen, 
had hij geen torens. Eerst in de 13e eeuw werd dc 
bouw daarvan begonnen, doch slechts de zuidelijke is 
voltooid. De noordelijke werd door een nooddak af
gedekt, toen hij nauwelijks ter hoogte van één ver
dieping was gevorderd. Waarschijnlijk was het de be

doeling der bouwmeesters hem als pendant van den 
anderen te doen dienen. 

De voltooide toren herinnert aan vele Nederland
sche. Hij bestaat in hoofdzaak uit gebakken steen en 
zijn vier verdiepingen werden roet spitsboognissen en 
friezen versierd. Bovenaan vindt men de galmgaten, 
die echter niet van galmborden voorzien zijn. Een ba
lustrade omsluit de betrekkelijk lage achtkante spits. 
Kleinere spitsen vormen de bekroning der vier hoeken. 

De aanleg van de kerk herinnert aan dien van de 
werken, die in den Romaanschen tijd aan den Rijn 
werden gesticht. Het gehceie plan is uit kwadraten sa
mengesteld. Een kwadraat vormt het k o o r en iederen 
arm "van het transept. Drie kwadraten hebben oor
spronkelijk de lengte van hel schip bepaald; daar
mede kwamen aan iedere zijde telkens zes kleinere 
kwadraten voor de beuken overeen Doch in de twaalf
de eeuw is de aanleg in zooverre gewijzigd, dat men 
den gewelfvelden van het schip dezelfde breedte gaf 
als die men in de zijbeuken aantrof. 

De oorspronkelijke bedoeling van den bouwmees
ter was, pijlers en zuilen te doen afwisselen. Alleen 
de pijlers voorzag hij van muur/uiltjes tot dracht der 
gewelven. La'er zijn o o k boven de zuilen voor dat doel 
schalken gemaakt. 

De krocht der kerk omvat zoowel koor als transept 
en vormt dus een kerk op zichzelf. Rijkversierde zui
len dragen de gewelven. Hier rust het lichaam van den 
II. Bernhardus, onder een rijke marineren tombe, die 
den stijl van de tweede helft der zestiende eeuw ver
toont. 

liet inwendige van de kathedraal is zeer indruk
wekkend. Daar er galerijen boxen dc zijbeuken zijn 
aangelegd, geschiedt de verlichting door hooger ge
legen rondboogvensters. Bijzonder merkwaardige ka
piteelen vindt men aan de zuilen en pijlers. Zij stellen 
verschillende tafereelen uit het oude en nieuwe Tes-
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lament voor, en munten uit door frisehheid van opvat
ting. 

Ofschoon de kathedraal haar vermaardheid als 
kunstwerk voornamelijk dankt aan haar fresco's, zoo 
is er toch van eigenlijke polychrome-versiering ner
gens sprake en is het marmer bij cle samenstellende 
«leden in het gezicht gebleven. 

De gewelven van het schip werden door Girolamo 
Mazzola, neef en leerling van i l Parmigianino beschik 
derel. Deze meester toont zich hier een manierist in den 
slechtsten zin des woords. Z i j n tijdgenoot Lattanzio 
Gambara schilderde fresco's boven de openingen der 
galerijen, Pomponio Al legr i , cle zoon van Correggio. 
versierde cle zijbeuken. De eigenaardigheden van Cor
reggio zijn door deze meesters overdreven, en zij zijn 
in affectatie vervallen. Slechts waar zij zich zelf geven 
is hun werk dragelijk. 

Boven het kruis is omstreeks 1500 een koepel in 
Renaissance-vormen gemaakt, waar Correggio van 
1526—1530 zijn vermaarde „Hemelvaar t van Mar ia" 
schilderde. De fresco's hebben door vocht geleden, en 
de verlichting laat veel te wenschen over. Tusschen de 

koepel trommel staan de apostelen en 
op naar Maria , die boven in 

den koepel is aangebracht. Door juichende engelen 
wordt zij omhoog gedragen en Christus daalt naar be
neden cm haar te ontvangen. Moe meesterlijk de ver
schillende verkortingen ook zijn wedergegeven, toch 
hindert het, dat men van eie meeste figuren niet veel 
meer dan dc boenen ziet. Wat dit fresco -̂ ens geweest 
moet zijn, kan men zich slechts voorstellen, als men 
m het Palazzo della Pilotta de kopiën ziet, die in het 
laats! der ibe eeuw door de Caracci gemaakt werden, 
l ie t origineel is slechts een ruïne. 

Wien het ei om te doen is, het werk der volgelingen 
van Correggio le besiudeeren, vindt daarvoor in de ka
thedraal te Parma een goede gelegenheid. Behalve de 
fresco's toch, die ik reeds vermeldde, zijn er altaar
stukken van Pomponio Al l eg r i , Francesco Maria Ron-
dani, Michelangelo Anselmi, Bernardino Gatti, en A n 
tonio Pasini. 

In den zuidelijken muur der kerk bevindt zich een re-
lief, dat in 1178 door Benedetto Antelami werd gebei-

len vensters van c 
zien in geestvervoering 

t e ld . He t Mcl t cle geheel 
Romaansch V a n studie naar de natuur of naar de an
tieken is hier nog niets te bespeuren. Daar Christus de 
hoofdpersoon is, heeft de ijeeldhouwer hem veel groo
ter gemaakt clan de andere figuren. Behalve twee 
krijgsknechten, twee engelen, Mar ia en Johannes zi jn 
nog twee- vrouwen aan wederszijden van het kruis ge
plaatst. Z i j verbeelden de Synagoge en de Christel i j
ke kerk, en zijn door de hoogepricslerlijke klcedij en 
de miskelk als zoodanig gekarakteriseerd. 

V a n dezen Antelami bezit Parma een ze-er fraai werk 
in het Baptisterium, dat zuidwestelijk van de kathe
draal staat Het werd in 1196 begonnen in navolging 
van dat te Pisa, doch het vertoont een andere opvat
ting. Het gebouw is achtkant en geheel van marmer op
getrokken. Drie portalen in Romaansehen stijl geven 
toegang aan de zuid- west- en noordzijde. Bijzonder 
rijk werd hel noordelijke portaal dcor Benedetto A n 
telami versierd. Naast den ingang beitelde hij den 
stamboom van Christus, uit Isai voortkomende. De 
fries daarboven prijkt met tafereelen uit het leven van 
Johannes den Dooper, wat natuurlijk bij een baptis
terium ccn toepasselijke stof is. D e linksche helft ver
beeldt den doop van Christus ; het water is hier voor
gesteld door slingerlijnen over de figuren heen. Drie 
engelen houden draper iën vast, als het ware om de 
plechtigheid voor omstanders te verbergen. De recht-

sche helft stelt den dans van Herodias en de onthoof-
d ig van Johannes voer 

In het tympan ziel men dc aanbidding der II. Drie 
Koningen met de twaalf apostelen daaromheen. De 
vervaardiger was l i d van een stcenhouwersgilde, dat 
in het da l van Antelamo bestond. Z i jn figuren heb
ben nog niet veel karakteristiek en zijn wat stijf. Maar 
als voorbeelden van de opvatting in het laatste der 
12e eeuw zijn Antelami's reliefs van waarde. 

De architectuur van hei: Baptisterium is zeer eigen 
aardig. Evenals te Pisa zijn dc gevels van hoven elkan
der geplaatste galerijen voorzien ; de zuilen werden 
echter niet door bogen verbonden, doch dragen archi
traven. Zoo doet de invloed der antieken zich te Par
ma reeds in het begin der 13e eeuw gelden. V a n boven 
is een rondboogfries aangebracht. De bekroning ge
schiedt door kleine opengewerkte spitse torens. 

A l s men de doopkapel binnentreedt, dan staat men 
in een hooge achtkante ruimte, die door een insgelijks 
achtkante spitsboogkapel wordt overhuifd. Beneden 
zijn rondboognissen aanwezig, hooger herhaalt zich, in 
twee verdiepingen, de architectuur der gevels mot haar 
galerijen. De wanden dezer galerijen bestaan uit ge
bakken steen, die in het gezicht gebleven is, doch die 
waarschijnlijk voor beschildering bestemd was. Al leen 
ui het benedendeel zijn de 13e eeuwsche fresco's gereed 
gekomen; zij hebben echter later blijkbaar herstellin
gen ondergaan, zoodat het moeilijk is, het oorspron
kelijke van de toevoegselen tc onderscheiden .Behalve 
figuren van apostelen, profeten en heiligen is hier ook 
de geschiedenis van Johannes den Doojuer geschilderd. 
In hun streven, om de personen levendige gebaren te 
doen maken, hebben de kunstenaars hier soms wel eens 
de grens van het belachlijke overschreden. 

Hel interieurals geheel is echter zeer belangwekkend. 
Boven de bogen beitelde Antelami behalve dc tceke-
nen van den dierenriem ook andere symbolische voor
stellingen. Twee doopvonten zijn aanwezig; de groot
ste bestaat uit Veronccsch marmer, de kleinste is nog 
vrijwel Romaansch versierd, en wordt door een gesty-
leerden leeuw gedragen. 

Oostwaarts van de kathedraal vindt men San Gio
vanni Evangelist^. Dc plattegrond dezer in 1510 door 
Bernardino Zaccagni begonnen kerk herinnert zoo zeer 
aan dien van den Duomo, dat men zou moeten aan
nemen, dat het gebouw op de fundamenten eener mid-
deleeuwsche kerk is opgetrokken. Tusschen de beuken 
zijn pijlers geplaatst die, met Korinthische gecanel-
lccrde pilasters versierd, en van hoofdgestellen voor
zien, een eigenaardigen indruk maken. De middenbeuk 
is slechts weinig hooger dan de zijschepen, die van 
polygoon gesloten kapellen werden voorzien. Het koor 
is blijkbaar van lateren t i jd dan het overige 

In den koepel, die door ronde vensters slechts spaar
zaam verlicht wordt, schilderde Correggio Christus in 
heerlijkheid zwevend, met de apostelen op wolken ge-
zelen. O p de pendentifs bracht hij de vier evangelisten 
en vier kerkvaders aan. Het was de bedoeling van den 
kunstenaar, den beschouwer schijnbaar in de blauwe 
lucht te doen zien ; de figuren zi jn zóó voorgesteld, als
of zij zweven, een illusie, die alleen van een bepaal
de standplaats zich vertoont. 

Ook in deze kerk hebben de schilders van Parma, 
die Correggio navolgden, talrijke fresco's aangebracht. 
E r schuilt wel verdienstelijk werk onder, doch ook nu 
is d ikwi j l s weer de affectatie hinderlijk. Onder dc a l - " 
taarstukken vindt men er twee van Francesco Francia. 
V i e r beelden van Antonio Begarelli zijn goede werken 
van dezen ióe eeuwschen meester. In het bijzonder de 
schoone, natuurlijke ui tdrukking der aangezichten trof 
mij . 
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Door de Strada Petrarca bereikt men van deze kerk 
het Corso Vi t tor ic Einanuele, de oude V i a E m i l i a . Hier 
staat de kerk Sant' Antonio Abate, een achttiende 
eeuwsch werk van l r erdinando G a l l i Bibiena. De rui
me beuk met zijkapellen heeft een ietwat wereldsch 
karakter. Onder de altaarstukken is dat van Pompeo 
Battoni wel het beste. 

Wat verder op het Corso trekt San Sejxdcro door 
een zeer origineelen toren uit het begin der 17e eeuw 
dc aandacht. D c overgang van het vierkant in het 
achtkant herinnert aan dc manier van Hendrik cle Kei j -
ser. De kerk moet ouder zijn ; haar fijne gedetail
leerde, doch niet geheel vollooide gevel draagt het ka
rakter van het laatst der 15e eeuw. Het plan vertoont 
één beuk met zijkapellen ; dc zoldering der kerk is van 
hout en bijzonder rijk besneden in den trant van ± 
14So. In een der zuidelijke zijkapellen werd onlangs 
een fraai fresco van omstreeks 1450 ontdekt; het ver
beeldt den H . I"baldus tusschen Michael en Rafael, 
terwijl daarboven de graflegging is aangebracht. 

In deze straat vindt men ook de kerk Santa Cri . ;-
tina. Z i j liccft drie beuken en zijkapellen, doch geen 
afzonderlijk koor. Boven de zijbeuken zijn koepels 
aangebracht. De muur, waartegen het hoofdaltaar staat, 
is perspectievisch meteen koor beschilderd. Evenals bij 
andere dergelijke kunststukjes is ook hier slechts dan 
de illusie verkregen, als de beschouwer één bepaalde 
plaats inneemt. Doch zoodra hij zich daarvan verwij
dert wordt dc beschildering bcsjxitiiehjk. De kerk heeft 
hel karakter van ± 1650. 

A a n de overzijde van de Torrente, die Parma door
snijd, , ligt een prachtig park, de Giardino Pubblico 
Deze tuin, die door een brug met het Palazzo del la P i 
lotta verbonden is, was de lusthof der vroegere her
togen. Ottavio Farnese deed er in 1564 door Giovanni 
Boscoli een casino bouwen, dat in de 18e eeuw door 
twee naar voren springende vleugels werd uitgebreid 
en thans als militaire academie dient. De architectuur 
van het ide eeuwsch gedeelte herinnert aan die der 
Romeinsche villa's van dien tijd. Dc vleugels harmo-
nieeren slecht met de rest. 

A l s men zuidwaarts wandelend de stad verlaat, 
vvordl het landschap heuvelachtig en ziet men de Apen
nijnen in dc veile liggen. Men gaat de Barriera Farini 
uit, en bereikt na anderhalf uur gaans het kasteel Tor-
chiara, dat in 1448 door Pier Maria Rossi gesticht werd. 
Het ligt op een rots, en heheerscht hat da l van den 
Torrente Panna. Met zijn hooge torens en vlakke p?n-
nendaken ziet het gebouw er zeer schilderachtig uit. 
V a n binnen is nog al wat in de 17e eeuw veranderd. 
Al leen cle „Camera d'Ort>" is nog in haar oorspronke-
li jken toestand. D c stichter deed haar beschilderen 
met fresco's, en zijne minnarijen met Bianchina Pelle
grini, een dame uit (01110, die als „una vaga" wordt aan
geduid, leverden de onderwerpen. De 15c eeuw was in 
I ta l ië een zeer eigenaardig tijdjierk. De grrjote heeren 
schaamden zich hunne minnarijen niet; zij waren cr 
fier op cn wilden de herinnering daaraan voor het na
geslacht bewaren. De legende zegt, dat toen Ranuc-
cio I, Hertog van Parma, in hel begin der 17e eeuw het 
kasteel bewoonde, zijn gemalin, Margherita Aldobran-
d im, die een nicht was van Paus Clemens VII f , in deze 
kamer gaarne vertoefde 

Is het kasteel Torchiara misschien uit een oogpunt 
van bouwkunst beschouwd niet zoo bijzonder belang
rijk, de wandeling er heen loont de moeite toch wel 
om het liefelijke landschap, dat zich vertoont. 

V a n Panna kan men gemakkelijk Modena, Mantua, 
Ferrara, Padua, Vicenza en Verona bereiken, steden, 
die voor den liefhebber van kunst veel aanlokkelijks 

hebben. Doch mijn t i jd was om, ik moest naar Locar
no terug. A l s een gunstig lot mij het volgende jaar nog 
eens naar I tal ië wi l voeren, hoop ik, behalve deze plaat
sen, ook Ravenna en Brescia te bezoeken. 

E E N N A G A L M . 
De architecten zijn het er vrij wel over eens, dat het 

congres, dit jaar tc Parijs gehouden, een mis lukk ing is 
geweest. 

Een lichtpunt scheen de redevoering, die de „werke
lijke geheime Regocringsraad" Professor Johannes Ot-
zen daar heeft gehouden, en waarhij-hij oude en nieu
we richting met gelijke vriendelijkheid toeknikte. Het 
orgaan van de Maatschappij l o l Bevordering dei-
Bouwkunst heeft die toespraak, in het Nederlandsen 
vertaald, o|>cnbaar gemaakt. 

Doch gclijkervvijs al van ouds een profeet in zijn 
eigen land niet geëerd wordt, zoo gaan er ook nu reeds 
in Duitschland stemmen op, die niets meer of minder 
kond doen, elan dat dc „werkelijke geheime Regee-
ringsraad en Professoi maar wal gezanikt heeft. 

H i e r volgt een der Kritieken. 
„Hij heeft voor de in stille aandacht luisterende vak-

genooten uit verschillende landen het lied van de 
„eeuwige wetten der kunst" gezongen, hij heeft den 
modernen de pen op de neus gezet en ten slotte is de 
alt i jd openstaande jioort van' den gulden middenweg 
bestormd. 

„Olzen zeide, namens den „Verein Berliner Architec
ten" te sjjreken. D i t lichaam is echter over de al te groo
te wijsheid van zijn kampioen onthutst geworden, wat, 
Otz.cn aanleiding gaf sedert, m tegenspraak met wat 
hij vroeger beweerde, tc verklaren, da l hij voor zi jn 
toespraak alleen verantwoordelijk moet worden geacht 

„Een kritiek over de toespraak zou vooral gegeven 
moeten wordtn in ccn tijdschrift, dat voer de 1 echten 
der zoo schromelijk mishandelde Duit-ulie taal op
komt. A l s de van klinkende titels voorziene bouwmees
ter der Protestantsche christenheid met woorden w i l 
strijden, clan behoort hij althans te zorgen, dat men 
zijn stijlbloesems begrijpen kan Zinnen moeten even 
goed samengesteld zijn als kerken. 

„De toespraak behoeft echter niet tragisch te worden 
opgevat. Otzen heeft zich, wat zi jn persoon .aangaat, 
in het openbaar belachelijk gemaakt wat zi jn zaak 
is. De „Verein Berliner Architecten" heeft i i i j erin 
doen loopen — dat gaat slechts den leden van dat l i 
chaam aan. Maar dc nieuwe ' « w e g i n g in dc bouw kunst, 
al is zij ook nog zoo zwak, zal daardoor niet lot st i l
stand komen. O f bij de oude o f bij de nieuwe richting 
meer ernst, meer idealisme, meer scheppingskracht zich 
vertoont, dat zal de toekomst beoordeelen. Iedere voor
spelling is hier ijelcl. 

„Otzen w i l dc jeugd onderrichten, door „den s|iiegcl 
der toekomst aan den spiegel van het verledene te toet
sen". Met die spicgelproeven kan hij doorgaan, doch 
het moet hem niet verwonderen, als weldra niemand 
mevr zijn lessen w i l volgen. 

„Het jongere geslacht kent de overlevering beter dan 
hij, ofschoon hij haar geheel voor zichzelf in beslag 
neemt. Z i j n vermogen om te onderscheiden is ver-
stomjit door zi jn werken, dat wel degelijk, doch wat 
kunst aangaat, geheel onvruchtbaar bleef. E n daarom 
zal hij ook nooit inzien, dat de jongeren nader tot de 
overlevering staan dan hij." 

De redenaar kan het hiermede voorloopig doen. 

N I E U W E K U N S T . 

In de aflevering van November der uitgave „Deco-
rative Kunst" komt een beschouwing voor over bcuvv-
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werken te Dresden, ontworpen en uitgevoerd docr 
Schilling en Grabner. 

l i e t opstel begint a ldus : 

„Sinds het bewustzijn van hun zelfstandige kracht 
bij de beoefenaars der beeldende kunst ontwaakt is, 
werd d ikwi j l s betreurd, dat de architecten van de nieu
we richting niets wilden weten, hetzij dan door stijf 
hoofdigheid of domheid Maar wie dus klaagden wa 
ren /eer onrechtvaardig. Want zij hadden, bij nadere 
beschouwing, moeten inzien, dat het gemakkelijk is, cen 
meubel- of behangselpapier-patroon naar de nieuwe be
ginselen gemaakt, de wereld in te sturen, maar dat liet 
een architect buitengewoon moeilijk valt, liet zoo ver 
te brengen, dat hij van cen gewonen weg mag afwij 
ken. 

„Want wat cen kunstnijvere met eigen handen doen 
kan, is hem onmogelijk. I l i j is afhankelijk van talrij
ke helpers, die eerst in de nieuwe richting ontwikkeld 
moeten worden, zal er wat moderns tot stand komen. 
E n dan is er nog iets ergers. Een rijk man wi l wel wat 
geld wagen, om een proef te nemen met een nieuw meu
bel ; zoodra hij echter zooveel gaat uitgeven, als met 
een bouwwerk gemoeid is, houdt hij niet van proeven. 
Dan wi l hij den bekenden weg bewandeld zien, om 
geen tegenvallers te hebben. Het is meestal cen veel 
grooter kunststuk, iemand die bouwen w i l tot de nieu 
we richting over te halen, dan in dien trant iets te ont
werpen en uit te voeren." 

D e schrijver heeft hier den spijker goed op den kop 
gelrofien. E r zouden, ook ten onzent, veel meer archi
tecten aan nieuwe kunst gaan doen, als de menschen, 
van wie zij hunne opdrachten krijgen, minder behou
dend waren. M a g men het dien menschen echter kwa
l i jk nemen, dat zij in het nieuwe nog zoo weinig ver
trouwen tonnen? De wijze, waarop dit nieuwe zich 
openbaart, is nog te weinig aantrekkelijk, biedt nog te 
weinig waarborg van standvastigheid. 

De bouwmeesters-firma, wier werken worden bespro
ken en afgebeeld, was, volgens den schrijver tot dus
verre gewoon huizen in Renaissance- en andere histo
rische stijlen te ontwerpen en uit te voeren. Z i j begreep 
echter, dat bij verloopend getij de bakens verzet die
nen te worden en stortte zich hals over kop in de nieu
we kunst. Verscheidene firma's ten onzent zijn ook zoo 
verstandig geweest, met haar t i jd mede te gaan. 

Maar de Dresdener firma is toch in zooverre eerlij
ker dan de Nederlanders, dat zij gulweg erken:, hoe 
zij aan het nieuwe gekomen is, terwijl onze nieuwlich
ters gaarne den schijn aannemen, alsof zij alles zelf 
hebben bedacht. A a n Richardson en zi jn Amerikaan-
sche volgelingen wordt door dc Duitschers, wat hun tot 
eer strekt, den roem, het voorliecld te hebben gegeven, 
niet onthouden. 

Wie de Amerikaansche bouwwerken kent, zal zelfs 
vinden, dat de firma Schi l l ing en Grabner in het na
volgen wel wat al te ver is gegaan. Doch men moet be
denken, dat het bezigen van den groefsteen, die aan 
de E lbe zoo gemakkelijk in groote ruwe blokken te ver
krijgen is, de gelijkenis zoo treffend gemaakt heeft. 
1 l ad Amsterdam aan de E l b e gelegen, het nieuwe 
Beursgebouw, in zulke ruwe blokken opgetast, zou zijn 
Amerikaansch karakter nog beter getoond hebben dan 
thans, nu het van gebakken steen werd gebouwd. 

Evenals bij ons zijn het cok in Saksen de banken en 
de buitenhuizen, waar de nieuwe kunst toepassing-
vindt. IIet kantoorgebouw van de Sachsische Handels
bank zou te Chicago evenmin misstaan als het buiten
huis van den bekenden schrijver Gerhard Hauptmann. 
Een Duitsch karakter hebben zij niet. 

Hier en daar hebben echter de ontwerpers zich nog 

niet geheel en al van hunne vroeger academische vor
men los kunnen maken. De gevel aan de Ringstrasse 
is blijkbaar in Renaissance-stijl ontworpen, en toen 
naar de eischen der nieuwe kunst veranderd. Doch de 
Weenex-ring-stijl komt nog te veel uit den hoek k i j 
ken. Beter geslaagd is de gevel aan de Waisenhaus-
strasse, waar de inlandsche planten en dieren in het or
nament gebruikt zijn op dezelfde wijze als aan het 
Stedelijk Museum te Amsterdam geschiedde. K l i m o p , 
distel, kastanje en acacia hebben hier dankbare motie
ven geleverd. 

Dat de Dresdener architecten-firma nog andere sna
ren dan de Amerikaansche op haar viool heeft, bewijst 
een v i l l a in den modernen Wccner pleislertrant, een 
tweede in vakwerk-stijl en een derde in 18e eeuvvschen 
s l i | ! Zoo kan elk wat v̂  il bij haar krijgen. 

U I T H A A R L E M 
Opnieuw worden pogingen aangewend, om de Ba -

kenessergracht te dempen. Het laatst werd over deze 
zaak gesproken in 1889, doch daar het bedrag van 
ƒ 3 ; (XX). met de demping gemoeid, te hoog werd ge
acht, besloot de Gemeenteraad met algemeene stem
men, niet tot demping over te gaan. 

N u hebben zeven-en-zeventig hewoners der gracht 
verzocht, dat de demping moge geschieden. Z i j wijzen 
in hun adres aan den Raad er op, dat de Bakencsser-
gracht vaak aanleiding geeft tot klachten. Het gebeur
de, vooral aan de westzijde, wel dat kinderen en men
schen in het water liepen, ja zelfs verdronken. Het wa
ter vervuilt en veroorzaakt in den zomer onaangename 
geuren. Werd het water gedempt, dan kon de gemeen
te het onderhoud van drie bruggen uitwinnen, en zou 
men verkrijgen een f raaien belommerden verkeersweg 

111 liet Spaarne naar de Nieuwe Gracht. 
Het is te hopen, dat de Gemeenteraad van Haarlem, 

zoo verstandig zal zijn, de eenige aardige gracht, die 
de stad nog bezit, niet te dempen. Haarlem heeft al 
zoo veel van zi jn schilderachtigheid verloren, dat men 
iet, wat het nog kan aanwijzen, wel mag laten behou

den De Oude Gracht was een der fraaiste, die ons 
land kon Iconen. A l veertig jaar is zij gedempt, en zij 
is nu cen „verkeersweg" geworden doch zonder verkeer. 
De al zeldzamer wordende 17e ecuwsche gevels hebben 
nu geen water meer, om zich in te spiegelen. Z i j staan 
aan den verkeersweg, alsof zij er niet meer behooren. 

Haarlem is in de laatste jaren zeer vernaderd. De 
electrische ceintuurbaan heeft het beroemde stadsge
zicht, dat men van de Langebrug af genoot, schade ge
daan, omdat de boomen, die aan Turfmarkt en Spaar
ne stonden, voor het moderne middel van vervoer 
moesten vallen. E n als men nu de trams met één o f 
twee passagiers erin, hun snelle rit om de stad ziet vo l 
brengen, dan vraagt men zich af. o f de Haarlemmers 
aan zulk een ceintuurbaan wel behoefte hadden, en of 
zij niet dwaas deden, hun schilderachtige stad daarvoor 
opzettelijk te mismaken. 

De Sint Bavokerk wordt steeds nog gerestaureerd, 
en verliest, evenals de stad, wier katedraal zij eens was 
meer en meer haar oud-eerwaardig karakter. De 
Vleeschhal is docr het R i j k zoo mooi gemaakt, dat L i e 
ven de Kei j , kon hij nog eens onder ons verkeeren, raar 
zou staan te kijken. De Amsterdamsrhe poort is er ge
l u k k i g nog, doch het R i j k gaf haar als nabuur een dier 
monsterachtige circus-gebouwen, die door de heeren in 
Den H a a g als de ideale bewaarplaatsen voor gevange
nen worden beschouwd, en die de schoonste plekken 
van ons vaderland ontsieren. Ons dunkt dat er wel een 
middel te vinden ware, om de slachtoffers der misdaad 
op minder in het oog vallende wijze op te bergen. 

De Haarlemsche architecten beleven, naar het schijnt. 

gulden tijden. De villa-parken zijn haast niet meer te 
tellen, en de winkeliers willen, in feilen naijver, hun 
puien of huizen steeds vernieuwd zien. De degelijkheid 
der winkelwaren legt geen gewicht meer in de schaal ; 
het gaat er om, wie dc mooiste pui heeft. E n de winkc 
liers hebben hier, als overal, een ietwat zonderling bc 
grip van mooi. In hun esthetica vait het begrip van 
schoonheid samen me'; de aandacht trekken. V a n het 
viooltje, dat in het verborgene bloeit, moeten zij niets 
hebben ; dc zonnebloem trekt hen meer aan. E n de 
Haarlemsche architecten zijn te verstandige menschen, 
om niet met deze eigenaardige opvatting rekening te 
Louden. De een werkt met de nieuwe kunst, de andere 
met Gothiek, een derde zoekt het in zandsteen, een vier 
de in verguldsel, een vijfde in graniet, een zesde in 
roode pannen, en zoo voorts. A a n het karakter der stad 
denkt niemand ; wat er van Haarlem door hui: kunst 
bokkesprongen wordt, laa 
Zaken zijn nu eenmaal za 

E n mocht gij het wagen, dezen nijveren met beschei
denheid onder het oog' te brengen, dat hunne scheppin
gen uit den toon vallen, dan wijzen zij u op de Socië
teit „Trouw moet Bl i jken" en op Teijler's Museum, die 
evenzeer vloeken met hun omgeving, en die toch de 
vrucht zijn van prijsvragen, waarbij hoogst respecta

bele menschen als beoordeelaars optraden. 
E r rest 11 dan niets anders, dan beschaamd te zwij

gen. 

1 hen volkomen onverschillij 
ken 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 
AFMEUKU AMSTERDAM. 

Vergadering van 31 October 1900. 
In deze vergadering bield de heer Joseph Th. J . Cuvperaeene 

voordracht over „onze aanbestedingen" en beschreef boe bij eene 
aanbesteding h e t bestek den grondslag van de te sluiten over
eenkomst ie. Toch zal een goed bestek bjj personen die elkaar 
niet willen begrjjpen tot verkeerde resultaten leiden, en zal om
gekeerd bjj een slecht bestek in gemeen overleg het werk tot 
genoegen van partjjen kunnen worden voltooid. Hoofdzaak is elk-

A . - * - V , ~ 1 ' ...'..wen. 
Vervolgens verklaarde spreker hoe naar zjjn mcening een goed 

bestek moet zjjn, en keurde af dat vaak de aannemer aansp'a-
keljjk wordt gesteld voor de vergeten posten. Het schijnt dat 
handelsgeest ons brengt tot aanbesteden, waarbjj de aannemer 
treedt in de risico van den bouwheer: de minst biedende is dan 
de man Dat hierdoor het knoeien in de hand wordt gewerkt, 
het bouwwerk lijdt, en deze concurrentie groot nadeel doet aan 
de vakkennis van den werkman, spreekt wel van zelf. Ware 
onze natie meer industrieel, zij zou beter weten dat goedkoop 
duurkoop is. 

Spreker beschreef de manier waarop in het buitenland h u u r 
overeenkomsten worden gesloten, en behandelde de voor- en na-
deelen daaraan verbonden. 

Bjj herstellingen waarbjj de omvang moeilijk te bepalen is, of 
bij artistieke uitvoeringen, ie het beter deze in eigen beheer te 
nemen. Ook is spreker voor beperkte aanbesteding; vraag hen 
waarvan men weet dat zij goed zgn, of speciaal voor bet maken 
van het werk zgn ingericht, en over een bekwamen uitvoerder 
beschikken. Heeft dan de architect zijne begrooting gemaakt en 
ook de aannemer zjjn som vastgesteld, dan kan men samen in 
overleg treden, en bepalen voor welk cijfer het werk kan gemaakt 
worden. 

Een luid applaus was de dank die de heer Cuypers aan het 
slot van zjjn voordracht van de ruim 70 toehoorders ontving. 

Van de gelegenheid tot debat werd door twee leden gebruik 
gemaakt, die beiden door den heer Cuypers werden beantwoord. 

Het door een der leden samengesteld concept-adres aan den 
Gemeenteraad in zake uitbreiding van vak-teekenonderwjjs werd 
goedgekeurd Hierna had de verkiezing van een bestuurslid plaats, 
noodzakelijk door bet bedanken van den heer Sanders. 

Nadat de vice-voorzitter, de heer Kirchman, den aftredenden 
voorzitter namens allen had bedankt voor den jjver, waarmede 
hjj vier jaren de belangen der T. V. V. had behartigd, werd de 
heer Masereeaw met groote meerderheid van stemmen verkozen. 

ARCHITECTURA E T AMIOITIA. T E AMSTERDAM. 
1118* Vergadeiing van Woensdag 1 Novembtr 1900. 

Bjj afwezigheid van den Voorzitter en den Vice-voorzitter wordt 
de vergadering geleid door den heer H. J. Walle, penningmeester 
van het Genootschap. Ingekomen was een brief van den heer 
De Bazel, dat hjj wegena gezondheidsomstandigheden zjjne functie 
ala voorzitter en bestuurslid moet neerleggen, welk treurig feit 

door den waarnemenden voorzitter besproken wordt, terwjjl op de 
volgende vergadering een nieuwe voorzitter zal gekozen worden. 

Daarna kreeg de heer Van der Kloes, uit Delft, het woord 
ovi>r: „Vormen en gieten". Uitvoerig werden de verschillende 
wjjzen van gieten door spreker medegedeeld, wnarhjj vooral het 
giften vnn püpen uitvoerig werd behandeld. Zoowel de oude 
horizontale wijze als de nruwere verticale methode en in verband 
daarmede de verschillende soorten van vormen werden behandeld, 
en de velo technische moeilijkheden besproken. Eenige platen en 
voorwerpen maakten bet gesprokene nog duideliik. Door den heer 
Walle werd den spreker dank gezegd voor zijne belangrijke bijdrage. 

Daarna werden vijf nieuwe leden aangenomen, en ten slotte 
vroeg de heer Leliman Sr. 't woord om 't bestuur en de leden in 
overweging <e geven de noodige stappen te doen tot het behoud 
van de oude Beurs, in sprekers oog als monument en practisch 
gebouw zeer geschikt om later voor andere doeloinden dienst te 
doen Nadat door een der leden hiertegen bezwaren waren aan
gevoerd, werd dit onderwerp tot latere behandeling uitgesteld en 
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 . 
VGiiwF.MiM.i. De heeren Alpberts, technisch referendaris aan 

bet Departement van Koloniën, en Weys, ingenieur bjj den Indischen 
Waterstaat, zjjn bier-te-lande teruggekeerd van bun bezoek aan 
de ijzerfabriek in Amerika, die voor de levering van materiaal 
voor de waterleiding te Snerabaja bet minst had ingeschreven en 
aan welke de levering sedert is gegund. 

De beer Wevs vertrekt 20 December naar Indië, teneinde te 
Soerabaja de leiding op zich te nemen van den aanleg der water
leiding. 

OiuiMM.iN. De Rijksambtenaren hebben „eieren voor hun geld 
gekozen". De modderpoel voor en om het „Olde Rechthuis" is 
gedempt en de oppervlakte van den Rjjksgrond met klinkers ver
bard. De bewuste paaltjes beeft men laten staan en voor die, 
welke gestolen waren, nieuwe ingeplant. Eeu der werklieden ver
zekerde ons dat bet zoo zou blijven om het publiek plezier te 
doen en te toonen dat bet liijk voet bg stuk houdt. Wij maakten 
tevens gebruik van de gelegenheid om door de geopende deur 
naar binnen te gaan en een kijkje in het gebouwtje te nemen. 
We konden rog wel iets leeren, dachten we, van de restaureer-
k mist. Wat we echter te zien kregen viel niet erg mee. Twee holle 
ruimten beneden, met wit gepleisterde muren en een balklaag die 
roodgeelhlauw is geverfd. Dan was er een nieuwe-oude schoor
steen met een soort van mantel van witte steen, erg primitief 
bewerkt om toch vooral oud te kunnen lijken. Op de plaats, waar 
men zich verbeelden moet dat de haardvlam tegen den muur zal 
ge-pee'd hebben, is een gedeelte van bet metselwerk onbepleisterd 
gelaten en. dat spreekt van zelf vanwege de oudheid, zoo row 
mogelijk afgewerkt. Men is er nog niet toe gekomen om er ook 
een beetje roet aan te smeren. Had men dit gedaan dan zou de 
illusie nog volkomener zgn. Men vindt het waarschijnlijk zonder 
roet al oud genoeg. Toen we een nagemaakt oud steenen trapje 
in een daartoe expres uitgebouwd torent je opkropen, kwamen we 
op een pikdonker portaaltje en voelende en tastende, kwamen onze 
vingers eindelek in aanraking met oen ding dat koud voelde. 

't Bleek weldra dat dit een deurkruk was, want plotseling kwam 
er liebt ea stonden we voor een manspersoon en een opening die 
ons binnen een vertrekje bracht, waar het lekker warm was. 
Toen we naar den oorsprong van de warmtebron zochten, ontmoeten 
we spoedig een schoorsteen welke al even oud geleek als die 
welke we beneden bewonderd hadden. 

„Je hebt hier ook al zoo'n antieke schoorsteen zie ik, en je 
kunt er goed wat warmte mee ontwikkelen?" 

„Ja mijnheer, zegt u dat wel. Maar ziet u, die schoorsteen is 
maar voor de mooiigheid. Hier staat de vulkachel en daar vindt 
u het gaatje waar de pup door gaat. De schoorsteen is heelemaal 
dicht." „O zoo!" 

Naar bet scheen had de man veel last van tocht, want de snoe
perige raampjes met in lood gezette ruitjes waren rondom met 
papier beplakt. Verwonderljjk oud waren de wanden van het ver
trek; die bestonden allen, uitgezonderd die waardoor het licht 
inviel, uit een soort van bouten kamerschutten van paneelwerk, 
van onder tot boven met beele erg oude moderne, bruine, groene, 
geele en andere kleuren beschilderd. Werkelijk de moeite waard 
voor liefhebbers van nieuwe oudheden. We konden niet lang 
blijven en dat behoefde ook niet, want er was niets meer te zien. 
We namen afscheid van den man en verzochten om de deur even 
open te houden, opdat we zonder halsbreken naar omlaag mochten 
kruipen. We kwamen vol geestvervoering buiten en liepen daar
door per ongeluk tegen een der vervloekte paaltjes aan, en dach
ten, dat komt er van als men nog dommer is dan een ezel en 
niet gelooven wil aan de allerhoogste kunstbeoefening, die noodig 
is om zoo'n „Old Rechthuisje" te rentaureeren, en twijfelt aan de 
verbeven en onpartjjdige bedoelingen, waardoor 'e Rijks restaureer-
inrichting gedreven wordt. 

— Vóór eenigen tjjd werd medegedeeld dat de fabrikanten vaa 
machinale steen in de provincie Groningen zich verbonden had
den tot een syndicaat. Van vertrouwbare zijde vernemen we dat 
de zaak, ten gevolge van bet tot dusver niet-toetreden van een 
der grootste steenfabrikanten uit het zuiden van Groningen, nog 
niet geregeld is. 
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'8-HERTOG EN BOSCH. Oen 4den dezer herdacht de beer H. J . L . 
M. van Schevickhaven, hoofdiogenit ur van den provincialen water
staat, in alle stilte den dag, waarop bij sinde 25 jaren zijne beste 
krachten aan het welzijn der provincie besteedde. De jubilaris, 
den 4 November 1875 tot ingenieur bij dezen tak van dienst be
noemd, werd den 17 April 1894, na den dood van den hoofd
ingenieur Bake, met algemeene stemmen tot diens opvolger be
vorderd. 

NI.IMK<;I:N. De Raad toch heelt zich in zijn zitting van Zaterdag 
3 November na langdurige en warme discussie met 15 tegen 4 
stemmen vereenigd met het voorstel van Dr. F. Banning, strek
kende om voorloopig aan het eloopingsbesluit geen uitvoering te 
geven en het terrein bij wijze van proef af te sluiten en te be
planten overeenkomstig een oer dest̂ ds door den gemeente-archi
tect ontworpen plans. Ook de Minister van Binnenlandsche Zaken 
had nog een schrijven tot het Gemeentebestuur gericht, waarvan 
den Raad mededeeling werd gedaan. 

l'it een constructief en architectonisch oogpunt — zoo schreef 
de Minister — is de poort belangwekkend en zij bewaart de her
innering van menig historisch feit, gedenkwaardig zoo voor ons 
land als voor Nijmegen in het bijzonder. 

De Minister achtte het behoud ook raadzaam om de belang
stelling in Nijmegen'* oude monumenten levendig te houden en 
daarop te kunnen wijzen, als te eeniger tijd pogingen zullen zijn 
aan te wenden om groote plannen op monumentaal gebied als de 
restauratie van de Groote Kerk, met goed gevolg ter hand te 
kunnen nemen. 

In die raadsvergadering werd ook de noodzakelijkheid betoogd 
om een begin te maken met de herstelling van de Karolingische 
kapel op het Valkhof. Reeds vroeger was door Burg. en Weth. 
te kennen gegeven dat, zoolang er door den baad nog geen plan 
is vastgesteld van hetgeen tot verbetering van den toestand zou 
kunnen worden gedaan, geen gelden voor dat doel konden worden 
nitgegeven, maar dat, mocht de Raad tot het doen van herstel
lingswerken aan de gebouwen op het Hof (kapel en ruïne) be
sluiten, zij uitvoering in eens den eenig mogelijken weg zouden 
achten. Op voorstel van den heer Dobbelmanu werd besloten 
Burg. en Weth. uit te noodigen een restauratie-plan te ontwerpen 
en tiij den Raad ter tafel te brengen. 

ALKMAAR. Bjj de behandeling der gemeentebegrooting in de 
zitting van Woensdag i dezer, werd den. gemeente-architect ver
boden zich voortaan niet de uitvoering van particuliere werken 
te belasten. In verband daarmede werd do jaarwedde van / 2000 
op f 2500 gebracht. 

BOLSWARD. Dc commissie voor de nationale schildersteutoon-
stelliug heeft in den lunde ecne oproeping tot deelneming ver
spreid. Uitgeloofd zullen wordon eere-dipioma's, medailles, eervolle 
vermeldingen. Vóór 1 Januari moet het bericht van deelneming 
worden ingezonden en vóór ol' op 15 Augustus u. H. moet de in
zending te liolsward zijn. 

HABMELEN. betreffende den herbouw van de afgebrande kerk en 
torou is door deu Minister als zjjn wensch te konnen gegeven, dai 
deze gebouwen, om hun monumentale waarde, zooveel mogelijk 
behouden blijven en gerestaureerd zullen worden. 

— Naar aanleiding van het in wording zijnde wetsontwerp 
betredende de drooglegging dor Zuiderzee zal de heer A. A. beek
man, directeur der Hoogere burgerschool te Schiedam, op 20 No
vember a. s. voor do leden dor Leeninrichting in de Oude Jnolstraat 
te 's-Oraveubage een lozing over dat onderwerp houden en door 
platen en teekeningen toelichten. 

P E R S O N A L I A . 

— bij den Waterstaat in Nederl.-Indië in: 
toegevoegd aun den chef der vierde waterstaats-afdeeling 

voor do werken aan do brantat-, 1'orrong- en Soerabajarivioreu, 
do tjjdolijk waarnemende opzichter der 3e kl. W. .1. A. Labaar; 

ontslagen op verzoek eervol uit 's lands dienst, dc ambte
naar op wachtgeld W. B. de Jong, laatst opziebter der 3e kl.; 

benoemd tot architect 2e kl., de waarnemende opzichter 
lo kl C. DoeBborg; tot opziebter 2o kl., de ambtenaar op non
activiteit U. bakker,, laatst die betrekking bekleed hebbende; 

g e s t e l d ter beschikking van den chef der irrigatie-afdeeling 
brantas, de benoemde opziebter 2e kl. F. E. Wolft'; 

o v e r g e p l a a t s t van de residentie Djokjakarta raar do resi
dentie l'asoeroenn, de urchitect 2e kl. C. Doesberg; van de resi
dentie banjoemas naar de residentie Djokjakarta de opz.<-liter 
le kl. J. H. Davidsz; bij den algemeeneu dienst in de So water
staatsafdeeling, van dc residentie Japara naar de residentie Sema-
rang, de opzichter 2e kl. P. II. Briët; van de residentie Semarang 
naar de residentie Japara, de opzichter 3e kl, O. Hommes; 

g e p l a a t s t in de residentie Rembang, de benoemde opzichter 
3e kl. A. J. de l.cau; in de residentie Batavia, de benoemde 
opzichter 2e kl. 0. Bakker en de benoemde opzichter 3e kl. M. 
Obdeyn; in dc residentie Soerabaja, de tijdelijk waarnemende 
opzichter Sc kl. W. J . A. Labaar. 

— Bij de Staatsspoorwegen op Java is: 
be las t voor den verderen duur van het aan den adjunct-chel' 

der 2e afdeeling 1.. M. Meijsenbcijm verleend eenjarig buiten-
landsch verlof met de waarneming der genoemde betrekking, de 

ambtenaar op non-activiteit K. J . A . Ligtvoet, laatst die betrek
king bekleed hebbende; 

b e n o e m d tot onder-opzichter le kl., de onder-opzichter 2e 
kl. Ch. J. Lemmens; tot onder-opzichter 2e kl., de onderopzichter 
3e kl Jhr. E. J . A. Clifford Koek van Breugel; 

b e p a a l d dat de herbenoemde adjunct-ingenieur F. Vos bij 
de Oosterlijnen geplaatst bljjf't; 

g e p l a a t s t bjj de Oosterljjnen en belast met het beheer van 
onderafdeel ing II der 2e afdeeling, met Soerabaja als standplaats, 
de tijd olijk waarnemende adjunct-chef' der 2e afdeeling K. J A . 
Ligtvoet; bij de lijn Kalisat- banjoewangi, de tijdelijke opzichter 
3e kl. H. C. F. Fraeyhoven; 

g e d e t a c h e e r d bjj de exploitatie der Westerlijnen, de tijde
lijke opzichter 3e kl. van den aanlegdienst W. Forbes. 

— bjj de exploitatie Westerly nen zijn: 
e e r v o l o n t h e v e n van het beheer van onderafdeeling IV 

der 3e afdeeling, de herbenoemde adjunct-ingenieur J . F. A. 
Mulock Houwer, met bepaling dat hij geplaatst blijft op de Woster-
lijnen; 

be la s t met het beheer van onderafdeeling IV der Se afdeeling, 
met Poerworedjo als standplaats, de adjunct-chef der Se afdeeling 
S. G. Ilcijmering. 

— Bij bet toezicht op de spoorwegdiensten en bet stoomwezen 
tijdelijk geplaatst te Bandoeng, de tijdelijk waarnemende inspec
teur der Se kl. M. H. Damme. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat zgn be
noemd: de civiel-ingenieur V. J. P. de Blocq van Kuffeler, tot 
tijdelijk adjunct-ingenieur bjj de werken tot onderhoud, herstel 
en verbetering van de bavon van Delfzijl; J . W. Otten, tot buiten
gewoon opziebter bjj de verbetering van de Maas onder Grave, 
Yelp en Overasselt. 

— Uit de aanbeveling voor de benoeming van een leeraar in 
het timmeren aan de school voor practisch timmeren en smeden 
te Deventer, waarop voorkomen de heeren R. Peuse en II. A. 
Boerboom, werd eerstgenoemde benoemd. 

— Gedeputeerde Staten van Groningen hebben den heer A. Dorst 
benoemd tot tijdelijk opzichter bij den waterafvoer van de verlaten 
te Stadskanaal en dio gelegen te Wildervank en Veendam, stand
plaats Vcendam. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Directeur, tevens leeraar in rechtlijnig teekenen aan de 

in 1901 te Amersfoort iin werking te stellen ambachtsschool. Jaar
wedde / 2000. Met opgave van referentiën zich schriftelijk aan te 
melden vóór 1 December bij den secretaris Mr. J. C. H brikken. 
(Zie advert, in dit ito.) 

— Ingenieur, onmiddellijk in dienst te treden, ervaren in 
hot ontwerpen van kunstwerken en gebouwen ten behoeve van 
stoomtramwegen, brieveu franco, ondor no. 28528, aan do Nieuwe 
Kotter d. Courant. 

— Onderwijzer aan de ambachtsschool te Zwolle in het 
bank- en plaatwerken. Salaris / 800 per jaar; bekendheid met 
vuurwerken en vakteekenen vereischte. Zich schriftelijk aan te 
melden vóór 18 Nov. 1900 bij den directeur der school. 

— Directeur van openbare werken te Haarlem op een jaar
wedde van M000. Zich wenden vóór 15 Nov 1900 bij op zegel 
gesteld verzoekschrift aan het gemeentebestuur. 

— Directeur van de Stoomtrumweg-Mjj. Zutfen-Emmerik 
op eene jaarwedde van /2500 Stukken franco in te zenden vóór 
15 Nov. a. s. In] den Secr. van Commissarissen Jhr. Mr. van Lawick 
van 1'nlist te Stad Doetinchem. 

DIENSTAANBIEDINGEN'. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden, ten gerieve van 

hare gcabonneerden, tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belas? zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een opzichter-teekenaar biedt zich, wegens afloop der werk
zaamheden, aan, onverschillig waar. Brieven onder letter II aan 
het bureau van dit blad. (Zie adv. in no 44) (2) 

I N F O R M A T I E - B U R E A U O E R T E C H N I S C H E V A K V E R E E N I G I N G , 

M A R N I X S Ï R A A T 3 6 0 , A M S T E R D A M 

1 Bouwk. teek., 22 j . , ongeh., / 70 . 
2 Bouwk. opz., 25 en 52 j . , geh., ± f65 en ± / 115. 
1 Opz.-onderb., 43 j . , geh., / 80 . 
1 Opz.-uitvoerder, 54 j . , geh., / 100. 
6 Opz.-teek., 24, 24 , 24 , 27 en 34 j . , ongeh., 31 j . , 

geh., / 7 S , ƒ 8 0 , / 8 0 , ± ƒ 7 5 , / 1 0 0 , en / 100. 
2 Werkt.-electr., 23 en 2 9 j . , ongeh., / 7 0 en / 75 . 
1 Electro-techn. teek., 27 j . , ongeh. 

Vervolg; der Aankondigingen. 
DOSDERDACr, * * Xovember. 

M-Wravenhage, te 2 nren, door borg en 
weth.: lo. het leveren vau gegoten gieren 
kachels en kachelm intels vso plaatijzer, ten be
hoeve van de hoogere-burgerschool aau de Sta l-
hondenlaan. Aanwijzing alle werkdagen le 9 en 
te 2 uren aan de gemeentewerf; 

2o het rioleeren en bestraten vin de straat 
ten uoorden vao de Bsek, tusgchen de Sta t-
boaderslaau ea den stoamtranaweg der II IJ. S. 
M Aanwijzing ->an de gemeente «erf 19 No
vember, te 11 uren. 

Utrecht, te 10 uren, door den luitenant 
kolonel, te zijnen bnreele op het terrein Dam-
Irat: Bestek no. 221, het doen van beplantingen, 
ala verbetering van ondergeschikt belaor, aaa 
werken in de Nieuwe Hollaadsche Waterlinie 
lol. op het bureau vangen. besteder 16 November, 
te 10 uren. Geen aau wijzing. Kim. f710. 

M t t V D A U , SU \1v41uWr. 
V « ; r a v e n l i a s ; p , te 11 j urea, door den 

commissaris der Koningin, aan het gebouw van 
het provinciaal bestuur, hst maken van den 
bovenbouw met bijbehooreode werkztamheden 
voor een gebjuw voor toegepaste natuurkunde 
op een terrein, grenzende aan de K.-C. begraaf 
piaats te Delft. Inl door den rijksVmwk. voor 
de onderwijsgebouwen enz. en door dsn opt. van 
het gebouw voor toegepaste natuurkunde b van 
der Weerden Jr. te Del't. Aanw. 14 November, 
te 2 uren. Ram. /377,000. ' 

V B I J D A » , 30 Xovember. 
'a-Sraveahace, te l uur, a a n het lokaal 

van het departement van waterstaat: het leveren 
van ijzer-, zink- en koperwerk ear. in 1901. 
Inl. door den hojfding. der telegrafie e» aan de 
herstellingswerkplaats der rijkstelegraaf, Kazerne
straat no 3. 

H . V 1 V U 1 U , IO December. 
M tastric.lit. te 10} urea, door den Com-

niUsaria der Koningin, aan het gebouw van het 
pro vim: aal bestuur : het driejarig onderhoud der 
rijkikanalea ia de pro'iacie L'iubarg, in drie 
perceelen. lal. door den hoofding Keureoaer te 
Maastricht eu voor het le perceel door den ing. 
Sandoerg en den adj.-opz. M. Willeins, beiden 
te Maastricht; voor het 2e en 3e perceel door 
den ing. Köaig te Riermind en den opz. Van 
der Veu te Weert. Aanw. io loco 3 December. 
Itunitig per jaar: le perceel f9670, 2e per
ceel f6980, Se perceel f5140. 

Vervals der Ultalagea. 
T i l b a r e 25 Oct., het bouwen van twee 

heerenbuizen en kantoren voor rek. der heeren 
A. en L. Kersteus, onder beheer van den arob. 
André Bloinjoni; ingek 25 bilj, ala: J. v. d. 
Schoot f43,600, Ant. v. d Hoot f41,350; Adr. 
v d. Boztel f40 600, J. Horver* f40.565, M. 
Reijuen f40,043, Em. Waaijers f 39,900. J . 
Verinelis f89,680, Fr Jongen f39,518, P. B. 
Klerki f39.493, A. F. Smulden f39,490, wed. 
F. v. d. Schoot f39.419, M. Kuiper* f 39.419, 
Adam Smulden f39,890, A. v. d. Aa f39 076, 
Adr. Bouwen* f38,700, J. de Waal f38 650, 
a van Boztel f38,337, H. Groenen f 37,980, 
Lamb. v. Eijck f37,970, Loni* Jongen f37.720, 
J. Brouwers f34,740. Corn. Horver f37 188, 
J C. van Pelt f 87,078, Vaa Egadbovan f 86.540, 
Jac. van Gorp f 36,486. Gegund Allen te Tilburg. 

't Zandt, 5 Nor.,: het maken van 4438 
meter kunstweg van Zijldyk tot de grintweg 
Spijk, Roodeschool, onder architectuur van den 
heer O. de Leeuw Wielend te Loppenuin; ingek. 
16 bilj., als: C. Mnnek. Kanten*, f 16,582; A. 
Pastoor, Stedum, f14,790; R. Zeef, Eenrum, 
f 14,500; & Jansen, Wetterw.jtwerd, f 14,313; 
R. Slenmer, Uithuizen, f14,200; H. Moorman, 
Bednm, f 14.100; J. Zeldenrmt, Warfam, f 13,980; 
J . Pot, Stednm, f13,950; Hegkent, Appinge-
dam, f13 800; A. Apol, Wirdmn, f 13,700; W. 
Stoppel*, Spijk, f 13,353; H. Herder, Groningen, 
f13,286; B. Pathui», Zoutkamp, f 13.100; H 
van Dijk, Farmram. f 12,998; J. Dijkman, Roo
deschool, f 12,400; Stoffer Bot, Groningen, 
f12,000. Ram. f12,131.46. 

Heekelen (gem. Wittem), 5 Nor.: het bouwen 
van een vierde lokaal aan de school en bijkomende 
werken; ingek. 3 bilj., als: Boo. w vereeniging 

„St. Petrus", Gulpen, f2786; J. Ko djen, Ban holt 
gem. Mnear, f2157: Dnpuits, Wijlre, f1989. 

Hilversum, 6 Nor.: het verbouwen van 
perceel Kerkstraat hoek «roest, onder architec
tuur van dm arch. J H. Slot; ingek. 4 bilj., 
al*: Gebr. Koster f2990, N Jongerden f2881, 
J. N. Swaan en Co. f2822.50, Gebr. Vleugel 
f2820. Kim. f2850 

Barneveld, 6 Nov.. (herbest.): het amoreeren 
en wederopbouwen der hofstede „de Tolboom" 
te Tirschaur. 

Massa, uitgezonderd rietdekk»rawerk; ingek. 
13 bilj.. als: M. Jeths f7300, G Wijntjes, 
Stouteuhnrg f 6997.35; W. Eijlander f6725, H-
• l dendijk, Terochuur. f6687; Gebr. v. de Fliert 
Bar neveld, f 6650; C Klein f 6595,1) .1 v Wagens, 
veld. Baroeveld f6477; H. ten tUrmse f6049, 
C Paul Lm. f5980, G. Huurman, 't I.oo, f 592 I. 

Voo' het timmer , «ciil Ier-, lood- en smils-
werk; ingek. 1 bilj., als: H ten Harmse f 3159. 

Voor het timmerwerk alleen; innek 2 bilj., 
al*: W lij lander f3070, C. Klein f2949. De 
Overigen te Apsl toorn. 

's-Kravenhaue, 6 Nov., door de genie: 
Beatek no. 223, het uit brei leu van de bergplaatsen 
voor voertuigen, onder het beheer der genie 
i'igekomeu 3 biljetten, als: J . van den 
Elshout Gza . Scheveningen, f 2400; H. v. Oort-
mensen. 's-Graveahage, f2201; I. H Veueubos, 
idem t'2189 Raming f2210. 

Botterdam, 6 So/ : het bouwen van een 
proeflokaal met slijterij en twee bovenhuizen op 
een terrein gelegen op den hoek van de Bent 
hayzer- en Hillegoadastraat te Hillegenberg, door 
de arch. C. Bruijnzeel ea Zoaen. Laazste i scbr. 
N. A Kluijt, f9708 

Utreeht, 6 Nor : Bestek no 832, htt maken, 
leveren ea stellen van den bivenbonw van zeveu 
draaischijven van 18 meter middellijn met bij
komende werken op de atatious Rozendaal, Til
burg, Amsterdam W, P. Rotterdam D. P., Arn
hem, Venlo en Maastricht; ingek 13 bilj, als: 
Frma Fran* Andrieasen, V. A. Hillen en Co., 
Utrecht, f71,900 Peno ea Bauduin. Dordrecht, 
f 70,641; Firma Van Dorssen en Terhorst, idem, 
f 66,000; De Jongh en Co., Oddewater, f 64,743; 
H 1'. H. Wiegnriok en Co., Ngmegen, f64,000; 
Naaml. Vennootschap Haarlemsche Mach -fabriek, 
vujrh. Gebrs. Figee, Haarlem, f 12,724; familie 
Degroodt, Brugge, f60.936; Ned. Fabriek van 
Werktuigen en Spoorweginaterieel, Amsterdam, 
f 60,550; Naaml. Vennootschap Constructie-werk-
plaatsen, Winschoten, f57,470; Firma A. F. 
Smulders, Utrecht, f 66,990; Kon. Ned. Fabriek, 
voorh. E. H. Bezemann, Helmond, f 55 112; 
„Union" Actiéa-Geaelltchaft fur Bergbai, Eisen 
nnd Stahl Industrie, Dortmund, f53,600; Siegen 
Lobringer Werke vorm. H. Fölzer Solui e, Siegen, 
f49,600.'Ram. f75 000. 2 biljetten ongeldig, 
al* niet gezegeld. 

Ensehede, 6 Nar.: het bouwen van 2 woon-
en winkelhuizen op een terrein, gelegen aan de 
Berkenkampstraat voor den heer S. van Goor, 
onder beheer van den beer J . H. C. Roesink, 
architect; ingek 11 bilj, als: J. Schildmeijer 
f5629. J . W Horstman f5500, J. B Heubach 
f5451, E. Tentelink f 5433, G. Duornkale f 5387 
J. H. Varvik f5383, J . Schuifnberg f5297, J 
Bos f5000, G. J. Bos f4996, G. J. Platenkamp 
f4780 en Gebben en iieerink f4680. Gegund 
Allen te Enschede. 

Hello, 6 Nov.: het bouwen van een dubbel 
woonhuis voor den heer J . Lind. onder beheer 
van den arch W. H. Mattbijseo te Alkmaar; 
ingek. 19 bilj., als: J . Re*, Caatricain. f6200; 
J. Schreuder f5750, P. Meyer f 5700. J. Opdam 
f5670. J. Balder f5600. W. Dekker, Egmond 
binnen, f5600; M. Versteeg, Heilo, f5593; C. 
Kalverboer f 555'., J. Huiberts f5325. A. de 
Maak f 5293, J . Zingen, Heilo. f 5250; C. Groote-
goed f5198, J. Dorregeeat f5185, J . Ruien, 
Heilo. f5100; A. 1'raaijman f5050. H J Konijn, 
Egmond a/Zee. f5060; G. Dikkeboom f4998, 
H. Louw f4793, B. Tromp. Caatrieum, f3890 
Gegund. De overigen te Alkmaar. 

Leeuwarden, 7 Nov., door den minister 
van waterstaai : 1. de beplanting der berin n 
van de rijkswegen van Leeuwarden naar de Gro
ninger grens bij Buitenpost eu van Leeuwarden 
naar Harlingen ( M a r s s u u i ) . Laagste inschrijver 
A. Schaafsma, Harlingen, f2460. Gegund. 2. 
het driejarig onderbond van de werken van den 
Koudumer 4Slaperdijk rn van de zeesluis „De 

Molkweramerdgk". Liaute inschrijver D. S. 
W<iidstra, Komliim, f 11.923. Gegund. 

Boveoearspel, 7 Nov.' het verlengen der 
parallebaart, ten zuiden de Togt, tegenover het 
spoorwegstation Bo'encarspel, onder dirertie van 
den architect K. Hragerman Pz.; ingek. 15 bilj., 
als: J . van den Braa'. Apeldoorn, f2700; Van 
Dam en Vaa Marle, Kakhuizen, f 2300; C. Lief
hebber, idem, f 1890; J. de Vries, Andijk, f 1619; 
Jb. Zwaan, Lambertschaag, f1615; Jb. Meijlink, 
Broekerharen, f 1495; Jb. de Veen, Kokhuizen, 
f1432; K. Mantel, Grootebrock, f1416; P. A. 
de Suietli Bovencarspel, f1410; J. Poen, Ven
huizen. f1400; D. Doedes, Knkhuiz. ui, f1389; 
K. Deen, Grootebroek, .f 1385; J. Wajer, Medem-
blik, f 1349; D Bot, Borem-arspel, f 1295; J. 
Botman Gz , idem, f 1232. Gegnnd. 

Maantricht, 7 Nov.: het maken der stu
kadoor en pleisterwerken ten behoeve ran het 
slachthuis; ing-k. 5 bilj.. als: Hebr. Boshonwen 
f4849 \ngs. Knola f89S0, P. Lepage 13900, 
Gebr. IJema f2850, Gebr. Lacroix f2» 14.25. 
Allen te Maastricht. 

' s - « r ivenlistre. 7 N \\, aan het depar
tement van waterstaat: lo. voor het stichten 

.vrn de gebouwen en dienst woningen van het 
Centraalstation vaa de bemaling van de Donge-
polders en het uitvoeren van daarmede in ver
band staande werken, een en ander behoorende 
tot de werken voor de verlegging van den Maas
mond; ingek. 12 bilj. als: 
P. H. Ventevne, O.sferwijk /89 690.— 
Ta. Illijle.ei.s Azn , Made „88,909.— 
J J. van Sluiadam, Rotterdam , 88,760.— 
H. van Dongen, Dordrecht „88,602.— 
A. Michael, Aalburg „88,100.— 
J. M. v Ditmaraen Zn„ Mindelburg „ 87,200.85 
J. J Hornstra, Bergen op Zoom „ 86.765.— 
C. Bastiaansen, "s-Gravenhage „ 86,500.— 
B. Groeoereld Dubbeldam „85,800.— 
J. Lindenbergh Cz.. Wemeldinge „ 84,490.— 
W. F. Weijers, Tilburg „83 950.— 
P. H den Duinen Dzn , Driiumelen „ 83,298.— 

2o voor het onderhouden der rivier- en be-
stortingswerken bij den onderbouw der over
brugging van bet Hollandach-Diep; ingek. 4 
hilj -. al* : 
J. W van Wijnen, Snelrecht „3660 
J. Roskam Cz , Sliedrscht „ S600 
W. Volker, Sliedrecht „ 3250 
P. C. Langeveld, Hardinivsld /3210 

•'lo. voor het verrichten vau verf'werk tot on
derhond van de rgkrivierwerken en hun toebe
hooren aan den IJssel, van l Januari tot ea 
met 31 December 19)1, in 3 perceelen, volgen* 
beatek no. 12, dienst 1901. 

le perc, ingek. 7 bilj., al*: 
F. I. Maandag, Arnhem „ 777 
I. W. Gieling, Giesbeek „745 
D Duuwes. Zutfen „ 729 
E. H. Evers, Zutfen „717 
E. Diederich, Dieren „ 696 
G. Kamphuis, Gorssel „ 687 
G. J. Brugman, Dieren ƒ674 

2e perc, ingek. 4 bilj., al*: 
E. H. Evert, Zutfen „659 
G. Kamphuis, Gonsel „ 610 
I). J. Kleinbussink, Deveuter ,.587 
H. Westenberg, Veesten ,'448 

3e perc . ingek. 7 bilj., al*: 
E. H. Eren, Zntphen, „751 
D. J. Kleinbuasink, Deventer, „ 725 
G. Ku'.'iphiii», Gorssel, „700 
D. J. de Haan en M. v. d. Kamp, 

Kampen, „ 686 
C. Tennekes Jz., Kampen, „ 648 
G. J. ten Napel, idem, „643 
A. Kiel, junior. Kampen, f 559 

terwijl voor het laatstgenoemde werk 7 on
geldige iutchrijvingtbiljetten zgn ingekomen. 

Hengelo, 7 Nov.: het bouwen raa een woon-
e i winkelhuis aldaar door de architect Van der 
Goot en Kruisweg: ingek. 9 bilj , als: v. d. Berg 
en Kolenbrander f 17,535, W. A. Völlink f 16,260, 
L. Foks f 16,182, G. J. Beltman /15.930. B. 
G. Markslag / 16,929. G Ribberink /15.890, G. 
H. v.d. Kuck f 15,864, J. Kleerebezeni / '15,545, 
Gebrs. Thomassou f 15,390. Gegund. Allen te 
Hengelo. 

Utreeht, 7 Nor., door de maatschappij tot 
exploitatie vaa staatspon rwegen : bestek no. 832 : 
het maken, leveren en stellen van den boven
bouw vau zeven draaischijven van 18 meter 

• "X 
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middellijn met tijbehourende werken, op de sta
tions Ruzendaal, Tilburg, Amsterdam W. P., 
Rotterdam D. P., Arnhem, Venlo en Maastricht 
Ingekomen 12 bilj. Laagste inschrijver Siegen 
Lotbringer Werke, vorm. H. Fölker Sóhne, te 
Siegen, voor f49,600. Kam. f75.000. 

Haarlem, 8 Nor.: lo. htt onderhond der 
haren en havenwerken op het eiland Terschelling 
(prov. N. H.) gedurende de jaren 1901, 1902 
en 1908, bestek 15; ingek. 4 bilj., a's: C. O. 
Doeksen, Terschelling, f7240; A. C Swart, id., 
f7075; M. Daalder, id., f6881; J. J. de Jong, 
id., f6789. Ram. f 72'0. 

2o. de levering van petroleum en verdere be-
noodigdheden voor de verlichting der werken 
van het Merwedeknnaal van af Noordzeekanaal 
tot de grens der prov. N.-H. en Utrecht en 
van den zijtak van dat kanaal tot in de Oude 
Vecht te Nigtevecht gedurende 1901, bestek 14; 
ngek. 5 bilj, als: G. Visser, Unuiden, f2190; 
G. S. Bos, Utrecht, f1945; K. W Brandsma, 
Amsterdam, f 1748; A. de Man, Watergraafsmeer, 

f1710; H. de Kluiver, Sliedrecht, f168',). Ram. 
f2000. 

Jo het onderhoud der werken behoorende tot 
de >isscbershaten te IJmuiden gedurende 1901, 
bestek 18; ingek. 5 bilj., a's: G. Ruigewaard, 
Egmond-Binnen, f5980; G . Vbser, IJmuiden, 
f 6885; M. Kistemaktr, Uuiuiden en C. Hlaauw, 
Midwoud, f5710, H. li. van Zijl, Zandvoort, 
f5584; G. D. van Doorn, Amsterdam, f6880. 
Ram. f5885. 

'••Hertogenboach, !' Nov.: uitvoering van 
herstellingen en vernieuwingen met net onderhoud 
der werkeu van den BdSrdwgkschen overlaat 
gedurende 1901 benevens voor bet zoo nnodig 
leggeu in 1901 der zooiersluitiog in genoemden 
overlaat; ingek. 8 bilj. "Is: J . J. van Empel jr., 
Tilbnrg, /210U; A. de Kort, Baardwijk, / 2077; 
P. li. hommers, Raamsdonk, / 2059 Ram. /2250. 

I I I ; I > K I I K K I , I \ ( ; K X . 
— Amsterdam, het bijbouwen van een 

speeheitiek san de openbare lagere school der le 

klasse no. 12 aldeeling Mirniikade bij de Zaag
molenspoort, waarvoor de aanbesteding op 8 
October jl. plaats bad, is gegnnd aan dia heer 
G. D. v. Doorn, aldaar voor f4640. 

Breda, ie' werk betreffende het sloopen 
van woningen en het oprichten van een nienw 
bureau en archiefgebouw voor den dienst der 
gemeentewerken is gegnnd aan den laagste» 
ii schrijver, den heer A. J . Aangenendt aldaar. 

« G r a v e n h a g e . (onderhands): het boawen 
van een woonhuis en atelier aan den Bezuiden -
houtschen • eg, vis ii -vis Huis ten Bosch, door 
den heer A. C Sommer, voor eigen gebruik. 
Laagste inschrijver J. I.. Mesker, aldaar, voor 
f 17,551, buiten gevelversiering, schilders-en be-
hangerawerk. Gegand. 

— Door de directie der Holl IJzeren Spoorweg-
Maatschappij zal in het laatst dezer maand worden 
aanbesteed : het maken van een gedeelte van den 
onderbouw vo r de ï ieuwe spoorwegbrug over 
bet Noordzeekenaal, benevens bijkomende werken. 
Het werk wordt geraamd op f412,000. 

ADVERTENTIÊN. 

AMBACHTSSCHOOL 
te A M E R S F O O R T . 
Sollicitanteu naar de betrekking van 

l>llti:< TJEI K. tevens Leeraar 
in reelillijiiig teekeneii, aan 
de in het jaar LVOl te Amersfoort in 
werking te stellen Ambachtsschool heb
ben zich vóór deu 1 Deceuiber a s 
schriftelijk aau te meldei, met opgave 
van refereLtiën, bij den tweeden onder-
ge teekende. 

Aan de betrekking is verbonden eene 
jaarwedde vau I« eedlllxeild gul
den. Het b r z i t der acie M 2 , Middc-
baar Onderwijs, strekt tot aanb-ve.ing. 

liet Bestuur der Vereeniging „Am

bachtsschool voor Amersfoort en 

Omstreken", 

G . J . B U Y S , Voorzitter, 

ME. J . C. H . P R I K K E N , Secretaris, 
Muurhuizen 27. 

Ill VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst L O N D O N . 

Kantoor: l.io I».- Kuyterkade, VMS rr.lt l> t i l , Filiaal: »0 Kok in. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & C o , te Barrbead. 
Specialiteit voor de Levering van lompteete Badinrichtingen. —PiiKaat-Inlichtingen. — 

Shank* donets zijn nog niet overtroffen.— Porseleinen Badkuipen, IJzeien Badkuipen. — 
Closets, ll-aschta els, Urinoirs enz. — V • K W A K M l SI ii en V K X T I L A T I B. 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreereudo prjjzen. 
Teekeningen e n prijsopgaven gratis Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER WETHOU

DERS der Gemeente ARNHEM «ui
len Donderdag '££ Xorember 
1BOU, 'evoormiddag! LI1/» uur,, u» 
het opeubuar, teu Gemeeuiehuue 

aanbestellen: 
BESTEK No. 22. éJvÊÈ 

Het verlengen van den 
KTKKK».i« aau den 
Keeliteroever van den 
*t ij ii- beneden den Ha-
veiiniund te A riilM'in. 

Aanwijzig: Zaterdag 17 November 
a. 8., 's namiddags 2 ure. ter paaise 
van het uit te voeren werk. Inlich
tingen: alle werkdagen, tot en met 
21 November a. s., des voormiddags 
van 10—12 uur, aan het bureau Ge
meentewerken in de Eadestraat; be
stek niet gezegeld inschrijvingsbiljet 
en I teekening u ƒ0.73 tot dien dag 
verkrijgbaar aan het bureau Gemeente
werken ten Gemeentehuize. 

Maalschrippij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. • 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat). 

Oi< #>*nsdag c/vii 20sl'rn Xorcin
hei ÏOOO, des nauiid'taits ten 2 ure 
(locale tijd), asn het Centraalbureau 
der Maatechsppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in het Moreelse Park 
te Utrecht, van: 

BESTEK No. 834. 
Het maken van een ge

metselde brug met ijxe-
reis boi eiilkoiiw over 
den Voorsten s l r o o m in 
de gemeente I I A l t l v V 
i Xooril-ltrabanl i bene. 
ven* liet uitvoeren van 
eenige bijkomende wer
ken. 
ISegrooliiig ƒ liloO. 

De beste ung geschiedt volgens § 35 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den Uien 
November 1900 ter lezing aan het Cen
traalbureau in het Moreelse Park en 
aan het bureau van den I k r Sectie-
Ingenieur Jhr H ti S A N D B E R G 

I V A N BOELENS, te Breda, en is 
iop franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van ƒ ' l . O O . 

Inlichtingen worden gegeven aau het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingeuieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den lüilen November 1900 ten 
9 80 ure voormiddag (West Europeesehe 
tijd ) 

utrecht, den 2den November 1900. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, 

AANBESTEDING 
Op Dinsdag den fi?sten Xovetn-

her ÏOOO, des namiddags ten 2 ure 
(locale tijd) aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen iu het Moreelse Park 
te Utrecht van: 

B E S T E K No. 833. 

Het maken van een boof«I-
gebonw en «-en gebouw, 
tje voor waterplaatwen 
èn privaten met daar* 
mede iu verband wtuan-
de diverse werken op 
het httstioii v| UK I t * IS* . 

Begrooting ƒ 25,«MM>. 
De besteding geschiedt volgens § 56 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 7dcn Novem

ber 1900 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan het 
bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
A. VAN LIEBERGEN te Maastricht 
en is op franco aanvraag (per brief) 
aan genoemd Centraalbureau (Dienst 
van Weg en Werken) te bekomen tegen 
betaling van ƒ 1 . 

Inlicutingeu worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Seciie-Iogenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 20sten November 1900, ten 
11 ure voormiddag (West Europeesehe 
tijd). 

Utrecht, den 2den November 1900. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vonnootsckap 
„Het Vaderland". 
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R , ^ : F. \V. VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau v a n ^ 

A b o u n d prijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland , Advertent** van . tot 6 r e g e l . / I f ^ b r t b e w ^ u » » ^ ^ ^ ^ 
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/ • voor 1 eUlie / 6.50 en voor <Xt overige landen der Post-ome, 
met incegtb van Nederlandsch-Indie en Transvaal, / 7.50. Afzonder
lijke rommets bij vooruitbetaling met plaat ƒ0.25, z ° n d e r P l a a t ' a , S ' 
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na!r plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

H E R L E E F D E N I J V E R H E I D . 

De plateelbakkerij „De Porceieyne Fies" te Delfr 
heeft, ler gelegenheid der tentoonstelling te Parijs, een 
keurig uitgevoerd en rijk verlucht boekje verspreid, 
waarin zij hare voortbrengselen beschrijft, en tevens 
een overzicht geelt van haar bedrijf sedert 1(172. Het 
werkje is ia de Fransche taal geschreven, en verdient 
zeer dc aandacht van allen, die in dezen herleefden tak 
van nijverheid belang stellen. 

Allereerst wordt een geschiedkundig overzicht gege
ven. In hel laatst der 17e eeuw telde Delf t acht-en-
twintig plateelbakkerijen, waarvan „de Porceieyne 
Fles", in [672 opgericht, niet de minste was. De stich
ter, Jacobus Pijnacker, leerling en schoonzoon van A e l -
brecht de Keyser, behoorde tol de meest vermaarde pla
teelbakkers van zijn tijd. In 1698 ging iici 'bedrijf over 
aan lohannes K. nol ter; verschillende andere plateel
bakkers volgden item op, en in 1759 vinden wij Pieter 
van Doome in „de Porceieyne Fies". In 177C volgde 
lohannes Bailees hem op, en 111 i8(x> behoorde de in 
richting aan Piccardt 

D i Dcl l l sche plateelbakkerij was toen in verval ge-
komen ; haar voortbrengselen werden geheel door hel 
Engelsche aardewerk verdrongen. De meeste werk 
plaatsen te Dei ft moesten toen sluiten, daar zij de me
dedinging niet langer konden volhouden. Piccardt liet 
werklieden uit Engeland komen, en tot 1870 hield „de 
Porceieyne Fles" zich bezig met het vervaardigen van 
aardewerk in Engelschen trant. 

De heer Joost Thooft, een jong ingenieur, kocht in 
dat jaar de fabriek, en besloot de oude nijverheid te 
doen herleven. Onder de werklieden vond hij een grijs
aard, Cornelis T u l k , die al sinds 1813 aan de fabriek 
verbonden was en die in zijn jeugd daar het vak van 
plateelschilder had uitgeoefend. De oude man had zijn 
kunst niet vergeten, en hij wijdde een nieuw geslacht 

I in de geheimen van het vak in. Tot 1SS5 bleef hij met 
I ijver werkzaam ; toen werd hij op pensioen gesteld, en 

in 1895 overleed hij in den ouderdom van negentig 
' jaar. Het Doekje is mei ren portret van dezen merk

waard igen man, door L . Sent vervaardigd, versierd. 
In 1877 begon de heer A . le C.'omte den fabrikant 

met raad en daad bij te staan ; nog op hét oogenblik 
is hij , voor zoover het artistieke betreft, de ziel van de 
onderneming. In 1884 werd de l inna Joost Thooft & 
Labouchèreopger ich t . Het nieuwe fabrikaat begon toen 
reeds zooveel aftrek te vinden, dat men zich niet lan
ger met het vervaardigen van gewoon aardewerk be
hoefde bezig te houden. Telde de inrichting in 1877 
slechts achttien werklieden, nu zijn er een honderdtal 
aan verbonden. 

De man, aan wien „de Porceieyne Fles" haar herle
ving dankt, mocht slechts kort getuig" zijn van den 
bloei der stichting. Joost Thooft stierf reeds 25 Mei 
1890 en de fabriek g ing over aan den heer Labouchère, 
die nu alleen eigenaar is. 

N a di t overzicht volgt een beschrijving der voort
brengselen. Het eerst wordt besproken het witte aarde
werk met doorschijnend glazuur. Dit 'abrikaat ver
schilt van het oude Delftseli, waarbij de witte kleur 
door een ondoorschijnend tin-glazuur werd verkregen, 
doch de grondstof zelf geelachtig was 

Het deeg, waaruit de voorwerpen te Delft thans ge
vormd worden, bestaat uit kiezel, porcelein-aarde, steen 
uit Cornwal l en pottebakkersklei uit Devonshire. D i t 
deeg worde met ccn laag bedekt, die het geschikt 
maakt, om door middel van liet penseel te worden ver
sierd. 

Deze wijze var werken is een gansch andere dan de 
vroegere, en zoo is het natuurlijk, dat men ook een ge
heel verschillende fabrikaat verkrijgt. Het schilderen 
op zoogenaamd „biscuit", dal thans plaats vindt, ver
oorlooft een zeer uitvoerige behandeling en een groote 
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verscheidenheid van tinten. De oude schilders, die op 
het glazuur werkten, konden dit alles niet verkrijgen. 

De wijze van versiering, die voor hel oude Delftsch 
paste, was dan ook voor het nieuwe niet geschikt. E r 
moest naar wat anders worden gezocht en inen vond 
dit in dc beschilderingen met blauw o l bruin, die nu 
zoo algemeen bekend zijn, maar die toch nog nauwe
lijks vijftien jaar geleden pas in den handel werden 
gebracht. 

Sommige der nieuwe va>en zijn, wat haar vorm aan
gaat, gevolgd naar de oude. De meeste evenwel zijn, 
ook wat de versiering betreft, ontworpen door den heer 
L e Comte. Deze kunstenaar heeft ook de teekeningen 
voor talrijke tegel pa nevlen 'jemaakt. 

De oude plateelbakkers vroegen aan de schilders en 
plaatsnijdeis de versieringen, die zij behoefden. De 
nieuwe nijverheid deed desgelijks. J . Israels, C. Bis
schop, A . Mauve, W. Rcelofs, F . J. du Chattel en 
O. Eeielman hebben irekeningen voor haar gemaakt 
Ook naar schilderijen van andere, zoo oude als heden 
daagsche meesters wordt gewerkt. De decoratieve land 
schappen maken de plai ic lsrhi idcrs naar hun eigen 
teekeningen. 

De fabrikanten erkennen dal , ofschoon het schilde 
ren op „biscuit" vele coordevlen heeft, toch de o u d . 
werkwijze, waarbij op het tin-glazuur werd gewerkt, 
decoratiever is. ï le t doorzichtig glazuur kan noou het 
melkachtige, fluwcelige wit geven, waardoor het oude 
Delftsch beroemd is Daarom is nu ele oude manier 
weer toegepast. 

De fabriek maakt nu nabootsingen van mooie oude 
voorwerpen, die in dc kostbare- verzameling, welke' 
Koning Wi l lem !II in 1887 aan de inrichting ten ge
schenke gaf, overvloedig te vnt icn zijn. Maar ook naar 
ontwerpen van den heer L e Comte wordt gewerkt, en 
de voorwerpen, dus verkregen, hebben met de oude 
slechts hei blauwachtig wit glazuur gemeen. 

Een ander voortbrengsel van „de Poiceleyne Fles" 
is het lacob.'-aardewerk. Dit wijkt geheel af van alles, 
wat vroeger te Delft placht gemaakt te worden, en is 
geheel een vinding van den lieer L e Comte. Het wordt 
gen aakt \an inlauelsche lecmsoorten. De versieringen 
worden erin gegrift, als de vorm nog niet gebakken 
is. Daarop gaal het aardewerk in den oven, en eerst 
dan is het geschikt om van hel glazuur te worden voor
zien dat, aan groote hitte blootgesteld, ccn eigenaardi
ge me'.aalglans verkrijgt. 

E inde l i jk worden 11014 de nieuwe tegels, wier vor
men zich naar de tcekening richten, besproken. Bi j dc 
vroegere tegelpaneolen waren de voegen, die als een 
net over het geheel zich uitbreidden, zeer hinderlijk 
voor het effect. De heer II \ Y . Mauser, die de tech
nische leider der fabriek is, kwam daarom op het denk
beeld de stukken, die de pancelen samenstellen, zul
ke vormen te geven, dat de voegen de tcekening vol
gen. Evenals bij de ge» bulderde venster': worden nu 
de stukken van verschil lende tinten tot een mozaïek 
samengevoegd Ieder stuk kan, door beschildering met 
het penseel, de gewenschte details verkrijgen. Deze pa
ncelen zijn mat, doch kunnen, zoo dit verlangd wordt, 
ook verglaasd geleverd worden 

V 
Het bovenstaande gebeft slechts den verkorten inhoud 

van hel boekje weer. E r blijkt uit, dat dr. Delftsche 
fabriek, dank zij haar /eer bekwame leiders, niet st i l
staat, deich telkens tracht haar voortbrengselen tot boei 
ger volmaking te brengen. 

Terwi j l het aardewerk met doorzichtig glazuur den 
verfijnden smaak niet geheel en al kon bevredigen, 
doch met het oog op de eischen van het publiek, elat 

er veel van houdt, moest worden gemaakt, voldoen zoo
wel het op glazuur geschilderde Delftsch ais net Ja-
coba-aardewerk en de nieuwe tegelmozaïeken aan dc 
hoogste eischen, die men kan stellen. 

N u de „nieuwe kunst" in de architectuur hel loepas
sen van tegels, ook aan de gevels mei zich brengt, komt 
hel Delfts, he voortbrengsel juist op tijd. Dc tegels, die 
tot dusverre voor dit doel gebezigd werelen. hebben het 
groote gebrek dat zij door vorst afschilferen. Niet 
slechts het glazuur gaal verloren, doch de tegels zeiven 
krijgen diepe gaten. B i j de Delftsche tegels kan iets 
dergelijks niet voorkomen, omdat zij in kwaliteit ge
li jk staan met die, welke als „hardgebakken" in den 
handel worden gebracht. De fabriek beschikt over een 
klcurcn-gaimna, die uiterst rijk genoemd mag worden. 
De heer Mauser is voortdurend bezig haar uit te brei
den. 

Welke fraaie en echt artistieke effecten niet het nieu
we voortbrengsel te bereiken vallen, bewijzen de pa
ncelen, die dit jaar te Parijs waren tentoongesteld. Dat 
met de visschen, eenigszins in Japanschen trant, is ge
heel decoratief gehouden en als zoodanig zeer ge
slaagd. Doch ook het weergeven van e n Vlaamsch 
drieluik uit de 15e eeuw heeft men aangedurfd, en 
daarmede getoond, wat er door de nieuwe werkwijze 
ook in de monumentale kunst kan worden verkregen. 

De „Porceleyne Fles" beeft een schoone toekomst 
voor zich. Delft is nu weer als van oud? 0111 zijn aar
dewerk beroemd. Maar het hedendaagsche Delftsch 
heeft verdiensten, die aan het oude, hoezeer men het 
overigens bewonderen moge, met eigen zijn. 

Voora l de nieuwe tegels zijn ongetwijfeld bestemd 
in efe bouwkunst e-cn groote rol le spelen. 

A. Yï. W . 

V E R E E N 1 G I N G S L E V E N . 
In eene te 's-Gravenhage gehouden algemeene ver

gadering van hel Kon ink l i j k Instituut van Ingenieurs 
heeft de Raad van Bestuur het algemeen verslag over 
het Instituutsjaar 1899- moe) ingediend Door de ge 
zamenlijkc toetreding eler leden van de voormalige Ne-
derlandsche Vereeniging van Werktuig- en Scheeps
bouwkundigen en die voor Electrotechniek, werd hei. 
Instituut bi) den aanvang van liet Instituutsjaar zon
der ballotage versterkt met 135 gewone en 231 buiten
gewone leden. Bovendien traden nog 56 gewone en 44 
buitengewone leeien op ele gewone wijze loe. De Ver
eeniging van Burgerlijke Ingenieurs heeft het week
blad „De Ingenieur" met 1 Jan. 1900 in eigendom af
gestaan, terwijl de Vereeniging het reciit heeft, het b lad 
te gebruiken voor officieclc mededeelingen. De leden 
ontvangen dit weekblad kosteloos. Het instituut heeft 
thans het recht zich te noemen ele Centrale Technische 
Vereeniging voor Nederland en zijne koloniën. 

Hier is hel bewijs geleverd, wat er door eendrachti
ge samenwerking kan worden verkregen. Men moge be
weren, da l representatieve lichamen zooals hel Instituut 
betrekkelijk weinig nut hebben, men moge aanvoeren, 
elat dz beteekenis van zulk eene vereeniging niet af
hankelijk is van het aantal contribueereiiden, doch van 
dc innerlijke kracht die zij toonen, is het hier gege
ven voorbeeld toch leerzaam. De architecten en hunne 
lielpers, elie zicii zeker ook technici mogen noemen, mo
gen de ingenieurs benijden 

Z i jn eleze laatsten nu aaneengesloten en kunnen zij , 
wanneer het noodig mocht zijn, met nadruk opkomen 
voor hunne belangen, de eersten blijven maar -feeds 
verdeeld, en van toenadering is minder sprake dan 
oort. De fusieplannen van voor een paar jaar geleden 
hebben tot niets geleid. 

De verschillende lichamen wil len van samenwerking 
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niets weten Het bl i jkt duideli jk, dat wetenschap de 
menschen samenbrengt, doch dat kunst hen verdeelt. 
V a n oudsher war. dit reeds zoo ; wetenschappelijke 
mannen wisten in den regel elkanders werk te waardee-
ren, kunstenaars konden hun afgunst maar zelden over
winnen. 

Zoolang dus de kunst in liet vereenigingsleven de 
hoofdrol bl i j f t spelen, zal de verdeeldheid wel blijven. 
Doch legt men in de architectuur niet wat a l le veel 
nadruk op bet artistieke? Is het veld niet ruim genoeg, 
dat er mogelijkheid zou zi jn elkander te ontmoeten op 
een ander gedeelte dan dat waar de kunst tiert ? De 
architecten en hunne helpers hebben stoffelijke belan
gen, wier behartiging niet naar Sehooren kan geschie
den, nu zij in zooveel kringetjes verdeeld zijn. 

Men vorme een lichaam, in welks reglement voorop 
gestelei worde, dat net met kunst niets uitstaande heeft, 
Hie r kunnen allen zich aansluiten, voor hun stoffelij 
ke belangen opkomen, de wetenschappelijke en prae-
tische zijde van het vak bespreken, en zoc tot resulta
ten komen, als waarop het Instituut van Ingenieurs nu 
te recln trotsch is. 

Ieder bei kan zijn kunst toonen in zi jn bouwwerken 
De andere leden kunnen daarvan denken wat zij w i l 
len, doch zij behooren in liet oog te houden, dat men 
ewer kunst niet twisten mag en dat ieder vogeltje zingt 
z.or)als hel gebekt is. 

De ingenieurs hebhen een voorbeeld gegeven, dat 
doe>r de architecten behoort te worden nagevolgd. 

T U I N B O U W K U N S T . 

\\ j hebben reeds bij een vroegere gelegenheid er-
op gewezen, hoe de nieuwe kunst zich ook bij het aan 
leggen van tuinen poogt te rioen gelden. Ir. het bijzon 
der ele Er.gelschen en Amerikanen willen een hervor
ming van dc tuinbouw kunst toi stand brengen. In een 
Engelsen tijdschrift vonden wij beschouwingen, die 
zeker ook de aandacht van onze Nederlandsche aan-
leggers van tuinen wel waard zijn. 

Dp schrijver is met de hedendaagsche wijze van 
aanleggen niet ingenomen. Z i j n opstel vormt eigenlijk 
een doorloopendc critiek daarop. Slecht, hier en daar 
geeft hij aan, hoe naar zijn meening een tuin behtxirt 
te zijn. 

„Kunst", zegt hij, „wordl voor menschen door men
schen gemaakt. De tuin-architecl zal natuurlijk de eer
ste z i j l ' , 0111 elit toe te geven. E n toch, al vindt hij zijn 
weg dus duideli jk aangewezen, er rs toch heel wat, dar 
hem aan het dwalen brengt Hel publiek wi l , voor alles, 
het natuurlijke, en meent, elat een wildernis fraaier is, 
dan alles wat een mensch kan maken. Maar zijn de 
„natuurl i jke" tuinen, die wij aanleggen, eigenlijk niet 
zoo onnatuurlijk mogelijk? 

„De natuur gaat geluid anders te werk dan de 
mensch. Eeuwen en nog eens eeuwen heeft zij noe;dig, 
eer zij niet haar aanleg gereed komt. De mensch, die 
slechts een korte spanne tijds op aarde leeft, kan niet 
doen zooals zi j . Daarom beproeft de hedendaagsche 
tuin-an'uiteet iets onmogelijks, als lu i landschappen 
peiogt le scheppen. Z i j n ophoogingen en uitgravingen, 
zijn vijvertjes en rustieke brugjes, zijn heesters en 
prieeltjes /ui len geeu schilder aantrekken, here veel 
geld ze ook hebben gekost. H e l rotswerk, de perken, 
tie bosschen met rluxlodendrons o f coniferen, telkens 
weer toegepast, moeten ieder mensch die smaak heeft, 
vervelen. 

„De bloem- en boomkweekers doen ook V T C I kwaad 
Door telkens met nieuwe verscheidenheden aan de 
markt te komen, door telkens andere monstruositeiten 
te kweeken, hikken zti bet publiek ui l , van de tuinen 

slechts verzamelingen van planten te maken. E n om 
die planten woidt dan de aanleg van her geheel als 
iets van minder lietcckenis beschouwd. Hie r beletten 
inderdaad de hoornen, het bosch le zien. 

„Een tuin, dc naam duidt iiet reeds aan, is eigen
l i jk niets anders dan een omheining. Deze waarheid 
wordt maar al te d ikwi j l s uit hel oog verleren. Voora l 
tegenwoordig is hel gt^ed, dat- een tuin werkelijk e'en 
afsluit ing zij Want al was er eens een tijd, leien het 
gewenscht kon schijnen, over dc omgeving verre uit
ziekten le iiebben, dit is nu geheel anders. Wie nu ccn 
uitzicht heelt, verkeert steeds in gevaar, dat het hem 
door speculanten in bouwterreinen ontnomen wordt, o f 
dat een fabriek het hem bederft Daarom is het maar 
'oeter, op geen uitzichten te rekenen, en d.~ tuin zóó to 
maken dat hij, geierl afgesloten, ccn geheel op zichzelf 
vormt. 

„De tuin wordt dan als hel ware -'en vertrek van het 
huis, een vertrek, elat den hemel lot dak, de boomen 
tot wanden heeft. Hoe moet elit vertrek nu behafrdekl 
worden? is het huis ele moeite waarel, dan kan hel ge
wenscht zijn, het zoo goed mogelijk te doen uitkomen. 
Doch de huizen, in de 19e eeuw gebouwd, zijn allen 
zóó leelijk, dat men maar beier de^t, y.e weg te stoppen 
onder wilde vvingerel, k l imop cn andere planten, die 
voor d i i rloei geschikt zijn. 

„De tuin behoort getuigenis te geven van de macht 
des menschen over de natuur Groei moei slechts toe
gelaten worden, voor zoover dit mei den smaak van 
den bewoner overeenkomt. Daarom is het snoeien zoo 
goed, en mag het volstrekt met als een veri<rachten . 
der natuur worden aangezien. Men maait immers het 
gras, omdat hel anders een wildernis zou worden, waar
om zou oren darr aarr boomen en struiken geen be-
paalele vormen geven ?Vruchtboornen worden gesnoeid, 
opdat zij beter dragen zullen, waarom zou men dan 
olmen en eiken niet wat toonbaarder maken? W i e niet 
inziet, dat snoeien goed ;s. houdt niet van netheid in 
zijn tuin en geelt toe aan ren verkeerde sentimentali
teit. 

„Ook behoort men de planten, in ons klimaat niet 
thuis, le vermijden. E l ' is zooveel keuze oneler de in-
landsehe soorten. Die worden echter niet geacht, omdat 
zij zoo goedkoop zijn." 

Zooals wij reeds zeiden is de schrijver niet bepaald 
opbouwend critisch opgetreden. I l i j keurt wel af, doch 
geeft al te vaag aan, hoe hij ccn tuin zou wil len aan
gelegd zien. 

Het is zeker, dal ele tegenwoordige tu.n-aanleggers 
zich niet veel moeite geven < 111 hun bedrijf op nieuwe 
wegen te brengen. De zoogenaamde „landschapst i j l" , 
min of me'er verwaterd, wordt overal toegepast. Men 
weel niets beters te maken dan bedelen van roode pe 
largcniums, van carina's, van stamrozen of boschjes 
van rhododendrons en coniferen De perken hebben 
de bekende peer- of halfronde vormen. Maar wij ge
looven niet, elat i iel ei beter op zou worden, als de 
denkbeelden van elen Engclschen schrijver tot uitvoe
ring kwamen. De tuinlieden snoeien reeds genoeg , 
men liehoeft hen waarlijk het aan te moedigen om het 
nog nicer le doen. Zoodra is Februari niei in het lane^ 
of, liescffcnde dal zij elan toch, ook wat doen moeten, 
trekken zij er met scharen op uit, en niets is voor hun 
sneeilust veilig. Bloemhcesters fatsoeneeren zij zoo 
netjes, dat des zomers geen enkele bloem zich ver-
toemt Het ideaal van een rechtgeaard tuinman is een 
boemi zonder takken, zooals men ze in Gelderlanel veci 
ziet. Waagt zulk een boom het, na zijn mismak ing toch 
takken voort te brengen, dan worden elie er aanstonds 
weer afgehaald. In Engeland laai men de boomen 
groeien zooals zij willen, en mogelijk is daardoor de 
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schrijver op het denkbeeld van snoeien gekomen. Doch 
als hij in Februari cen tochtje in de Betuwe maak*, 
dan zal hij wel tot andere gedachten gebracht worden. 

De enkele staaltjes van nieuwe kunst op hel gebied 
van tuinbouw, hier-te-lande aanwezig, zijn te weinig 
fraai, dan dat men niet wenschen zou, da l er eindelijk 
eens iemand opstond, die ook dit vak weer tot nieuwen 
bloei bracht. 

E E N G E D E N K T E E K E N . 

In de geschiedenis der beeldende kunst pleegt men 
van de Gothische bouwkunst alleen die der 13e eeuw 
uitvoerig le behandelen V a n de werken der 14e eeuw 
wordt minder gezegd, die der 15e eeuw acht men nau
welijks de aandacht waard, en die der 16e eeuw b l i j 
ven geheel onvermeld. Slechts voor de Vroege Gothiek 
is belangstelling. Dc latere uitingen van dc/en stijl gel
den als werken uit een tijdperk van verval. 

V a n cen geschiedschrijver wordt tegenwoordig on
partijdigheid geëiseht. Daarom behoort hij zijn per
soonlijke voorkeur niet le laten blijken, en is iiet ver
keerd, van verval in de bouwkunst te spreken, want het 
werk uit die zoogenoemde tijdperken van verval, staat 
meestal zéér hoog. 

De kerk, die Margaretha van Oostenrijk te Broü, een 
voorstad van Bourg-en Bresse, deed bouwen, is een 
schepping der sde eeuw, en door haar groote kunst
waarde z e e r geschikt om le bewijzen, hoe dwaas het is, 
den la teren Gothischen stijl te veroordeelen. 

Het gebouw is opgetrokken door Ncderlandsche 
kunstenaars, Margarelha van Oostenrijk was dc zuster 
van Phil ips cle Schoone. Zi j was eerst bestemd om met 
Lodevvijk X I I van Frankrijk te huwen, doch deze ver
bintenis kwam niet tot stand. In 1501 Had zij in den 
echt met Philibert van Savoye, doch deze stierf reeds 
in 1504., en z i j besloot ter herinnering aan haar gemaal 
i n 1506 de kerk te Broü te stichten 

Margaretha droeg het maken der plannen op aan 
Michel ('olonib en Jean Perréal, die zk.h beroemd had
den gemaakt door het in 1502 voltooide grafteeken 
voor brans 11 van Bretagneen Marguerite de Foix. Co-
iomb was in 1430 geboren, en dus reeds een grijsaard, 
toen Margaretha hem haar opdracht gaf. Het spreekt 
vanzelf dat deze beeldhouwer aau de Gothische tradi
tion vasthield ; wanneer het monument in Renaissance -
geest gedetailleerd is, dan komt de verdienste daarvan 
alleen toe aan Perréal. die het ontwerp maakte. De tom
be is, in haar hoofdlijnen, gelijk aan die uit den Go
thischen tijd. De figuren der overledenen liggen er op 
uitgestrekt met bet hoofd ruslende op e e n kussen, dat 
door engelen wordt vastgehouden. A a n de voeten van 
den man ligt een leeuw, aan die der vrouw een hond. 
als zinnebeelden van moed en trouw. De wanden van 
de tombe zijn versierd met medaillons, pilasters en nis
sen met beelden. De pilasters, in zuivere Renaissance 
stijl bewerkt, /.ouden door Italianen gebeiteld zijn, 
naar de overlevering zegt. O p dc hoeken staan de beel
den der vier hoofddeugden, waarin Colomb zijn grool 
talent heeft getoond. 

De kerk zou zeker zeer eigenaardig zijn geworden, 
indien zij naar de ontwerpen van Colomb en Perréal . 
was uitgevoerd. Doch de eerste stierf spoedig, de twee
de raakte bij de Hertogin in ongenade, en zij wendde 
zich tol den Vlaamse hen bouwmeester Lodewijk van 
Boghem, om een nieuw ontwerp, dat werd uitgevoerd. 
In 1511 werd dc eerste steen gelegd, doch in 1530, toen 
Margaretha slierf, was het gebouw nog niet gereed. Pas 
in 1532 kon de wi jd ing plaats vinden. 

De kerk is een basiliek met kruisbeuk, waarvan het 
koor in een halven tienhoek werd gesloten. Ook het 

koor heeft drie beuken, en aan de noordzijde een kapel, 
die v oor de stichtster bestemd was. Naast de zijbeuken 
van hel schip vindt men eveneens kapellen. De pijlers 
tusschen de beuken zijn rijk geprofileerd ; zij hebben 
geen kapitcelen, de proftllen loopen in de bogen om, 
juist als in de kathedraal te 's-Hertógenbosch. De over
dekking geschiedt door stergewelven. 

De westelijke gevel is zeker een der meest eigenaar
dige, welke de Gothiek heeft geschapen. De breedte 
van den middenbeuk wordt ingenomen door cen por
taal, dat een halve ellips als afdekking heeft, en ri jk 
geprofileerd is. Daarboven bevinden zich een F'lam-
boyanl-venster en twee smallere nissen, alles met spits
bogen gedekt, ofschoon ook andere vormen voorkomen 
De topgevel, die boven cen rijke balustrade het geheel 
afsluit, is uit flauw gebogen lijnen samengesteld, en 
met traceeringen gevuld, die een origineel decoratief 
ef lei l teweeg brengen 

De betrekkelijk smalle zijbeuken en de kapellen die 
daaraan sluiten, konden niet de gewone daken krijgen, 
als de middenbeuk door vensters verlicht zou worden. 
Daarom werden beuken en kapellen als een geheel be
schouwd, en met zadeldaken gedekt, zoodat tegen den 
middenbeuk aan zakgoten ontstonden, en aan den wes
telijken gevel topgevels noodzakelijk werden, wier hal
ve tracceringen een zonderlingen indruk maken. Zelfs 
in dezen allerlaatsten l i jd der Gothiek wordt hier het 
uitwendig aanzien aan de eischen der samenstelling on-
dergeschikt gesteid. 

Daar de kerk van een bijzonder witten en harden 
kalksteen is geVuiwd, zoo heeft zij door den ti jd be
trekkelijk weinig geleden, en zijn zelfs de uiterst fijn 
en uitvoerig bewerkte versierselen i o g uitmuntend be
waard. 

V a n binnen trekken de grafteekenen natuurlijk >n 
de eerste plaats (ie aandacht Het zijn er drie, voor 
Margaretha van Bourbon, voor Philibert van Savoye en 
voor Margaretha van Oostenrijk. Zij zijn in wil mar
nier gebeiteld ,c!at te Pisa werd besteld. De vervaardi
ger eler beelden is Coenract Meyt, die zich hier cen kun
stenaar van groot talent tcont. 

Naar het gebruik van dien tijd, dat ook 111 ons land, 
bijvoorbeeld bij de tombe van Brederodc te Yianen ge
volgd werd, bestaal ieder gedenk tee ken uil twee zer
ken, waarvan de bovenste door uiterst rijk bewerkte 
pijlers, ondersteund wordt. De zeiken zijn van toets
steen, de pijlers van marmer. O p de bovenste zerk ligt 
dc overledene in statiegevvaad, op de onderste ziet men 
hein andermaal, doch nu als üjk. Hierdoor werd aan
geduid, hoe vergankelijk het aardsche is. De tomben 
der beide vorstinnen zijn tegen de kruispijlers van het 
koor geplaatst en van bijzonder rijk bewerkte overhui
vingen voorzien, die zich tot een oxaal vereenigen, da ( ' 
onder de allerfraaiste voortbrengselen der Gothiek mag 
worden geteld. Men weet niet, wat meer te bewonderen, 
de vindingri jkheid van den ontwerper of de haast on
begrijpelijke vaardigheid van den beeldhouwer. De 
tombe van Philibert staat vri j . D e pijlers zijn hier van 
nissen met zinnebeeldige vrouwenfiguren voorzien. O m 
het bovenste beeld van den overledene staan kinder
figuurtjes. 

Bijzonder rijk zijn ook de koorbanken, waar de 
houtsnijders allerlei grappige figuren hebben aange
bracht, zcoals dit in de middeleeuwen vaak geschied
de Niet minder belangrijk mogen de geschilderde ven
sters genoemd worden, die in het bijzonder om hun 
voortreffelijke heraldieke versierselen de aandacht ver
dienen. Maar ook de voorstellingen uit het Oude en 
Nieuwe Testament munten door prachtige bewerking 
uit. Terwi j l men in de architectuur en de sculptuur van 
het monument de Gothiek nog vrijwel onvermengd ge

bezigd vindt, is in de glazen de Renaissance reeds hier 
en daar waar te nemen. 

De kerk is een fraai monument van die echt Neder 
landsche kunst, die de raadhuizen van Oudenaarden. 
Leuven en Middelburg voortbracht en die, bij hel ver
sieren der iöe ecuwsche kerken zulk cen voorname rol 
gespeeld heelt. 

De t i jd ligt nog niet ver achter ons, dat men deze 
scheppingen der allerlaatste Gothiek met een -ekere 
minachting beschouwde. Gelukkig wordi daar thans 
anders over gedacht, en wordt het algemeen erkend, 
dal de vijftiende en zestiende eeuw evenveel aanspraak 
op onze wa irdecring hebben als de k nsttijdperlen, 
die daaraan voorafgingen. 

T E N T O O N S T E L L I N G V A N 
B E E L D H O U W W E R K E N T E G R O N I N G E N . 

Het Kunstlievend Genootschap Pictura gaf verleden 
weck eene tentoonstelling van beeldhouwwerk, vervaar
d igd door Therese van H a l l , A . W . M . O d é jr., Char 
les van W i j k , l i e n i i Teixeira de Mattes, Meneles da 
Costa en Alexandre Charpentier. V a n al deze kunste
naars waren te samen 411 nummers tentoongesteld. 

Evenals op een vorige tentoonstelling, die ook in di t 
blad besproken werd, misten we ook nu weer ele kunst
arbeid, welke met hamer en beitel verkregen wordt Ge
bakken klei- en gipsmodellen vormden den hoofdscho
tel en daarbij veel kleingoed. 

V a n Thérèsc van H a l l een slapende jongen, d. vv. >.. 
een voorover gebogen kop met borststuk in liggende 
houding ; een buste van een meisje en een klein naakt 
figuurtje dat werkelijk in brons is gegoten. A l l e drie 
handige werkstukjes, welke echter geen aangenamen 
indruk maken. Het beenderenstel is overal bovenmatig 
naar buiten gedrongen ; het v leczige der spiermassa is 
te veel verwaarloosd, zocdat de vormen bothoekig zijn 
geworden. 

De inzending van O d é Jr. is het belangrijkste. Z i j n 
Volendamsche meisjes, het Zeeuwsch boerinnetje en de 
Scheveningsche Visscher zijn mooi en natuurgetrouw 
weergegeven. Dan een relicfportret van prof. W . M 
Gunning dat, krachtig en streng behandeld, uitstekend 
is afgewerkt. 

Mendes da Costa zond een Javaansch dansmeisje 
van werkelijk brons. Een klein 'nceldje, en toch zwaar ; 
naar onze meening te plemp, le onbewegelijk voor een 
dansende figuur. 

Verder vertoonde deze kunstenaar de beeltenis van 
een zieken aap van geel gebakken aardewerk en een 
gezonden aap van rood aardewerk, aardige baksels en 
goed gemodelleerd. Overigens nog een paar borden, 
een aschbakje en twee spaarpotten, ook van aarde
werk ; in hun soort goed, doch wel een beetje beneden 
de vlucht van een beeldhouwer. 

Van Teixeira de Mattos vonden we drie stukjes van 
gebakken klei met een laagje groenachtig brons bestre
ken. Eene leeuwin met een jong in haar bek ; een leeuw 
en eene leeuwin en cen stier die door cen ander w i l d 
beest wordt aangevallen, 't Z i j n drie mooie studies van 
modellecrkunst, maar niet voldoende om den inzendei 
als beeldhouwer te leeren kennen. 

Het pleisterwerk van V a n W i j k geeft als modelleer
werk ve*el goeds te zien. Voora l het iiecidje van den 
schaapherder van de Veluwe, is f l ink bearbeid. De 
spelende jongen met zijn groote handen 1? te houterig 
en niet los genoeg. 

V a n Z i j l zond niets ander:; dan een relief je van een 
kinderkopje, een schets, erg plat gehouden en niet zeer 
aantrekkelijk. 

Charpentier gaf niet minder dan 18 nummers te zien 

waaronder een inzending van zeven stuks gekleurde l i -
thog raphieën. Het werk v an dezen kunstenaar maakt op 
afbeeldingen, waarbij de ware grootte niet vermeld 
staat, beter indruk dan in de werkelijkheid, 't Is 
klein en peuterig en maakt d ikwi j l s den indruk van 
onvoltooidheid Een allegaartje voor de nijverheid, 
kannen en eioosjes, een portret van Zola.-en eenige 
voorwerpen van bewerkt leder. D i t laatste werk vooral 
munt niel uit door een f l i nke en br^ede behandeling. 
De l i thographieën, welke op de bewoners van Zeeland 
betrekking hebben, vertoonen sterk omlijnde figuren in 
volkomen vlakke linten. De manier om in deze v*lak-
teekeningen enkele doelen wit te laten en deze te plom
beeren, geeft niet het effect dat de kunstenaar daar
van wellicht verwacht heeft. Z i j is in strijd met de 
vlakke behandel ing»welke voorop is gezet. 

Over het geheel genomen was deze tentoonstelling 
niet onverdienstelijk ; in elk geval beter geslaagd dan 
cle vorige. Doch voor iemand, die er heenging in de 
verwachting dat hij nu eens beeldhouwwerk zou te zien 
krijgen, bracht zij meer teleurstelling dan voldoening. 

T E N T O O N S T E L L I N G V A N A M B A C H T S -
O N D E R W Ï J S . 

De Redactie ontving liet volgende schrijven: 
Zcoals u ongetwijfeld bekend is, zal in 1901 te 

s-Gravenhage eene tentoonstelling worden gehouden 
van Ambachtsonderwijs en tevens een Congres ter be
spreking van enkele belangrijke vraagpunten in zake 
\ akopleiding. 

Dc commissie - bestaande uit de heeren : W . B. G. 
Molkenboer, voorzitter, A . J . Cordes, te Loosduinen, 
jhr. Mr. D . C. Engelen, te Zutfen, T. Fcenstra. mej. 
Marg . Gal lé , Mr. A . Van Gi jn , J. 't Hart , te 's Gra -
venhage, J F . Hulswit , te Haarlem, E . Jelsma, te A m 
sterdam, 'mevr. M . van Reenen- -Völter, te Alkmaar, 
1. Ph. van der Ros, te Rotterdam, G . A . Scholten, te 
T ie l , M W. Smit, te Amsterdam, J. G. Spandaw, te 
Assen, en |. Ligthart , secretaris - die zich belast heeft 
met de voorbereiding van dit Congres, heeft een voor-
loopigc l,i jst van onderwerpen samengesteld, die ze 
gaarne ter kennis bracht van belanghebbenden en be
langstellenden, en wel voornamelijk om dezen te ver
zoeken ïceds nu hunne aanmerkingen op die lijst mee 
te deelén. 

indien de commissie aan '1 adres van haar secretaris 
voor 1 januari 1901 van verecnigingen, vakbladen o f 
personen .venken of adviezen ontvangt ter wi jz ig ing 
van de lijst, 't zij door inkr imping of uitbreiding 
zij door ven an 
daarmede zeker ernsti;: 

Beleefd verzoeken wij 11, geachte Redactie, door 
plaatsing van d i l schrijven en van onderstaande lijst, 
liet belang der zaak mede te wi l len behartigen. 

Hoogachtend, 
U w dw. dr. 

J A N L I G T H A R T . 

Secretaris. 

Tall inghstraat 4, Den Haag. 

De daarbij gevoegde lijst was van den vedgenden 
inhoud : 

I. O p welke wijze kan het best worden voorzien in 
de bestaande behoefte aan eene degelijke practische 
vakopleiding voor meisjes in hel confecticvak ? 

II. O p sommige plaatsen van ons land legt men zich 
meer algemeen toe op de uitoefening van een bepaald 
industrievak. Zou het in ' l . belang van het vak en zijne 
ljeoefenaren niet aanbeveling verdienen om in eene, in 
het centrum gelegen plaats eene speciale vakschool op 

mg of andere redigeering, dan zal ze 
rekening houden. 
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te richten, waar he'. vakonderwijs zoowel practisch 
als theoretisch door een bekwaam vakman wordt ge
geven ? 

III. In hoeverre is 't mogelijk, aan hei leerplan der 
ambachtsscholen eene zooelanige uitbreiding te geven, 
dat hel onderwijs dier inrichtingen mevr vakken ten 
goede kan komen ? 

I V . O p welke wijze zou, ten einde het aantal vak
ken, waarin de vrouw haar brood kan verdienen, min
der beperkt te maken, haar gelegenheid verschaft kun
nen worden zich te bekwamen in - a. glas- en majokca-
sclulderen ; b. graveeren en ciselceren ; c. behangen en 
kamerdecoreeren ; d. litho- en zuicographie ; c. leder-
arbeid ; f. mcubelmaken ; g. boekbinden. 

V . Is het gewenscht en uitvoerbaar om voor de am
bachten, waarvan ccn gering aantal leerhngen te ver
wachten is, of voor de vakken, waarvan de practijk 
niet of moeilijk aan dc school kan worden onderwezen, 
het „leerlingstelsel" aan de amba< htsscholen tc verbin
den : 

V I . Welke middelen kunnen er worden aangewend 
ter meerdere uitbreiding van 1 iet vakteekenonderricht 
voor jongens en meisjes? 

V I I . Omdat de eigenlijke Burgeravondschool vol
gens de wel op hel M . O. meer cn meer gebleken is niei 
te zijn ele geschikte inrichting voor de theoretische op
leiding v;ui aanstaande handwerksleden, hebben vele 
gemeenten getracht hierin te voorzien, zoowel door ver
lenging viin den cursus als door wijziging eler leerstof, 
waardoor ele inlichting geheel van aard is veranderd, 
zonder te voldoen aan de eischen eener goeele opleiding 
van aanstaande handwerkslieden. Is, het daarom niet 
een dringende eisch eles tijds oin van de Burgeravond
school te maken of daarvoor in de plaats te steller,: 

a. eene ambachtsavondschool voor alle handwerks 
heden, die de ambachtsdagscheiol niet bezoeken ; 

b. met, zoo nood:g eene afdeeling voor vakonderwijs 
voor hen, die op clc-n daarvoor bestemden leeftijd eiaai-
van verstoken waren, dus meer bepaald voor volwassen 
handwerkslieden i 

l m behoort dan hel ambaciitsonderwiis in zijn ere 
neeien omvang 111 iedere gemeente met tc komen on 
der toezicht ecner zelfde commissie, waarin ook daar
voor geschikte deskundige leden zitting hebben 3 

V I I I . Wat kan er worden gedaan ter bevorderng 
ecner mevr deugdelijke opleiding van jongens en meis
jes op ele werkplaatsen ? 

I X . Y\ at kan er gedaan worden om 't onderwijs, op 
ele ambachtsschool ook onder '1 bereik te brengen van 
hen, die het thans om geldelijke redenen met kunnen 
vo lgen 5 

X . Is 111 de gegeven omstandigheden Staatsregeling 
van het ambachtsonderwijs mogelijk en gewenscht"1 

Zoo ja, langs welken weg is die te verkrijgen? Zoo 
neem. welke is dc meest geschikte regeling te achten tus
schen Ri jk en school. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van Maandag 12 November 1900. 

Na voorlezing en goedkeuring der notulen van de vorige ver
gadering, deelde de Vice-voorzit ter de heer J. N. Kruizinga, die 
presideerde, mede dat de heer II. Rejjenga Tz. van plan is in de 
volgende vergadering eene lezing te houden. 

De eerste secretsris, de eerste bibliothecaris en de penning
meester brachten achtereenvolgens op eene loffelijke wjjze bun 
jaarverslag uit, waarvoor zjj allen den dank der Vereeniging ge 
noten. Daar soms tijdschriften en plaatwerken na circulatie niet 
volledig bjj hem terugkomen, geeft de bibliothecaris den raad bij 
ontvangst van de portefeuille zich van hare al of niet volledigheid 
te overtuigen eo daarvan bink te geven op de nevensgaande ver-
zendingslijst. Aan bet verslag van den eersten secretaris ontleenen 
wjj, dat de Vereoniging thans 55 gewone en 10 kunstlievende 
leden telt. 

Bjj de vaststelling der begrooting 1900—1901, die post voor 
post werd behandeld, vroeg de heer S. W. Bos, of er van h. t 
bedrag voor plaat- eu boekwerken — f40 — niet wat af kon. 
Met het oog op de kunstlievende leden, wien de vakbladen niet 
zooveel belang kunnen inboezemen, bleef dit bedrag gehandhaafd. 

De nieuwe begrooting werd daarna met algemeene stemmen 
vastgesteld. 1 

De heeren J. H. Muller en P. Switters, belast met het nazien 
der rekening, brachten bjj monde van laatstgenoemden den penning
meester dank voor zjjn nauwgezet beheer. 

Bjj de verkiezing van de verschillende commission voor de 
beantwoording van vragen werden bjj acclamatie de leden dier 
commission herbenoemd en voor de twee vacatures verkozen de 
heeren H. Ibelings en 8. W. Bos, respectievelijk voor materialen-
kennis en waterbouwkunde. 

Door den heer F. H. Bach werd het rapport uitgebracht van 
de jury der prijsvragen voor leerlingen in eenige bouwambachten, 
waarvan we de bijzonderheden later zullen vermelden. 

Daarna stelde de voorzitter het uitschrijven van eene nieuwe 
prijsvraag aan de orde. Uit de drie door het bestuur opgegeven 
onderwerpen werd gekozen een blok van 6 arbeiderswoningen. 
Een ontwerp voor deze prijsvraag zal in de volgende vergadering 
worden aangeboden. 

Wegens aftreding van den voorzitter, penningmeester en 2n 
secretaris werden tot bestuursleden gekozen de heeren K. Hoek ze ma, 
D. Bekkeiing en P. Switters. De tentoonstelling van de ingekomen 
ontwerpen op de prijsvragen voor leerlingen in eenige bouw
ambachten vond groote belangstelling, vooral bij de leerlingen 
van de ambachtschool. 

Met een woord van welverdienden dank aan de afgetreden 
bestuursleden sloot de Vice-voorzitter de vergadering. 

SOCIËTEIT „U. N. 1" TE ROTTERDAM. 
Vergadering van Woensdag 11 November 1900. 

Nadat de Voorzitter met een welkomstgroet en eenige goede 
weiischeu voor het nieuwe seizoen de vergadering had geopend 
en enkele mededeelingen van huishoudeljjken aard had gedaan, 
verleende hij het woord aan den heer Bernard Nooyen, decorateur 
te Rotterdam en lid der .Sociëteit, om zijne aangekondigde voor
dracht over Japansch en Chineesch te houden. 

Spreker wees er allereerst op niet van voornemen te zgn de 
geheele kunstgeschiedenis van Japan en China te behandelen, 
zoosls misschien, wegens de eenigzins vage titel, door enkelen 
werd verwacht, doch zich uitsluitend wensclite te bepalen bij die 
voorwerpen welke als zjjnde vau Japanechen en Chiueeschen oor
sprong thans algemeen bekend zjjn, teneinde zooveel mogeljjk het 
verschil tusschen beide kunstuitingen aan te toonen. 

Een algemeen bekend artikel, waarmede de Japanners hun 
hoogst en roem behaald hebben en waarin zjj door geen enkel volk, 
zelfs niet door de Chineezen zjjn geëvenaard, is het lakwerk. Aan 
dit lakwerk, dat nitmunt en door materiaal en door bewerking 
werd door hen dan ook veel zorg en moeite besteed. Andere 
voorwerpen hier-te-lande te maken is vrij wel onmogelijk; wel 
worden hiertoe pogingen aangewend, doen het Japansche weik 
wordt niet bereikt. Hoofdzakelijk is dit te wijten aau onze laksoort 
welke uit het Delistotl'enrgk alkomstig zjjnde, riet zooals de Ja
pansche lak, die uit het plantenrijk getrokken wordt, uit zichzelf 
de vereischte hardheid voor het poljjsten verkrijgt. Alleen door 
branden is die hardheid te krijgen doch dan moeten de voorwer
pen niet van hout, zooals de Japansche, maar van metaal of papier 
macht- vervaardigd zjjn. 

Daar de fond, de lak, van de Japansche voorwerpen uit zich 
zelf lraai is, worden er maar weinig versieringen op aangebracht, 
hoogstens eene eenvoudige bloem- of bladvorm van schilderwerk 
of paarlemoer. Door deze soberheid van versiering onderscheiden 
de Japansche voorwerpen zich dan ook gunstig van de Chinee-
sche, welke gewoouljjk grootendeels met ornement of dergelijke 
gevuld zjjn, vermoedelgk om de mindere fraaie fond zooveel mo
geljjk te bedekken. De Chineezen hebben deardoor in hun lak
werk nooit die hoogte kuunen bereiken als de Japanners. 

Behalve het genoemde lakwerk werden door de Chineezen nog 
gebeeldhouwde lakwerken vervaardigd. Op een raamwerk van 
nout brachten zjj eon laag pate, welke gemodelleerd werd eu 
daarna gelakt. Hierop werden wederom verschillende versierin
gen a ngebracht zoowel iu kleur als iu paarlemoer. 

Na eene korte pauze behandelde spreker faience-werk der 
Japanners eu Chineezen. Zjjn de Japanners pottebakkers bjj uit
nemendheid, de Chiueezeu hebben daarentegen iu de porcelein-
industrie eeu hoogeu trap van ontwikkeling bereikt. 

Eieuals bjj het lakwerk is ook liet verschil van opvatting in 
deze zaken zeer gioot. Ook hier zijn de Japanners schaars met 
hunne, versiering, terwjjl daarentegen de Chineezen de voorwerpen 
weor geheel met eene versiering bedekken 

Als meestbekende eu fraaiste uitingen van het porceleinwerk 
noemde spr. het Kugu eu het Satsouma, beiden van groote 
waarde eu weinig meer voorkomende. 

Ten slotte bebandelde spr. nog twee soorten van email-werk, 
namelgk het cloisonne eu het champlecó. Het eerste werd ver
kregen door op eeu metalen voorwerp een contour van eene ver
siering aan te brengen en dit te vullen met email, terwjjl voor 
het laatste de fond van het metalen voorwerp werd uitgestoken 
en daarna deze holten gevuld met email. 

Een krachtig applaus viel spreker ten deel, waarna de Voor
zitter hem in warme bewoordingen dank bracht voor het gonotene 
van dezen avond, daarbij den wensch voegende dat de heer Nooyen 
nog menigmaal op deze vergaderingen eene spreekbeurt zal ver
vullen. 

Nadat nog eene vraag uit de vragerbus omtrent het juiste ver
schil tusschen dennen- en vurenhout in behandeling was gebracht, 
en deze ter oplossing in handen van eene commissie was gesteld, 
sloot de Voorzitter deze vergadering. 

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

'8-GRAVEÜHAOE. Voor het examen ter verkrijging van het telegraaf-
radicaal, hetwelk alhier zal worden gehouden vau 28 November 
tot 19 December, hebben zich 148 candidaten aangemeld. 

— De wereldtentoonstelling te Parijs is gesloten. Wat men ook 
heeft mogen beweren van baar „mislukking", wanneer wij nu reeds 
eenige cijfers beschouwen, kan men dit woord slechts in zijn 
kleinste beteekenis nemen, want nergons ter wereld is in een
zelfde tijdvak zulk een menschenmassa te zamen gevloeid. 

Zoo was het totaal bezoek van de tentoonstelling in 1867, die 
door bijna alle Europeesche souvereinen werd bezocht, 8.179,220, 
dat is 44,099 bezoekers por dag. De tentoonstelling van 1878 werd 
bezocht door 12.939,471 , of 65,789 per dag; die van 188!) door 
28.121,975 of 152,158 per dag. 

De tentoonstelling van 19U0 zal door meer dan 50 millioen be
zoekers betreden zgn, hetgeen oen gemiddelde geeft van 245 ii 
250,000 bezoekers per dag. 

Het sterkste bezoek was in de maand September op een dag, 
dat er 600,000 betalende menschen zijn geweest; op den gratis
dag waren er ongeveer een millioen; het maximum was in 1889 
slechts 385,337 bezoekers. 

Het aantal vreemdelinge», dat te Parjjs is geweest, is nog niot 
vastgesteld. In 1889 raamde men, dat er 380,000 Engelschen an 
225,400 Belgen geweest waren. Deze tentoonstelling is vnn de 
vreemdelingen liet meest door de Duitschers bezocht - geen 
wonder! In 1889 waren zjj nummer drie. De Engelschen komen 
bjj deze tentoonstelling erg achteraan, hetgeen ook niet tc ver
wonderen is! 

— In eene algemeene vergadering van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs heeft de Raad van Bestuur het algemeen verslag 
over het ln-tituutsjaar 18911 1900 ingediend. 

Door de gezamenlijke toetreding der leden van de voormalige 
Ned. Vereeniging van Werktuig- en Scheepsbouwkundigen en 
die voor Electrotechniek werd het Instituut bjj den aanvang van 
het Instituutsjaar zonder ballotage versterkt met 135 gewone en 
231 buitengewone leden. Bovendien traden nog 66 gewone en 
44 buitengewone ledeu op de gewone wjjze toe. Een verblijdend 
teeken is ook, dat zoovele oud-leden van het Instituut opnieuw 
lid worden. 

Aangaande de uitgaven van het Instituut wordt o. m. opgemerkt, 
dat in verband met de belangrijke kosten van de uitgaaf der 
verslagen van de vakafdeelingen, slechts één bundel Verhande
lingen in het Instituutsjaar kon verschijnen; dat in de voornaamste 
buitenlandsche vakbladen waardeerende recens'es verschenen van 
het in 't Fransch vertaalde Gedenkboek. Do Vereeniging van 
Burgerlijke Ingenieurs heeft het Weekblad „De Ingenieur" met 
1 Januari 1900 in eigendom afgestaan, tegen vergoeding aan de 
Vereeniging van alle uitgaven door haar ten behoeve van dit 
blad gedaan, terwijl de Vereeniging het recht heeft het blad te 
gebruiken voor ofticieele mededeelingen. Voor de eerste maal is 
tot hoofdredacteur benoemd de heer R A . van Sandick, algemeen 
secretaris van het Instituut, onder toezicht van eene commissie 
van redactie, bestaande nit drie personen, éen door de Vereeni
ging, oen door het Instituut en écu door den Raad van Beheer 
der Polytechnische School te benoemen. 

Het afgeloopen jaar is van veel gewicht geweest door de vorming 
van drie vakafdeelingen; — door de overeenkomst met de Ver
eeniging van Burgerlijke Ingenieurs omtrent de uitgaaf van „De 
Ingenieur"; — en door het besluit van over te gaan tot kostelooze 
verstrekking van „De Ingenieur". Door deze wijzigingen heeft 
thans het Instituut het recht zich te noemen: de Centrale Tech
nische Vereeniging voor Nederland en zjjne Koloniën. 

AMSTERDAM. Aan prof. Bart. van Hove is door de Maatschappij 
Panopticum de vervaardiging van de bustes van H. M. de Koningin 
en Has. aanstaanden gemaal opgedragen. 

DELFT, Naar plannen van de heeren J. H. W. Leliman, bouw
kundig ingenieur, en A. van der Lee, assistent in de bouwkunde 
aan de P. S., zal in het voorjaar de Studentensociëteit zoodanig 
worden vergroot, dat zjj plaats biedt voor 500 a 600 leden. 

ZUIPEN. Burgemeester en Wethouders hebben aan]} den Ge
meenteraad een nieuw plan voorgesteld tot het in exploitatie 
brengen van het Hoornwerk. 

Volgens dat plan kunnen aan de oostzjjde der|beek 3000 M-. 
bouwterrein te koop worden aangeboden, terwijl op het Hoornwerk 
zelf aan weerszijden van de zoogenaamde kabinetje» een groote 
ruimte voor handels- en fabrieksterreinen beschikbaar komt. 

De begrooting voor het uitvoeren van dit plan bedraagt f 32,460. 
SciiEVKNiNüKN. Het grooto werk, waarnaar jarenlang reikhal

zend werd uitgezien, heeft Maandag 12 dezer een aanvang ge

nomen. Men is bogonnen met de voorbereidende werkzaamheden 
voor den aanleg der binnenhaven. 

Dicbt bjj de zeesluis van het ververschingskanaal zgn werk
lieden bezig materialen uit schuiten te lossen, om deze, langs 
een te leggen Bpoorbaan de duinen in to brengen, en in loop 
dezer week zgn de directiegebouwen aanbesteed geworden. Het 
uitgegraven zand zal worden gebracht naar de overzgde van het 
Ververschingskanaal. 

Halverwege dit kanaal en den vuurtoren zijn dicht bg de eerste 
duinenrg flinke directielokalen gebouwd voor de ambtenaren van 
den waterstaat, belast met het toezicht op de werken van de 
buitenhaven. j j 

Vele bewoners van het zeedorp hadden reeds vroeg tn den 
ochtend de vlag uitgestoken uit vreugde over den aanvang van 
het werk. 

Hu VERSUM Hot salaris vau den bouwopzichtor word door het 
gemeentebestuur bepaald op /900 minimum, met een jaarljjksche 
verhooging van /100 tot oen maximum van / 1200. 

i 
f 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den Waterstaat in Nederl.-Indië is: 
benoemd tot opzichter Se kl. en geplaatst in de residentie 

Baojoemas, de ambtenaar op non-activiteit B. J. Tilma. 
overgeplaatst naar de residentie Bagelen, de opzichter 3e 

kl. A. J . do Leon; naar de rosidentie Lampongsche districten, de 
opzichter 3e kl. M. Opdevn; 1 

toegevoegd aan den chef der tweede waterstaats-atdeeling 
voor de irrigatie-opnemingen in de residentie Tegal en Pekalongan, 
de opzichter le kl. J. D. A. Poth; aan den chef der irrigatie-
afdoeling Brantas met Kediri als standplaats, de opzichter 8e kl. 
J . A. Kleian; aan den chef dor vierde waterstaatsafdeeling in het 
belang dor verbetering vnn de bevloeiing der districten 'vVaroed-
jajeng en Kertosono (Kediri), de ingenieur 3e kl. Jhr. H. G. Six; aan 
den chef der derde watorstaats-afdeeling in het belang der ver
betering van de bevloeiing uit de Mangisleiding en de Kali Tanga 
(Kodoei de ingenieur 2e kl. Ph. M. H. de Pelser Berensborg; 

bepaald dat de adspirant-ingenieur G. vnn Bemmel boven de 
hem opgedragen werkzaamheden ook belast wordt met bet boheer 
der waterwerken te Sitoenbondo en de opnemingen in het belang 
der verbetering van de bevloeiiug in het gebied der Sampeanrivier 
eu van den toestand dor rivieren op do Zuid en Zuidoost hellingen' 
van den Smeroe met aanwijzing van Sitoebondo als standplaats 
en de opzichter 2e kl. W. Polman in de residentie Riouw ge
plaatst blijt'c. 

— De heer J. Boekweit, ambtenaar bg het technisch bureau 
aan het Departement van Koloniën, vertrekt dezer dagen naar 
Philadelphia, belast met het toezicht op en de keuring van het 
materieel voor de waterleiding van Soerabaja, dat door een Ameri-
kaanscho fabriek geleverd wordt. 

— Tot adjunct-ingenieur bjj de Holl. IJzeren Spoorweg-maat
schappij is 'benoemd de civiel-ingenieur P. Kemper, tijdelijk op
zichter bjj genoemde maatschappg*. 

— Tot onderwijzer in het bouwkundig teekenen aau het R.-K. 
werkliedongebouw te Borne (O.) is benoemd de heer R. de Groot, 
opzichter aldaar. 

— De heer S. Hamelink, directeur der Nederlandsche Tramweg-
Maatschappjj te Heerenveen, is 16 dezer overleden. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Directeur , tevens leeraar in rechtlijnig teekenen aan de 

in 1901 t© Amersfoort in werking te stellen ambachtsschool. Jaar
wedde /'ZOOO. Met opgave van referentiën zich schriftelijk aan te 
melden vóór 1 December bg den secretaris Mr. J . C. H. Prikken. 
(Zie advert, in voorgaand no.) 

— Teekonaar op ceno machinefabriek en scheepswerf. Brie-
ven franco, onder no. 29374, Bureau van de N, fiott. Courant. 

— Bouwkundig opzichter , te voos goed teekenaar en ge
heel zelfstandig kunnende werken. Opgaaf van conditiën en uit
gevoerde werken, onder n". 10762, AIgem. Ned. Adv.-blad te 
is-Gravenhage. 

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 D E R T E C H N I S C H E V A K V E R E E N I G I N G , 

M A R N I X S T R A A T 3 6 a , A M S T E R D A M . 

1 Bouwk. teek., 22 j . , ongeh., / 70. 
2 Bouwk. opz., 25 en 52 j . , geh., ± ƒ 6 5 en ± / T 1 5 . 
1 Opz.-onderb., 43 j . , geh., / 80. 
2 Opz.-uitvoerder, 54 en 34 j . , geh., / 100 en ± ƒ 9 0 . 
6 Opz.-teek., 24, 24, 24, 27 en 34 j . , ongeh., 31 j . , 

geh., / 7 S , ƒ 8 0 , / 8 0 , ± / 7 S . / i oo> en / 100. 
1 Waterb.-opz., 25 j . , geh., ƒ 7 0 . 
2 Werkt.-electr., 23 en 29 j . , ongeh., / 70 en ƒ 7 5 . 
I Electro-techn. teek., 27 j , ongeh. 

II 
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Vervolg; der Aankondigingen. 
Z A T E R D A « , *4 November. 

Bede, te 3 aren, namens den beer C. Lub
bert*, door den arch. Rgk de Vries te Wage-
ningen, ia het koffiehuis vaa J. dr Keijzer: het 
verbouwen vaa voornoemd koffiehuis ea het 
bouwen vaa vier «roaiagea naast dat perceel. 
Inl. door gen. architect. Aanw. 23 Njrember 
te 2 uren. 

MAANDAG}, * • November. 
Lelden, te 12 area, door burn, ca weth., 

op het raadhuis: het ooderbouden vao alle wer
ken, behoorende tot de Haarlemmer-Trekvaart, 
gedurende de jaren 1901—19(15. Inl. bureau 
der gemeentewerkeo dagelijks te 11 aren. Aanw, 
in loco 21 November te 10 uren. 

DINSUAG, *7 November. 
Delft, te 12 ureu, door deu directeur der 

artillerie-inrichtingen, te zijnen bureele, I.eeu-
wenhoeksingel: lood blok-, autiaioon regalas ea 
pakkisten DO. 3, teu behoeve vaa den diesst der 
artillerie pyrotecbnische werkplaatsen in Neder-
landsoh-Indië, over 1901/2 supp. lal. door den 
rijksbouwmeester in het le district te 's Gra
venhage en den opzichter der Undigebouwen J 
W. van Oort te Zwolle. Aauw. 30 November, 
te 11 aren. Ram. f 665. 

D O N D E B D A 6 , *v November. 
V 4 » r a v e n h a g e , te 2 uren, in het raad

huis : het leveren vau verschillende houtwaren, 
beuooih'gd gedurende het jaar 1901 in 4 perc. 
Aaow. alle werkdagen te 9 uren en te 2 uren 
aau de gemeentewerk 

Perc. 2, iugek. 9 bilj., als: 
C. Boelh juwer Si., Giesaeodam, 
J. vaa Noirdenoe, Utrecht, 
BI. C. Schram, Sliedrecht, 
H. de Waal, Zslt-Bonimel, 
J. W. van Wijnen, Sliedrecht, 
C. Boer Az., idem, 
A. P. Volker, idem, 
C. de Joog Iz, Hardiniveld, 
H. de Kluiver, Sliedrecht 

Perc. 8, iogek. 6 bilj., als: 
6. vaa Ojrd, Werkendam 
C. H. Hogers, idem 
C. Slagmoleu, de Weikeu 
J. P. de Groot; Giesseodatn 
W. Volker, Sliedrecht 
II de Waal, Zolt-Bominel 

Perc. 4, iogek. fl bij., als: 
C. Boelhouwer Szn., Giesseedam 
J. Pijl, Alblasserdain 
W. Volker, Sliedrecht 
II. de Kluiver, Sliedrecht 
J. Roskam Cz., idem 
W. 't Hoen, Alblasserdam 

/ 14,997 
„ 14,000 
„ 13.980 
„ 13.900 
„ 13,830 
„ 18,796 
„ 18,437 
„ 13,200 
, 12,580 

Ram. „ 12,600 

/ 23,455 
., 22,470 
.. 22,440 
„ 22,436 
, 22,250 
„ 22,100 

( 17,989 
, 16,480 
.. 15,»a0 
„ 16,948 
„ 15,936 

15,840 

Vervolg der Uitslagen. 
Utrecht, 13 Nov.: bestek no 831, bet 

maken van een aanbouw aau het bestaande 
tractiegebouw op het atation 's-IJertogeuboach; 
ingek. la bilj., als: A. J. Aaogeoendt f4900; 
A. W. v. tl. Bruggen f4766; M. H. Egarogel, 
Rumpt, f4697; R. v. d. Biggelaar f4590; 1'. 
J. A. Appel fa P. C Appel f4576; A. A. van 
Itersen, Beesd, 1'4569; F. Verheijden, Bokstel, 
l'4470; H. J, vau Baaien, Zevenberger, f4444; 
A. van Hezik f4439; H. H. Harmsen, Willem
stad, f 441)0; li. van siokkum, Vlijmen, f487»: 
Ph. v. d. Honden, Boxtel, f4369; Th. H.Jansen, 
Rumpt, f 4290; C. 1'. Hartman, f4200; B. 
Groene* eld, Dubbeldam, f 4178. De overigen te 
'e Bosch. Raming f4600. 

Aalten, 13 Nov.: het bi uwen vau een woon
huis, voor rekening van de hli. W. eu G. Bonge 
te Dale,; ingek. 19 bilj. als: J B. van Kerden 
f3070, G j . Rots 13030, E. te Slaaf 2973 60, 
B. Heersink 12879.50, \ . l.'bbink f2870, D. 
Rots f2847, B.G.Ü bbink f2790, H A. Koopman 
f2782, Th. v. d. Schoot f2756, G. J. Elschot 
f2747, G. J. ter Maat f2666.60, D Jansen 
f2666, A Jai.seii f2594, G J. te Brake f 2560, 
A. I bbink f2048, B. I bbink f2510, H. W. 
Koelman f2527, H. Elschot f 2608, S. te Bokkel 
f2499. Het werk is nog niet gegnnd. 

Behevenlngen, 14 Nov.: het bouwen van 
een directiekeet voor de risachetshaven te Sche-
veniogeD; iogek. 11! bilj., als: F. Streefland, 
Sliedrecht, fS149; P. Kruijt, Gouda, eu G. Ver
woerd, Retuwijk, f 5500; H. van Wort, Scheve-
ningen, f5243; G. Stuns, idem, f4990; M. A. 
J. Taverne f5934; II. G. vao Gijn f6200; S. 
Goldsteen en J. A. C Achillea, f6777; Th 
Feenstra, ScheveDiogeo, f 6585; H. J. Ros 1' 5252; 
J. H. van der Meer f5473. De overigen te 
's-Gravenhage. 

's-ttravenhage, 14 Nov.: aan het depart, 
van watergaal: hel onderhond van de rijka-
rivicrwerken en hun toebehooren op de Boven-, 
Beneden- eu Nieuwe Merwede, met daartoe 
noodige leveringen, kerstellingen en vernieuwingen, 
van 1 Jan. tut en met 31 Dee. 1901, in 4 perc. 

Perc. 1, ingek. 9 bilj., als: 
J. van Noordenne, l'trecht, /' 21,200 
J. P. de Groot, Giesendaiu, „ 21,978 
C. Boer Az., Sliedrecht, „ 20,960 
ü. H. Bogers, Werkendam, „ 20,881) 
G. van Oord, „ „ 20,461 
H. van Anroov Jz., Nieuwaal, „ 20,400 
A. van der Mevden Az., Hardinksveld, „ 20,280 
C. de Jong I/., „ „ 20,160 
T. A. Swets Bz., „ „ 18,840 

Ram. „ 19,000 

Bergeik, 14 Nov.: het bouweu van een 
gasthuis bjj de K E. W.W. Zusters l'rselinen; 
ingek. 8 bilj., als: Th. Baken, Borkel en Schalt, 
f6617; Willems f6685; Schoofs, Beek en Donk, 
f6500; G. Rijuders f6499; G. H. van den Boo
men, Schijudel, f6350; P. vao Berkel. Helmond, 
f6310; H. Frankeu f6983; P Gevers, Wester
horen, f5400. Gegund. De orerigeo te Bergeik. 

's-tfravenhagc, 14 Nov.: door het depar
tement van koloniën de levering vaa: 

lo. voor de Staatsspoorwegen op Java: a. den 
iu stal en boven bon w voor 95 bruggen. Laagste 
inschr. IV i . n en Bauduin, Dordrecht, perc. 1 
f 27,500, perc. 2 f 60,750, massa f88,U0l); b. 
zinkcyliuJera en zinkstaitjes, benevens aard-
platen Laagste inschr. E. vaa Wijk en Co., aldaar, 

j 1808.50; 
2o. vujr het Oinbiliénkolenveld: a. vloeiijzer; 

laa/ste inschr. A, Kooien, Amsterdam, perc. 1 
f 2156.17, perc, 2 f695 92; b. munwagens; 
laagste ii.-c.nr. Haarlemsche Machinefabriek, 
voorheen Gebr. Figée, Haarlem, perc. 1 f9883 
perc. 2 f 100.99, samen f 199.82; c, remechgreo, 
contragewichten voor remblokkeu en remcylinders; 
laagste inschr 1'. Brand, Amsterdam, f 2720; 
d. gegaUauiseerd vloeiijzer; laagste inschr. Gebr. 
Van der Vliet, Amsterdam, 1'6432.82; 

3o. voor burgerlijke openbare weiken io Nrd.-
lndic: den metalen bovenbouw voor 18 bruggen. 
Laagste inschrijver N. V .,1'lettenj", voorheen 
L. 1. Euthuven ea Zn., aldaar, f 855.98. 

Oosterbeek, 14 Nov.: het bouwen van een 
dubbele woning door den arch. J. vau Burk; 
ingek. 10 bilj., als: H. W. Oldeuhare f2450, 
H. busser f2450, M. v. Leeuwen f2400, E. 
de (.etst ea A. J. Jansen f2349, W. Degen 
f2315, Gebr. Frederike f2314, J . C. Laogelaar 
f2318, A. v. B..rk f2290, H. Vonk f2290, G. 
J. Ph. Zuiderhoek f2265. Gegund. Allen te 
Oosterbeek. 

Hal l ieren, 14 Nov.: het bouwen van het 
2e of middengedeelte met kapel eu aanhoorig-
heden aan het R.-K. gasthuis; ingek. 10 bilj., 
als: A. Grollen, Woensdrecht, f 28,000; O. Videier, 
B;rgen-op-Zoom, f 28,000; Gebr. Grollen, Woens
drecht, I' 27,340; P. vau Pul, Oieendrecht, 126,988; 
A. Verlegh, Giuoekeu, f 26 750; G. Belderbos, 
Bergeu-op-Zooin, f 25,200; L. Raaijmakers, Wouw, 
f25,000; L Proost. Bergeo-opZooiu, f24,400; 
C. de Nijs, idem, f28,800; A. van den Bergb, 
idem, füS,579 Gegund. 

Sjienemulden, 14 Nuv.:het vergrooten van 
de stooinbooiperserij op het Rietblokhuis, iu het 
luiel „Zwaitewater', nameoi deu heer Hinry 
Vos te Louden. Vau de drie was de laagste 
iuschrijver J. W. v. d. Haar 11815. '.eguid. 

Amsterdam, 15 Nov., door de arch. A. 
Jacut eu \V. Oldewelt: het verbouwen vau de 
perceelen Kalverslraat 179—181 eu Olieslager-
steeg 4 5 eu 6 door de arch. A. Jac.t en W. 
loidewelt; ingek. 19 bilj. als. H. Rieteuuder 
en Za. f22,990, Knipper en Vree f22,884. R. 
Vruijil eu Z JOU f 22,800, H. Chi. Dorlas f 22,746, 
H. Hofte f22.635, J. E. Meekers f22,641, B. 
Cruijil eu Hofiuoijer f22,50O, Mg. de Bouwers-
bood f 21,40(1, Fr. Raagaakers f21,273, J. P 
Kieken 1 20,499; Hllleu en Runen f 20,800, A. 
J. van Lieut f20,145, J. J. P. Thuriugen 

f20,100; Reinders eo van 't Ende f19,990, 
Gebr. Switzar f19,900, Gebr. Terlingen f 19,720, 
J . N. Hendrix f 19.587, C. J. Rijnieree f 19,390, 
G Lotgering f 16.996. A Ilea te Amsterdam. 

Amersfoort, 15 Nov.: het bouwen vao een 
ambachtsschool, door den arch. Herm Kroes; 
iogek 18 bilj., als S. Aardema, Velsen, f 24,500; 
C. ter Horst Zwolle, f24,240; R. de Boer, 
Medemblik, f23,995; W. Westerhof, Weesp, 
f23.938; K. J. L-iog'en, Heukelum, f23,869; G. 
J. l.icassen, Arnhem, f23,690; J . H. Boks 
f23,640, J. Klaarenbeek f22.950, C J. Kantz 
f22,898. G. Prins f21,990, A. M. van Geeleo, 
Utrecht, f21,836; I), voo Munching, Harderwijk , 
f21.645; A. H. Noorman, Zwolle, f21,590; F. 
B. Kresen ea B. Wassiok, Arnhem, f 21,430; L. 
Meger, Zwolle, f21,195; L. Ruitenberg f 20,378, 
J. C. van Egbergeo f 19,925, G. Wassink f 19,723. 
De overigen te Amersfoort. 

Zandvoort, 15 Nov.: het bouwen vaa eea 
ziekenhuis; iugek. 12 bilj, als: H. J.GeilJac/n. 
firma Martens f8780; M. van Ommeren t 8705; 
H. London f8180, H. L. v. Zeijl f7794; J . 
Mieserus f7096; A. H. Siegers, Zandioort, f 6950; 
N. v. d. Vlerk f6948; J . Nonnekea en Corn. 
Rol f6941; A. en W. Groen, Zaodvoart, 16704; 
O. Schrikkema en F. Zwaan, idem, f6389; Th. 
Sn.it, Heemstede, f6327; N. T. Vosse, idem, 
f6139. De overigen te Haarlem. 

Enschede, 15 Nov.: het bonwen van een 
\vo mhui- voor dea heer W. Spiele op eea terrein 
gelegen aan dea Broekheuraer weg aldaar, 
onder beheer van den arch. R. vau der Woerd Hz.; 
iogek. 10 bilj., als: E. en H. Teutclink f4750, 
H. Hul-tijii en B. Groeliker f 4740, F. H. Wjjde
veld f4700, G J. Bos f4596, G. Doornkate 
t' 4560. I, Baersma f4510, Gebben eu Heerink 
f4500, J. Schildmeijer f4479, J. B. Heubach 
f4448, G J. Plateukainp f4440. Gegund. Allen 
te Enschede 

Haarlem, 15 Nov.: bet onderbond der 
duioen op het eiland Terschelling behoorende 
tot de zee«erken iu Noord-Holland gedurende 
1901, 1902 en 1903 bestek nu 19; i„uek. 19 bilj., 
als C. A. Bakker f8500 T. P. Bakker f8500, 
J. T. Moer f8316, C Moi Cz. f8150, J. C. 
Roggen f7970, A. J. Roos f7950, A. J Kuy
per f7638, A. D Doeksen f7500 ü. M. de 
Graaf f7480, fl. G. Bos 17340 J Kooyman 
f7180, C. J. Ros f7088, fl. C Lien»en f6995, 
G. J. Lieuwrn f6990, 0. K. D-kker f6837, 
A. C. Swart f6685, A. A. Bos Jr. f6647, C. 
fl. Doeksen f6639, M. Dsalder f6500. Allen 
te Terschelling. Raming f7200 per jaar. 

H e n g e l » , 16 Nor.: het bouwen eener fabriek 
voor den heer E R. Verkade. door de arch. Van 
der Goot eu Kruisweg; ioBek. 14 bilj., als: 
Gebr. K.siok f 11,800, B Leuveliok f9911, G. 
Huckriede, Enschede, f 7888; Gebr. Thomaaaou 
f 78011, v. d. Berg en Koleubrander I 7645, B. 
G. Markslag f7392, G. J. Biltmau f7320, W. 
A. Vóllink I 7 1 1 0 , G M. ff. d. Enck f7080, 
J. Nieuwen huis, Borne, f6955; L Foks f6910, 
J. Kleerebezem f6893, firma A. Groothengel 
f 6884. G. Ribberink f 6770. Gegand. De overigen 
te Hengelo. 

E P. DER BOER, 
Wollenfoppenstraat 3 9 , 

ROTTERDAM. 
Specialiteit in het vervaardigen van 

HEETE-LUGHT-BAKOVENS, 
Bekroond met den hoogstm Prijs en 

Gouden ea Zilveren Medaille AMSTER
D A M 1894, en Gouden Medaille D O R -
D B E C H T 1896. 

Bouwt ook OVENS met uitrijden
de n Imkvloer en Draaioven*. 

. w 1 T A V r F V D T T G z AdresvoorRedactieen Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's-Gravenhage 
REDACTEUR: t . V v .V A N O l . N I J l juz.Ao.resvooriwa*i 1,,., hewii-nummer daaronder 
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Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 

D E L O M B A R D T E A M S T E R D A M . 

O p de la.ilsle vergadering van het K o n i n k l i j k Oud-
heidkundig Genootschap wees een der leden op het ge
vaar, dat een der oudste wereldlijke gebouwen van 
Amsterdam dreigde, nu een gedeelte ervan voor de 
geneeskundige armverzorging zal worden ingericht 

Sedert is gebleken, dat de verbouwing niet veel om 
het l i i f zal hebïieii. D e voornamste gevels blijven in 
hun tuiden toestand. Alecn die in de Enge Lombard-
steeg zal een naar nieawe ramen krijgen, terwijl ook 
een balklaag gedeeltelijk verwijderd zal worden. V a n 
builen zal men dus niet veel verandering bespeuren, 
indien althans de nieuwe ramen zooveel mogelijk in 
den trant der oude worden gemaakt. 

Hel is goed dat men de Bank van Leening in haar 
ouden staat laat, want zij is inderdaad ccn der belang
wekkendste gebouwen van Amsterdam. In de zestien
de eeuw w i s het terrein, waarop de lombard nu staat, 
nog e e n sloot, die omstreeks 1545 gedempt werd, om
dat men de verbinding tusschen Rokin en N . - Z . Voor
burgwal met meer noodig achtte. Het gedeelte van den 
dus verkregen grond, tusschen Nes en Burgwal gele
gen, werd afgestaan aan de Huis/ittenrneesters de>-
Oude Zijde, die er een huis bouwden voor hun uitdee-
lmgen en tot berging van hun turf. 

ü e slpoK was niet breed geweest en, ofschoon men 
er slechts, een nauwe straat aan de noordzijde afnam, 
bleef hel bouwterrein toch smal. De lengte was echter 
tamelijk aanzienlijk. Met gebouw werd, zooals dat in 
die dagen steeds geschiedde, uiterst soliede gemaakt, 
hoofdzakelijk van gebakken steen, doch met omlijs
tingen van Bremersteen cm deuren en vensters, terwijl 
de laatsten ook steenen kruizen verkregen. E e n met 
kruiswclven gedekte kelder werd onder het geheele 
gebouw gemaakt. Boven den kelderingang werd gebei
teld, in gothische minuskels: int jaer o. heren 1550 

net den bouw een aanvang I Toen is dus, vermoedehjl 
I gemaakt. 

Dat de Gothische t radi t iën toen nog niet verlaten 
waren, bewijst de thans dicht gemetselde ingang aan 
de Nes, met de kleine nis ei naast, waarin waarschijn
l i jk tot 1578 ccn heiligenbeeld heeft gestaan. De om
lijst ing heeft hier een bepaald middeleeuwsch karak
ter ; ook de raamkruizen zijn in dien geest geprofi-
eerd. 

In hel begin der 17e eeuw koehl het stadsbestuur dit 
turfpakhuis van de Huis/ittenmeesters, cm het tot een 
Bank van Leening in te richten De herinnering hieraan 
wordt bewaard door een steen, aan de zijde van de Nes 
ingemetseld, die met een cartouche versierd is, waarin 
staat: A N . C I D D C X I V D E X X I X A P R I L G E 
S C H I E D E N H I E R D E E R S T E B E L E E N I N G H E . 

Waarin hel inrichten best;.an li 'eft , is niet met zeker
heid meer te zeggen, omdat later nog belangrijke ver
bouwingen werden ondernomen. Waarschijnl i jk heeft 
men het turfpakhuis me' ; ijn luj/.e verdiepingen en zijn 
zolders van zware balken in hoofdzaak gelaten, zooals 
het was, en alleen van een der balklagen een deel weg
gebroken, om, twee verdiepingen tot éen vereenigend, 
een zaa.1 te verkrijgen. A m den O.-Z. Voorburgwal, 
zuidwaarts van het turfpakhuis, maakte men een laag 
gebouWi dal door den stadssteenhouwer Hendr ik dc 
Keijser met twee van de fraaie poortjes, die als zi jn 
specialiteit mogen geulen, versierd werd. 

i n het midden der 17e eeuw werd andermaal een ver
grooting noodig. Het lage aanbouwsel van 1614 werd 
toen gesloopt, doch de poortjes werden behouden Het 
kleinste plaatste men in de Enge Loiabardstecg, waar 
het nog staat. De Keijser heeft, in het hoogveld, eeu 
relief aangebracht, waarop liet bedri jf van de bank is 
\ 1 
.crbeeld. Het onderschrift l u id t : 
T o t behulp voor den noodtdruftigen is hier gestelt 
D E B A N C K V A N L E E N I N G E voor een clcyn geit. 
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I Iet grootste poortje werd in den nieuwen vleugel 
gebruikt, die ongetwijfeld door Daniel Stalpaert is 
ontworpen en uitgevoerd. Deze aanbouw, niet zijn so
bere lijnen doch goede verhoudingen, is althans ge
heel in den geest van dezen stads-architect 

Het portiek van Dc Keijser, dat door Stalpaert met 
een raam en festoenen bekroond werd, is met het wa
pen van Amsterdam versierd. In het tympan is wel
licht beeldhouwwerk aanwezig, doch nu is het gevuld 
met oen zwart bont, waarop in gouden letters staat ge
schilderd : 

Hebt gij noch geld, noch goeel, gaa deev.e deur voorbij. 
Hebt gij het laatste en mist gij het eerste, kom bij mij 
Geef pand, ik geef u geld. Waarom zoude ik u borgen? 
O f is het niet genoeg, dat gij \ an 't mijnen teert 3 

Maar eyst gey u panel terug z o dient ge in tijds te 
zorgen, 

Dal mij mijn hoofdsom niet de renten weeleikeert. 
Zo help ik u en mij, en toon, aan d'onderzockers 
V i i n mijn geheymen, 't graf der eervergeten woekers. 

Naar dc spelling te ooideelen, me>et di t vers in de 
l8c eeuw daar geschilderd / ; jn ; de poëzie heeft echter 
een 17e eeuwsch karakter. 

Het gebouw heeft omstreeks 1650 bli jkbaar meer ver-
anrlering ondergaan, dan toen hel in 1(114 voor zi jn 
nieuwe bestemming werd ingericht. D e gevel langs de 
Lomiiardsteeg schijnt toen grootenelecls vernieuwd en 
van cle kozijnen, die men nog tegenwoordig ziet, voor
zien le wezen. Ook dc gevels aan de zijde van de bin
nenplaats moeten van Stalpaert zijn. 

V a n binnen bevat het gebouw slechts weinig, wat be
paald kunstwaarde heeft, zooals van een voormalig 
turfpakhuis ook niet anders kan worden verwacht. In 
liet gedeelte, door Stalpaert gebouwd, is de regenten 
kamer nog aanwezig, een ruim vertrek, dat echter door 
het moderne, in de bekende fletse tinten beschilderd 
plafond, dat er onlangs in is aangebracht, z i j n karak
ter verloren heelt. A l s de moer- en kinderbalken in het 
gezicht waren gebleven, zou de zaal beter voldoen. De 
wanden zijn met hooge kasten betimmerd, che vermoe
delijk oorspronkelijk groen met gotiel geschilderd wa
ren. Boven de deur ziet men een relief van stuc, voor
stellende een vrouwe borstbeeld, met aan de eene zijde 
een hoorn, waaruit muntstukken rollen, en aan de an 
dere de kostbaarheden, waarop geld voorgeschoten 
wordt. Deze versiering zal omstreeks 17C10 zijn ge
maakt. 

Dc neme verdiepingen en zolders zijn thans groeten-
deels leeg. Voorheen .verden alle panden van de hulp
banken hier bewaard. Sinds echter iedere hulpbank 
haat eigen bewaarplaats heeft, zijn de rekken en stel
lingen meest allen in onbruik. 

D e kap van het oudste gedeelte bestaat uit eiken
hout, da l zóó als 't bosch het opleverde is gebruikt. 
De kromme stijlen zijn hier nog werkelijk krom. E e n 
klok, door Francois en Pierre Ilemony in 1651 te Zut-
fen gegoten, hangt op cen der zolders. Z i j diende, om 
het personeel, dat er aan het werk was, te waarschu
wen, wanneer hot geroepen werd. 

De oorspronkelijke toppen van het oude gebouw be
slaan niet meer. Flet schijnt, dat in de 18e eeuw de 
tegenwoordige, die weinig kunstwaarde hebben, wer
den aangebracht. 

Het gebouw is nog hecht en sterk, en heeft geen 
restauratie van noode. Het verhaalt zi jn eigen geschie
denis, die wel waard is, vernomen te worden, omdat 
deze Bank van Lccn ing de eerste van ons land was. 
(Jok uit een oogpunt van bouwkunst beschouwd, is de 
„lommerd", zooals het volk haar noemt, uiterst belang
wekkend. 

N E W - Y O R K . 

In 1895 namen wij in ons blad een uitvoerige be
schrijving van het New-York dier dagen op. W i j leven 
snel hier in de Oude Wereld, maar in de Nieuwe zou 
men zeggen, dat het nog sneller gaat. Wie nu te New-
York komt, staal verbaasd over de groote veranderin
gen, die in betrekkelijk korten l i jd tot stand werden 
géb rach t 

De bouwwerken rijzen als reusachtige paddestoelen 
uit den grond. In 1895 bezat New-York nog slechts wei
nig van die zeer hooge kantoor paleizen, die men in 
de wandeling hemelkrabbers noemt. De „Oi l -Company 
en Welles Buildings" waren de eenige, die met de be
roemde reuzenwerken van Chicago konden wedijveren 
H u n stijl was een soort van Romaansch, en zij werden 
van roodachtig gele gebakken steen en terra cotta op
getrokken. 

Maar wie nu over zee nadert, ziet reeds uit de verte 
de talrijke hooge huizen, die voornamelijk in het zui
den dei stad werden gebouwd. New-York heeft een 
geheel ander silhouet gekregen, dan het voor eenige 
jaren vertoonde. De kerktorens zijn als het ware in het 
met gezonken ; slechts de huizen, waar geld verdiend 
wordt, vallen in het oog V a n de twee heeren, die, vo l 
gens dc Schrift, niet te gelijk gediend kunnen wor
den, heeft de Mammon het ongetwijfeld gewonnen. 

Misschien stelt op hel oogenblik, wat hel aantal der 
hemelkrabbers betreft, New-York Chicago in clen scha
duw. Doch wat dc architectonische behandeling aan
gaat, spant toch de Koningin van hel Westen blijkbaar 
de kroon. De New-Yorkschc au lntecten zijn tot dusver 
er niet in geslaagd, a.an de kantoorgebouwen een ar
tistiek karakter te geven 

Een gebouw van tien verdiepingen is in Europa 
reeds iets ongewoons. Doch het kantoor der „Farmers 
Loan and Trust Company", dat die hoogte heeft, wordt 
haast niet opgemerkt, ofschoon het boven zijn omge-
v ing toch heel wat uitsteekt De verdiepingen worden 
door lijsten in ongelijke groepen verdeeld. Tusschen 
dc vensters staan pijlers van zandsteen, onder de 
kroonlijst zijn bogen aangebracht, en het geheel draagt 
het karakter der 15e eeuwsche Florentijnsche Renaisv-
sance. Met di t al maakt echter het gebouw toch den in
druk, alsof een paar paleizen, als Petion op Ossa, op 
elkander zijn gestapeld. 

Twaa l f verdiepingen heeft het gebouw, dat de „New-
York L i f e Insurance Company" door de architecten 
Mac K i m , Meael en White, ciie de grootste zaak op ar
chitectonisch gebied in de stad bezitten, deed optrek
ken. N u zouden twaalf verdiepingen e>p zich zelf niets 
bijzonders zijn. ware het niet, dat de gevel, die zes-
en-twintig traveen telt, ook door zi jn lengte buitenge
wone afmetingen heeft. Zoo moeten er dan, aan de 
lange gevels, twaalf maal zes-en-twintig vakken voor
komen ; daar ieder vak twee vensters heeft, beloopt 
elus het aantal der kozijnen aan cen dier gevels ruim 
zeshónderd. De architecten hebben, wat nog a l begrij
pelijk is, met al die vensters geen raad geweten. Even
als de bouwmeester van de Amsterdamsche beurs heb
ben zij ze twee aan twee geschikt, met een zuiltje er 
tusschen, en alleen over dc bovenste hier en daar een 
boog gespannen. Sprongen zijn in deze gevels niet aan
wezig. Zoo kan men zich cen voorstelling van het ge
vaarte maken, als men zich drie Amsterciamsche beur
zen op elkander denkt. Daar de plattegrond ook te 
New-York een trapezium is, wordt de illusie dezer op
stapeling vrijwel volkomen. 

Maar de toren? hooren wij vragen. D i e heeft het 
New-Yorksche gebouw ook, doch anders dan het A m -
sterdamsche. U i t de smalle zijde rijst een vierkante 

verhevenheid met wijzerplaten, die door een wereld
bol, die giganten torschen, bekroond wordt. 

Het „Commercial Cable B u i l d i n g " telt een-en-twintig 
verdiepingen. Z i jn front heeft evenwel slechts v i j f tra
veeën en zoo maakt het uit de smalle straat, die er 
tegenover ligt, gezien, den indruk van een toren. D? 
bouwmeesters Hard ing en Gooch hebben beneden een 
soort van rustiek portiek gemaakt, van boven een paar 
zuilen en pilasters aangebracht en het geheel met een 
koepel bekroond. Maar de twaalf verdiepingen, die 
portiek en zuilen scheiden, zijn als het ware onge-
wenschte toevoegsels. Het schijnt, alsof een oorspron
kelijk niet onaardige gevel door een baldadige hand 
op een elastische stof wcrcl overgebracht en toen uit
gerekt. 

A l deze gebouwen zijn klem, vergeleken bij het „Park 
Row Office Bu i ld ing" met zi jn dertig verdiepingen. 
Het heeft negen traveen en dus veel van een toren. De 
architect die hier aan het werk was, volgde e-enzelfde 
systeem als de vorige. Maar hij voegde z i jn zes bene
denste verdiepingen tot een Weener-Ring-gevel te za-
men, deed daarop twintig verdiepingen van negen 
vierkante ramen volgen, en gebruikte de vier, die hij 
nog over had, om de ordonnantie van de Wreener H o f -

• musea le pas te brengen. N o g niet tevreden, eindigde 
hij met twee koepels. Zoolang het duurt kunnen nu de 
New-Yorkers er zich op beroemen, hel hoogste huis der 
wereid in hun stad te hebben. 

Ter plaatse waar vroeger Bamums Museum stond 
en de „New-York Hera ld" iiaar kantoren had, verrees J 
St. Pauls Bui ld ing . Het terrein is onregelmatig en ( 
slechts eloor een nauwe straat: en drie kleine huizen van 
het „Park Re>vv Office B u i l d i n g " gescheiden. De hemel 
krabbers staan dus hier aan het Post-Office Square a l 
zeer dicht bij elkander. Men vraagt zich af, wat het 
moet worden, als een onelcrnemende maatschappij de 
drie tusschen liggende hui/.en eens mocht koopen, en 
er o o k zulk een rcu/.engebouw sticht. De beide anderen 
zijn dan licht en lucht goeddeels kwijt 

De bouwmeester van St. Pauls B u i l d i n g moet in zi jn 
hart een vereerder van Pa l lad io zijn. Pilasters, zuilen, 
lijsten, alles naar de regelen der kunst, wilde hij niet 

-achterwege laten. V i j f verdiepingen bestemde hij tot 
cen rustiek basement, de zestien daarboven gebruikte 
hij twee aan twee, om zijn klassieke orden le pas te 
kunnen brengen. E n zoo ziet men acht maal dezelfde 
Korinthische orde boven elkander geplaatst. 

Z e l l s den grootsten bewonderaar van de klassieken 
moet iels dergelijks wat kras lijken. V o o r de drie ove
rige verdiepingen is, boven een mezzanino, de j o n i -
sche orde aangewend. 

Maar al deze versierselen treft men slechts aan op 
de drie zijden, die den hoek van Broadway en St. A n n -
Streel vormen. Het overige is behandeld, alsof niemand 
het zien zou, wat echter bij een zóó in het oogvallend 
gebouw wel wat a l le naïef gedacht mag heden. 

Hoe New-York er in de tejekomst: uit zal zien, kan 
men o p verschillende plaatsen reeds gissen. O p het 
punt waar Parkrow, Nassau street en Spruce street te 
zamen komen, is aan Pr int ing House Square een ge-
hecle verzameling van hooge huizen ontstaan. Tegen
over de Ci ty H a l l , die, in haar llaliaanschen vil la-st i j l 
haast kinderachtig l i jkt , verrees het gebouw van de 
„Wor ld" , welks vijftien verdieningen eloor een navol
g ing van den koepel der Invaliden bekroond worden. 
Dat 111 verbanel hiermede, ook het overige der gevels 
i n klassieken sti j l is behandeld, spreekt van zelf. D e 
bouwmeester heeft het zoo in weten te richten, dat bij 
niet meer dan vier orden boven elkander behoefde te 
zeiten. De gebouwen, die volgen en waar de „Sun" en 
het .Journal", hun kantoren hebben, z i jn maar laag. 

Doch dan komt de „Tribune" met cen huis van tien 
verdiepingen en cen loren daarop, dat in zi jn afwis-
e l i n^ van wit en rood aan de moderne Belgische ar

chitectuur van een vijftien jaar geleden herinnert. 
A a n de andere zijde van Spruce stre-ct vinden w i j . 

dan hel „American Tract Society Bui ld ing" , dat zich 
gunstig onderscheidt van de andere hemelkrabbers, 
omdat zijn bouwmeester.bij de omlijst ing en de schik
k ing van de vensters op d e drie-en-twintig verdiepin
gen naar wat afwisseling gestreefd heeft. Doch hoe 
verdienstelijk dit pogen was, geheel en al geslaagd 
mag het toch niet hceten. 

Meer smaak werd getoond bij het, aan de aneJere zijde 
van Nassau streel gelegen gebouw van de „New-York 
Times". De ontwerper behoefde hier „slechts" veer
tien verdiepingen te maken. Twee daarvan plaatst hij 
in een hoog dak, de overige deelde hij in groepen van 
ongelijke hoogte, waardoor een gewenschte afwisseling 
ontstond. Ofschoon Nassau sttect geen nauwe straat 
is, toont Z I J , tusschen twee gebouwen van zoo groote 
afmetingen, zeer smal. E n liet is niet te ontkennen dat 
de vertrekken, die op de straal uitzien, somber zijn, 
ook zelfs bij helder weer. 

A a n hel gedeelte van Park Row. dat zich van hier 
tot Bioadway uitstrekt, liggen het Park Row en St. 
Pauls Bui ld ing, zooelal nier. hier een opcenhooping van 
hemelkrabbers vind: 

Het gedeelte van Broadway, dat zuidwaarts loopt, 
is dc buurl, waar de /aken gedaan worden. Dal daar 
dus kantoren werden gebouwd, spreekt haast van zelf. 

Hel ..American Surety. Bu i ld ing" mei zijn een-en-
twint ig verdiepingen is wal zijn twee benedensteen 
drie bovenste verdiepingen lietreft, klassiek, terwijl dc 
zestien overige zonder eenige versiering gelaten wer
den. D i l gebouw heeft een zeer gunstige l igg ing bij 
W a l 1st re-et, warr de effecten verhandeld worden. Het 
„Empi re Bui ld ing" , da l twintig verdiepingen telt, is 
we! naar cen zei lde systeem ontworpen, doch is in zi jn 
details eer Berhjnsch, terwijl het vorige meer aan de 
Weener opvatting doet denken. 

E r zijn nog vele andere gebouwen van groote hoogte 
aan Broadway of de aangrenzenelc straten gebouwd, 
ills 't ..Washington Bui lding" , wat Bcrlijnsch, met cen 
mansarde dak, 't „ H o m e L i f e Bu i ld ing" , meer Fransch. 
met details en een Kap als van dc kasteden aan de 
Loire, het „ D u n Bu i ld ing" in den geest van de 18e eeuw 
behandeld, de National Bank of Commerce, zeer een
voudig gehouden U i t deze opsomming volgt, dat de 
New-Yorksche architecten bij het oplossen van geheel 
nieuwe vraagstukken, niets beters hebben weten te doen 
elan dc oude geijkte tommies toe te passen. E n hun 
geringe vindingri jkheid zal uit deze reusachtige ge
bouwen ock aan het 11 igcslaehl duideli jk blijken. 

Onder de zeldzame, meer geslaagde scheppingen 
mag het „Nctherlanel Iie">lel", dat op den hoek van 
F i f t h Avenue en F i f t y - N i n t h streel, waar het Central 
Park begint, gebouwd is, worden gerekend. D c ont
werper maakte zich van'de historische stijlen geheel los 
en paste de brecde vormen toe, waarmede te Chicago 
zulke echt moderne effecten zi jn bereikt. Het rustieke 
blokwerk en de rondboog spelen hier cen groote rol. 
Li;stei i werden slechts weinig gemaaki, en door een 
hoog dak is cen goede afsluit ing verkregen. In zijn ge
heel eloet d i t bouwwerk aan het Wit te H u i s le Rotter
dam denken, ofschoon de details cenigszins anders 
zijn. 

In denzelfden trant is de nieuwe vleugel, die onlangs 
aan hel Museum van Natuurlijke Historie, Manhat
tan square werd toegevoegd. Ë n ook dc huizen, die 
de New-Yorkschc geldmannen in dc buurt van River
side Drive lieten bouwen, vertoonen den Amerikaan-
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schen bouwstijl, die Richardson ten vader beeft, die 
zich te Chicago ontwikkelde, en die sedert onder her. 
etiket „nieuwe kunst" in Europa werd ingevoerd en 
\ele liefhebbers vond. 

R E S T A U R E E R E N . 
W i j hebben er in den laatsten t i jd dikwij ls op ge 

wezen, hoe onverantwoordelijk er met de oude gedenk
teekenen door de restaurator;; wordt omgesprongen. 

Omtrent de St. Janskerk te 's-Hertogcnbosch werd 
aan het Handelsblad het volgende géschreven: 

„Met de restauratic van onzen St. Jan is men in de 
laatste tijden zeer gevorderd, vooral in de oogen van 
liet publiek, omdat het tegenwoordige en laatste werk 
zeer in het oog springt. De schoone portiek aan de 
zijde der Paradeplaats is nu ook aan den zijkant /oo 
goed a-is gereed, en weldra zal men aan het alleroudste 
gedeelte, aan den westkant, beginnen, waar de aardige 
kapelletjes zijn, zoo schilderachtig tegen den grooten 
dom aangebouwd, door wier kleine gothische vensters 
met ruitjes in lood gevat, 's avonds het licht zoo fan
tastisch over het verlaten kerkhof kan schijnen. 

„Door een soort van tuintje, behoorendc bij het kerk
hof, komt men in die kapellen. Alles, is hier nog oud, 
zooals het eeuwen lang was, net Kerkhof, waar vroeger 
begraven werd, door een oud, hal l vermolmd hek om
geven. De ingang is van de onvermijdelijke doodskop
pen voorzien, gras en planten woekeren welig voort 
tusschen dc half vergane beelden en ornamenten van 
hei gebouw. Achter dat kerkhof staan geen nieuwer-
wetsche huizen, maar oude huisjes, schuren en werk
plaatsen, tol zelfs een boerderij toe. Daarbij kon het 
plaveisel wel uil den ti jd van den eersten bouw der 
kerk zijn. In een woord, alles is in staat om u naar 
lang vervlogen li jden terug te voeren. Het zou u niet 
\erwonderen, wanneer ge een processie van zingende 
monniken met hunne bruine pijen uit dat oude gebouw 
zaagt komen en iiet kerkhof overschrijden. 

„Weldra zal aan deze zijde ook een bedrijvige hand 
aan 't werk gaan, het. oude schilderachtige wegnemen 
om daarvoor nieuwe helwitte steen in de plaats te zet
ten. Sic transit gloria mundi ; alles waaraan het voor
geslacht met zooveel toewijding gewerkt heeft, wordt 
als ixnn weggeworpen in den een of anderen hoek !" 

De Bosschenaar ,die hier aan het woord is, ofschoon 
blijkbaar geen deskundige, voelt hoezeer men bezig is 
zijn hoofdkerk te schenden en tc bederven. H i j ziet, en 
terecht niet in, waarom alles, waaraan het voorgeslacht 
met zooveel toewijding gewerkt heeft als puin wegge
worpen moet worden, en door nieuwe helwitte steen ver
vangen. 

Doch wie in Den Bosch bekend is weet, dat critiek 
daar in slechte aarde valt, vooral wanneer zij op de 

hewijzen van de toewijding van het tegenwoordige ge
slacht. 

De juichtonen verstommen echter spoedig, en de wee
moedige stemming komt weer over onzen Bosschenaar. 
Dc restauratie afkeuren, omdat / i j de kerk mismaakt, 
durft hij niet. .Maar hij veroordeelt haar zijdelings, 
omdat zij zooveel menschen levens kost. „Bijna geen en
kele steenhouwer van de kerk", zegt de correspondent, 
„wordt oud, zelfs de krachtigste lieden beginnen er na 
eenigen tijd vervallen uit te zien, en wanneer dan de 
gevreesde teekenen zich vertoonen, is het te laat om te-
rgu te treden." Dit noemt hij „het tragische bij deze 
zaak". 

Za l zijn stem weerklank -.inden? Z a l men, in naam 
der menschelijkheid, cle fabricage der nieuwe oudheden 
staken? W e l niemand zal dit gelooven. 

De St. Janskerk en haar restauratie, die ten gevolge 
had den verkoop van haar oxaa!, ga i Victor de Stuers, 
nu haast dertig jaar geleden, aanleiding tot het schrij
ven van „Hol l and cp zijn Smalst". 

De breedte van Ho l l and , toen van 1 Jmuiden tot V e l -
sen strekkend, is nu tot Schellingwoude toegenomen. 
Daar zijn wel menschen, die meenen, dat op het gebied 
van oudheidkunde en liefde daarvoor, sinds 1874 even
veel breedte is gewonnen. 

De t i jd zal echter weldra doen zien. dat de verbree
ding slechts schijn was. De dijk, waarmede dc invloed 
van den heer Dc Stuers en zijn aanhang dc golven der 
criliek nog keert, / a l niet a l t i jd in wezen blijven. Reeds 
werden er hier cn daar gaten in gesJagen, die slechts 
met dc uiterste inspanning konden worden gedicht. E n 
ais de dijkwerkers er met meer zijn, vindt de overstroo
ming plaats, en zal hel blijken, dat H o l l a n d nog smal
ler is geworden dan het was . 

In 
V R E D E M A N D E V R I E S . 

het nummer van 3 November maakte ;nige 

St. Janskerk betrekking heeft. De Bossche correspon
dent schrikt dan ook van zijn eigen stoutmoedigheid 
en, aanstonds bakzeil halend,, vervolgt hij in gansch 
anderen geest • 

„Al moge dit all.es soms pi jnl i jk aandoen, toch be
treuren wij de restauratie niet , integendeel, wij waar-
deeren ze hoog, ook al is haar hand niet al t i jd zacht cn 
al houdt zij soms van krasse maatregelen." 

Deze waardeering kan niet van harte gemeend zijn ; 
wie zal blij wezen, als hij ziet hoe iemand, die hem 
heei l ief is, door een ander met niet zachte hand en op 
krasse wijze mishandeld wordt? 

De schrijver poogt zich op tc winden, hij tracht zich 
wijs te maken, dat het gerestaureerde gedeelte „in den 
morgenzon glinstert, alsof men den Mi laan schen elom 
voor zich had." H i j doet moeite, het nieuwe ijzeren hek 
en de nieuwe eikenhouten deuren le doen doorgaan als 

opmerkingen naar aanleiding van het voornemen van 
het gemeentebestuur van Leeuwarden, om een nieuw 
aan te leggen straat ter eere van Vredeman dc Vries 
den naam te geven van Vredemanstraat 

Een mijner Fricsche vrienden had mij de Leeuwar
der Courant gestuurd en daarin was een verslag van 
het in den Gemeenteraad over de zaak gesprokene op
genomen. Daar las ik, woordelijk : „de Voorzitter deel
de mede, dat op de teekeningen aan een van de gepro
jecteerde straten dc naam is gegeven van Vredeman 
de Vriesstraat. Di t is gebeurd naar aanleiding van een 
verzoek van den Frieschen Bouwkring. Later is echter 
door den tegenwoordigen ( ik cursifcer) archivaris uit 
een deswege gehouden onderzoek gebleken, dat de 
naam Vredeman de Vries dient te worden vervangen 
door Vredeman." 

Ik heb toen uiteengezet, waarom ik het met dien ar
chivaris niet eens was ; de zetter gaf den meester, toen 
hij in 1605 zich nog Jean Vredeman Fr ison noemde, 
slechts acht-en-twintig jaar, ofschoon ik acht-en-zeven-
t ig had geschreven. E n mij was medegedeeld dat de 
tegenwoordige archivaris van Leeuwarden een dame is. 

Nu wordt mij uit Friesland bericht: 
„De naam Vredeman de Vries is gehandhaafd. O p 

een nader adres van „De Friesche Bouwkring" hebben 
burgemeester en wethouders den nieuwen (vrouwelijke) 
archivaris nog eens belast met een onderzoek dienaan
gaande en op grond daarvan is besloten den geheelen 
naam aan de straat tc geven. De mededeelingals zou
de de vrouwelijke archivaris zich aan de naamsbe-
snociing hebben schuldig gemaakt, eischt derhalve ver
betering, want het is haar voorganger, dc mannelijke 
archivaris „geweest" die in deze voorlichting gaf." 
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Di t bericht verheugt mij zeer, omdat nu dc Friezen 
hebben J r t o o n d op prijs te stellen, da l Hans Vrede
man, otsofoiin niet lang in hun land wonende, zich 
toch steeds de Wies bleef noemen. E n wanneer d<* 
vrouwelijke archivaris tot deze verblijdende uitkomst 
heeft medegewerkt, dan heeft zij / i ch niet. slechts eene 
goede Friezin getoond, elech ook aanspraak op onze 
hulde voor haar goeden raad. 

De verbetering, die verlangd wordt, geef ik gaarne 
Slechts merk ik op, dat, volgens de Leeuwarder Cou 
rant, de burgemeester ui tdrukkeli jk van den tegen
woordigen archivaris iveft gesproken. N u kan het 
zijn, dat de redenaar z i ' h vergiste of dat de verslag
gever hem verkeerd heeft verstaan. 

Hoe het zij , men mag deu Frieschen Bouwkring den 
lo f niet. onthouden, dat hij f l ink voor den Mie eeuw 
schen kunstenaar in de bres is gesprongen, die in zijn 
veelbewogen leven, dat in geen gunstig tijdperk \ iel, 
maar zelden cle wanrdcering ondervond, die hij ver
diende. 

V . W. W. 

PRIJSVRAGEN 
M O \ : : . M E A T . \ I . F . F O N T E I N I T . ' S - I J E K T O G E N Ü O S T H . 

O p blad/ . 333 van dezen jaargang deelden wij de 
motto's mede van de lien antwoorden, ingekomen op 
de door het gemexnlcbestur.r van 's•Hértogenbosch uit
geschreven prijsvraag voor een monumentale fontein 
waarvan het programma op blad/.. 14S voorkomt. 

De jury kende den eersten pnjs toe aan de hh. Hen
ri en Oscar Leeuw te Nijmegen. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 
AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering van Woensdag 14 November 1900. 
Na het behandelen der ingekomen stokken, waaruit onder anderen 

bleek, dat weer drie nieuwe leden werden voorgedragen, werd 
een voorstel tot deelname aan het „Technisch Leesmuseum'alhier 
behandeld, nadat eerst omtrent doel en streven van deze Ver
eeniging de noodigo inlichtingen waren verschaft. Het voorstel, 
waarbij men zou trachten do tc betalen contributie te regelen 
naar het aantal deelnemers, kon de goedkeuring niet wegdragen. 
Enkelen wilden die gelden besteden tot uitbreiding van eigen 
bibliotheek en leeskring, terwijl ten slotte werd besloten bij het 
bestuur de voorwaarden te vernemen waaronder de geheele af
deeling aan het leesmuseum kan deelnemen. 

Hierna werd het concept-reglement van do op tc richten voor
schotbank behandeld en, behoudens enkele kleine wijzigingen, 
goedgekeurd. 

VEREENIGING ,DE FRIESCHE BOUWKRING" TE 
L E E r WARDEN. 

Vergadering van 22 November 1900. 
De Voorzitter opent de vrij talrijk bezochto vergadering waarna 

de notulen werden gelezen en goedgekeurd. Behalve eenige zaken 
van huishoudclijkcn aard deelde de Voorzitter mede dat gunstig 
bericht is ingekomen op een adres der Veroeniging aan Burg. eu 
Weth. dezer gemeente, waarin was verzocht om den straatnaam 
Vredeman de VrieB onveranderd te behouden. Aan het adres waren 
toegevoegd de meoningen van de heeren Weissman, Peters en 
t'rcderiks en is naar aanleiding daarvan en ingevolge een inge
steld onderzoek van den tegenwoordigen archivaris besloten den 
naam Vredeman de Vries te handhaven. Dit boricht werd onder 
applaus der aanwezigen vernomen. 

Na ballotage over een nieuw lid, die met algemeene stemmen 
werd aangenomen, gaf de Voorzitter het woord aan den heer D. 
B. Kalma, die voor dezen avond op zich had genomen de volgende 
vraag in te leiden: „Kan het metselen ook onderwezen worden 
aan Ambachtsscholen'?" Na een inleidend woord deed do spreker 
eene beschouwing over het metselvak in 't algemeen en de wjjze 
van opleiding, die thans meer speciaal in Friesland gevolgd wordt, 
voorafgaan en stelde daarbij op den voorgrond dat de metselaar 
in den laatsten tijd in veel gunstiger omstandigheden verkeert 
dan vroeger, omdat werkloosheid bij don winter bijna niet meer 
voorkomt. 

In Friesland en in gedeelten van andere provinciën behoort het 
timmer- en metselvak bij olkaar, en hot ie eigenaardig dat velen 
der beste metselaars alhier afkomstig zijn van het platteland, die 
vroeger het timmervak als hun hoofdvak beoefenden en schrijft 

dit toe aan de omstandigheid, dat do metselaar-timmerman eene 
andere opleiding heeft genoten dan de metselaar van beroep. 
Laatstgenoemden worden hoofdzakelijk gerecruteerd uit opper
lieden , die in den regel zeer weinig onderwjjs hebben genoten en 
mnatschappeliik op een peil staan, dat niet bjjzonder uitblinkt. 

Duar vele jongelieden van het platteland ook hunne opleiding 
aan de ambachtsschool ontvangen, hebben deze in don regel 
weinig lust om, wanneer ze in de practjjk komen, ook nog het 
metselen te leeren, zoodat het bestaan der ambachtsscholen, hoo 
nuttig ook, de vorming van metselaars niet in do hand werkt. 

Hoewel volkomen onbekend met do inrichting en r e g e l i n g van 
het onderwijs aan ambachtsscholeu, waagt spreker bot toch de 
stelling te verdedigen, dat opleiding voor metselaar zeer goed aan 
een ambachtsschool kan geschieden, dut die school eigenljjk daar
voor de aangewezen plaats is en zoo niet betere, dan toch even 
goede resultaten zal opleveren dan andere vakken, die reeds aan 
die scholen worden onderwezen. 

Ik stel mij voor. zegt spreker, dat de noodigo ruimto aanwezig 
is, nl. buitenshuis, dan komt het zoo na mogelijk bij do werke
lijkheid. Een regenbui kan volstrekt geen kwaad, omdat dan 
meteen kan onderwezen worden de noodige voorziening te treffen 
voor beveiliging op metselwerk. 

Een bezwaar zou kunnen worden aangevoerd, dat de materialen 
voor 't onderwjjs te hoog zjjn, doch wanneer de meermalen ge
bruikte K t e e n c n later worden verkocht, dan ziju deze voorbinne-
muren ol achterlagen toch wel voor eenen behoorlijken prijs weer 
ven de hand te doen. 

Met dc specie is dit eenigszins moeilijker en stelt d c sproker 
zich voor dit te doen mot zand of aoder goedkoop materiaal. 
Oehcel volgens do werkelijkheid zou dan een muur met kozijnen 
encluis gemetseld moeten worden, zooals die op do verschillende 
m a D i e r e n i n dc practijk voorkomen; do metsolspeeiünbcreiding, do 
materialen, steigers enz. vinden dnn aanleiding tot ruime be
spreking. 

Nn eene driejarige cursus te hebben doorloopcn zou do metse
l a a r niet zooals' nu In velo gevallen eene machine zijn, maar vol
gens sprekers mecning de vraag naar metselaars, opgeloid aan 
Ambachtsschool, grooter zjjn d a n van timmerlieden, ververs ol 
smeden. • 

Op het gesprokeno volgde een zeer geanimeerde discussie, 
waaraan bijna a'lo l e d e n deel nomen; allen waren bet met den 
spreker eens dat het metselvak evengoed aanspraak had om op 
de Ambachtsschool onderwezen te worden dan andere vakken; 
door den heer Jansen w e r d er op gewezen dat het gebruik van 
specie geen bezwaren in den weg legde omdat daarvoor klei ge
bruikt kon worden. Ten s l o t t o w e r d do volgende motie, door den 
heer Jansen voorgesteld, niet algemeene stemmen aangenomen 
luidende: De Vereeniging „De FrieBcbe Bouwkring" spreekt de 
wenschelijkheid uit, dat uan Ambachtsscholen raast andere vak
ken ook het metselen worde ouderwezeD. 

AlsDii stelde de Voorzitter aan de orde eenigo in dojnm ge
vonden vragen, waarvan de h e e r e n Scboltens, Keizer en Keddoma 
dc beantwoording op z i c h hadden genomen; d o aandacht werd 
daarna gevestigd op h e t tentoongestelde plaatwerk „Denkmaler 
Deutschen Renaissance", daartoe welwillend op verzoek vuri den 
Secretaris door het bestuur der ambachtsschool afgestaan en einde
lijk op proeven van zoogenaamd „Trockenstuc" van do gips-orne-
mentenfabiiek te Venlo, toegelicht door den heer C. v. Duijsen. 

Niets meer aan dc orde zij do, werd cle vergadering onder de 
gowouo dankbetuigingen gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'a-GnAVENHAGE. Aan Mojnff. Georginc Schwartze, to Amsterdam, 

is opsrcdnifren het vervaardigen van een borstbeeld van Z. II. Prins 
Hendrik v a n Mecklenburar, nis pendant v a n de vroeger door haar 
vervaardigde buste van II. M. do Koningin. 

- Jozef Israels zal, op vorzoek van deu hoer Hidde Nijlnnd, 
te Dordrecht, ten behoeve van diens Trnimvaal-iniiseum, het 
portret van Paul Kruger schilderen. Hij doet dat mot zooveel 
geestdrift, dat hij, naar het llaagscho „Dbld" meldt, vorzocht 
hooft 't geheel belangeloos te mogen doen cn zoll's de lijst voor 
zijne rekoning te nemen. Ook wil hij het portret van den heer 
Nijlaud schilderen. 

A M S T E R D A M . De ontwerpen vervaardigd ter mededinging 1>Ü den 
wedstrijd i n de schoone bouwkunst, die dit jaar in het gebouw 
der Rijks Academie van Beeldende Kunsten is gohoudon, zullen 
kosteloos aldaar ter bezichtiging worden gesteld van 25 dezer 
tot en met 2 December. (Stct.) 

— Hot bostuur dor Maatschappij tot bovordering der Bouwkunst 
heeft bepaald dat op 18 februari on drio volgende dagen alhier 
woderom een examen znl worden afgenomen tot het verkrijgen 
van het diploma van bouwkundig op'.icbter, door genoemde Maat
schappij ingesteld. Het examen-programma is aan het bureau der 
Maatschappij verkrijgbaar. 

HAARLEM. Vrijdag 10 dezer zetto do heer 11. L. Boersma, directeur 
der Ambachtsschool te 's-Öravonhage en secretaris der Vereeniging 
tot voredeling van het ambacht, iu een bijeenkomst van daartoo 
genoodigdu bestuursleden van vakvoreenigingen en verdere be
langstellenden, het doe-1 der Veroeniging nog uens uiteen. Onder 
do middelen om het tc bereiken neemt eene voornamo plaats in 
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Let openen der gelegenheid tot proefaflegging in het ambacht, 
met toekenning bjj welslagen, aan de candidaten. van de graden 
„gezel" en „meester". Het eerstvolgend examen zal plaats hebben 
te Haarlem, ten overstaan eeccr commissie van deskundigen, waar
van de leden — zelf mannen van het vak — zullen worden ge
kozen, in verband met de vakken, waarin de zich aan te melden 
candidaten, proeven van bekwaamheid wenscben af te leggen. 
Hierdoor immers verkrijgt men een waarborg, dat de examen
commissie er inderdaad eene zjjn zal, bestaande uit deskundigen. 
De heer Roersma wekte de vakvereenigingen op, zich bjj de ver
eeniging aan te sluiten en sprak de verwachting uit, dat de 
Regeering evenals ten vorige jare do vereeniging met eene subsidie 
zal steunen. 

— De heeren Kuiper en Key, architecten te 's-Gravenhage1 

exploitanten van het uitgestrekt bouwterrein „Uosch en Vaart" 
te Heemstede, aan de grens der gemeente Haarlem, hebben oen 
prijs van / 5000 uitgeloofd voor den architect, die den fraaisten 
gevel bouwt aan een der drie daarvoor aangewezen stiaatwegen, 
waaraan in bet geheel ongeveer 70 perceelen kunnen worden 
gebouwd. Ken jury ter beoordeeling zal benoemd worden. 

EINDHOVEN. De Gemeenteraad heeft aan de Vereeniging „Am-
bschtsonderwijs" een subsidie verleend van / 1300 voor de op
richting van een ambachtsschool, cn een subsidie van t 700 ter 
tegemoetkoming in de kosten voor,het eerste schooljaar Oct. 
11100—Oct. 1901. 

1'en voorstel van ccn der raadsleden om de ambachtsschool 
van gemeentewege op te richten, werd verworpen met 6 tegen 
2 stemmen. 

H K E H K N V K E X . Maandag j.1. werd op het kerkhol te Terband het 
stoffelijk overschot vau 'den heer 8. Hamolink aan den schoot 
der aarde toevertrouwd. De belangstelling was zéér groot; de 
lijkkist was onder kransen bedolven. Aau de groeve werd het 
eerBt het woord gevoerd door den heer Krdbrink , die den heer 
Ilamelink huldigde als den onvermoeiden strijder voor de belan
gen der Nederlandsche Tramweg-maatschappjj, den knodigen 
directeur. Daarna sprak de beer Gooien, me hulde en dunk 
bracht voor het vele, dat de heer 11. bad gewrocht ter verbete
ring van liet verkeer in friesland. De heer Onderwater, inspecteur 
der Nederlandsche Tramweg-maatschappjj, vertolkte do gevoelens 
van het personeel; de chef van het station Witmarsum on een 
der werklieden uitten daarna nog een woord van hulde aan don 
overleden humanen chef. 

De heer C. Hamelink — de eenige zoon —sprak, diep geroerd, 
namens de familie oen woord van dank voor de belangstelling 
zijne vader bewezen. 

Yi.i.ssiN(,i:.\. Door de Koninklijke Maatschappij „Do Schelde" is 
aan de (ludiioidskamer de gedenkpenning iu zilver geschonken, 
bij gelegeuheid van het 25-jarig bestaan dier maatschappij aau 
haren stichter, don heer Arie Smit, opgedragen. 

P E R S O N A M A. 
— Bjj den AVaterstant in Nederl.-Indië is: 
oervol ontslagen uit zijne betrekking de bij de worken en 

opnemingen aan de rivier do Solo geplaatste en bij zijn corps ü 
la suite gevoerde ingenieur 2e kl. J. F. Kruimel; 
,_tjjdelijk gesteld ter beschikking van deu directeur der bur-
gerljjke openbare werken, teneinde dienst te doen als ingenieur 
2e kl., de ambtenaar op wachtgeld J. P. Kruimel voornoemd; 

tijdelgk belast met de waarneming der betrekking van tol-
meester by de sluis to Goebeng (Soeraba.ja), H. F. Th. lioesch. 
gewezen assistent-opzichter over do sluis, kunst-en waterwerken 
in de residentie Soerabaja, thans belast met de waarneming der 
betrekking van opzichter iie kl; 

overgeplaatst naar de residentie Hanjoemas, de opzichter 
3e kl. <J. Ilollestelle; 

toegevoegd am den chef der do waterstaatsaldeeling, de 

ambtenaar op nonactiviteit ter beschikking, H. van Geldoren, 
laatst irgenieur 2e kl ; aai den chef der 3e waterstaatsafdeeling, 
iu het belang der verbetering van de bevloeiing door de Manggis-
leiding (Magelang, residentie Kedoe), de opzichter le kl. H. la 
Fontaine; aan den chef der 5e waterstaatsafdeelirg*, in het belang 
der verbetering van de bevloeiing door de Molek-leiding Malang, 
residentie Pasoeroean), de opzichter 8e kl. J. A. Kleian; 

bepaald dat de opzichter le kl. J. D. A. Poth bg de irrigatie-
afdeeling Rrantas geplaatst blijft; 

ben oemd tot opzichter 3e kl. ei toegevoegd aan den chef 
der irrigatieafdeeling Serajoe, roet Poerworedjo als standplaats, 
de ambtenaar op nonactiviteit E van der Volde; 

toegevoega aan den cbef der 2e waterstaatsafdeeling in het 
belang der verbetering van de bevloeiing en don waterafvoer in 
de reeidentiën Tegal eu Pekalongan, de ambtenaar op wachtgeld, 
dienstdoende ingenieur 2e kl. J . 1'. Kruimel. 

— Bjj de explotatie der Staatsspoorwegen op Java: 
benoemd tot ondcropzichter 2e kl de tgdeljjk e onderopzichter 

2e kl. H . A. Lang; 
onts lagen op verzoek, wegens ziekte, eervol uit zijne be

trekking, de onderopzichter 2e kl. Ch, A. Blancy Davidson. 
— Burg. en Weth. van Leeuwarden benoemden tot klerk aan 

bet bureau der gemeentewerken T. E- Bouma, ambtenaar ter 
secretarie te Alkmaar. 

— Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
zijn benoemd tot adspirant-adjunct-ingenieurs de heeren H. Kriens, 
.1. H. Kremer en R. P. van Alphen. 

— Voor het tijdvak van 1 December tot en met 31 Januari 
1901 is benoemd tot assistent voor de waterbouwkunde aan de 
Polytechnische School te Delft J. J . Vermeulen, civiel-ingenieur 
te Delft. (St.-Ct.) 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Directeur, tevens loeraar in rechtlijnig teekenon aan de 

in 1901 te Amersfoort ia werking te stellen amoachtsschool. Jaar
wedde ƒ2000. Met opgave van referentiën zich schriftelijk aan te 
melden vóéir 1 December bij den secretaris Mr. J . C. H Prikken. 
(Zie advert, in no. 45. ) 

D I E N S T A A N B I E D I N G E N . 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden, ten gerieve van 

hare geabonneerden, tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belas', zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een praktisch timmerman, 25 jaar oud, als opzichter-detaillist 
werkzaam geweest, zoekt plaatsing voor deu tjja van drie of vier 
maanden. Beste getuigen ten dienste. Salaris / 45 of / 50. Brieven 
franco: letters I! J A, aan het Bureau dezer Courant. (1) 

I N F O R M A T I E - B U R E A U D E R T E C H N I S C H E V A K V E R E E N I G I N G , 

M A R N I X S T R A A T 360 , A M S T E R D A M . 

1 Bouwk. teek., 22 j . , ongeh., / 70. 
1 Bouwk. opz., 52 j . , geh., ± ƒ 1 1 5 . 
8 Opz.-teek., 20, 24, 24, 24, 27 en 34 j . , engeh., 

/ 7 0 , f75> ' 8 o - / 8 o > ± / 7 5 e n / I O ° , 31 en 
32 j . , geh., / 100 en ƒ 9 0 it 1100. 

1 Opz.-onderb., 43 j . , geh., / 80. 
2 Opz.-uitvoerder, 54 en 34 j . , geh. / 100 ± ƒ 9 0 . 
1 Waterb.-opz., 25 j . , geh., / 70. 

2 Werkt.-electr., 23 en 29 j . , ongeh., / 70 en / 75. 
1 Electro-techn. teek., 27 j . , ongeh. 

Vervolg; der Aankondigingen. 
l l O M t K K D A i . . O Hecemker. ~~ 

Arnhem, te l i j uren. door burg. en weth., 
teu gemeentehuize : bestek No. 14, bet ierereu 
van verschillende materialen teu behoeve der ge
meente, lui. alle werkdagen tot en mtt 5 De
cember te 10 uren aan het bureau der gemeente
werken. \ZU adv. in dit no ) 

Vit l . l l iAt . . 7 December. 
Kotterdam, in het timmerhuis: de leverinS 

van ver- \11l.eude materialen teu behoeve der 
gemeente. (Zie advert, in dit no.) 

Vervolg der Uitslagen. 
Gouda, 15 Nor.: de lereriug, het vervoer 

en de opstelling vau 4 stalen Cornwall stoom
ketels, door dijkgraaf en heemraden vau den 
Zuidplaspolder; iugek 16 bilj., als: Goedkoop, 
Amsterdam, f 30,000; Wilton, Rotterdam, f 27,500; 
iijenoorJ, idem, 120,200; Jaeobs, Haarlem, 
f 23,70u; Mach. tabriek Kateudrecht, Rotterdam, 

I f 22,800; Ned. fabr. vau stoomwerktuigen enz., 
! Amsterdam, f22,500; Meuraing, idem, f 22,445; 
Ophuizeu, Nijmegen, 122,176; Nering Biî el, 

' Deventer, f 20,816; Herzog, Vijmegeu, I' 2(1,0J5; 
• Bokslag, Zwolle, f 20,090; Wiezeriak en Co., 
Nijmegeu, 119,204; Flamman, Gouda, f 19,000; 
Kon. Ned, Machinefabriek, Helmond, f 18,976; 

; Gebrs. Deprez, Tilburg, f 18,500; Machinefabriek 
Delfahaveu, Rotterdam, f 17,450. Met de laatste 
4 inschrijvers wordt nog onderhandeld. 

, Alkmaar, 19 Nov.: het bouwen van drie 
wjuahui/tii aan de Foreitusrtraat, door deu 

[architect C. J. Ojms; ingek. 20 bilj, als: J. 
;.Schreuder f6150, Ë. Kalvcrooer f 5999,8. Trasy-
uian f 6890, P. 'f. de Munk f 5S45, J . Dorre-
geest f 5766, A. de Munk f5748, J . Huiberi 
f6670, F. Hartog f5643, Th. Ph. v. d. Waal 
f5550, N. J . Opdam f5525, H. Bek f6500, 
H. Louw f5447, K. v. Dijk f5410, H.deRorsr 
f5399, G. Bias f6140. J. Balder f5116, C. 
v. Aldarlereld f 5100 , G. J. Dikkeboom f 4900, 
J. de Graat f4S8J, N. r. d. Voort f4879. 
'Gegund, Allen te Alkmaar. 

Enschede, 20 Nov.: het bouwen van \ 
woningen bg den Grouauscheaitraativeg te Lon-
neker, door den arch. J. H. C. Roeaiok; ingek. 
13 bilj.. al»:G.J. Boa f4369, Gebben en Heermk 
f 420j, G. Doorukate f 4130, H. J. Asreld f 3946, J. 
Schulenberg t'3879, J. Schildmeier f3843, J . 
Weener f3800, Gebr. de Herder f3690, J . W. 
Horstmaa f3649, H. Scholten Wz. f3629, J. 
Diphoorn f3590, Gerritsen en Ter Beek, Lon-
ueker, f3410; B. Morikate, Glauerbaek, f3278. 
De overigen te Enschede. 

OminelanderwUk, 20 Nor.: het bouwen 
vaa eea woonhuis, door deu arch. A. Woldendorp. 

Timmerwerk; ingek. 5 bilj., als: H. Hf uk, 
Muntendam, / 151a; 11. Frummel, Wildervaok, 
ƒ 1501); J. Kamminga, Veendam, f1463; Poit 
en Orereinder, idnu, /1438; G. Schreuder, 
Ommelanderwijk, /T415. 

Verfwerk; ingek. 3 bilj., als: L. voor in 't Holt, 
Ommelanderwjjk, ƒ78; J. Nieman, Zuidwending, 
/ 68; M. E. Kolkman, idem, ƒ 07.50. Aau da 
laagste inschrijvers it het werk gegund. 

Utrecht, 20 Nov., bestek nu. 834 : het maken 

van een gemetselde brug met ijzeren bovenbouw 
over den voorsten stroom in de gemeente Haren, 

. benevens het uitvoeren van eenige bijkomende 
werken, door de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen; ingek. 9 bilj., als: 1'. 
Smulders, Oisterwijk, f2840; H. Willem», id., 
f 277C; A. C. Korteweg, Breda, f2687; C. Blij-
levens, Made, f2600: J. Schonk, Oisterwijk, 
f2300; D. J. Boks, Amersfoort, f2080; P. H. 
Verstejjne, Oisterwijk, f1987; M. Drijvers, Hel-
voirt, f1918; de Tries Robbé en Co., Gorinchem, 
f 1825. 

Kotterdam, 20 Nov. - 1 bet bouwen van 
eene schoei aan de Oranjeboomstraat, en 2 het 
boawen van erne school aan den Katendrtcht-
schen l.agedijk, door burg. en weth. 

1, ingek. 34 bilj., als: ('. de Kanter, Breda, 
f49 600; W. P. Teeuwisse, den Haat, f48,900; 
L. J. Metz, Zalt-Bcmmel, f47,200; A. C. Michael, 
Aalburg, f47,200; J . van Ipenbnrg f 46,664; M. 
A. J . Taverne, den Haag. f 46,472; K. J Looven, 
Heokelom, f46,092; G. Effrich f45,870; T A. 
van Dongen Jzn. f45,831; Th. Blijlevens, Made, 
f 45,760; J. H. van Berghem Jzn., Waardenburg, 
f45,025; CA. Wimmers, Maassluis, f45,000; J.ran 
der Wal, Vlaardingen, f44,850; M. de Kloe, Maas
sluis. f44,800; Z. Gelen», Schoonhoven, f44,761; 
J. Mirande f41,470; I.. van Rossen, Maissluis, 
144,400; A. G. Sondermeijer f44.390; G. H. 
Kuijlenburg. Schoonhoven, f44,225; H. Lager
waard Dzn , f44,000; W. Monnee f 43,958; J. H. 
Nieuwenhuizen f43,900; D. v. Leeuwen f 43,800; 
H. J . Heiman en Zn. f43,730; J.' Kloet Over-
beke, f43,500; D. 'I'. Blanken, Bergambacht, 
f 43,446; A. Kol Kooihaalder f43,200; W. van 
Leeuwen Jr. f43,175; A. de Haan, den Haag, 
f42,980; S. A. Stolk f42,800; C. A. Zanini 
f42,376; G. Keij f42,200; Rotterd. Bouwers-
bond f40,694; W. Post f37,870. Nog niet gegund. 

2, ingek. 20 bilj., als: W. P . Teeuwisse, Den 
Haag, f47,100; M. A. J. Taverne, idem, f 45,400; 
W. de Boer Czn. f45,300, A Kruithof f 45,180, K. 
J . Looijen, Heukelom, f44,292; J. H. van Bergkem 
Waardenburg f43,980, J. de Kloe, Maassluis, 
f43,900; D. van Leeuwen f43,680, H. J. Heiman 
en Zoon 1'43,630, J. *an der Wal, Vlaardinjien, 
f43,400; A. G. Sondermeijer f43,31.1, Z. Ge-
lens, Schoonhoven, f43.261; G. H. Kuijlenburg, 
idem, f43,175; W. van Leeuwe: Jr f42,900, 
H. Lagerwaard f42,700, W. Monnee f42,691, 
Gebr. Dura f41,990, G Keij f41,990, D. T. 
Blanken, Bergambacht, f 41,912, J A. Stolk 
f41,900, J. van den Klshont, Scheveningen, 
f41,600; A. de Haan, Ten Haag, f41,570; A. 
Kos Koolhaalder f41,500, J. Kloet Overbeke, 
f40.800; Rott. Bouwersbond I' -10,0(0, N. A. 
Kruijt f36,650. De overigen te Rotterdam. Nog 
niet gegund. 

Boxtel, 21 Nov.: het maken van een woon
huis en stalling voor mej. G. van Dongen ; ingsk. 
4 bilj, als: F. vau Hees f1755, W. de Werd 
f 1509, A. v. d. Laar f1399, J. van Erp f 1387. 
Gegund. Allen te Bostel. 

'a-Gravenhage, 21 Nov., aaa het depar
tement van waterstaat: de opruiming van eene 
oerplaat in het vaarwater beneden Wyhe, tot 
voortzetting der verbetering van de rivier de 
IJssel, ingek. 3 bilj., als: L. Brand Dz., Giessen-
dam. f9777; J. P- de Groot, idem, f6300; P. 
W. Ophuysen, Nijmegen, f5989. Ram. f3850. 

NaH-vHii-«ji«'iit, 21 Nov.: het bouwen van 
eau woonhuis en magazijn voor den heer J. van 
Veen; ingek. 5 bilj., als: L. Heppe, Westdorpe, 
f 5435; wed. Pauwels f 4625; A. Meijer, Zelsaete, 
f 4600; A. Lippens f4015; E. Claeijsaens f 3985. 
De overigen te Sas-van-Gent 

'a-Gravenhage, 22 Nov.: het bouwen van 
een dubbele villa te Scheveningen; ingek. 4 bilj., 
als: J. H. Paardekooper /'S9,000, J. J. F. Schijf 
ƒ36,430, J. van deu Elshout, Scheveuingen, 
ƒ38,600; R. C. Hartman ƒ31,240. De overigen 
te 's-Gravenhage. 

Arnhem, 22 Nov., door burg. en weth.: 
het verlengen van den strekdam aan den rechter
oever van den Rijn, beneden den havenmond; 
ingek. 15 bilj. als: H. Boesewinkel, Brommen, i _ o o r n n „ m j 
f14,750; J. H. Hoijinck, Pannerden, f I2.4<i5; > ü 0 n o " ' " l 
J. M. Mnskens, Herwen en Aerdt, f 11,995; W. 
Arntz, Millingen, f 11,689; J. P. de Groot, Gitseu-
dam, f 10,800; T. van Haaften, Zaltbommel, 
f9999; W. van üsa, Osch eu J. Schippers, 
Nijnegen, f9983; L. Brand Dzn., Giesendain, 
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f9777; P. W. van Hattum, Zaltbommel, f9885; 
G. W. van Hezewijk, Nijmegen, f9264; O. A. 
Mol, Utrecht, f9200; H. van Anrooij Jr.,Nienwaal, 
f9000; J. L Strnikdalm, Nijmegen, f8887; J. 
H. van Hezewijk, Lobith, f 8090, F. K Terwindt, 
Pannerden, f7730. Iu beraad gehouden. 

'a-Gravenhage, 22 Nov., lo. bestek no. 
Hl het rioleeren en bestraten van een straat 
teu noorden van de Beek; ingek. 10 bilj., als: 
D. J. v. Riemsdijk, Dordrecht, f32,000; M A. 
J. Taverne f27 600, M. J . Ros f27 030, I). 
korteweg f 20,800, F. kleijn, Dordrecht en Z. 
v. Houweliugcii. Hardinksveld, 126 800; C. van 
Sluijrenberg. I.oo-laiuen, f26,300; J. Blok, 
's Gravendeel, f26,200; J de Bruijn f26,000, 
J. v. d. Elshout Gz„ Scheveningen, f 25,889; G. 
v. d. Elshout. idem, f25,848. 

2o. bestek no. 28: levering van kachels H. l i-
school Siadhouderslaan; ingek. 5 hilj., als: C 
Koop, Scheveningen, f 1698; J . J. Gnnberg 
f 1427.75, M Langezaal en Zn., Leiden, f 1357; 
G. Brummelknmp, idem, f1314. II; II. G. van 
Egraoad, idem, f 1299. 

3o. levering 'an trottoirbanden b*stek no 4; 
ingek. 9 bilj., als: J. J. Pelt, Rotterdam, f 2.75J; 
H. J. Bosman, idem, f2.73; H. J. S. li,nier' 
f272j, E. v. d. Wall, Rotterdam. f2 69j; M. 
Dnfrasne, Luik, f2.14 voor rechte banden en 
f2.68 voor boogvormige banden; Mij. tot ver
vaardiging en levering van bouwmaterialen, voor
heen de Erven H. Trip, Rotterdam en I treeht, 
f2.04!'; L. Goffin, l.uik, f2.64; J. B. Fetit, 
Breda, f2.62; G. Depla, Rotterdam, f2.574, 
alles per M'. band. 

do. levering van straatkeien bestek no. 2; 
ingek. 19 bilj. Laagste inschrijvers: voor perc. 1, 
Kloos m Van Limburgh, Kotterdam, f 142.50 
voor 1000 <,>iienastkeien; voor perc. 2, H J. 
Busman f 93.40 voor 1000 Luiksch- ot'Ourthe-
kcien; voor perc. 3, I., v. d. Wall f 07 voor 

1000 Lavakeien, en voor perc. 4, Mij. tot ver
vaardiging en levering van bouwmaterialen, voor
heen de Erven H. Trip Rotterdam en Utrecht, 
f 113 80 of f124 40 (volgens verschillende 
monsters) voor 1000 Atbsche keien. 

5o. bestek no. 3: levering van Waal- en Rijn
klinkers en van Ironbricks. Laagste inschrijvers 
p. 1000 stuks, getrokken grijze Waalklinkers, 
firma M. Mees Groningen, f 15.50; vlakke Rijn
klinkers, C Mijnliell' Az., Nieuwenburg, f 14.59; 
Ironbricks, Hi Huinck en A Imhofe, Rotter
dam, f99.40. De overigen te 's-Gravenhage. 

Middelburg, 23 Nov., aan het gebouw van 
het provincial bestuur van Zeeland: lo. het 
onderhond van de rijks/eeweringen en haven
werken te Vlissingen en 'te Veere, gedurende de 
jaren 1901, 1902 en 1903, in 2 perceelen. Laag
ste inschrijver voir perc. 1 J. de liree, lemen-
zen, f6890, voor pero 2 A A. de Wilde, Goes, 
f8900. R a a i . per jaar perc. 1 f7400, perc. 2 
f8800. 

2o. het onderhoud in 1901, 1902 en 1903 
van de havenwerken ti: Brijskens. Laagste in
schrijver F. Alonjé, Breskens, f5490. Raming 
f5000 per jaar. 

3o. het maken van een remmingswerk ter 
weerszijden v a a het westelijk landhoofd aan de 
Postbrug. behoorende tot de werken vau het 
kanaal door Zuid-Beveland Laagste inschrijver 
J. B. Hoek, Hansweert, f 1848. Ram. f2080. 

raDKDjHIdnGH. 
— Heerle-Wouw (N.-B) Da gemeente

raad alhier heeft besloten een kunstweg te leggen 
t a a Wouw, lan,;8 Wcmwsche Plantage, naar 
Huibergen. Dc kosten worden geraamd op ƒ60,000. 

— l.lniuideii. Het uitvoereu vau verschil
lende havenwerken is gegund aan den laagsteu 
inschrijver A. Prins Th /n . , te Sliedrecat v o o r 
ƒ 1,83*,0C0. Rsm. / 1,925,000. 

ADYERTENTIEN, 

Maatschrppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op DiiiHtlay den éden Iteeent-

ber 1900, des namiddags u-n 12 ure 
(locale tijd), aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in het Moreelse Park 
te Utrecht, van: 

BESTEK No. S36. 
Het maken vau eene wo

ning voor macliinisl en 
Htokcr op liet station 
L K ; I : . / , \ V A M \ V E . 

Begrooting ƒ 10600 . 
De besteding geschiedt volgent § 46 

van het bestek. 
Het bestfk ligt van den 19den 

November 1900 ter lezing aan het Cen
traalbureau in het Moreelse Park en 
aan het bureau van den Heer Sectie-
Ingenieur A. J. BUIS le Rotterdam en 
is op franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van ƒ I.OO. 
Inlichtingen worden gegeven aan het 

Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 278ten November 1900 ten 
10 ure voormiddag (West Europceschc 

ijd). 
TJTBECIIT, den!4den November 1900. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, 

A A N B E S T E D I N G . 
Op IHnsday den Uden Iteeem-

bee ÏOOO, des namiddags ten S are 
(locale tijd), aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, in het Moreelse Park 
te Utrecht, van: 

BESTEK No. 837. 
Met in a k e n van een ge

bouw vooi* liet beproe
ven van sleenkoleii, 
met «iaariBiiMlr in ver
band staande werken 
o|> hei statiou Zirofle. 
Begrootiiig ƒ8800. 

De besteding geschiedt volgens § 45 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 'Jlstcn Novem
ber 1900 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan het 
bureau van dpn Heer Sectie-Ingenieur 
K. DEN TEX te Zwolle en is op franco 
aanvraag (per brief) nar genoemd 
Centraalbureau (Dienst vau Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling 
van / l.OO. 
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 4den December 1900, 
ten 10 ure voormiddag (West Euro-
peeselte tijd). 

Utrecht, den ltiden NoTembor 1900. 
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Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, ̂  * * « . 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 150 De Bnyterkade, A M S T K l t l t A M , |Filiaal: 3 « Rokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor do Levering van <ompleete Badinrichtingen. — Privaat-Inlichtingen. — 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, Waschtatels, urinoirs enz. — V E R W A R M I N G ! en T K H T U A T I I . 
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prjjzen 

Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat 

N.H. ARCHITECTEN. 
Een net JONGMENSCH, 2"> jaar 

oud, viij van s t r r k e u dra i k praktiscn 
timmeren, ongeveer een jiar als 
OPKI4 II I llt-lsK I AIII.ISI 
werkzaam geweest, zoekt plaatsing voor 
den irjd van drie of vier maanden. 
Beste getuigen ten d'enste. Verlangd 
salaris ƒ45 of ƒ SO. Adres: letter 
G J A , l ? U ' c a u dezts. 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Gemeeute AHSHEM rul
len Donderdag ii December 
1BOO, 'Ü voorin idling s 11 \ . uur, iu 
het openbaar, ten Getneentehuite 

a a i i l i e ^ l e c l e n : 

BESTEK No. 14. 

liet leveren van MATE-
Itl tl.F.*: Steen. Kalk: 
Hout waren: Ijzerwa
ren, Koper, «in K. 
JL o o «I. «iJereedsehap-
pen: iia%- en Water» 
leidingartikelen: Verf
waren en (irlasruitcii: 
Borst clwarcii. Hoeken, 
Touw. Behangers- en 
Stoffeerders-a r t i k elen: 
Mauufaeturen en Klce-
dingstukken: llrogiwt-
artikclcn: diverse Ma
terialen eu Gereed
schappen, VOJJOIvoe
der, enx. 

Gegadigden worden opmerkzaam 
gemaakt, dat het bestek voor hen 
veel minder bezwarend is dan vorige 
bestekken. O. a. verbindt de Ge
meente zich van ieder artikel zekere 
in het bestek bepaalde hoeveel
heden aan te schaffen. 

Inlichtingen: alle werkdagen, toten 
met 5 December a. s., des voormid
dags van' 10— TJ uur, aan het bureau 
Gemeentewerken in de Kadestraat, 
alwaar do monsters en de teekeniogen 
ter inzage liggen; bestek met gezegeld 
inichrijvirgs biljet a ƒ 1.— tot dien 
dag verkrijgbaar aau het bureau Ge
meentewerken ten Gemeentehuize. 

ov 

Vrijdag 7 December 1900, 
IN HET 

Timmerhuis te Rotterdam, 
naar de L E V E . R I N G van : 

A. , Waal- en IJselstecn, 
Straatklinkers. Trot
toir I» a n d e ii. Kalk. 
ii r i it d . tiriiidzand , 
Dakpannen. Tegels, 
Kannen huizen, enz. iu 
2$ pereeeleu: 

It. Verlichting- en Verlo-
liën. Terpentijn, Verf
waren, ii las. Teer, IVk. 
Zeep. Kaarsen. Poets
en l.a i n p v II k a Io e n. 
Turf. Houtskool, e n z . 
in li» pereeeleu. en 

C. Lood. liOodenhiii / .ei i . 
%ink. Blik. «begoten 
IJ / . e r e n H t r m m t s y-
p li o u s. Hi raatberrie-
raiiden. Kolen kakken, 
Metalen Main- en Tap
kranen. Touwwerk, 
Hennep, Kim it van 
vlas. ISorsleliiiaker*-
werk. Sponsen. Molton 
Dweilen, Slrookdwri-
len. A f i i e v in d o e k e n, 
Baggcriicttcn. IS lok-
makersuerk. Bezems. 
Boenders. M a n d e n, 
•land. Zeemvellen, 
(•Sordijnliiiiiru. Kolen-
e u Kttlkxakken. Ketel
pakken (Jasen Broek), 
.Schoppen. Km nier». 
Spijkers. Schroeven.' 
Sloten. I Jy.er na r e n, 
e n / , , i n '.Ui pereeeleu. 

De voorwaarden liggen, op de ge
wone dagen en uren, in het Timmer
huis ter lezing en zijn, voor A, B en 
C afzonderlijk, tegen betaling van 25 
cents verkrijgbaar bij de Wed. P. VAN 
WAESBERGE & ZOON, Boekdrukkers 
aan den Houttuin No, 73, alwaar tevens 
de in te vullen gezegelde inschrijvings-
biljetten, tegen betaling van 22'/> cents 
per stuk, te bekomen zijn. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag :t December 

1900, dea namiddag! 2 nur, zal 
door de Architecterj-iDgenieurs A. W. 
WEI88MAN en P. H VAN NIPTRIK 
te Amsterdam in het Oranje Hêtel 
te Nijmegen openbaar worden 

aanbesteed: 
Het vergrooten van liet 

Oranje Hotel te Nij
megen. 

Bestek en teekeningen zijn te ver
krijgen a / 3.— per si el bij THIEME's 
B O E K H A N D E L , Groote Markt te 
Nijmegen. 

Inlichtingen worden gegeven door 
genoemde Arohitecten-Ingenieurs ten 
hunnen kantore, Plantage P a r k -
1 a a n 4, te Amsterdam en op Donder
dag 29 November 1900, des morgens 
ten 11 uur ter plaatse te Nijmegen. 
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van hout en van staal, in verschillende 
construction. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

W. 11. M. S< HOLTE, 
Fabrikant, Prinsengracht 316, ADSTEftDaH. 

Maatschappij totExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor rekening va* den N. O. L. S. 

Op Dinsdag den llden Decem
ber ÏOOO, des namiddags ten 2 ure 
(locale tijd) aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in het Moreelse Park 
te Utrecht van: 

B E S T E K No. 835. 
Het leggen van een tweede 

spoor itisseheii liet sta
tion Zwolle en llerlte, 
liet maken van kunst
werken, van erne tijde
lijke los- en laadplaats 
bij de Nieuwe Wete
ring, van een stapel
plaats by Hcrf te en het 
verrichten van bijko
mende werken. 

Begroot ing ƒ 23.1 OO. 
De besteding geschiedt volgens § 57 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 21 sten Novem

ber 1900 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan het 
bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
K. DEN TEX te Zwolle en ii op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd Cen
traalbureau (Dienst van Weg en Wer
ken) te bekomen tegen betaling van ƒ1» 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Iogenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 3d en December 1900, ten 
11 ure voormiddag (West Europecsche 
tijd). 

Utrecht, den 16den November 1900. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 
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D E P R I X D E R O M E . | De kleine Minister Heemskerk, met zijn vadermoor-
' ' . n 1 !ders. zijn blauwe oogen en bakkebaardjes, de directeur 

Toen wij het gebouw der Rijks-Academie van becl- | D e P o o r t e r I n c l / A ) U brecde armzwaai, de hoogleeraar 
. . . . dc tijden verande-dendc Kunsten te Amsterdam binnen wilden gaa; 

om de ontwerpen, ter gelegenheid van den „Prix de 
Rome" vervaardigd, in oogenschouw te nemen, kwam 
er een sleeperswagen voorbij, die aan alle zijden be
plakt was ine' veelkleurige papieren, waarop stond te 
lezen „kiest Treub". Doch waarom men hem kiezen 
moest, stond er niet bij. Ook de beoordeelaars van de 
ontwerpen eleden een keus, doch waarom zij die deden, 
bleek evenmin, daar een rapport van beoordccling niet 
was openbaar gemaakt. Men moet gelooven op gezag. 

Het klinket in de groote. academie-deur g ing open, 
en daar stonden wij weer op den bekenden geplavei 
elen klinkervloer, waar wij v i j f en-twintig jaar geleden 
zoo schuchter overheen gingen, om ons aan het toela
ting* -examen te onderwerpen. De lange en veelszins sta
tige figuur van Scheepmaker, die zoo graag voor een 
hoogleeraar werel aangezien, kwam echter niet meer uit 
zijn hokje. Een andere, minder indrukwekkende ge
stalte verscheen, nam ons regenscherm in ontvangst en 
gaf ons een nummer. Daai stond geen ander regen
scherm in den bak, en misschien had het nummer wel 
achterwege kunnen blijven. Doch een stormloopen naar 
de tentoonstellingszaal kon ieder oogenblik plaats vin

den. 
Weer gingen wij ele steile', smalle hoofdtrap op, die 

den deelnemers aan den „Prix dc Rome" cen weinig 
navolgenswaardig voorbeeld zal hebben geschenen, al 
is zij , in verloop van tijd, met afgietsels van de Fon
taine des Innocents, van Cirieksch en Romeinsch beeld
werk wal gezelliger geworden dan vroeger 

De gehoorzaal, waai de ontwerpen waren uitgestald, 
was bereikt. A l weder gingen einze gedachten een kwar l 
eeuw terug. De plechtigheid der opening van het nieu
we gebouw ging aan ons geestesoog voorbij. 

Allciié, blonel en blozend, 
ren en wij met hen. 

In dc zaal was neig een persoon die (jok, als leerling 
van . xllebé, de opening had medegemaakt. Nu is hij a l 
sinds jaren hoogleeraar aan de Academie. 

Rechts hing de eerste pnjs, l inks de tweede. Boven 
cie teekeningen, die de gouden eerepenning verwierven, 
was een copie naar Michelangelo's A d a m zichtbaar, heel 
wal frisscher van kleur dan het oorspronkelijke in de 
Sixtina. Hoeveel pijn ui de nekspieren moet deze „Pr ix 
de Rome" niet hebben uitgestaan, eer hij zijn figuur 
klaar bad ! 

Evenwel de bouwkunstenaars, die dh jaar om den 
onjs kampten, zullen hun rug (jok gevoeld hebben. 
Hoeden at voor de jongelingen, die zooveel arbeid in 
zoo weinig t i jd konden leveren! 

Is 'iet daarom verstandig geweest, elat zij aan den 
prijskamp hebben deelgenomen ' Dit wagen wij te be
twijfelen. Begunstigd te worden met een jaargeld van 
twaalf honderd gulden lijkt heel aardig. Doch op een 
bureau als teekenaar honderd gulden 's maands verdie 
nen, waartoe de twee kampioenen best in staat zijn, is 
leerzamer en nuttiger. Men kan slechts al smedende 
cen smid worden. 

Het tentoongestelde mag alleen als proeve van tce-
kenwerk beschouwd worden, en heeft als zoodanig ver
dienste. Wie van jongelieden, elen 30 Juni 1877, ja zelfs 
nog later geboren, recd> in 1900 een ernstig ontwerp 
voor een zoo monumentaal gebouw als cen Juslitie-pa-
leis verlangt, stelt een onbilli jken eisch. Wat maakten 
wij zelf op ons d r i e ë n t w i n t i g s t e jaar? 

De strijd g ing tusschen de Rotterdamsche Academie 
en de Polytechnische School te Delft . Rotterdam zege
vierde, een voldoening f tie Wij den wakkeren directeur 
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l l enr i Evers van harte gunnen. Het is wel eigenaardig, 
dat de eerste „Prix de Rome", die wij in Nederland 
kennen, uit Rotterdam moest komen, uit de stad, die 
in de kunst nooit iets van beteekenis leverde. 

Natuurl i jk ontbreekt het zoo jongen menschen als den 
prijikampers nog aan individualiteit. U i t hun werk 
spreken hun leermeesters. Rotterdam bl i jkt vooruit
strevend, Delft behoudend. Het werk, dat de zilveren 
eerepenning verwierf, had vijftien jaar geleden ge
maakt kunnen z' jn, maar dat waarmede dc eerste prijs 
werd behaald, is „up to date". Beide mededingers heb
ben hunne motieven in België gezocht ; tusschen Poe-
iaer en H a m kar ligt evenwel oen menschenleven. 
Daarom schijnt het met den tweeden prijs bekroonde 
ontwerp wat ouderwetsch, al zou het :hien voor u i l -
voering beter geschikt zijn dan het andere. 

Van dc plattegronden valt niet veel te zeggen. Num
mer een, die zijn lokalen om een groot kwadraat schik
te, gaf aan zijn plan duidelijke hoofdlijnen, doch 
maakte zich al te gemakkelijk van de eischen der prac-
tische bruikbaarheid af Nummer twee streefde naar 
ten meer geserreerd plan, doch verloor daarbij de 
groote lijnen wel wa,t te veel u i l het oog. Zoo heeft 
iedere oplossing de gebreken van haar deugden. 

Bij een prijsvraag als deze is evenwel de plattegrond 
van ondergeschikt belang. Ware di t anders, men iiad 
geen bekroning kunnen uitreiken; bij een werkelijke 
prijsvraag tenminste zouden deze beide ontwerpen niet 
veel kans hebben gehad. 

Dc opstanden zijn het des, die het meeste gewicht 
in dc schaal hebben gelegd. Die van het bekroonde plan 
zijn smakelijk n bruine inkt gelijnd-en met enkele ïich-
ie finten aangewasschen ; de perspectiefteekening is in 
kleuren behandeld. De vervaardiger van het andere 
ontwerp gaf aan wasschen in grijsbruine tinten, zooals 
dit een twintig jaar geleden in het buitenland veel ge
beurde, de voorkeur. 

Reeds mcikten vvi| op, dat nummer een er naar 
stro icie, om modern le zijn. De strengheid, die aan een 
tempel der gerechtigheid voegt, vond hij in den Berla-
giaanschen trant, die slechts muren met galen toelaat, 
terug. Doch niet tevreden met zoo groote soberheid, en 
heseffende, dat men hem die wel eens ais armoede van 
geest zou kunnen toerekenen, diende hij het gerecht 
voor met de pikante saus. waarvan de hedendaagsche 
Brusselaars het recept hebben. E n zich ten slotte zijn 
Faust herinnerend .-

aus. „Ein leder sueht sich endlich selbst was _ 
Wer vielcs bringt, wird manchem etwas bringen 
l nd jeder geht zufrieden aus dem Haus." 

zorgde hij nog voor wat hooge Rijks-musetini-daken, 
wat middeleeuwsche geweif constructie, wat Fransche 
motieven (een snuifje, zou het keukenboek zeggen) en 
zijn schotel was klaar. De ossetong ligt in de bruine 
madera-saus, de balletjes en de champignons en de 
ragout is wel naar den smaak der gasten'. 

Zu lk een vaardig kok was, nuinroer twee niet. H i j 
maakte een eenvoudigen burgerpot gereed en ontleen
de zi jn grondstoffen aan wat door vroegere generaties 
met zorg ingemaakt was. Bi j hem geen saus, geen 
champignons. H i j stampte de snijboonèn met de aard
appelen door elkander, en voegde er rookworst bij. 
Zu lk een gerecht mag ren Hollander wel, en het zal 
met aan bezoekers ontbreken, die het beven het andere 
verkiezen Maar terwijl de doorgestoofde pot op den 
dagehjksclien disch der practijk niet misstaat, was het 
loch niet goed gezien er op het fesf.jn, waartoe de „Pr ix 
de Rome" als van zelf aanleiding gaf, mee aan té ko
men. . 

De ondervinding, met den „Prix de Rome" tc Parijs 
ongedaan, is niet van dien aard, dat men zich aan voor
spellingen omtrent de toekomst der beide jongelieden 
zou mogen wagen. D c meeste Fransche prijswinners 
hebben in hun later leven zich zoo weinig onderschei
den, dat hun namen aan de vergetelheid ; i j n pnjs ge
geven. Daarom wekt 'net te Parijs a l t i jd groote verba
zing, wanneer een „Prix de Rome" wezenlijk talent 
bli jkt te hebben. Een dei zeldzame voorbeelden hier
van was Charles Gamier. 

Moesten wij den ptijswinner ecu raad geven, dan 
zouden wij hem zeggen, tevreden te z. jn met de behaal
de ee repenning, le bedanken voor de twaalf honderd 
gulden 's jaars, z i jn besten ti jd niet met onvruchtbaar 
zwerven in het buitenland te vermorsen, maar zoo gauw 
mogelijk de practijk in te gaan, om wezenlijk iets te 
worden. H i j zal dien raad echter niet opvolgen, en zich 
dat later beklagen. 

De jongeling, die de zilveren eerepenning verwierf, 
verkeert in beter omstandigeden. Geen koninkl i jke 
gunst dwingt hem tot een onvruchtbare Odyssee. De 
practijk, waarheen zijn aanleg hem reeds ieidt. staat 
voor hem open. E n het zou ons niet verbazen, wanneer, 
ter slotte, hij een beter architect werd dan zijn mede
dinger, of wanneer er in zijn leven eens een ti jd komt, 
dat hij dankbaar is, den „Prix de Rome" niet te heb
ben \ erworven. 

N a het bovenstaande zal men het begrijpelijk vin
den, dat wij er niet om zullen treuren, wanneer deze 
prijskamp de eerste en tevens de laatste mocht zijn. De 
Rijks-Academie voor Beeldende Kunsten, die overigens 
de bouwkunst negeert, doet met zulke prijsvragen, 
waartoe een verouderde wet haar verplicht, geen nut 
In het gunstigste geval kan zij er een jongeling slechts 
door over het paard tillen. F.n va t er van zulke over 
het paard getildeh later is geworden, is te droevig, dan 
dat de Academie er niets van zou hebben vernomen. 

S C H E I D S R E C H T E R ! - 1 J K E B E S L 1 S S I N G . 
De afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen 

Aannemersbond heeft aan de ingenieurs en architecten 
der hoofdstad een rondschrijven gezonden 

Zi j zegt daarin, dat bij haar klachten zi jn ingeko
men van haar leden over bestekken, waarin v e l de A l 
gemeene Voorschriften van 1895 verbindend waren 
verklaard, maar scheidsrechterlijke uitspraak niet bij 
alle geschillen kon worden gevorderd. 

De afdeeling zegt dan : „Daa r de opneming van die 
bepaling in de bestekken door het gemeentebestuur en 
verreweg het meerendeel uwer bier-ter-stede werd in 
toepassing gebracht en gehandhaafd, valt het zeer te 
betreuren, dat nog door enkelen uwer aan dezen alles
zins bi l l i jken wensch niet wordt tegemoet gekomen." 
De bedoeling zal hier wel zijn, dat het gemeentebe
stuur en de meerderheid der architecten en ingenieurs 
scheidsrechterlijke uitspraak in alle gevallen toelaten, 
waarom gewenscht wordt, da l ook de overigen dit voor-
beeld zullen volgen. 

Die wensch heeft inderdaad niets onredelijks. Zoo
lang men aan het stelsel van aanbesteden bl i j f t vast
houden, zoolang de aannemer als tusschenpersocn niet 
gemist kan worden, blijven gescmllen mogelijk, die 
door scheidsrechterlijke uitspraak het beste beslecht 
worden. De aannemers zi jn wakker geworden, en zij 
nemen niet langer genoegen met bepalingen, waardoor 
zij^zich aan handen en voeten gebonden moeten over
leveren. 

O t het rondschrijven, nu verzonden vee! za l uitwer
ken, moet worden afgewacht. W i j gelooven het niet, 
want er zi jn a l t i jd halsstarrigen, die alleen voor ge
weld zwichten. Een practisch middel, om deze verstok

ten tot inkeer te brengen zou zijn, dat de aannemers 
zich verbonden, naar werken, in wier bestek geen be
pal ing voorkwam, die scheidsrechterlijke beslissing in 
alle gevallen toeliet, eenvoudig niet in te .schrijven. De 
aanbestedende architect of ingenieur, in een akelig ledi
ge zaal de even ledige bus vindende, zou. zich wel haas
ten om zich niet ten tweeden male aan zoodanig fiasco 
bloot le stellen. 

Het schijnt, dat dit middel n >g niet is, toegepast; 
waarom de toepassing achterwege bleef, daarnaar kan 
men slechts gissen. De mogelijkheid bestaat, nat de 
aannemers zulk een ,.ultima ratio" niet aandurven en 
daarom liever een zoet lijntje gebruiken. Misschien is 1 • ,. , , . , , , . , > .,, . 
men onderling ook met vast genoeg aaneengesloten vormei, zu en binden, o l z j goede dan ^ kwade 
en bestaat er rees voot „onderkru ipers ' , die van de mannen z l l l ! e n h l , J k

1
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de bestemming van het werk 111 het oog zullen houden, 
ja zelfs of zij Wel de b i l l i jkhe id zullen betrachten, di t 
alles moet men aan hen overlaten. E e n gebiedend voor
schrift geven baat niet, als men de middelen mist, die 
de opvolging kunnen verzekeren. 

E n die middelen ontbreken hier inderdaad - Want 

doeld is, aan welks vervaardiging het part noch deel 
heeft gehad. 

W i i weten niet, of een scheidsgerecht reeds voor ccn 
dergelijke vraag gesteld werd. Mocht het zoo zijn, dan 
zou het van belang wezen te vernemen, hoe het heeft 
gehandeld. 

E r is nog meer in dc voorgestelde formulecnng, wal 
is niet bevalt. In de eerste plaats de zin, die den 

scheidslieden w i l voorschrijven, hoe zij zich zullen heb
ben te gedragen. Want is eenmaal de keus der scheids
lieden gedaan, dan kan men niet anders clan ben hun 
gang laten g i a n en zich ten slotte aan hun uitspraak 
onderwerpen. O f zij zich al dan niet aan rechterlijke 

onthouding wel eens gebruik zouden kunnen maken. 
Hoe het zi j , dc Aannemersbond heeft hier ccn kracht
meter, waaraan hij zijn invloed en beteekenis kar. toet
sen, als In j w i l . 

De formuleering, die de Amsterdamsche afdeeling 
als de meest gewenschte beschouwt is deze: 

„Geschillen, naar aanleiding van dit werk, eventueel 
ontstaande tusschen directie of aanbesteder en aanne
mer, zoo over den uitleg o f bedoeling van het bestek 
of dc teekeningen als ever de uitvoering van het werk 
als anderszins, zullen v orden onderworpen aan het oor
deel van drie deskundige scheidsmannen ^technici) 
waarvan één te benoemen door de directie of den aan
besteder, één door den aannemer, terwijl de derde 
scheidsman door deze beiden wordt benoemd. Indien 
de beide scheidsmannen over de keuze van den derden 
geen overeenstemming kunnen krijgen, zal deze benoe
ming door den bevoegden rechter moeten geschieden. 
De scheidsmannen zullen aan geen rechterlijke vormen 
gebonden zi jn en beslissen als goede mannen naar b i l 
l i jkheid, met inachtneming van den aard en dc bestem
ming van tiet werk. Partijen verklaren zich-aan die be
slissing te onderwerpen als aan een rechterlijk gewijs
de, uitdrukkelijk afstand doende van elk rechtsmiddel, 

zou kunnen wor-
op de arbitrage vallende, 

het ijk 

hetwelk anders tegen die beslissing 
den aangewend. De kosten, 
komen voor rekening der partij, die 
wordt gesteld.' 

Kort en krachtig kaï: men deze forum leering niet 
noemen. In vele bestekken komt een bepaling voor, die 
niet minder doeltreffend is, dan de hierboven gegeve-
ne, o! schoon de omhaal van woorden werd vermeden. 

indien men zegt dat „alle geschillen, waartoe liet 
licstek aanleiding kan geven, door drie scheidslieden 
worden uitgemaakt", dan laat de redactie aan kortheid 
noch aan duidel i jkeid te wenschen over. De toevoeging 
achter geschillen „zoo over den uitleg of bedoeling van 
het bestek of de teekeningen als over de uitvoering van 
het werk als anderszins", is een omschrijving, die vei
l ig gemist kan worden, te eerder, omdat zij niet: juist 
mag heeten. JJe flauwe ui tdrukking „als anderszins" 
die alles of niets omvat, veroordeelt reeds de geheele 
bijvoeging. E n daarenboven maakt de eisch, dat de 
scheidsrechters '.uilen uitmaken welke de „bedoel ing" 

.is geweest van hem die bestek en teekening opmaak
te, de bepaling voor vele ingenieurs en architecten on
aannemelijk. 

W i l een aannemer weten, wat er met een bestek cn 
'een teekening „bedoeld" is, dan doet hij wel, vóór de 
aanbesteding zich daarvan te vergewissen, en is het 
zei is verstandig le vragen, dat hetgeen hem wordt 

gesteld eens, dat er' iemand ware, die de kwade trouw 
der scheidslieden zonneklaar zou kunnen aantoonen, 
wat viel er te doen, cm het gepleegde onrecht weer 
goed te maken ? 
' De bepal ing: „Part i jen verklaren zich aan de beslis
sing te onderwerpen als aan een rechterlijk gewijsde, 
uitdrukkeli jk afstand doende van elk rechtsmiddel, 
hetwelk anders icgen die beslissing zou kunlien wor
den aangewend", sluit ieder hooger beroep ml, cn daar
mede de mogelijkheid om de uitspraak der scheidslie
den, voor bet geval dat zij de voorschriften mei moch-. 
ten 'nebben opgevolgd, te wraken. 

E r wordt in hel rondschrijven ook verzocht een be
paling, behelzende dat : ..georganisc orde werkstakingen 
in een of ander vak als overmacht voor den aannemer 
zullen worden beschouwd" in de bestekken ce wil len 
>pnemen. 

W i j betwijfelen, of veel ingenieurs en architecten 
aan dit verzoek zullen voldoen. Immers allerlei vragen 
kunnen hier rijzen. W i j willen slechts aanstippen, dat 
de rechter reeds heeft uitgemaakt, dat werkstaking 
geen overmacht is, omdat de aannemer; door aan de 
eischen der werkstakers le voldoen, een middel liezit, 
krachtiger clan de zoogenoemde overmacht E n over
macht die overwonnen kan worden, is geen overmacht 
meer. 

Maar er zijn andere moeilijkheden W a l is te ver
slaan onder een georganiseerde werkstaking in een of 

nder vak? W i e zal uitmaken, of een werkstaking al 
dan niet georganiseerd is? W i e zal beoorcleoien, o l de 
lannemcrs zelf niet dc werkstaking hebben uitgelokt? O p deze vragen is het antwoord niet gemakkelijk te 
geven. E n de mogelijkheid van misbruik der bepaling 
is aanwezig. In het stelsel v.m de Amsterdamsche af
deeling van den Aannemersbond zou een staking onder 
de behangersknechts reeds overmacht opleveren ; brak 
die uit, duurde die zes weken, dan zou voor alle wer
ken, dan onderhanden, ook zes weken tijdsvcrlenging 
den aannemer niet onthouden kunnen worden. 

W i j gelooven, dat men de regeling van deze zaak 
best aan het billijkheidsgevoel van dc architecten en 
ingenieurs kan overlaten. Iedere werkstaking moet op 
zich zeil f beoordeeld worden, niet slechts wat haar aan
leiding, maar ook wat haar invloed op den gang der 
werken betreft. E n daar zal wel geen architect of inge
nieur wezen, die kortingen cp de aanncemsom durft 

medegedeeld, zwart op wit za! worden gegeven. Maar I toepassen, wanneer hij de innige overtuiging heeft, dat 
het is al tc dwaas, van een s.cheidsgerecnt te willen ver- de aannemer buiten zi jn schuld te laat heeft ojjgele 
iangen, dat het bij meerderheid van stemmen zal uit- verd. 
maken, wat met een bestek, wat met een teekening be- | F r worden in onze dagen legen het stelsel van aan-



38o 

nemen, dat nauwelijks een eeuw hier te lande ir. /wang 
is. vele en gegronde bezwaren aangevoerd. Het zou 
zeker toejuiching verdienen, wanneer een middel aan 
de hand werd gedaan, dat tot liet opheffen dier be
zwaren kon leiden. De ideale toestand zou zijn, dat de 
aannemers konden gemist worden, omdat ingenieurs 
en architecten het wel buiten hen konden stellen. Maar 
eer die heeren zulke practische mannen /ui len gewor
den zijn, dat zij kunnen doen, wal nu des aannemers 
is, moet er nog lie. 1 wat water door de Maas stroomen. 

A M S T E R D A M S C H E G E V E L S . 
Wij zullen het ditmaal niet hebben over de voort

brengselen onzer hedendaagsche bouwmeesters, die 
langs Ainstcls straten en grachten in dc laatste jaren 
zoc overvloedig verrezen. Was Duplex er nog, als voor 
twintig jaar, zou hij menig artikel over die geestes
vruchten aan zijn vaardige pen kunnen doen ont
vloeien. Maar de man schijnt dood, of als hij leeft, 
dan moet het in saaie teruggetrokkenheid wezen. 

Het zijn dé gevels, door het voorgeslacht gesticht, 
waarover wij het een en ander in het midden wenschen 
te brengen. H u n aantal is nog al t i jd groot, doch sinds 
liet gemeentebestuur, dour onwetenden voorgelicht, het 
„vliegen" der gevels als een bewijs van bouwvalligheid 
beschouwt, is er „op order 
de. oude hoekhuizen een 
•'ulit. De architecten, timmerlieden 

slachting 
van 't stadhuis" vooral onder 
vrecselijke 

en aannemers, 
die aan liet herbouwen een duitje verdienen, vinden 
da; liet gemeentebestuur groot gelijk heeft. Doch de 
Amsterdammers van ouder tol ouder, dc archeologen 
en de kunstliefhebbers betreuren het, dat men de stad 
aan 't schceprijk IJ moedwill ig haar si hüderach t ig ka
rakter gaat iuitnemen. 

E r is reeds zooveel verloren gegaan! Wanneer men 
in „de Uithangteekens" door Mr. J. van Lennep en J . 
ter Gouw in 1868 voltooid, en hoofdzakelijk op A m 
sterdam betrekking hebbend, bladert, elan treft het 
pijnlijk, hoeveel, wat toen nog aanwezig was, sinds ver 
dvveen. Tal van gev eiste enen, die zij nog konden be 
schrijven oi afbeelden, gingen naar den biksjteenman, 
ds mei oudheid liefhebbers er zich over ontfermden, cn 
'c .inn de een oi andere openbare verzameling ten ge
schenke gav cn. Maar die geredde gevel steenen maak
ten l( -h een gansch ander effect toen zij nog boven 
hun puien stonden dan nu in de kelders van het R i jks 
museum of ingemetseld, hutje bij mudje, in eJc muren 
van het zoogenaamde fragmentengebouw daarachter. 

In 1884 werd in het jaarverslag van hei Kon ink l i j k 
Oudheidkundig Genootschap een overzicht gegeven 
v.,n den Amsterdamse hen woonhuisbouw tusschen ! ioo 
en r8op. E r waren toen nog heel wat documenten aan
wezig, die men nu te vergt cfs zoekt, omdat de moker 
van den slooper ze vernietigd heeft. 

Gelukkig zijn de lOe eeuwsche houten gevels op den 
Zeedijk en op het Begijnhof tot dusverre nog ge
spaard , ook het belangwekkende huisje in den 
Kiaaiengang op de Prins Hendrikkade bestaat neig. 
Maar het zoogenaamde „huis met het torentje", op den 
hoek van het Damrak en de Prins Hendrikkade met 
zijn naar de antieken gevolgde kroonlijsten, zijn |oni-
sce pilasters, zijn gevelsteen met 1558 en zijn relief 
moest plaats maken voor het Victoria Hotel . Zoo ver
dween ccn eler belangwekkendste herinneringen .1111 
Amsterdam's verleden. 

Niet minder te betreuren is hei sloepen van het Oude 
Stads -Bushuis, dat weleer ern deel van het Oost-Indi
sche Huis op den hoek van Kloveniersburgwal en 
Hoogstraat uitmaakte. Het was 111 1554 gebouwd en de 
vorm der geveltoppen was, zeer eigenaardig voor dien 

tijd. E l ' is nu te Amsterdam nog slechts één gevel in 
dien trant, S t Annastraat 12. 

Over het algemeen zijn toch reeds de overblijfselen 
van vóór 1600 te Amsterdam zeldzaam. Een gevelsteen 
Zeedijk 12, mei een jachthoorn in flauw relief en in 
Gothische minuskels, „dit is in de Swarten Hoorn" een 
sluitsteen 
1566, een 
sterdamsc 
Dirk 

Prinsen holsteeg 5, met 'ecmvennuisker en 
gevelsteen.O. Z. Voorburgwal 8, een A m -

wapenschild Molensteeg 2, ccn gevelsteen 
16, twee cartouches N . Z. A n n -van Hussel steeg 

stee» y, ziedaar vrijwel alles wat aanwezig is, als men 
de openbare gebouwen uitzonden, en de Kruisdraging 
I n g e Kerksteeg 2 niet rekent. 

E n toch heeft de ióe eeuw te Amsterdam la l van 
fraaie huizen doen verrijzen. Hoe komt het dan, dat 
van die huizen, die men op 17e eeuwsche schilderijen 
cn prenten zoo vaak /iet weergegeven, zoo weinig 
over is ? 

i let zou onbil l i jk zijn daarvan de haast geë ind igde 
ie)e eeuw de schuld te geven ; want ofschoon zij meer 
gesloopt heeft, dan wenschehjk was, aan 10e eeuwsche 
gevels heelt z.i| zich niet kunnen vergrijpen, omdat zij 
ze niet meer aantrof. De 18e eeuw heeft het kwaad ge-
Ptichl. / i j deed niet. alleen bijna alle lOe eeuwsche 
gevels, maar ook verreweg de meeste uil den aanvang 
der 17e eeuw verdwijnen, en maakie er andere voor in 
dc plaats. Overal in ae stad beoliën sinds de iSe eeuw
sche gevels de meerderheid. Die gevels, welkee men 
naar hun vormen in bepaalde groepen zou kunnen ver
deden, geven aan Amsterdam zijn eigenaardig karak
ter. Ir: het bijzonder de topgevels in Louis X I V , Louis 
X V , ja zci ls Louis X V I stijl (een zeer merkwaardig 
voorbex-ld vindt men Prinsenstraat 12̂  doen de Hoofd
stad des Ri jks zich vaa die andere steden op aarde 
onderscheiden Veel werden reeds gesloopt, doch hun 
aantal is zoo groot, dat een vermindering niet valt waar 
te nemen. 

Doch de 17e eeuwsche huizen slinken in aantal. E r 
stond er een zoo fraai op den hoek van de Nieuwen-
di jk en Brouwersslceg, doch het werd onlangs gesloopt. 
Ook dat op den hoek van den O. Z. Voorburgwal en 
Oude Kennis.stceg ging verloren, terwijl die op den 
hoek van de Gasthuismolenstecg en lleerengracht, op 
den hoek van het Damrak er, de Kapelsteeg, als 
slachtoffers van overdreven stadhuis bezorgdheid vie
len. 

Amsterdam behoort voor zijn verleden meer eerbied 
te» toonen. Een waarschuwend woord is wel noodi". 

E E N P R O E F L O K A A L . 

O p de banen der Amsterdamsche IJsclub wordt op 
hetoogenblik oen proef lokaal gebouwd, en dat wel zóó 
..oliede van ijzer en steen, alsof het voor de eeuwigheid 
moest dienen. E r zal echter gc-cn „vergunning" zijn wat 
den schaatsenrijders misschien spijt, maar wat ieder 
rechtgeaard afschaffer tot vreugde moet. stemmen. 

Naar bouwkundig schoon schijnt de ontwerper van 
het paviljoen, dat mogelijk 10 bij lo M . in het vierkant 
is, niet te hebben gestreefd. Door groote vensters heeft 
hij niet alleen voor overvloedig licht gezorgd, doch 
hij bracht daarenboven cok nog ramen iii de zoldering 
aan, allen naar het noorden gericht, en zeer veel gelijke
nis hebbende met de vensters, die bij monsterzalen 
voor tabak of bij fabriekslokaliteiten wel worden aan
gewend. Hel zal daarbinnen dus aan licht niet ontbre
ken, als het gebouw eenmaal gereed zal zijn. 

Men wi l , dat het plan zou bestaan in di t gebouw, als 
het. wegens het seizoen, niet meer voor de verversching 
der schaatsenrijders kan dienen, Rembrandts „Nacht 
wacht" ten toon te stellen. W i j hebben bij verschillen

de bekende liefhebbers M I D sport hiernaar geïnfor
meerd, doch niemand kon ons de gewenschte inltchtin 
gen verseha f fan. 

E n daar wij niet kunnen aannemen, dat het ooit in 
iemands brein op zal komen, de „Nachtwacht" onder 
nog ki l ler noorderlicht te gaan plaatsen, dan de schil 
de rü reeds in de tegenwoordige zaal heeft, zoo is het 
waarschijnlijk, dal '„men" die al t i jd beweert van alles 
hét fijriè te weten, zich als gewoonlijk vergist zal heb 
ben, en dat het proeflokaal inderdaad geen andere be
stemming heeft, dan schaatsenrijders en schaatsenrija 
slers de noodige lafenis, maar vrij van de noodlottige 
alcohol, te verschaffen. 

|'( )E L A T I N G V A N L E E R L I N G E N O P D E 
A M B A C H T S S C H O L E N . 

I let Bestuur van de Afdee l ing Amsterdam der Tech
nische Vakverceniging heeft een tweede adres aan den 
Gemeenteraad gericht in zake ambachlsondenvijs te 
Amsterdam, waarop wij de aandacht vestigen, liet 
adres is van den volgenden inhoud 1 

A 1:1 

'den Gemeenteraad :\m Amsterdam. 

Edel Achtbare Heeren, 
Ondergelcckenclen, uitvoering gevend aan een be? 

sluit, genomen in de vergadering d d 17 October m i o 
van de afdeeling Amsterdam der „Technische Vakver
ceniging" (goedgekeurd bij Kon Besluit, van 24 Juni 
189(1. No. 3.4), nemen, in aanslui ' ing op hun adres d d 
15 November 1899, waarop zij lot op heden geen ,1111 

woord ontvingen, beleefd de vrijheid de navolgende 
leiten onder Uwe welwillende aandacht tc brengen 

Konden hel vorige jaar dc zich aanmeldende leer 
lingen aan dc ie Ambachtsschool nog geplaatst vvor 
den, z i i het dan ook mei overschrijding van de feitelijk 
beschikbare ruimte, die rechtens 200 leerlingen toestaai. 
di t jaar moesten er in Maart 13 cn in Augustus 24 te 
ruggewezen worden, niettegenstaande de cursussen res
pectievelijk begonnen niet een te groote bevolking, na 
melijk 210 m Maart cn 213 in Augustus. 

A a n de 2c Ambachtsschool werden dit jaar wederom 
afgewezen 'ar Maart 114 leerlingen, in Augustus 115 
leerlingen ; onder de laatstgenoemde [15 waren er i 
die reeds van Maart af ingeschreven waren, en dus ten 
tweede male moesten worden afgewezen. 

A a n de avondschool op de Weteringschans moeiten 
van de 107s ingeschrevenen 531 teleurgesteld worden. 

A a n de avondschool in de Westerstraal werden er in 
di t jaar gecne. teruggewezen tengevolge van eenige be
perkende bepalingen bij dc inschrijving. 

Het aantal afgewezenen aan de genoemde scholen, 
dat verleden jaar 620 bedroeg, wijst dus een onrust 
harende stijging aan, daar het totaal dit jaar 797 be
draagt o i ruim 28 p C t meer. 

Naar aanleiding van deze feilen zal het hun aange
naam zi jn inlichtingen van U te ontvangen omtrent 
de stappen, die of alreeds zijn gedaan, öf naar zij ho
pen, zeer spoedig zullen geschieden, en die leiden kun
nen tot voorziening in deze dringend gebleken be
hoefte. 

Met verschuldigde hoogachting. 
Namens de Afdeeling Amsterdam ion dc 

Technische Vak 7/crceniging, 

lift Bestuur: 

F W . M . K lRCHMAN, 
Voorzitter. 

F . V A A S , 

ie Secreturii. 
A m s t e r d a m, 2Ó November 1900. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER 
TE GRONINGEN. 

BOUWKUNST 

De in dit voorjaar uitgeschreven prijsvragen zijn voor verschil
lende jeugdige kraebten aanleiding geweest een studiewerk op 
touw te zetten Niet in alle aangegeven vakken zgn liefhebbers 
gevonden; voor twee ambachtsvraagstukken, die, betreffende 't 
smeden. en die voor 't stoffeerders- en behangorsvak, zjjn geen 
antwoorden ingekomen. 

Vertegenwoordigd is geworden: timmer-, meubelmakers- en 
schilderwerk. 

Aangaande de vraag voor bet timmervak zijn ingezonden: zes 
ontwerpen; voor die betreffende 't meubelvak drie; op 't gebied 
van 't schildersvak vijf 

Van do ontwerpen met bet onderwerp voor leerlingen- timmer
lieden: een teekening van een binnendeurkozijn met deur, voor
zien van koper beslag, is het eerst beoordeetd de inzending met 
motto: „Oefening bnart Kunst". (Inzender 19 jaar oud). 

Het ontwerp ïs Hink geteekend, doorsneden en details zgn 
zonder fouten aangegeven. Eeu streven is op te merken naar 
nieuwe vormen, overeenkomende met het karakter van het te 
gebruiken materiaal, wat uitkomt in de bijgegeven lambriseering 
en bij bet koperbeslag. Bij de deur zelf is echter door 't gebruiken 
van de op hoeken versneden kussens der paneelen, en aanwending 
van nagebootste nagelkoppen, een schijnversiering aangebracht, 
welke weinig kan bevredigen en de moeite der samenstelling 
niet beloont. Het koperbeslag, uit liet oogpunt van soliditeit wel 
begrepen, is minder gelukkig als versiering van de regelmatig 
begrensde vlakken, waaraan liet gehecht is. De richting der 
willekeurige vrije lijnen stunt in geen verband met de te verdeden 
en te vullen ruimte. 

Het tweede beoordeelde ontwerp, motto: „Espoir fait vivre''(in
zender I S jaar), vertoont een vlotte en mooi geteekende studie. 
Wat de constructie betreft moet gezegd worden, dat deze zich 
niet duidelijk uitspreekt. Bij uitvoering van 't ontwerp zou deze 
gezocht moeten worden. De vrije ljjnen van stgl- en regelwerk 
doen denken aan effectbejag. Het streven om door deze lijnen 
een versieringsclement te scheppen wordt meermalen eeu gevaar 
voor logische constructie en redelijke behandeling van 't materiaal; 
hier blijkt dit uit de noodzakelijk aan te lappen stukjes hout om 
de richting van een gezochte lijn lot stand te brengen, ot' wil 
men niet uanplakken, er overtollig houtvorbruik , dns misbruik, 
zal ontstaan. 

Het is zeker verkieslijker een degelijke constructie te versieren, 
dan het materianl zich te laten schikken naar willekeurig ge
zochte vormen. Willekeurige vormen vertoont ook het beslagwerk. 
Een studie van geometrische en natuurvormen is hiervoor aanbe
velenswaardig. Na deze studie zal het niet noodig blijken, raadsel
achtige lijnen zonder beteekenis neer te zetten. Nog blijkt het 
gevaarlijke van de bandelooze lijn bij de tegenstelling, welke 
ontstaat, door de strakke vertikale verdeeling in de paneelvul-
lingen en de golvende begrenzingen dezer paneelen. 

Hierna volgdo het ontwerp met motto: „Luctor" (inzender 20 
jaar). Het bouwkunstig teekenwerk is ook hier vlot en zuiver 
geteekend Do g e s tv leerde plantvormen en andere versieringsvormen 
eischen zuiverder en beter begrepen uitvoering l i dit ontwerp 
is niet geofferd aan de vrije-lijnen-mode, maar 't geeft blijk, dat 
aan een redelijk beginsel voor constructie en versiering getracht 
is vast te houden. In het ondergedeelte der deur is dit wel gelukt. 
Het stijl- en regelwerk met de tusschenliggende paneelen, die 
met een aantrekkelijk motief zijn versierd, en mede de opvatting 
van 't beslag, wat decoratief gunstig werkt, is vau gelukkige 
eenheid. Het bovengedeelte vertoont in den boogvorm, waarbij 
het boveugoheng zich moet aanpassen, een ongeschikte oplossing 
voor de constructie, en eene moeilijkheid voor de goede vormgeving 
van het paneel en van het geheng,, waar de teekenaar zich niet 
heeft uitgered. 

Ten vierde werd beoordeeld het ontwerp met motto: „delijkbeenig 
Trapezium" (inzender 1G jaren). Het levert; geen bnitengewoona; 
het is constructief juist. Do profileeringen zgn te onbeteekenend; 
ze kunnen geen versiering genoemd worden. Het geheel is echter 
wel een degelijke studicproef, flink gedaan en met duidelijke details. 

Het vijfde beoordeelde ontwerp was dat met motto: „Bloeie de 
Bouwkunst" (inzender 15 jaar) Naar zijn leeftijd heeft de teekenaar 
zijn best gedaan; hij heeft het alledaagsche voorbeeld voor zgn 
werkstuk gevolgd, en geeft blijk nog onbekend te zgn met de 
bedoeling, welke aan deurbeslag ten grondslag ligt; het beslag is 
opgevat ala overbodige paneelbedekking. Het koper was zeker 
beter besteed bij 't gebruik voor redelijk gevormde gehengen en 
elotplaat. 

De laatst beoordeelde van deze rubriek was de inzending met 
motto: „Timmeren" (inzender 16 jaar) 't Ia een verdienstelijk 
geteekende studie; ze geeft geen nieuws wat aangaat de houtbe
werking ; details en doorsnede teekeningen zgn nauwkeurig opgezet. 
De oplossing van het beslag heeft ook hier moeilijkheden geboden; 
over de te verrichten werkzaamheid van het geheng is niet 
helder gedacht. Op de plaats waar de stevigste verbinding met 
de deur geëischt wordt, is het geheng beduidend verzwakt en op 
een andere plaats waar niets te verrichten valt, overbodig verbreed. 

De eerst beoordeelde teekening voor de vraag van meubelvak: 
(teekening voor een waaehtafel,) onder motto: „Ontwerp" (inzender 
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18 jaar) geeft te zien een streven naar eenvoudige en flinke be
handeling van 't bont. Bij juist gedachte constructie zou 't resultaat 

foed kannen zjjn; door het ontbreken van don achterregel der laden 
an de samenstelling niet naar behooren solied genoemd worden. 

Ook deconsolevormpjesonderdenbovenlade-regol zijnondoordacht 
aangewend; door bun vorm drukken zij het steunen uit, terwijl 
op deze plaats het aanhangen gevraagd wordt. Bjj het opzetstuk 
der waschtafel, was 't constructief beter geweest de versnij
ding der bovengrens, tot verkrijging van een verhooging, weg te 
laten, of, de vertikale stjjltjes die 't middenstuk begrenzen door 
te voeren naar beneden op den onderrand van den opzet, en daar een 
verbinding tot stand te brengen; in dst geval vertoonde de opzet 
«en driedeelig vlak. — Uit het versieringsmotief der tegels spreekt 
een verkeerde opvatting, daar een loopend ornament gevormd is, 
terwijl een onzjjdigo vulling van een afgesloten vak moest ge
vormd zijn, 

Het tweede beoordeelde werk was dat onder motto: „Verwach
ting" (inzender 17 jaar), 't Geeft een luchtig meubeltje, geljjkend 
op bekende voorbeelden. '(Karakter van de goede voorbeelden 
.is niet in alle deelen doorgevoerd, wat uitkomt in de bekroniag 
van den spiegelopzet en in de wilde ornamenirullingen naast het 
spiegeltje, 't Begrip van stjjleenheid moet worden aangescherpt. 
De pooten aan den voorkant hebben misschien te veel voorsprong 
en kunnen daardoor in 'tgebruik hinderlijk zjjn. 

Het derde aan de beurt gekomen ontwerp, motto „P.D" (inzen
der 16 jaar) is, behalve eenige knutselachtige vullingsornament
jes, waarbjj het tulp motief onbeholpen is aaogewend, van oor
spronkelijke, mooi gevonden samenstelling. Het veelhoekig plan, 
wat gelegenheid geeft de schuiflaadjes aan de zijkanten aan te 
brengen, terwijl er tusschen en er ouder p r a c t i s e li te gebruiken 
ruimte overblijft geeft een uiterlijk ongezocht en vol afwisseling. 
Bjj zeer eenvoudige en logische behandeling van 'c hout, waar
bjj alle nietszeggende profileering is vermeden, is getoond een 
karaktervol, rijk geheel te kunnen doen ontstaan. 

Onder het licht koperbeslag vindt men aantrekkelijke motieven, 
zoo bijv. de samenvoeging van slotplaatje en bandvat. De wer
king van het vaststaan is in den vorm der pooten uitstekend 
uitgedrukt. De details zgn juist en flink aangegeven. 

Van de vjjf ontwerpen voor schildersleerlingen kwam 't eerst 
aan de beurt een uithangbord onder het motto : Reinheid (inzender 
16 jaar). De ljjnversiering, hier als omraming toegepast, is iudit 
schilderwerk uitstekend te gebruiken. Het materiaal en de tech
niek laten groote ruimte van opvatting toé-; eebter is eeu voor
waarde altijd van gewicht: de golvende en gebogen lyuvullingen 
'moeten worden ontworpen op een Htelsel van hulplijnen, welke een 
harmonische verdceling van het vlak aangeven. De ljjnversiering 
mag niet willekeurig neergezet zjjn, maar een schema of onderstel 
van lijnen is noodig om richting en plaats der versieringslijnen 
met bewustheid te bepalen. Op deze wijze bljjft het karakter van 
geometrisch ornament bewaard. Ook de letterbalkea kunnen de 
hoofdrichtingen volgen, zoodat het geheel, letters en omlijsting 
van een gietsel is. Bjj het ontwerp is niet geuoeg gelet op overeen
stemming tusschen de hoekige letters en den gebogen vorm der 
ljjnversiering. Het geheel blijkt nog te veel een voortbrengsel van 
willekeurige vlakverdeeling erop gezet zoo als het voor de band 
kwam, geen rekenschap houdende van het waarom, en boe. De 
letters op zich zelf zijn goed geteekend, en de iukorting der 
ruimte is vernuftig uitgevoerd; misschien is het in elkaarschuiven 
voor de duidelijkheid op behoorljjken afstand niet aanbevelens
waardig; zoo ook is de kleurschakeering, op zich zelf aangenaam, 
misschien wat zwak voor de noodige afstandswerking. De penseel
behandeling is vlot en prijzenswaardig zuiver. 

Vervolgens werd beoordeeld het ontwerp, motto: „Verf" (inzender 
21 jaar). Dit ontwerp geeft in zgn cartoucheversiering wel door
dachte motieven; alles zit redely k in elkaar, wat een verdienste 
is bij deze vormen, welke een verscherpt voorstellingsvermogen 
eischen en daarom als studiemiddel zjjn aan te bevelen. Ook voor 
deze versiering ia cen schema van hulplijnen, voor bepaling van 
hoofdrichting en hoofd verdeeling, vereischte. In ae omgebogen per-
kamentvormen en bijgevoegde vakattributen bljjkt hieraan wel 
voldaan. 

Daarna volgde motto: „I. 2 " (leeftijd niet aangegeven), 't Beginsel 
van vlakverdeeling en vlakversiering is goed volgehouden, ook 
in de voorstelling, waar 't meusckbeeld een toepasselijke versiering 
geleverd heeft. — lu aanmerking genomen de groote moeiljjkheid 
in 'f aanwenden van deze motieven kan de wjjze, waarop de 
ontwerper dit heeft uitgevoerd, zeer te prijzen genoemd worden; 
er blijkt uit dat natuurstudie bij hem geen verwaarloosd werk is. 
De overige vlakversiering is goed, behalve de lijn welke het 
lettervlak insluit, die met ongemotiveerde buigingen onderverdeeld 
is. De letterverdeeling verraadt te weinig maathouden; de breedten 
zijn vaak gehoel tegen den goeden regel ongelijk aangenomen. 

Door de verdikking van onder- en bovenbalk heelt de duide
lijkheid veel geleden. 

Uit bet volgende, met motto „I. 1," blijkbaar van denzelfden 
ontwerper, spreekt ook een verwaurloozing 't hulplijnen-systeem 
door de wijze, waarop de sterk sprekende gele ljjn bet opschrift 
inslnit, en, nit de vormen der letters, welke gelukkiger in de 
ingesloten ruimte passend konden zjjn. De plantatylatie toont ook 
hier, dat natuurstudie beoefend wordt; dit kan voor schilders
leerlingen zeker genoemd worden oen behartigen van een we
zenlijk belang, dat moet leiden tot verheffing van 't vak. Wat 

betreft de opvatting als uithangbord, moet gezegd worden, d a t 

uit de vorige studie veel beter net uit den muur steken spreekt-
wat in dit geval de eiech ia. De indeeling hier gevolgd geeft het 
karakter aan van een vlak tegen den muur gehangen bord. Bjj 
motto: „Reinheid", is eveneens aan dezen eisch te kort gedaan. 

't Laatst beoordeelde dezer rubriek was het schilderwerk, mot
to : ,.Schild" (inzender 16 jaar). Het toont zeer zuiver werk; als 
penseelwerk heeft het een zeer degeljjk aanzien. Uit 't oogpunt 
van vlakvulling en vlakversiering kan de ontwerper veel in zjjn 
opvatting verbeteren. Met dezelfde moeite en te waardeeren vlij
tige behandeling kan veel schooner geheel worden verkregen, 
enkel door wijziging en rangsschikking van letters en vullings-
vormen. De schuine richting der lettergroepen is in tegenspraak 
met de horizontale en vertikale insluiting van 't bord vlak; de 
groote initiaal, de letter 8, waaruit een lijnenspel over 't boven
deel van 't bord zich verspreidt, kan niet aangepast worden aan 
de strenge vormen der overige letters, eenheid van samenstel
ling moet hier grondig bestudeerd worden. 

Overeenkomstig den geest, welke bjj het uitschrijven vau deze 
prjjsvragen heeft geleid, daar het programma zegt dat dit aan
moediging ten doel heeft van leerlingen in eenige bouwambachten, 
uit de Jury den wensch, dat de naar best vermogen betrachte 
en goed bedoelde critiek, nuttige vingerwijzingen voor de inzen
ders moge bevatten, waardoor verdere proeven in ieders vak met 
grooter zekerheid slagen. Door het onderhanden nemen van het 
opgegeven studievak, toonden de inzenders met ijver hun vak aan 
te vatten en openbaarden /ij zoodoende voor de toekomst een 
goede belofte. 

Het groote verschil in leeftijd bjj de medewerkers, wat mogelijk 
was door de bepaling van 't program, welke leerliugen tot 23-jarigeu 
ouderdom toeliet, was oorzaak, dat de Jury moeilijkheden ooaer-
vond, betredende het doen van billijke voorstellen voor toekenning 
van bekroningen of beloningen. 

Ook was bij de ontwerpers, vooral in de eerste rubriek: tim
mervak, duideljjk op te merken, de meer of minder gunstige om
standigheden, waaronder de teekenaars met betrekking tot vak
ontwikkeling verkeeren. Wat betreft de verdeeling der uitgeloofde 
prjjzen heeft de Jurv derhalve gemeend van de regeling, welke 
het programma aangeeft, bg haar voorstel geen gebruik te moeten 
maken, doch te besluiten deze als volgt vast te stellen, en zoo. 
bij erkenning van de verdiensten in veler werk, de aanmoediging 
voor allen te doen blijven bestaan: 

Bij de vraag voor 'i timmervak, aan motto „Oefci ing baart 
Kunst", toe te kennen een beloooing vau '2,50; aan motto „Espoir 
fait vivre". als erkenning van verdienste in de techniek van het 
teokenen, het diploma der Vereeniging en / 2,50; aan motto 
,1.uctor", als erkenning voor 't vele goede in opvatting en tec-
kenwerk het diploma der Vereeniging en ƒ2,50; aan de motto's 
„Geljjkbeenig Trapezium", .Bloeie de Houwkunst" eu „Timmeren", 
ieder een belooning vau / 2,50. 

Bij de rubriek meubelwerk : aan motto „Ontwerp", een belooning 
van /2,50; aan motto „Verwachting", eveneens /2,50; aun motto 
„P. D.", als erkenning der verdienstelijke opvatting i 5. 

Bij de rubriek schilderwerk aan motto: „Reinheid" een belooniiig 
van / '2,50. aan motto: „Verf" eene belooning van lb\ aan de 
„I 2. en 1, 1," als tegemoetkoming, / 2.50 voor elke intending; 
aan motto: „Schild" eveneens / 2.50. 

GRONINGEN, November 1900. 
L. M MOOLENAAR, 
J A HUIZINGA, 
1) BEKKERING, 
A. VAN E L K PT. 
T. H. BACH -rapporteur. 

BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP T E ROTTERDAM. 
Vergadering van 21 November 1900. 

Iu de laatst gehouden vergadering der vereeniging „Bouwkunst 
en Vriendschap" hield de heer C. II. Peters, Rijksbouwmeester 
te 's-Gravenhage, een voordracht over „Oud-llollandschen Hout
bouw". Hoe eenvoudig 't oogenschijnlijk moge zjjn, ving spreker 
aan, een overzicht over eenige bouwkunstperiode te geven, heeft 
dat toch iu dit geval, waar uet den Oud-Hollandscheu houtbouw 
betreft, buitengewone bezwareu. Immers, de documenten zelf, de 
bouten gebouwen, zjjn bjjna totaal verdwenen, hoofdzakelijk ten
gevolge van keuren en verordeningen, in later eeuwen door de 
overheden uitgevaardigd, waarbjj, met het oog op brandgevaar, 
het maken of vernieuwen van bouten gebouwen, vooral in de 
steden, verboden werd. Als hoofdbron voor de studie van don 
ouden houtbouw bljjft dus weinig anders over dan de af beeldingen 
die daarvan op oude teekeningen, prenten en schildergen te vin
don zijn. Doch deze bron is evenmin verre van volledig, daar 
juist iu de eerste tien a twaalf eeuwen van onze jaartelling, den 
tjjd dus dat hier te lande de houtbouw de meeste toepassing heeft 
gevonden en eene bloeiperiode moet hebben gehad, het maken 
van teekeningen zich bepaalde tot miniaturen ter versiering van 
bandschriften en gebedenboeken, welke niet anders dan gods
dienstige voorstellingen tot onderwerp hadden, volgens conven
tioneels begrippen en vormenapraak behandeld en waarbjj van 
eene architectonische stotfeeriug geen sprake was. Wij missen 
daardoor afbeeldingen van houten kerken, kasteelen, poorten en 
huizen, die in die tjjden in overvloed moeten hebben bestaan 
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doch waarvan zelfs geen sporen meer te vinden zgn. Ook de eerste 
gravures die in het einde van de 15de eeuw verschepen, geven 
weinig licht. In een van de eerste prentwerken, de Biblia paupe-
rum, komen slechts zeer gebrekkige voorstellingen van architectuur 
voor. Een vast type voor een stad, een poort, een huis. een 
portret dienen ter illustratie van de meest verscheidene voorstel
lingen. Evenzoo de bekende Nürnberger Kronik. waarin de af
beeldingen der gebeurtenissen, die b.v in Athene, Memphis, 
Damascus, Napels, Mantua, enz. hebben plaats gegrepen, eenvoudig 
een typisch Duitsche stad als achtergrond verkrijgen, zoodat het 
klassieke Athene met gothische kerktorens en poorten prijkt, 
terwijl niet zelden hetzelfde stadsbeeld voor verschillende steden 
wordt gebezigd. Ter verduidelijking van een en ander vestigde 
spreker de aandacht op een plaat van Lucas van Ley den uit 1510, 
voorstellende een „Ecce Homo", waaroji de personen in Duitsche 
kleederdracht voorkomen in eene omgeving van eene, op de toen
maals ontluikende renaissance, geïnspireerde architectuur, te mid
den waarvan zich echter een Leidsch houten huisje vertoont. 

Eerst begint Albrecht Diirer nauwkeuriger zjjne omgeving af 
te beelden ter stoffeering van de godsdienstige voorstellingen die 
zjjn prenten tot onderwerp hebben, welke hjj echter destijds in 
Duitsche kleederdracht, en ala in een Duitsche stad voorgevallen, 
weergeeft. De meeste graveures phantaseeren echter liever de 
architectonische vormen, dan dat zij hunne omgeving nauwkeurig 
in beeld brengen, en daar bjj hun optreden bovendien de houtbouw 
reeds voor een goed deel had plaats gemaakt voor ds steen
architectuur, geeft hou werk maar »elden eenig licht. Met de 
schilderstukken is het al hetzelfde als met de teekeningen en 
gravures. Ook hierbjj komt eerst heel laat een Hollandsen milieu 
als achtergrond voor de behandelde, meest godsdienstige, onder
werpen. De oudste schilderijen, waarop houten gebouwen voor
komen, dateeren van ongeveer 1500. Spreker noemde als zoodanig 
een stok in de Vierschaar te Vlissiogen, de bekende schilderij 
in 't Rijksmuseum, voorstellende de Inneming van Rhenen in 
1499, eenige stukken van 1504 in de Laurenskerk te Alkmaar, 
een paar schilderijen van het Noord-Brabantach genootschap, 
waarop de markt te 's Hertogenbosch is voorgesteld, een drietal 
van het genootschap Kunstliefde te Utrecht en eenige andere. 
Ongetwijfeld zgn er nog tal van schilderijen, die licht over den 
houtbouw zouden kunnen verspreiden, maar veelal is hun be
waarplaats niet bekend, en zoo al, dan dikwijls zeor moeiolijk te 
bereiken voor den onderzoeker. De zeventiende eeuw geeft over
vloed van stadsgezichten van de Beerstraetens, Saenredams en 
anderen, doch de houten gebouwen komen daarop bjjna niet 
meer voor 

Waar nu de houtbouw zoo totaal verdwenen is, vraagt spreker 
welk nut nu eene studie daarvan nog zou kuunen hebben, en dan 
antwoordt bjj: ten eerste als vermeerdering der kennis van de 
Nederlandsche kunsthistorie, eene kennis die H priori geüischt 
mag worden van hen die zich architect willen noemen, en ten 
tweede om den invloed, dien de oorspronkelijke Hollaodache 
houtbouw moet hebben gehad op de vormen spraak van den daarna 
komenden baksteenbouw, zooals die zich in den woon- en winkel-
liuisbouw vertoont; eveneens, met zoo typisch Hollandsen karakter, 
om den invloed op den Hollandschen kerkbouw, speciaal den 
protestantschen, en den nog bestaanden houtbouw op het platte
land. Spreker gaat nu in 't kort de geschiedenis van den Neder-
landschen woningbouw na, en vindt dan een oer-type: ten eerste 
in de voorhistorische paalwoning, midden in het water op palen 
boven den hoogsten vloed gebouwd , ter bescherming tegen aan
vallen van mensen en wilde dieren, zooals deze in bet Maasdal 
bjj Maastricht in grooten getale gevonden zgn; en ten tweede ia 
de nog veel eenvoudiger plaggenhut, evenals deze nog op de heide 
in Drente, Friesland en Groningen gevonden wordt, met een gat 
in den zolder voor 't ontwijken van de rook. De eerste ontwik-
kelingsphase van zoo'n hut bestaat daarin dat de voorkant met de 
dear erin van hout wordt opgetrokken. Daarna verschijnt een 
houten achtergevel, terwijl bjj meer welgesteldheid van den be
woner de zijgevels van plaggen door bonten of steenen worden 
vervangen, waardoor deze beter bestand zjjn tegen de inwerking 
van het, van het dak loopende regenwater, waarmede dan het 
type voor het latere stadswoonhais gegevea is. Oorspronkelijk elk 
op zichzelf met geringe tasschenruimte en in ééne verdieping 
gebouwd, wordt al spoedig met de vermeerdering van de bevolking 
binnen de stadswallen de meerder benoodigde woonruimte in de 
hoogte gezocht en verkrijgen de huizen meerdere verdiepingen, 
terwijl de tossohenruimten vervallen. Elke verdieping steekt over 
de onderliggende heen, doch het is niet met zekerheid uit te 
maken aan welke oorzaken dat oversteken te danken is. la het, 
vraagt spreker, om op elke verdieping eenige meerdere ruimte 
te winnen? Is het voor het schilderachtige in de architectuur? 
Om de typische licht- en schaduwwerkingen die er door ontstaan, 
of is het om het afdruipen van het regenwater te vergemakkelijken, 
of om aardiger uitkijk in de straat te hebben? Mogelijk hebben 
al deze factoren te zamen, in verschillende mate tot die bouwwijze 
medegewerkt, en daardoor het typisch karakter van den houtbouw 
in 't leven geroepen. Niets van dat alles is eohter overgebleven. 
In enkele Noord-Hollandsche plaatsen alleen, bestaan nog houten 
huizen, maar 't zjjn geen typen van den rijkeren tot volkomenheid 
gebrachten houtbouw, zooala die eertjjds hier gebloeid moet hebben. 

Enkele onderdeelen, die hun oorsprong in den houtbouw von
den, hebben zich tgdens den tateren steen bouw nog eeuwen 
gehandhaafd. Spreker wijst als zoodanig op den karakteristieken 

Hollandschen luifel, die, in 't bijzonder voor winkelhuizen bestemd, 
om de uitgestalde winkelwaren tegen regen te beschermen, dikwijls 
ook aan gewone woonhuizen werd aangebracht, en waarvan nog 
enkele exemplaren, 0 . a. te Utrecht nabjj het stadhuis, bestaan. 
Een overgroot aantal prenten, teekeningen en photographieën, met 
veel zorg. moeite en volharding, maar vooral met veel liefde, 
gedurende vjjftien jaar door den spreker verzameld, lichtte het 
gesprokene toe. Spreker eindigde met de aanwezigen op te wekken 
ieder in zjjno omgeving, overblijfselen van houtarchitectuur op te 
sporen en te bestudeeren, om zoodoende meer licht te laten schij
nen op eene periode van Nederlandsche bouwkunst, die alleszins 
do belangstelling van den architect verdient. 

De voorzitter vertolkte onder applaus der vergadering hare 
erkentelijkheid voor de boeiende, belangrijke en met gloed voor
gedragen rede van den spreker. 

ARTI ET INDUSTRIE T E 's-GRAVENHAGE. 
Vergadering van Zaterdag 24 November 1900. 

In deze vergadering hield de heer H . L . Boersma een voordracht 
over „Het Meubel", in historische volgorde toegelicht door eeu 
groot aantal afbeeldingen, photographieën en plaatwerken. 

Wegens de uitgebreidheid der stof behandelde hij nu slechts 
het meubel in de middeleeuwen, te beginnen met de kist, waaruit 
zich langzamerhand kast. dressoir, bahut, credenz en kabinet 
ontwikkelden om vervolgens nog even de tafel en den stoel in 
hun historische ontwikkeling na te gaan. In eene voorjaarsver
gadering hoopt hij die voordracht te vervolgen, teneinde het 
meubel in den renaissance tijd uitvoerig te behaodelen. 

Door deo secretaris werd voorlezing gedaan van een ontwerp-
reglement voor het Gordon-logaat en als gevolg daarvan van de 
beide prjjsvragen door de Vereeniging dit jaar in December voor 
het eerst voor de leden uit te schrjjven, n 1. een prgsvraag voor 
een Getuigschrift en een voor een Electrische lamp (éen-Iichts). 

Tot de kunstbeschouwingen voor de leden van dezen avond 
behoorde o. a. een ü-tal groote en kleinere spiegels naar teeke
ningen van Toorop, vervaardigd door den heer Joosten, eenige 
decoratieve wandversieringen van nen heer Kippel jr._ en ver
schillende kunstnijverheidprodneten van de hand van mej. Mulder 
v. de Graat!'. . 

Door den heer Van Nieukerken wérd als afgevaardigde van de 
vereeniging bg de commission tot het afleggen van proeven van 
bekwaamheid als meester en gezel medegedeeld, dat zich voor de 
in het begin van het volgend jaar te Haarlem te houden examens 
reeds 12 candidaten hadden aangemeld. Hij hoopte in de volgende 
vergadering hieromtrent nadere mededeelingen te kunnen doen. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA T E AMSTERDAM. 
1116t' Vergade ling van 28 November 1900. 

Na opening der vergadering door den Vice-Voorzitter werden 
de notulen gelezen; hierop had de ballotage plaats van den heer 
J. van Asperen, die als lid werd aangenomen. 

Gekozen werden 6 leden, die met het bestuur de personen 
zullen aanwgzen, welke de Jury zullen vormen over de prjjs
vragen van 1901. 

Als verificatie-commissie over de rekening en verantwoording 
over het afgeloopen jaar werdon gekozen de heeren Van der Sluy» 
Veer, Janssen en Joling. 

Hierop werden de prijsvragen voor 1901 vastgesteld en kwam 
aan de orde de verkiezing van een bestuurslid, tevens voorzitter. 
De heer Nijlioll' ondersteund door den heer Lokhof, wilden den 
heer Berlage als candidaat stellen, terwgl zij mededeelden dat 
de heer Berlage zich bereid had verklaard zulks eventueel te 
willen aanvaarden. De stemming bad als resultaat dat 15 stem
men op den heer Berlage werden uitgebracht, 3 op den heer 
de Groot en 1 op den heer Jan Sluyt, zoodat de heer Berlage 
gekozeo is. 

Een kunstbeschouwing bestaande uit een plaatwerk over kunst
smeedwerk besloot den avond. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-G RA VEN HACK. In eene thans mndgezonden circulaire, onder

teekend door de heeren Van der Sleyden en P. J . van Voorst Vader 
als voorzitter, resp. secretaris der Vereeniging van Burgerlijke 
ingenieurs en F. W. Hudig en A. Doyer Jr. als voorzitter, resp. 
secretaris der vakafdeeling voor Werktuig- en Scheepsbouw van 
het Koninkljjk Instituut van Ingenieurs, wordt tot belanghebbenden 
het verzoek gericht, met het oog op de gewenschte eenheid in 
de algemeene voorschriften omtrent ijzer en staal, voortaan de 
door haar vastgestelde „Algemeene Voorschriften voor IJzer" als 
grondslag aan te nemen bjj inschrijvingen of bestelling van mate
rialen en bij de opmaking van bestekken voor uit te voeren werken. 
Algemeen ingevoerd, zullen de eigenaara der wals-en gietwerken 
zich spoedig naar die bepalingen leeren voegen en zullen be
stuurders eenvoudig naar „de Nederlandsche Voorschriften" be
hoeven te verwjjzen, om voor de normale, meest voorkomende 
gevallen zekerheid te hebben van goede grondstof te bekomen, 
geschikt voor het beoogde doel. Dit voorstel zal in de vergadering 
van 1 December behandeld worden. 

— De inspecteur van den,Rijkswaterstaat C. V. M. H. Sohnebbelie 
is voor den winter belast met de algemeene leiding bjj buiten-
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gewone dienst en de correspondentie langs de djjken, by ijsgang 
en hoog opperwater. Aan hem zjjn toegevoegd de ambtenaren van 
het korps C. L . Schalier tot Peursum en J. G . Boeter. 

— Het eeuwfeest der Koninklijke Academie van Schoone KunBten 
te Brussel werd verleden week op grootsche en indrukwekkende 
wjjze gevierd. Op het oude stadhuis kwam des morgens tegen half elf 
een lange feeststoet aan, samengesteld uit het leeraarkorps, de 
afgevaardigden van talrijke academiën uit het binnenland en den 
vreemde, alsmede nit leerlingen en oud-leerlingen. De Burge
meester, omringd van schepenen en raadsleden, ontving de stoet, 
voerde namen» de stadsoverheid het woord en heette het kunste-
naarsleger hartelijk welkom op het stadhuis, dit grootsche monu
ment der Vlaamsche kunst. Aan het slot zjjner toespraak over
handigde bjj den heer Van der Stappen, directeur der academie, 
een prachtig vaandel met de kleuren en wapens der stad. Daarna 
nam deze net woord om het gemeentebestuur uit aller naam 
dank te zeggen. Vooral deed hij uitkomen hoe de stad steeds 
bereid is, waar het kunst geldt, groote opofferingen te doen. „Gij 
hebt,'' heeren magistraten, zeide bij, „ons milddadig geholpen om 
dit eeuwfeest der Brosrelsche kunst plechtig te kunnen herdenken; 
wij danken u daarvoor. Wij mogen, in de aloude Brabantsche 
hoofdstad, nevens dc eeuwenoude academiën van Antwerpen en 
Brugge, een plaats innemen.'' 

Daarna werden de heeren Larroumet, Merrier en Cormon, van 
het FranBcbe instituut eu dc afgevaardigden der academiën van 
Tourcoing, Rjjsel en Duinkerken, door den heer Van der Stappen 
voorgesteld. Omstreeks 11 uur was deze kuustplecbtigboia ge
ëindigd; de stoet werd opnieuw gevormd, waarna deze zich, van 
muziek voorafgegaan, naar de lokalen der academie begaf, alwaar 
de feestelijkheden werden voortgezet. 

ROITKI'.DAM. In eene aigomeene vergadering van de Sociëté 
Indus tri el ie du Nord de la France heeft de heer H . A. I.cdieu -
Dupaix, de ijverige consul van Nederland te Rjjssel, onlangs eene 
waardecronde voordracht gehouden over de ambachtsschool te 
dezer stede, cn zulks naar aanleiding van hare toezending naar 
de tentoonstelling te Parijs. 

UTRECHT. Den heer .1. I,. ('lnvsenaer werd vorleden week over
handigd het kunstvoorwerp, dat hem bij zijn altreden als directeur-
generaal der Maatschappjj U l t Exploitatie van Staatsspoorwegen 
en als directeur der Nederlandsche Centraal-enoorwegmaatsckappg 
door de hoofdambtenaren en eerstaanwezend ambtenaren dier 
heide maatscbappj)oii was aangeboden. 

Het zeer artistiek, s i e r l i j k bewerkte en kostbare huldeblijk, 
voorstellende eene f a u n met attributen cn versieringen vau ge
dreven zilver op zwart marmeren voetstuk, is een waar kunst
werk; hot werd ontworpeu door den heer .1. H . Brom , te- I treeht, 
en in zijne ateliers voor goud- en metaalsnieedkuDst vervaardigd; 
het getuigt van veel smaak en technische bekwaamheid op net 
gebied van kunstnijverheid. 

LEIDEN. Burg. en weth. hebben den Raad voorgesteld voor de 
betrekking van bouwkundig ingenieur, voorden tja vandr.e.jaren, 
op eene jaarwedde van f 350U te benoemen den heer G. L. 
Driessen, civiel-ingenieur. De twee andere sollicitanten konden 
niet in aanmerking komen wegens gemis van het ingenieurs
diploma. 

Voor de betrekking van hoofdopzichter bjj de gemeentewerken 
worden aanbevolen de heeren: P. C. de Does, hoofdopzichter der 
geracete werken te Middelburg; H . H. Verhulst, bouwkundige, en 
J, A. Verhoog, opzichter over de gebouwen en begraafplaateen 
van het N e d . Herv. Kerkgenootschap, de beide laatsten te Leiden 

LEEUWARDEN. In eene vergadering van den „Friesche Bouwkring" 
is met algemeene stemmen eene motie aangenomen, waarin de 
wenschel ijk beid wordt uitgesproken om bet metselen op te nemen 
onder de leervakken aau de ambachtsscholen. 

— Het alhier verschjjnend geï lustreerd Schildersblad heeft 
een prijsvraag uitgeschreven voor een eenvoudig plafond in 
modernen stjji te maken in inkt met beschrijving van behandeling, 
kleuren enz. Fr zjjn viei geldprijzen uitgeloofd tot een gezamenlijk 
bedrag van / 5t>, benevens tien gratificatiën in deu vorm van een 
boekwerk. 

De antwoorden moeten vóór 1 Maart 1901 aan den uitgever 
van het blad worden ingezonden. 

's-Hf:i!ioiii;Miiter;u. De jury voor de prjjsvraag voor de op te 
richten fontoin, heeft den In prjjs (f 41)0) toegekend aan da heeren 
Oscar ou Henri Leeuw, te Nijmegen, ook eun 2n prjjs f 250 aan 
de heereu Anton van de Sandt, te Rotterdam, eu Leo P. Shacke, 
te 's-Graveiibage, eu den Dn prjjs t'100, aan den heer Henri A. 
Scholtz Jaczn. te Amsterdam. 

Deze drie ontwerpen zullen eerstdaags voor het publiek tentoon
gesteld worden. 

ASSKN. In overleg met do commissie van bjjstand in 't beheer 
der gasfabriek, hebben B. en W. een aanbeveling opgemaakt 
voor directeur der gasfabriek aldaar, waarop geplaatst zgn: C J . 
van der Plank, directeur der gasfabriek te Zaltbommel; A. A. 
Alting, directeur der gasfabriek te Schoonhoven; E. Bruiwold 
Riedel, opzichter aan de gasfabriek te Zutfen en J. Gouda Jr., 
onder-directeur der gasfabriek te Gooda. 

HAKMKIIN. De Gemeenteraad ia teruggekomen op zgn vroeger 
genomen besluit, om den afgeiiranden toren verder af te breken en 

geheel te vernieuwen, en zal nu, gevolg gevende aan het daartoe 
gedaan verzoek van den Minister, dezen toren zoo getrouw mogeljjk 
doen restaureeren volgens de vorige bouworde. 

De leiding dezer werkzaamheden ia opgedragen aan den heer 
E G. Wentinck architect te Schalkwijk. 

Het dageljjksch bestuur ia door den Raad gemachtigd met het 
kerkbestuur aldaar te onderhandelen tot verkrijging van samen
werking en overeenstemming in het werk aan de kerk en den 
toren. 

— Aflevering 10 van De Natuur (uitgave van J . G Broese te 
Utrecht), bevat: 

De toepassing van het lioht als geneesmethode, door Dr. R. G. 
Rjjkens — De mieren en hare huishouding, door Dr. A. J . C. 
Snijders. — Iets over de nienwate lnchtschepen en hunne toepas
singen, door H. Vreedenberg. — Gezellig levende apinnen, door 
Dr. J . C. H. de Mejjere. — Het voortbrengen van ïcsla-stroomeii 
op kleine schaal, door J . G. Jr- — Het ontwikkelen van Blauw-
zuurgzerpapier, door Dr. J . E. Rembouts. — Sterrenkundige op
gaven en mededeelingen. De melkweg en de bouw van het heelal, 
Hoor Ant. Pannekoek. — Korte mededeeling. — Boekaankon
diging. — Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
Door den Minister van Waterstaat is benoemd: 
de ingenieur van den Rijkswaterstaat der le klasse R. J . Castei -

djjk, thans belast niet den dienst in het le rivier-arrondissement, 
ter standplaats Nijmegen, alt arrondissementa-ingenieur in het 
Oostelijk arrondissement van het tie district (Noordbrabant), ter 
standplaats 's Hertogenbosch; 

de ingenieur van den Rijkswaterstaat der le klasse jhr. C. J . 
de Jong van Beek en Donk, thans belast met den dienst in het 
Oostelijk arrondissement van het 6e district (Noordbrabant), ter 
standplaats 't-Hertogenboscb, als arrondissementt-ingenieur in 
het late rivierarrondissement, ter standplaats Nijmegen; 

de ingenieur van den Rijkswaterstaat der le klasse O A. Jolles, 
thans belast met den dienst in het Westelijk arrondissement van 
het 6de district (Noordbrabant), ter standplaats Breda, als arrou-
dissom en ts-ingenieur in het 6de rivierarrondissement, ter stand
plaats Rotterdam; 

de ingenieur van den Rijkswaterstaat der le klasse J. C. Rtmae r, 
thans belast met den dienst in het 6de rivierarrondissemeot, ter 
standplaats Rotterdam, als arrondissementa-ingenie ur in het 
Westelijk arrondissement van het 6de district (Noordbrabant), 
ter standplaats Breda. 

— Bij de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java is: 
benoemd tot tgdeljjk onderopzichter 2e kl., de tgdelijke onder

opzichter do kl. A. F. Thjjssen. 
— De heer Mulder, opzichter bg de afdeeling „Weg en Werken' 

van de Maatschappij tot exploitatie van btaateepoorwegen, werd 
te Lage-Zwaluwe door een trein overreden en gedood. 

— De heer W. Neelmeger, bouwkundig opzichter van II. M. de 
Koningin en assiatent-leeraar aaa de Academie van Beeldende 
Kunsten te 's-Gravenhage, herdacht Zondag 26 November den 
dag waarop hg 25 jaren geleden bjj wijlen Koning Willem 111 
in dienst trad. 

— Ter voorziening in de vacature, ontstaan door de benoeming 
van den heer Bart van Hove tot hoogleeraar aan de Rijksacademie 
van Beeldende Knoeten, te Amsterdam, is benoemd tot directeur 
der Kunstnijverheid-Teekenichool Quellinua, de heer C. W. Nijhotl', 
architect, tot dusverre leeraar aan genoemde school. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden, ten gerieve van 

hare geabonneerden, tweemaal per jaar twee achtereenvolgende maten 
kosteloos opgenomen. De administratie belas' zich met dt toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een practisch timmerman, 25 jaar oud, als opzichter-detaillist 
werkzaam geweest, zoekt plaatsing voor den tijd van drie of vier 
maanden. Beste getuigen ten dienste. Salaris 145 of/ 50. Brieven 
franco: letters G J A, aan het Bureau dezer Courant. (2) 

I N F O R M A T I E - B U R E A U D E R T E C H N I S C H E V A K V E R E E N I G I N G , 

M A R N I X S T R A A T 360, A M S T E R D A M . 

1 Bouwk. teek., 22 j., ongeh., /7c. 
1 Bouwk. opz., 52 j., geh., ± / 115. 
9 Opz.-teek., 20, 24, 24, 24, 27, 28 en 34 j., on

geh., /70, f75, /80, /80, ± /75 ± ƒ85 en 
/ 100, 31 en 32 j., geh., / 100 en ƒ90 it / 100. 

1 'Opz.-onderb., 43 j., geh., / 80. 
2 Opz.-uttvoerder, 54 en 34 j., geh. / 100 ± /90. 
2 Werkt.-electr., 23 en 29 j., ongeh., /70 en / 75. 
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Dekblad 

1. 
de Schuytstraat 102,'I- Cravenhage I 

/ 1.00, het bewijsnummer daaronder 
I o 15. Groote letters worden berekei d 
aanbestedingen worden bij opgave van 
1 gerekend. 

ZN. 

mi, architect I. II Leli-

i S s i "-ien optreden als opzichter bij den bouw 
van dc cellulaire gevangenis te Utrecht en daar
na bij dien van bet gebouw der Maatschappij Arti 

ir de aankomende bouw 
tst der gemeente Anister 
•nte-architect er. later in 
venhage n1* onder-archi-
1 toenmaligen gemeente
en Pieterse 
illen zich hem als zooda-
lan ook veelal alleen uit 
ie vrienden de hijzonder 
ten cn velen zullen thans 
jische en dikwi j l s venna 
:\\c Van Gendt uit dien 
klere en kernachtige wij
betrekkingen bij gemeen-
um had verworven bleek 
eming op 31-jarigen lecf-
*rt te Arnhem, een func-
aren vervulde, 
icentebest'.iur van Arnhem 
bewezen diensten wel op 
gesteld en hem zijn be

naam heeft gemaakt, als 
hng daarvan had voorge

steld, mag met cemgtn grond betwijfeld worden. 
Boven een betrekking in gemeentedienst onder 

beperkende voorwaarden verkoos V a n Gendt ten 
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gewone dienst en de correspondentie langs de dijken, bij ijsgang 
en hoog opperwater. Aan hem zjjn toegevoegd de ambtenaren van 
het korps C. L. Scholier tot Peursum en J. O. Soeter. 

— Het eeuwfeest der Koninklijke Academie van Schoone Kunsten 
te Brussel werd verleden week op grootsche en indrukwekkende 
wgze gevierd. Op het oude stadhuis kwam des morgens tegen half elf 
een lange feeststoet aan, samengeet 
afgevaardigden van talrijke academie 
vreemde, alsmede nit leerlingen ei 
meester, omringd van schepenen en 
voerde namens de stadsoverheid het 
naarsleger hartelgk welkom op het t 
ment der Ylaamsche kunst. Aan be 
handigde hij den heer Van der Stapj 
een prachtig vaandel met de kleuret 
nam deze net woord om het gem 
dank te zeggen. Vooral deed hg i 
bereid is, waar bet kunst geldt, groo 
liobt." heeren magistraten, zeide hij, 
dit eeuwfeest der Brutrelsche kunst p: 
wij danken u daarvoor. Wij mogei 
hoofdstad, nevens dc eeuwenoude ac 
Brogge, een plaats innemen.'' 

Daarna werden de heeren Larroun 
het Fransche instituut eu dc afgeval 
Tourcoing, Ujjsel en Duinkerken, dot 
voorgesteld. Omstreeks 11 uur was 
eindigd; de stoet werd opnieuw gevo; 
muziek voorafgegaan, naar de lokale: 
de feestelijkheden werden voortgezet 

BOTTERDAM. In eene algemeene v 
Industrielie du jMord de la France IK 
I>upai\, de ijverige consul van Ncdei 
waardecronde voordracht gehouden 
dezer stede, cn zulks naar aanleidir 
de tentoonstelling te Parjjs. 

U T R E C H T , Den heer .1. I,. Cluysenai 
bandigd het kunstvoorwerp, dat hem 
generaal der Maatschappij tot Kxplo 
en als directeur der Nederlandsche Ce 
door de hoofdambtenaren en eerste 
beide maatschappijen was aangebodei 

Het zeer artistiek, sierlijk newer 
vooratellende eene taini met attribu 
dreven zilver op zwart marmeren \ 
werk; bet werd ontworpeu door den 
en in zijne ateliers voor goud- en me 
het getuigt van veel smaak en tcch 
gebied van kunstnijverheid. 

LEIDEN. Burg. en weth. hebben d 
betrekking van bouwkundig ingenieu 
op eene jaarwedde van f 350U te 
Driessen, viviel-ingeuieur. De twee 
niet in uauiuerking komen wegens 
diploma. 

Voor de betrekking van hoofdopzk 
worden aanbevolen de heeren : 1'. C. 
gemeetewerken te Middelburg; H. H 
J. A. Verboog, opzichter over de g 
van het Ned. rierv. Kerkgenootschap 

LEEUWARDEN. In eene vergadering v 
is met algemeene stemineu eene m 
wenscheljjkheid wordt uitgesproken i 
onder de leervakkeu aau de ambacbl 

— Het alhier verschijnend gei' b 
een prijsvraag uitgeschreven voor 
modernen stijl te maken in inkt met 
kleuren enz. Fr zgn viei geldprijzen i 
bedrag van / Su. beneveus tien gratif 
boekwerk. 

De antwoorden moeten vóór 1 ' 
van het blad wordeu ingezonden. 

's-Hf;iiioiiEMiob(;n. De jury voor 
richten fontein, heeft den In p r i j s if 
Oscar ca Henri Leeuw, te Nijmeger 
de hecreu An ton van de Sandt, te 1 
te 's-Oraveiibage, eu den Dn prijs t 
Scholtz Jaczn. te Amsterdam. 

Deze drie ontwerpen zullen eerstd 
geeteld worden. 

ASSEN, ln overleg met de commit 
der gasfabriek, hebben B. en W. — „ . r f f 

voor directeur der gasfabriek aldaar, waarop geplaatst zgn: C J . 
van der Plank, directeur der gasfabriek te Zaltbommel; A. A. 
Alting, directeur der gasfabriek te Schoonhoven; E . Bruiwold 
Riedel, opzichter aan de gasfabriek te Zutfen en J. Gouda Jr., 
onder-directeur der gasfabriek te Gonda. 

HAKMEI.IN. De Gemeenteraad ia ternggekomen op zgn vroeger 
genomen betlnit, om den afgebranden toren verder af te breken en 

geheel te vernieuwen, en zal nu, gevolg gevende aan het daartoe 
gedaan verzoek van den Minister, dezen toren zoo getrouw mogelijk 
doen restaurceren volgens de vorige bouworde. 

De leiding dezer werkzaamheden ie opgedragen aan den heer 
E G. Wentinck architect te 8chalkwgk. 

Het dageljjksch bestuur ie door den Raad gemachtigd met het 
kerkbestuur aldaar to nndnrhnndnlnn tnr varlri-nvina' vnn naman-

i , j- — j- j-i o , , — , j- ~ . — 
Opz.-onderb., 43 j., geh., / 80. 
Opz.-uitvoerder, 54 en 34 j., geh. / 100 ± fgo. 
Werkt.-electr., 23 en 29 j., ongeh., / 70 en / 75. 
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F. W. VAN G E N D T J Q Z N -
Bij het Portret.1 

Fredetik W i l l e m van Gendt J G z n , oprichter en, 
van de oprichting af, directeur en redacteur van 
ons blad, is, na eene ongesteldheid van slechts 
eenige dagen in den morgen van den 6den De-
ceinber le 's-Gravenhage overleden. 

Wat cr 111 hem verloren wordt /u i l en vooral / i j 
beseffen, die hem in de zooeven genoemde func
tion gekend hebben. Maar ook zi j , die in andere 
zaken, van welken aard dan ook, met hem in be
trekking stonden, zullen voorzeker met ons het 
plotseling heengaan van den voor korten t i jd nog 
zoo krachtigen man betreuren. 

Grootendecls of, laat ons zeggen nagenoeg ge
heel door de praktijk gevormd, behoorde V a n 
Gendt tot de besten van een thans /oo goed als 
uitgestorven generatie van technici, die zich door 
eigen studie vertrouwd hadden gemaakt, zoowel 
met de ingenieurswetenschap als inct de architec
tuur en zich dus met volle recht ingenieur-archi
tect mochten noemen. 

Geboren te A lkmaa r den zgsten Ju l i [831 ont
ving hij de eerste lessen in de landmeetkunde enz. 
van den landmeter De Waard 

Dat d i l enz., zooals veeltijds het geval is, ook 
hier nogal veel be teekenend moet worden opgevat, 
blijkt daaruit, kat wij den jongen V a n Gendt in 
1851 den optreden als opzichter bij den bouw 
van de cellulaire gevangenis te Utrecht en daar
na bij dien van het gebouw der Maatschappij Arti 

le Amsterdam, architect J . II. L e l i -et A mi til ia e 

man. 
Uit die betiekkmg ging cle a.inkomende bouw 

kundige over in den dienst der gemeente Amster
dam, als assistent-gemeente-architect er later in 
dien der gemeente 's Gravenhage als onder-archi-
tect, toegevoegd aan den toennialigen gemeente 
architect V a n der Waaijen Pieterse 

Niet veel Hagenaars zullen zich hem als zooda
n ig herinneren ; het is dan ook veelal alleen uit 
zijn eigen mond, dat zijne vrienden de bijzonder 
heden u i l dien t i jd kennen en velen zullen thans 
zeker denken aan de typische en d ikwi j l s verma
kelijke geschiedenissen die V a n Gendt uit dien 
l i jd , op. dc hem eigen heldere en kernachtige wij
ze, wist le vertellen. 

Dat hij zich in zijne betrekkingen bij gemeen
tewerken een goeden naam had verworven bleek 
voldoende uit zijne benoeming op 31 -jarigen leef
tijd tot gemeente-architect te Arnhem, een func
tie, die hij een aantal jaren vervulde. 

O f het toenmalig gemeentebestuur var. Arnhem 
de door zijn architect bewezen diensten wel op 
den juisten prijs heeft gesteld en hem zijn be-
tiekking wel zoo aangenaam heeft gemaakt, als 
hij zich bij de aanvaarding daarvan had voorge
steld, mag met cenigen grond betwijfeld worden. 

Boven een betrekking in gemeentedienst onder 
beperkende voorwaarden verkoos V a n Gendt ten 
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minste do particuliere praktijk, op welker gebied 
zich inmiddels voor hem, zoowel te Arnhem als 
elders, ei n ruim arbeidsveld had geopend. 

In het begin van die praktijk valt hel tijdstip 
van de oprichting van hel weekblad De Opmer
ker, waarvan Van Gendt van de oprichting af de 
ziel was. 

Het is thans niet liet geschikte moment om de 
geschiedenis van < ns blad de revue te laten pas
sen en. 

Genoeg zij het te releveeren, dal die uitgave 
ontegenzeggelijk zeer veel heef; bijgedragen tol 
de ontwikkeling van de bouwkunst en dc tech
nische wetenschap in het algemeen in ons vader
land, >ok door hel opwekken van de belangstel
ling van het groote publiek in die zaken en dat 
dit voor het grootste deel te danken is aan de 
persoonlijke medewerking van den ijverigen cn 
bekwamen redacteur. 

Sedert 18O1S nam Van Gendt naast zijn parli 
culiers praktijk o o k nog de betrekking waai van 
ingenieur bij de ontmanteling der vestingen, oen 
betrekking die lang geen sinecure was en vaak 
een groot deel van zijn t i jd in beslag nam. 

IIII beschikte evenwel over een buitengewone 
werkkracht, cn mochi ook hij, zoo.ds ieder archi
tect, op rijperen leeftijd ondervinden, dat jonge
ren hem voorbij streefden ; boven jalousie dc mé
tier was h r verheven en menigmaal was hij de 
raadsman van die jongeren, die zijn groote erva
ring, zijn helder oordeel en zijn eerlijk, open ka
rakter op pr.js stelden. 

Hocvelen in dit opzicht verplichting aan hem 
hebben is moeilijk te zeggen, want V a n Gendt 
liet er zich nici op voorstaan, poseerde niet als 
orake' en drong niemand zijn r a id of zijn mee-

Doc I W I ' met een moeilijk geval bij hem 

kwam, hetzij van technischen hetzij van anderen 
aard, kon, mits het een eerlijke zaak gold, ver
zekerd zijn hem steeds bereid en hulpvaardig ie 
vinden, om mede te werken de zaken in het reine 
tc brengen en zoo ncodig het recht te doen zege
vieren. 

Man van beginselen toonde hij zich ook als re
dacteur. Geen spitsvondige redenceringen van 
menschen van andere richting waren ooit in staat, 
waar het zaken betrof, waarover hij zich een ge 
vestigde mcening had gevormd, hem aan liet wan
kelen te brengen. Wal bij hem zwart was, was met 
geen mogelijkheid wit te praten en heefJ men hem 
als redi.cteur zeker wel eens kwalijk genomen, dat 
hij zender overwegingen van persoonlijken aard 
rondweg voor zijn mecning durfde uitkomen, het 
vervvi;! dat zijn oordeel geleid werd door neven
bedoelingen was iltijd ongegrond en kwam dan 
ook meestal van menschen, die hem niet persoon
lijk kenden of die zich geroepen achtten door dik 
en dun een partijbeginsel vol te houden 

V. ie werkt maakt fouten, de waarheid van dit 
spreekwoord ondervindt iedereen nu en dan, maar 
niet iedereen durft in zulk een geval te erkennen 
zich le hebben vergist en een eervollen aftocht te 
verkiezen boven een onbeslisten strijd. 

Eer o' is steeds de houding geweest die Van 
Gendt in zulk een geval aannam , eervol was zijn 
loopbaan en zijn nagedachtenis zal zeker in cerc 
worden gehouden niet alken door zijn vele vrien
den en geestverwanten, maar ook door hen, die 
in andere richting werkzaam waren en zich daar
voor genoopt zagen een ander standpunt in te 
nemen dan het zijne. 

Waar een zoo-werkzaam 
wordt, past zeker dc wensch-

„Hij ruste in vrede. 

leven als hier herehv Ut 

N O O R D - H O L L A N D S C H E O U D H E D E N . 

Die kaatst moet den bal verwachten In de laatste 
vijf-en-lwmtig jaar van mijn leven heb ik zóó vaak 
kritiek uitgeoelcnd, dat ik cr mij niet over mag be
klagen, als ook ik op mijn beurt eens onderhanden 
genomen word 

Dc heer Jan k a l i onderwerpt in het laatste nummer 
van hel Bulletin, uitgegeven door den Nederlandschen 
Oudheidkundigen Bond, de „Noord -Hol l andsche Oud 
heden", aan welke uitgave mijn vriend G. van Arke l 
en ik nu juist tien jaar onze kraebten wijden, aan een 
beoordeeling, die van weinig waardeering getuigt. Dit 
is ziin recht; slechts zou ik de vraag willen stellen, 
of hel wel goed gezien was, die beoordeeling in druk 
te doen verschijnen in het orgaan van den Bond, waar 
bij het Kon ink l i j k udheidkundig Genootschap, het 
welk de uitgave ondernam, is aangesloten, terwijl de 
schrijver bovendien nog tot de leden van dit Genoot
schap behoort. 

De buitenwereld moet nr ccn zonderling denkbeeld 
krijgen van de Harmonie, die er onder de oudheid 
kundigen heerscht en dit zal de belangstel l ing in de 
archeologie, die den heer K a l i niet onverschillig kan 
zijn, allerminst ten goede komen. 

E e n andere wijze van handelen ware mogelijk ge
v e s t . De heer K a l f had zijn bemerkingen aan het Ge 
nootschapsbestuur kunnen mededcclen, di t had den 
heer K a l i kunnen uilnoodigen, :nel de commissie voor 

de uitgave en de bewerkers te vergaderen, en zoo had
den door onderling overleg althans de drclen, die nog 
verschijnen moeten, en waaronder ook een supplement 
zal behooren, beter kunnen worden dan vroeger. 

V. ant ik wi l het hier aanstonds verzekeren, en ik ben 
overtuigd in den geest mijner mede-commissie leden 
tc spreken, op onfeilbaarheid maken wij geen aan
spraak W i j z.im er ons van bewust, dat de mensehen 
in hun werk het volmaakte niet kunnen bereiken 

Toen wij aan het werk togen, in 1890, kwam het er 
in de eerste plaats op aan, een schema vast tc stellen. 
De commissie, bestaande uit den b er D . C. Meijer 
Jr., den bekenden lieliiebber van Ainstel's oudheid, den 
heer C. J Gonnet, Rijksarchivaris te Haarlem, en de 
beide bewerkers, heeft haar plan niet dan na rijp be-
raad vastgesteld. W i l d e men met de beschikbare "e ld-
middelen uitkomen, wilde men iiet werk ooit als ge
heel zien, dan moesten er zekere grenzen getrokken 
worden. 

E n nu moge dc heer K a l f een anderen „opzet" wen
schen, wij kunnen hem met de cijfers aangeven, dat 
ware die wensch, die ook de onze was, in 1890 verwe
zenlijkt, het geld reeds lang verbruikt zou zijn, of
schoon mogelijk geen tiende van het geheel voltooid 
wal c. 

Archiefstudie kon niet plaats hebben ; hel bezoeken 
van zoovele gemeenten vorderde reeds zooveel t i jd en 
inspanning, dat wij a l blij mochten wezen, het merk
waardigste wat wij daar vonden te beschrijven en af 
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te rxelden. D i i neemt echter niet weg, dat wij zeer 
dankbaar zullen zijn, wanneer iemand later een aan
wijzing van ulie gedrukte bronnen, mogeü )k ook van 
handschriften, aan het geheel wil toevoegen. Misschien 
w i l de heer Jan K a l f zich, als het zoover is, wel met 
die taak lielaslen. Het Kon ink l i j k Oudheidkundig Ge
nootschap zal hem dan erkentelijk zijn. 

Ook hourlen wij ons aanbevolen voor een opgave van 
zaken, die onze aandacht ontgingen. Reeds nu noemt 
de heer K a l f als zoodanig ,.de kerkelijke gewaden le 
Hoorn, de miskleederen van Purmerend, Bovencar-
Spel, Hem en Venhuizen, de geëmail leerde bisschops
sla f te Haarlem, de middeleeuwsche monstransen te 
fur merend en Ooslerblokker, de wierookvaten te 
Edam en Crootebroek, de kelk te Assendelft en de 
schilderijen te Schoten en te L immen" W?j erken
nen, dut wij deze zaken niet 111 de moderne Roomscl.-
Katholieke kerken gezocht zouden hebben. De heer 
K a l f is zoo eerlijk, te vermelden, dat ook hij van haai 
bestaan niet geweten had, wanneer de heer J . J Graaf, 
deken te Ouderkerk, er geen lijst van openbaar hael 
gemaakt. 

.'Iet zal den heer K a l f vermoedelijk verbazen, d a l 
dc beu erkers verscheidene malen de zeer gewaardeer
de voorlichting van dezen éven bekwamen als beschei 
oen geestelijke mochten ontvangen. In het hijzonder 
Was dit hel geval bij dc beschrijving van de waterkan 
te Weesp, waarover de heer K a l f zich zoo vroolijk 
maakt. 

Ke>rt nadat wij het raadhuis te Weesp bekocht had 
den, maakte ik verscheidene personen op dc kan, die 
daar aanwezig was, opmerkzaam: Men schijnt naar 
toen gefotogtalccrd te hebben, cn deze fotografie 
plaatst de heer K a l f nu onder mijn pentcckening. Ik 
geet aanstonds toe, dat fotografie gctroi.vver is, dan 
wat uit de hand wordt geschetst. Waren de middelen 
beschikbaar gewvest, dan hadden wij zeer gaarne het 
werk door reproducties naar fotografiën geïl lustreerd. 
Hierbij moet echter in aanmerking genomen worden 
dat tien jaar geleden zulk een wijze van verluchting 
veel kostbaarder was, dan thans. E n ook zelfs als men 
tegen hel geld niet opziet, dan zijn er aan het verkrij
gen van goede, voor repioductie gesi hikte clichés zul
ke groote bezwaren verbonden, dat zij schier onover
komelijk zijn. Hoe menigmaal gingen wij niet niet 
fraai weer op reis, en kwam er kort daarop een betrok
ken lucht of regen, die alle goede opneming onmoge
lijk gemaakt zou hebben, ofschoon er in een beschut 
hoekje al t i jd nog gelegenheid was tot schetsen. 

Om 11". r.oi.r even op de aquamaniles terug te komen -
Van het zevental, te Budapest aanwezig, heb ik fraaie 
ioto's. Ik zal ze aan dc redactie van het Bullet in van 
den Oudheidkundigen Bond zenden, mei verzoek, ze 
te leproduceeren. Dc heer K a l f kan dan zien, hoe onze 
illustraties geweest zouden zijn, als wij maar geld ge
noeg gehad nadden. E n tevens zal hij van mijn „erudi
tie ' een beter begrip krijgen, dan hij nu heeft. H i j 
kan dan ook den 13e eeuwschen ridder zien, en ons 
eens aantoonen, waarom het voorwerp te Weesp uit 
de 14e eeuw is. 

Ik zal nu den heer K a l f in zijn opstel op den voet 
volgen. H i j noemt „zoowel tekst ais afbeeldingen on
vol ledig slordig en fantastisch". Hoever de vol ledig
heid gaat, zal ondertusschen pas kunnen blijken als 
het werk. met het onvermijdelijke supplement aan het 
slot, voltooid zal zijn. De heer K a l f oordeelt hier on
getwijfeld voorbarig. 

De „s lordigheid" moet blijken uit het volgende. 
„In het tweede stuk herinner ik mij indertijd met 

• erbazing gelezen te hebljen, dat het oude muurwerk, 

laalste overblijfsel van dc abdij van Egmond , is op
getrokken tut moppen van M. 0.30 x 0.60 x o. 16. B i | 
opmeting bleek de grootste der steenen slechts M. 0.32 
x 10 x 0.09 te halen. Niet zonder blijde verras.-uig las 
men in hetzelfde deel, elat in den tympan boven de 
poort in den westgevel der kerk te Limmen nog spo
ren van een relief, misschien van een zegenenden Chris
tus te zien zijn. Een opzettelijke rei; er heen 'eerde mij, 
dal het hoogveld inderdaad niets elan een ruw gehou
wen steen vertoonde, zonder de geringste print van 
versiering. D a l hei mooie raadhuisje te Schorel (uil 
lÓOl) een aardig interieur en goeie tegels heeft, vond 
evenmin vermelding als dc met merkwaardig figur.ial 
beeldhouwwerk versierde kraagsteeuen, waarop de ge-
wtlfribben der kerk te Bergen r.isten." 

E n het „unus pro muilis" van Vergi l ius v \enets t;, 
814) toepassende:, besluit de heer K a l f nu aanstonds 
tot bovenvermelde slordigheid. 

(11 een werk als dit moeten noodzakelijk fouten in
sluipen ; aan hei einde volgen, met het supplement, de 
verbeteringen en aanvullingen. A l weder oordeelt de 
heer K a l f dus voorbarig. Laat ons nu eens zien, wat er 
van de drie gewraakte slordigheden aan is. 

Ik liegin dan met de Egmondsihe steenen. In mijn 
aantcekeningen vind ik, dat wij 9 September 1891 dc 
drie Egmonden bezocht hebben. Te Egmond-Binneh 
vonden wij toen, achter dc kerk van 183(1 'n overblijf
sel van muurwerk, waarvan de steenen. die door mijn 
vriend V a n A r k e l gemeten werden, 0.30 x O.(H> X 0.1b 
maten. Di t buitengewoon groote formaat vervulde ons 
met verbazing, waarom wij de cijfers aanstonds no-
tevrden. De mogelijkheid beslaat, dat dit muurwerk, 
waarvan in [891 slechts zeer weinig meer over was, 
sedert gesloopt werd. O f heelt de heer K a l f het muur
werk le Egmond op den I loel misschien op hc'. oo<r, 
dal het laatste overblijfsel van het kasteel le Egmond 
is- W i j hopen ondci tusschen deze zaak door nader 
persoonlijk onderzoek tot klaarheid te brengen. W i j 
zullen dan tevens nog crus nagaan, of het cijfer, op 
de grafzerk van Isaac Leniane genoemd, als het be
drag dat h»j verloor, over dc 1 s ixuxxi guldens was, 
zooals V a n Lennep en Ter Gouw opgeven, o f over de 
jOO .OOO guldens zooals wi l lazen Ons toch scheen dc 
1 een toevallige groef in den steen. 

De kerk le Limmen werd 1 1 September i 8 ; i i liezocht. 
W i j meenden toen sporen van Ixvldh >uwwerk op het 
tympan boven den ingang te onderscheiden, en de heer 
K a l i zag slechts een ruw* gehouwen steen. Z i jn , na 
1891 de sporen, die wij zagen, uitgewist -ht ? O f was, 
wal wij voor overblijfselen van relief hielden, slechts 
luwheid van den steen? Hier is liet moeilijk, thans te 
beslissen Maar als een bewijs van onze slordigheid 
kan oit tympan toch zeker niet gelden. 

De kerk te Bergen is de eerste geweest, die wij op 
onze tochten bezochten. In mijn aantcekeningen van 
Februari f<Sc>> vind ik „eenige interessante kraagstee
uen" als in die kerk aanwezig, vermeld. Bi j den druk 
zijn deze woorden weggebleven. Uier moet ik dus een 
„peccavi" spreken, belovende, in de verbeteringen de 
fout te zullen herstellen. 

De lieer K a l f betreurt het, da', vvij zoo weinig plat
tegronden van gebouwen gaven, dat wij ook geen 
doorsneden en gevelprojecties opnamen Maar weet hij 
wel, hoeveel t i jd en geld het kost, om zelfs een ge
bouw van zeer bescheiden afmetingen behoorlijk op
gemeten en in tcekening gebracht te krijgen? Ik heb, 
omdat ik haar zoo belangrijk vond, voor mijn eigen 
genoegen de kerk te Muiden doen opmeten. Twee per
sonen hadden daar een geheele week voor noodig, en 
zij konden toen nog slechts het getouw in z i jn hoofd-
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trekken, doch niet in zijn details gereed krijgen. 
Dc heer K a l f denke niet licht over de hulpmidde

len, die men noodig heeft, om van een kerk profil de 
goede hoogtematen te krijgen. E n hij za' toch ernstig 
werk verlangen. Neemt hij met den Franschen slag 
genoegen, dan kan hij in Romberg5 Zeitschrift zijn 
gading vinden in de „opmetingen" die de sedert over
leden Rijksteekenaar fiedtenbacher gaf. In het bijzon
der wat daar omtrent de kerk te Naaiden werd opge
nomen, verdient zijn aandacht. 

W i j hebben die kerk, zoo in alle opzichten belang
rijk, lieter beschreven, dan de heer K a l f het wi l doen 
voorkomen. H i j /egt, dat wij het getal der beuken 
niet noemden. Doch wij begonnen onze beschrijving 
a ldus : „De St. Vituskeik is een basiliek" Iedere basi

l i e k heeft drie beuken, wat den heer K a l f niet onbe
kend zal zijn. Waar meer dan drie voorkomen, is ver 
melding van het getal noodig-. E r wordt verder op ge
wezen, dat wij niet zeiden of een kruisgewelf der St. 
Vituskerk al of niet op ribben is geconstrueerd. Maar 
daar wij als den tijd van den bouw de 14e en 15e eeuw 
noemden, begrijpt ieder, die v i n de Gothiek eenige 
kennis heelt, dat dus hel gewelf ribben moet hebben. 
A l s wij eigen- gewelven zonder ribben in een gebouw 
hebben'aangetroffen, dan verzuimden wij niet, dit te 
zeggen, omdat dan een bewijs voor de afkomst uit de 
Romaansclie periode aanwezig was. 

De opmerking omtrent de vensters der St. Laurens-
kerk te Weesp kan ik laten, voor wat zij is. Ook het 
verwijt, dat w ij de afmeting der reuzenmoppen niet 
opgaven. Die afmetingen zijn steeds, met zeer geringe 
variation, dezelfde. Slechts toen wij te Egmond-Bin -
nen ccn groot verschil zagen, hebben wij daarop de 
aandacht gevestigd 

N u volgt een verdere grief. De heer K a l f zegt • 
„Uier komt nog bij, dat zij voor die eenvoudigste 

producten der architectuur, als dorpshuizen en boeren 
woningen, waaraan niels dan juiste verhoudingen en 
de oordeelkundig aangebrachte venster- en deurope
ningen een zoo groote en leerzniuo bekoorlijkheid 
geven, weinig schijnen te voelen." 

fk moet inderdaad erkennen, dat dit zoo is. Maar 
ik mag tot onze verontschuldiging aanvoeren dat de 
smaak voor dien eenvoud nog van te recenten datum 
is, dan dal wij daar tien jaar geleden reeds rekening 
mede hidden kunnen houden. W i j hebben slechts die 
boerenwoningen venTeld, welke hetzii door een op
schrift, c m gevelsteen of eenig ander detail zich in een 
bepaald tijdperk lieter. rangschikken. De heer K a l f 
beproeve eens een lijst samen te stellen van alle boe
renwoningen i r Noord-Hoi?und, die aan zijn eischen 
voldoen. Die lijst zal nicer vellen druks beslaan, dan 
ons geheele werk telt. 

De neer K a l f komt daarna, naar aanleiding van de 
gegeven afIxvidin^en. In liet bijzonder van die. wel
ke op Naarden betrekking hebben, nog eens terug op 
de wenscheli ikheid, om de fotografie te hulp te roe
pen. I!:j predikt hier tegen bekeerden; a's het geld 
er maar was, dan zou hij eens wat zien! Maar bet ma
ken van fo tognf iën naar de gewelfschilderingen in de 
St. Vi tuskeik te Naarden zal toch uiterst moeilijk b l i j 
ven, omdal zij zoo ongunstig verlicht zijn, en een vol 
doend hooge standplaats voo.- het toestel alleen te ver
krijgen zou zijn, door de kerk te besteigeren, of een 
verplaatsbare stelling te doer maken. 

E e n half ei bl i j f t toch al t i jd beter dan een lecge dop 
Hadden wij onzen arbeid niet ondernomen, van" de zoo 
belangrijke St. Christoffelkerk te Schagen, d-'e sinds 
geheel door brand verwoest werd, vare geen enkele 
herinnering bewaard dan de schamele overblijfselen 

van een grafzerk. E n zelfs het zoo goed mogelijk b i j 
eenbrengen van dc fragmenten dier zerk had groote 
bezwaren. W i j hebben de kerk in 1890 uitvoerig be
schreven, afbeeldingen van den torenspits, het fraaie 
gestoelte, het niet minder fraaie koorhek, de zerk van 
den eersten heer van Schagen, van bet praalgraf en 
van een graizerkversiering gegeven, en zoo de heuge
nis aan liet gebouw voor het nageslacht bewaard. Toen 
wij dezer dagen te Schagen kwamen, zagen wij , dat 
ook de door ons afgebeelde gevelsteen met de Bood
schap aan Maria en het belangrijke gevel fragment ver
dwenen zijn. De beer K a l f moge bedenken, dat, ais 
wij hadden wil len wachten, totdat, er zooveel geld was 
als voor dc uitvoering van zijn plan noodig is, wij , o f 
mogelijk onze naneven eerst aan het dempen van de 
put zonden hebben kunnen beginnen, als de meeste 
kalveren reeds verdronken waren 

De heer K a l i geeft ons lof voor wat door ons werk 
in he. belang der „k lokkenkundc" werd tot stand ge
bracht. H i j betreurt het, dat wij van de Gothische ma
juskels op de klok le Kortenhoel geen afbeelding ga
ven Ik meen mij tc herinneren, dat de heer V a n A r k e l 
er een paar in teekening bracht ; ini /.al zijn opnemin
gen zeker gaarne ter beschikking van den heer K a l f 
siellen. 

W i j hebben ongeveer alle grafzerk-opschriften, die 
wij \onden, gegeven. E r komen cr daaronder voor, 
waarvan de belangrijkheid kan worden betwijfeld. 
Zouden echter die opschriften voor de geslachtkennis 
waarde hebben, clan diende ren kei'/c achterwege ge
laten te worden. E n de heer K a l f moge van een „iet
wat lugubere materie" spreken, de genealogen hebben 
nu een schat van materiaal. 

Ten slotte gaat. de heer K a l f over tot het bespreken 
van enkele bouwwerken, die wij in het laatst versche
nen deel behandelden. H i j begint met de St N i c o l i a s -
kerk te Muiden, en wijst er op, dal , volgens V a n Heus-
sen en Van R h i i n , deze kerk aan den heiligen Nicolaas 
en Catharina gewijd was. Maar wij meenen ban te 
mogen herinneren, dat men gewoonlijk de beide titel
heiligen ecner kerk alleen te /amen noemt, wanneer 
zij om de een of andere reden bij elkander Ijebooren, 
als bv. St. Pieter en St. Paul, St Cosmas en St Da -
miaan, enz. De oude kerk te Amsterdam was aan Sc. 
Nicolaas en St. Johannes Baptist gewijd, de nieuwe 
kerk aan S i . Catharina en St. M a t i a Toch werden in 
de middeleeuwen beide kerken slechts naar St. Nico
laas en St. Catharina genoemd. 

\ \ ij meenden de kerk. wat haar oudste deelen i)e-
treft, tol de 12e eeuw te moeten brengen. De heer K a l f 
meent, dat iiet gebouw van vóór 1225 dagleekent. 
„Weel men", zegt hij , „dat het stadje in 1204 geiieel 
verbrandde, dan ligt liet vermoeden voor de hand. dat 
111 de eerste jaren der 13e eeuw uit het materiaal van 
het verwoeste gebouw, de oudste deolen van het thans 
nog bestaande kerkje zi jn opgetrokken " 

Daar 1200 het laatste jaar der 12e eeuw was, is er 
dus een verschil van vier jaren tusschen den beer K a l f 
en ons. Heeft nu, inderdaad, de brand van 1204 de 
geheele kerk verwoest? Het is moeilijk aan te nemen, 
dat de zware tufsteenen muren de vlammen n:et ?e-
trotseerd hebben. Het torengewelf met zi jn kruisribben 
is ongetwijfeld van later dagteekening ; het oorspron
kelijke zal wel in 1204 zijn ingestort. W i j zijn van 
meening, dat het tegenwoordige gewelf in de 15e eeuw, 
toen de benedenste verdieping van den toren bij de 
kerk werd aangetrokken, gemaakt is. 

VS i 1 wisten zeer goed, dat er indertijd muurschilde
ringen te voorschijn kwamen in de Muider kerk. Daar 
zij echter sedert overgewit zijn, en wij bet witsel niet 

mochten verw ïjdercn, konden wij er geen melding van 
maken. 

Het Muiderslot, zegt de heer K a l f , hebben wij een
voudig genegeerd. Dit is evenwel niet het geval. Maar 
daar wij met het beschrijven en afbeelden van wat wij 
vonden niet verder konden gaan dan 1S00, moesten 
wij wel alles, wat aan het Muiderslot sedert 1873 ge
bouwd is, buiten beschouwing laten. E n toen de juf
frouw ons bracht in een toren, en ons wees op een 
oubliette, waarvan zij met trots verzekerde, «lat zij pas 
een paar jaar geleden gemaakt was, begrepen wij , dat, 
wilden wij geen gek figuur maken, wij slechts als oud
heden datgene mochten vermelden, wat vóór de restau
ratie aanwezig was. E n toen wns het belangrijke 
werk van den heer Gosschalk, door het K o n i n k l i j k 
Oudheidkundig Genootschap uitgegeven, ons een vei l i 
ge handleiding. W i j voegden daaraan toe een paar ge
zichten op het monument vóór de restauratie. V o o r de 
authenticiteit staan wij in, en zijn bereid, den heet 
K a l f de fotografieën, wa;,rnaar zij vervaardigd wer
den, te toonen. 

De heer K a l f gaat dan over tot de St. Laurenskerk 
te Weesp. H i j heeft hier geen andere bemerking, dan 
dat onze „veronderstel l ingen over de bestemming van 
sommige onderdeden van het koorhek kinderachtig 
onjuist zijn". W i j vermoedden, dat op de drie voet
stukken, voor de Hervorming, teelden van St. L a u 
rens, O. L . Vrouw en Johannes den Evangelist hebben 
gestaan. Waarop grondt nu de heer K a l f zijn tegen
spraak ? W i j zullen het gaarne vernemen. De heer K a l f 
had, ten slotte, de thans onzichtbare muur- en gewelf
schilderingen vermeld wil len zien. Doch zelfs met 
Rön tgen stralen zou het ondoenlijk zijn, de kalk- en 
verflagen te doordringen. 

Over het watervat op het raadhuis te Weesp heb ik 
reeds gesproken en kan dus overgaan tot de bemer
king, die de heer K a l f omtrent Naarden geeft. Hier 
valt hij over de Latijnsche spreuk, in den gevel van 
het raadhuis aanwezig, die wij gaven, zooals men haar 
tegenwoordig ziet. „Men behoeft geen latinist te we
zen", zegt hij , „om te zien dat dit onrin is en er het 
Vergiliaansche (Aeneis V , 710) „Ouidquid erit, supe-
randa omnis fortuna ierendo est" in te herkennen." 

De heer K a l f zal, na wij boven Vergi l ius reeds 
aangehaald hebben, wel overtuigd zijn, dat wij den 
„onzin" niet uit onwetendheid te boek stelden. W i j la
ten bier, ten overvloede, nog volgen, wat V a n Lennep 
en Ter Gouw over het geval zeggen „Hooger in den 
gevel staan nog twee stoenen met opschriften: 't een 
in 't La t i j n quidquid erit, superanda ; ois fotruna eere-
does t, welk laatste woord ferenda est zal moeten be-
teckenen.'" De heer K a l f kan dus zien, dat al lieten wij 
de litteratuur onvermeld, wij haar toch wel kennen. 

Dat wij de voormalige vierschaar nu „voorhuis" 
noemden, vindt zijn oorzaak daarin, dat het vertrek 
tegenwoordig niet meer voor de rechtspraak wordt ge
bezigd. W i j hadden echter ook de oude bestemming 
r tinnen vernielden. 

D e heer K a l f erkent, dat wij de St. Vituskerk le 
Naarden „mei blijkbare zorg" beschreven. Doch hij 
verwijt ons onvoldoende kennis van zaken. „Waarom", 
zegt bi j , „werd bij de uitvoerige descriptie der merk
waardige gewei fbeschilderingen verzuimd te zeggen, 
dat zij a tempera zijn ? E n had hier niet vermeld die
nen te worden, dat de heer J . Ph. van der Kei len reeds 
25 jaar geleden de overeenkomst dezer tafercelen met 
prenten van Jacob Corneiisz heeft opgemerkt 3" 

W i j weten niet, of de heer K a l f gelegenheid heeft 
gehad, op een steiger zoo dicht bij de gewelven te ko
men, dat het hem mogelijk was, de gebezigde tediniek 

met zekerheid vast te stellen. W i j waren in de onmo
gelijkheid zulk een steiger te doen oprichten, en, twij
felende, hebben wij ons van een uitspraak omtrent de 
gevolgde wijze van werken onthouden. 

Het monogram van den schilder hebben wij af ge 
beeld Dat van Jacob Corneiisz. van Oostzaan is het 
niet, ofschoon dit vroeger dikwij ls werd beweerd. De 
overeenkomst der tafereelen met prenten van Jacob 
Corneiisz. werd indertijd door den reeds lang overle
den A . D. de Vries, die zooveel in het belang van onze 
oude kunst gedaan heeft, opgemerkt. Wanneer Red 
lenbacher den 'ïeer V a n dei Kei len noemt, dan geeft 
hij de eer dei ontdekking aan een ander. Reeds in 
1878 heb ik iiet met De Vries, toen, geloof ik, aan het 
Prentenkabinet in het Trippenhuis verbonden, vaak 
over de questiè gehad, of men het recht heeft, de ge
welfschilderingen aan Jacob Corneiisz. toe te schrij
ven. Maar nog op het oogenblik meen ik, dat het mo
nogram dit verbiedt. 

De lezing van.ccn der opschriften in de kerk „bic 
domus Dei" is geschied op gezag van den heer J . J . 
Graaf, aan wiens autoriteit de heer K a l f wel niet zal 
twijfelen. A a n dien geestelijke danken wij ook meni
ge opheldering omtrent de typologie, en indien onze 
beschrijving exnige waarde heeft, dan komt den heer 
Graaf daar de eer van toe. Een verklafNfe der Bour
gondische emblemen en van het wapen van Kare i V , 
door den heer K a l f verlangd, nu enden wij in een boek 
als het onze achterwege te kunnen laten. 

De kritiek op de beschrijving en de afbeelding van 
het koorhek te Naarden. is mij niet duidelijk. Weet de 
heer K a l f een vroeger gedateerd, werk onzer Renais-
naissance dan dit van 1531 ? Ik houd mij voor zi jn op
gaaf aanbevolen. E n waarom ik iets misdreven heb, 
door bij de afbeelding van dit hek, dat ik slechts voor 
de hel ft kon weergeven, de meest eigenaardige van 
het groole aantal balcsters te kiezen, is mij .1) mede 
niet helder. 

Omtrent dc kerk te Nedcrhorst den Berg zegt de 
hoer K a l f . „Vreemd genoeg heeft het feit, dat deze 
kerk gerestaureerd is, de heeren v. A . en W . minder 
ontstemd dan ele herstellingen aan het Muiderslot. Z i j 
wagen zich althans aan een beschrijving." 

Hierbij zij aanstonds opgemerkt, dat wij als oud
heidkundigen zoowel het verrichte te M'.nden als dat 
te Nederhor.v. den Berg betreuren. Hadden wij een uit
voerige monografie, als die van den heer Gosschalk 
omtrent het gedenktecken te Nedcrhorst den Berg ge 
kend, wij zouden daar zeker een even dankbaar ge 
brink van gemaakt hebben. 

Dank zij de bereidwilligheid van den heer C. B . 
Posthumus Meijjes. die met de restauratie der kerk 
was belast, konden wij echter ccn afbeelding van den 
ouden toestand geven. Ook de predikant ter plaats-? 
verschafte ons vele lielangrijke inlichtingen. 

De vraag, wat nier. bij deze kerk heeft te zien, in de 
bekroning van den westelijken koormutir, die twee 
maskers tegen elkander geplaatst vertoont, kenden wij 
lot ons leedwezen nier oplossen. Ook wij zagen in die 
liekroning wat de heer K a l f er in ziet: ,.ccn spij l met 
knop, ter wederszijde waarvan een koj) is aangebracht", 
en twij telden er niet aan. dat bet beeld bouwwerk ge
heel opgehakt is. Maar met een beroep op Viol le t - le -
Duc heeft de heer K a l f toch de beteekenis dezer kop
pen nog niet verklaard 

W i j zijn van meening, elat het zuidelijk portaal van 
den aanvang af bij de kerk heeft behoord De heer 
K a l f vraagt, waarom? Het antwoord op die vraag is, 
omdat in den toren oorspronkelijk geen ingang was. 
De ingang, vóór de restauratie daar aanwezig, werd 
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in dc !.-'e eeuw ten ruwste ingebroken ; liet Romaan
sche portaal van tegenwoordig is bij de herstelling 
gemaakt. Elet zuiderportaal is ondertusschen niet in 
zijn oorspronkelijken toestand. In het laatst der 15e 
eeuw, toen de noordelijke zijbeuk gemaakt werd, is ook 
het zuiderportaal veranderd. De deuromlijsting met het 
veelbesproken opschrift uit de twaalfde eeuw werd toen 
•ut het zuiderporlaal verwijderd er. 111 den beuk aan 
de noordzijcie ingemetseld, waar zij zich nog bevindt. 

Met den heer Kalf, die zich op Moll beroept, zijn 
wij het, blnkens onze beschrijving eens, dat de kerk 
uit de i-'e eeuw is Maar daar men in dien titd hier te 
lande nog geen veelhoekig gesloten koor met «malle 
spitsboogvensters placht te maken, zoo moet het tegen
woordige wei na 1250 worden gedagteekend. En dan 
zijn de Romaansche lijstwerken, die men er ziet een 

nderling anachronisme. 
De meening van den lieer Kalf, dat de noordei beuk 

nog ouder zou we/en, dan het koor en het zuiderpor
taal zal wel door niemand, die van de geschiede-nis 
der bouwkunst op de hoogte is, werden gedeeld. 

De heer Kali komt ten slotte bij dit monument met 
een lijsijc van vergeten zaken aan. Hij noemt als zoo
danig den grafkelder onder het koor, de piscina in den 
zuidwand van het koor, de geel- en zwart verglaasde 
tegels van den koon loer en den drempel van het zui
derportaal. De grafkelder onder hei koor scheen ons 
niet der vermelding waard, omdat hij niets bijzonders 
vertoont. In mijn aanteekemngen vind ik wel den te 
gel vloer in liet koor en een oud kastdeur!je genoemd, 
daar ik echter twijfelde of die tegelvloer wel oudheid
kundige waarde had, en niet vermeld Vond, dat er ach
ter dat kastdeurtje oen piscina zou zijn, heb ik bij het 
uitwerken deze beide zaken weggelaten. De piscina zat 
zeker in hei supplement worden opgenomen, omdat 
zulk een inrichting in Noord-Holland zeer zeldzaam 
is. Zooveel ik mij herinner vonden wij haar alleen le 
Noord Svhrwende. Den drempel, dien de heer Kalf 
bedoelt, hebben wij aangezien vooreen grafzerk, wiens 
opschrili verdwenen is. Mogeh]k heelt de heer Kalf 
ondertusschen gelijk, als hij meent, da ter een opschrift 
aan de onderzijde is Maar wij hebben natuurlijk den 
drempel niet op kunnen breken 

Het gewelJ der sacristie komt op, den plattegrond 
voor. Ook in den tekst werd hel vermeld ; de kaars-
kroon, die de heer Kalf tot de 16e eeuw wil brengen, 
scheen ons zoo oud nid loc. En daar een jaartal ont-
breekt, zijn verschillende opvattingen mogelijk. 

De beer Van Arkel beeldde het opschrift van de 
noorderdeur, dal reeds tot zooveel gissingen aanleiding 
heeft gegeven, af. Omtrent het karakter der letters kan 
dus geen verschil bestaan, liet zijn inderdaad Ro
maansche hoofdletters, en fiat wii schreven „Gothi
sche" is dus een fout~, die wij ter zijner tijd zullen ver
beteren. Op iiel oogenblik is eb kerk geheel met tuf
steen bekleed . wat daarai liter is, konden wij niet na
gaan, daar het ons natuurlijk niet mogelijk was, te 
gaan breken. De lieer Kalf heeft dus misschien wel 
gelijk, als hij moppen als ach terwerkers veronderstelt 

Aan het einde van zijn kritiek geeft dc heer Kalf 
een lijstje van kerksieraden, die in de.moderne R. K. 
kerken te Minden, Naarden, Weesp, Hilversum, An
keveen en Ooiterend aanwezig zijn. Dit lijstje kon hij 
opmaken naar aanleiding van de gegevens, hem door 
de pastoors dier plaatsen verstrekt. 

•\ls regel hebben wij dergelijke lesse voorwerpen 
niet vermeld, dan wanneer zij bij de beschreven gebou 
wen behooren. Slechts voor zeer enkele hebben wij 
wegens hun hooge kunstwaarde een uitzondering ge
maakt. Mochten er onder de genoemde voorwerpen 

er zich bevinden, die bijzonder merkwaardig zijn, dan 
/.uilen wij ze in het supplement opnemen. De heer Kalf 
lean echter overtuigd zijn, dat wij niet met opzet deze 
kerksieraden onvermeld hebben gelaten. 

Nu blijft nog de narede van den heer Kalf, die 
nods.111 en' ele dagbladen haar weg vond, ter bespre
king over. Die narede vangt aan mei de stelling, dat 
ele Noord-Hoilandsche oudheden, omdat de heer Kalf 
daarop de boven behandelde aanmerkingen had „op 
den naam van' inventaris, zooals wij dat uit buiten-
landschc voorbeelden leeren kennen, gevn aanspraak 
mag maken en zich mei boven het peil van dilettan
tisme vcrbefl". Men verstaat onder dilettant iemand, 
die van zijn kunst.of wetenschap niet leelt, do:h haar 
slechts voor zijn genoegen beoefent. Heeft de heer 
Kalf, die mogelijk 111 de oudheidkunde zijn bestaan 
liudt, dit bedoeld, dan nemen wij den titel van dilet-
tanten gaarne aan, ia dan zijn wij er zelfs trotsch op. 
Maar de heer Kalf schijnt iets anders op het oog te 
lebben Hij weet dat de mc-este dilettanten slechts 
krakken zijn, en dat, wat zij preste eren, niet veel te 
beteekenen iieeft. Is het nu den heer Kalf gelukt, aan 
te toonen, dat ons werk zóó gebrekkig is? Hij /.Ou over 
meer gezag als archeoloog moeten beschikken dan hij 
heeft om dit resultaat te bereiken. Dat bescheidenheid 
an de jeugd past, heeft van Alphen hem te vergeefs 
ezegd. 
De heer Kalf st hijnt zich voor te stellen, dat de an

dere Nederlandsche gewesten ook bewerkt zullen wor
den. Wij hopen van harte, dat dit geschieden mag en 
wel spoedig, want ieder jaar uitstel maakt den inven
taris dunner. De „onpretentieuse lijst", die jhr. De 
Stuers indertijd voor Zeeland heeft opgemaakt, ken 
ik niet, en ik kar. dus hare waarde niet beoordeelen. 
Maar ik zou wel willen, d.it alvast voor de andere pro
vinciën zulke lijsten werden samengesteld. Is dit niet 
iets wat op den weg van den Oudheidkundigen Bond 
ligt? De heer fan Kalf zal ongetwijfeld aanstonds een 
paar provincies voor zijn rekening nemen. 

Aan het einde van zijn betoog zegt dc lieer Kalf, dat 
wij de huil.' der provinciale archivarissen blijkbaar met 
zorg hebben genegeerd. En toch kan het den heer Kalf 
niet onbekend zijn, da1: de heer C. J. (ïonnet, archiva
ris van Noord-Holland, lid van onze commissie is. Ik 
kan daarbij vernielden, dat deze verdienstelijke ar
cheoloog alle proeven iieeft nagezien en dat hij ons 
c'oor zijn groote kennis en hulpvaardigheid ten zcorMe 
verplicht heeft. 

ik meen, door het bovenstaande te hebben aange
toond dat de heer Kalf ccn zeer lichtvaardig oordeel 
uits|irak. Wal hem daartoe aanleiding ga', kan ik wel 
gissen, doch ik zal die gissingen niet cptnbaar maken. 

Wij zijn nu bezig aan de. bewerking van Amstelland, 
waarmede het werk voltooid zal zijn. Amsterdam zal 
daarbij natuurlijk de meeste stof ojdeveren en de hc-cr 
D. C. Meijer |r. zal ons een betrouwhare gids wezen. 
Als nu de heer Kalf, die zoo goed in de Ivoonisch-Ka-
tiiieke kerken te huis is, ons al vast eens inlichtte om-
nent hetgeen in dc Amsterdamsche bedehuizen, die ten 
deele althans tamelijk oud zijn, nog wordt aangetrof
fen? Hij verricht dan een treffeli)k werk, en wij zul
len niet in gebreke blijven, hem voor zijn voorlichting 
de eer te geven, die hem toekomt. Ook andere inlich
tingen zullen wij graag ontvangen 

Indien de heer Kalf ons dezen dienst wil bewijzen, 
dan zal hij ruimschoots vergoeding geven voor wat hij 
jegens ons door zijn al tc lichtvaardige veroordeeling 
van onzen arbeid heeft misdreven. Reeds nu wordt hein 
vergiffenis geschonken. 

A W . WF.'SSMAN 

DE PRIX DE ROME. 

Zooals tc ver .vachten was heeft het den winner vaa 
den Prix de Rome niet aan de noodige huldeblijken 
ontbroken. Wij gunnen den heer Buchel gaarne de 
hem bewezen eer en deelen dus liet onderstaande zon
der eenige commentaar mede. 

Op initiatief van de Sociëteit L'. N. I. was besloten 
met medewerking van de leerlingen der Rotterdam-
sehe Academie van T. W. en B. K. den heer J. F. 
Buchel, winner van den Prix de Rome, lid der Socië
teit U. N. 1. en oud-kxrling der Academie, in intie-
men kring ecne warme ontvangst te bereiden. Daar
toe had zich Donderdagavond 2i) November op 
het perron van het station'D. P. eene groote schare 
belangstellenden vereenigd. Onder het spelen der mu
ziek stoomde cle trein het station binnen en vverei 'de 
keer Buchel met ccn daverend gejuich ontvangen. 
In triomf werd hij naar het voor hem bestemde rij
tuig gebracht, waarmede hij te c) uren liet feestelijk 
versierde societeitslokaal bereikte, waar nnhddels cle 
leden der vereeniging met belangstellende academie-
leerlingen zich hadden verzameld. 

Bij monde van den Voorzitter, den heer Joh. A. 
Millenaar, werd den jubilaris met hartelijke woorden 
geluk gewenscht met het behaalde succes, waarna de 
heer Demi Evers, eere-lid der vereeniging, hem even
eens feliciteerde, terwijl ondertusschen de eere-wijn 
werd aangeboden. 

Een allergezelligst sou|>er besloot deze welgeslaag
de hulde-betooging. 

Ook iiet bestuur der Academie van T. W. en B. K. 
het zich niet onbetuigd, getuige het volgende, ontleend 
aan de A'. Ru/1. Content: 

In onze met sierplanten getooide Academie is re
ceptie gehouden Ier eere van den heer J F. Buchel, 
den leerling die den j)rijs heeft gewonnen in den groo
ten prijskamp voor bouwkunst, den prijskamp aan de 
Rijksakademie, waai de prix de Rome OJJ staat 

Zoodra de heer Buchel met zijne familieleden de 
feestzaal was binnengeleid, nam de heer J. Hudig, na
mens het bestuur der Academie, het woord. In zijn 
verbeelding twee jaren teruggaande, herinnerde hij 
er aan, hoe hij toen namens het bestuur ccn eereblijk 
mocht uitreiken aan den gelauwerde van thans. Sjire 
ker was cle tolk van het bestuur, waar hij sprak van 
de vreugde, die er in cle Academie heerschtc bij het 
vernemen van de blijde tijding, dat de heer Buchel 
als overwinnaar uit den strijd 0111 den prix de Rome 
was getreden Allen hadden behoefte gevoeld uiting 
aan ele vreugde te geven. Uil naam der Academie 
elan, wenschte de heer Hudig hem geluk met de be 
haalde onderscheiding, welke hem 111 de gelegenheid 
zal stellen zijn studie in den vreemde voort te zetten. 
Met even vleiende als vriendelijke woorden voor Bu-
chel's toekomst eindigde de heer Hudig en bood den 
prijswinner namens hef bestuur een lauwerkrans aan. 

Hierna werd de eerewijn geschonken en werden de 
aanwezigen in de gelegenheid gesteld persoonlijk van 
hunne sympathie aan den heer Buchel blijk te geven. 

Uit naam van leeraren en onderwijzend personeel 
sprak de heer A. Nolen, daarbij vertellende met hoe
veel succes de drie en-twintigjarige de klassen der 
Academie heeft doorloopen. 

De heer Henri Evers voerde het woord namens het 
genootschap Bouwkunst en Vriendschap, den heer }oh. 
A. Millenaar als voorzitter van de Sociëteit U. N. I. 
(bestaande uit leerlingen en oud-leerlingen der Aca
demie), de heer A. Salm, als voorzitter der Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst, en de heer 

tl. Cramer namens de afdeeling Rotterdam van die 
Maatschappij. Op al deze toespraken volgde de aan
bieding van kransen, bloemstukken en lauwertakken. 

De heer Buchel betuigde ook namens zijn vader en 
verdere aanwezijge familieleden dank voor de hem 
bewezen hulde. In de eerste plaits aan het bestuur 
cler Academie en verder aar de verschillende corpo
ratie-li, die hem van hunne sympathie blijk gaven. 

PRIJSVRAGEN 
Op dc in dit jaar door de Vereeniging Bouwkunst 

,11 Vriendschap te Rotterdam uitgeschreven prijsvra
gen kwamen te zamen in 30 antwoorden en wel een 
ontwerp voor „een ojigang tegen het talud van een 
dijk tegenover ecne' breede straat, onder het motto 
„Luctor, zeventien ontwerpen voor een Poortje van 
een schoolgebouw, onder de motto's V, Schoolkinde
ren, Ecole primaire, Simplex. R. O., de Wet, Cirkel 
met horizontale streep, B., Getracht. Altena, Oefe
ning, Automobiel, P., \ ' , Tijd is geld, Jeugd, en 
1 inergo. 

Negen oniwcijien voor een Woorikanicrseiioorsteen, 
onder dc motto's: Margaretha, Cirkel met driehoek, 
M, Zesjmntige ster, E., Hans. T?jd, E. T., en Studie 
cn drie opmetingen van het Oude Vrouwenhitis-poor-
ije aan de Hoogstraat te Rotterdam, oneier de motto's: 
Voorwaarts, Kaal Mossel en zes|inntige ster met cir
kel. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 
ArrtEEUNG AMSTERDAM. 

Vergadering van Woensdag 28 November 1900. 

In de/.e vergadering hield de beer H. I'. Maag Geesteranus eene 
voordracht over Veiligheidsmaatregelen op spoorwegen in geval 
van mist. Daar de veiligheid op spoorwegen geheel is gebaseerd 
0[> het zien van de signalen, moet. ingeval van mist, wanneer 
goed zien onmogelijk wordt, eeu ander jintuig daarvoor dienst 
doen en is geen ander daarvoor beter geschikt dan het gehoor. 

Beschreven werd boe moeieljjk het is tijdig maatregelen te 
uemen, daar vaak mist plotseling opkomt en den ploegbaas en 
werkman langs de lijn zelf moet oordeelen wanneer het noodig 
wordt de door de directe gegeven voorschriften op te volgen. 
Algemeen zjjn de signalen wel zoodanig gejilaatet vanaf de ge
vaarlijke punten, dat bjj niet vroeg genoeg zien nog voldoende 
ruimte overblijf: om tijdig te stoppen, terwijl men, doorvoor
signalen te plaatsen, nog grooter veiligheid tracht te verkrijgen. 

Vervolgens werd de werking van het bloksignaal verklaard ook 
tijdens mist, en de bjj de Maatschappijen hier-te-lande en in het 
bui'onland gebezigde knalsignalen beschreven en verduidelijkt. 

Bjj mist gaat de werkman veelal op eigen gezag naar do knal
plaats, eenige honderde meters voor het signaal, bevestigt 3 stuks 
op de rail en gaat dan terug tot een afstand, waarop hij het 
signaal kan zien, het knalsignaal ontploft onder de wielen van 
de locomotief en de machine is gewaarschuwd. Spreker beschreef 
bet ongeluk bjj Capelle en gaf de middelen aan waardoor een 
dergeljjk ongeval had kunnen worden voorkomen, maar wees 
tevens op de groote moeilijkheid aan het bedienen van meer 
seinen verbonden. Hierna werden de maatregelen besproken, die 
men in Kugeland neemt tjjdens mist, waaruit blijkt dat men daar 
evenals hier-te-lande geen automatische knalsignalen of seinen 
gebruikt, wel toestellen 0111 ze gemakkelijker te verwijderen. 
Dat het niet aan uitvinders ontbreekt op dat gebied, blijkt wel 
uit het feit dat in I Ingeland alleen B00 patonten zgn genomen 
voor het automatisch leggen van knalsignalen. In Frankrijk 
waar de signalen op groote afstanden van de gevaarljjke punten 
zijn geplaatst, worden eveneens bjj mist knalsignalen op de rails 
bevestigd; enkele Maatschappijen gebruiken automatische toestel
len, waarvan de bekendste die van de Maatschappij „du Nord", 
de zoogenaamde „('rocodile', uitvoerig werd verklaard. 

Duitschland gebruikt geen knalsignalen, maar alle signalen 
zjjn voorzien van voorsignalen, die veelal op de hoogte van het 
gezicht van den machinist zjjn geplaatst. Ten slotte werden 
enkele maatregelen besproken, die de spoorwegmaatschappijen 
hier te lande zullen toepas,en tot verkrijgen van nog grootere 
veiligheid. 

Met verschillende teekeningen werd het gesprokene nog ver
duidelijkt, terwijl aan het slot de 120 toehoorders door een luid 
applaus hunne ingenomenheid met het gehoorde te kennen gaven. 
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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 . 

GRAVENHAGK. De minister van waterstaat beeft eene com
missie benoemd inzake de haveninrichtingen te Terneuzen en de 
van die havenstad naar België leidende spoorwegen. 

Tot leden dier commissie zgn benoemd: dc beeren J L. 
Cluysenaer, tevens voorzitter: A. A. Bekaar, hoofdingenieur van 
'H rnks waterstaat in het 11de district; .1. A. 1*. Oeill, burge
meester van Terne zen; J . Nelemaos, ingenieur van 's rgks 
waterstaat aldaar, en 6. Rjjperman, lid van den Raad van toe
zicht op de spoorwegdiensten, terwgl aan de commissie als 
secretaris is toegevoegd jhr mr. F. Beelaeris van Blokland, 
adjunct-commies bij bet hoofdbestuur der posterijen en telegrafie. 

— De verbouwing van het voormalige Paleis in het Voorhout 
tot lokalen voor gerechtshof en rechtba' k moet met I September 
a.s. gereed zgn, opdat zij met Januari 1902 door de verschillende 
rechtscolleges kuuuen betrokken worden. 

— De „Vereeniging van burger ijke ingenieurs" heeft iu de 
buitengewoue vergadering vau Zaterdag 1 December het voorstel van 
den beer Schroeder van der Kolk en dertien anderen, om /4!i52 
ter beschikking te stellen van de commissie van redactie van 
bet weekblad lot het bestijjden van buitengewone uitgaven van 
„de Ingenieur", door de vereeniging overgenomen, verworpen. 
Een ander voorstel, dit punt betreffende, werd in handen eener 
commissie gesteld om raad. 

Uitvoerig werd van gedachten gewisseld over het voorstel om 
te bepalen, dat een bureau zal wordeu opgericht, waarvan de 
taak zal zgn, de plaatsing van ingenieurs en technologen en zoo 
mogeljjk ook vau andere technici in het binnen- en buitenland 
te bevorderen, en daaraan een jaarljjksch crediet te verleenen 
van /500. Met algemeene stemmeu werd dit aangenomen. 

Besloten werd voorts, den naam der vereeniging te veranderen 
in ..Vereeniging van Delttsclie Ingenieurs". 

— De vakafdeeling voor Werktuig- en Scheepsbouw van het 
„Instituut van Ingenieurs" vergadert 15 December te Amsterdam , 
en de vakafdeeling voor Spoorwegbouw en Spoorweg-exploitatie 
14 December iu het Zuidhollandsch Kotfiebuis aldaar. 

— In de zuul van Pulchri Studio alhier zal een hoogst belang
rijke tentoor.stelling van meesterwerken van Fransche kunst worden 
gehouden, o ti. van Millet, t'orot, Daubigny, Meissonuier, Courbet 
enz. Heden opening voor leden en genoodigden. 

HAAR!KM Het .Mui-cum van Kunstnijverheid werd gedurende 
de maand November bezocht door SI8 personen, terwijl uit de 
boekerij van genoemd Museum 203 boek- en plaatwerken naar 
verschillende plaat-en van oun land verzonden werden. 

— De gaBcointnissie adviseert, niet aan te nemen bet voor
stel van den heer Van de Kamp om den bouw der gasfabriek 
uit te stellen, daar onverwijlde bouw is in bet waarachtig be
lang der gemeente eu het eenige middel om aan de gemeente 
aanzienljjke baten te verzekeren. 

— In het Museum van Kunstnijverheid aldaar zullen gedurende 
eenige dagen tentoongesteld zjjn de teekei.ii gen, schilderstudiën 
en werkstukken, vervaardigd door dc leerlingen van de aan het 
Museum vurboi.drii i-cbool *oor Kunstnijverheid, die op de wereld
tentoonstelling te Purijs met den gouden medaille werden be
kroond. De Studiën zullen daarna iu verschillende plaatsen van 
ons land. te Rotterdam, 's Cravenbage, Hengelo, Kampen, Gro
ningen, Purmerend en Leiden ter bezichtiging worden gesteld. 

Deze tentoonstelling geeft een overzicht van den gang van 
het onderwijs, die a a n do School wordt gevolgd, alsmede van het 
streven om de verschillende kunstambachten, die op de School 
praktisch worden beoefend iu verband met het bouwkundig ele
ment te brengen. 

Het ooderwgs begint met de meest elementaire oefeningen en 
omvat in de meer gevorderde afdeclingen die iu direct verband 
staan met de Icerwerkplaatscn der School, voor de ar t i s 
t i e k e houtbo w e r k i n g , het ontwerpen en praktisch samen
stellen van meubelen, bot boe teeeren , bet anjjden van 
ornamentale versieringen enz., voor de artistieke metaa lbe 
w e r k i n g , het ontwerpen van verschillende voorwerpen voor 
drjjvers en cisceleurs. voor goud- en zilversmeden, het drijven en 
ciseleeren op koper-, tin, zilver, het boetseoren in klei en plaste-

lini. terwijl voor d e c o r a t i e s c h i l d e r s bet onderwjjs in het 
schilderen, de ornamentale compositie en de diverse oplossingen 
van praktische werkstukken met de bouwkundige Studiën samen
gaan. 

ARNHEM. Aangaande de restauratie der Groote Kerk wordt he 
volgende meegedeeld. 

Van de vier laatste conterforts aan de zuidzijde van het koor 
is het benedenconterfort in den boek bjj het dwarspand voltooid, 
terwgl men bezig is den tiual te plaatsen op het bovenconterfort 
in dien hoek. 

In bet volgend voorjaar zal dadeljjk worden overgegaan tot hot 
stellen van den scbraagboog, waarvoor het i-teenhouwwerk bij:io 
geheel gereed is. In 1901 bljjft er aan dit deel der kerk nu nog 
over, om te herstellen: een beueden- en een bovenconterfort met 
scbraagboog en een boven- en twee benedentravee's. 

De plannen tot restauratie van het Noorder en Zuidertrar.seept 
zjjn iu bewerking. Onderwijl zal worden voortgegaan met de 
restauratie van bet koor, door het maken van de afsluiting der 
gewelven, bet stellen van een nieuw raam aan de noordzijde eu 
de vernieuwing van het lage dak aan de zuidzijde, benevens, voor 
zoover noodig, de herstelling van het bovendek. 

In 1902 hoopt men met bet koor gebeel gereed te zgn. 
Het koepeltje, dienende tot bekroning van den toren, is tbans 

geheel vernieuwd en de wjjzerplaien van het uurwerk opnieuw 
verguld. 

P E R S O N A L I A . 
— Door den Minister van Waterstaat zjjn: 
benoemd J. van der Waerden, civiel-ingenienr te Rotterdam, 

tot tjjdeljjk adj-ingenieur bjj de werken tot verbetering van het 
Kanaal tan Gent naar Terneuzen; K. Westhoeve, tot buiten
gewoon opzichter bjj de verlegging van de uitmonding der Hejjsche 
haven onder de gemeenten Rotterdam en Pernis en A M. vau 
Veggel, tot buitengewoon opzichter bij de werken tot verbetering 
van bet Kanaal van Gent naar Terneuzen. 

— Bjj kon. besluit is nan den beer F. G. Waller, op verzoek, 
eervol ont-lug verleend als onderdirtetenr van bet Kon. Kabinet 
van Schilderijen te 's-Gravenbage. 

— Met 1 Mei worden de landmeters J . H. J . Houben van 
Assen naar 's-Hertogenbosch en C. H. B. de Korver van Amster
dam naar Assen verplaatst 

— Tot directeur der gasfabriek te Brummen is benoemd de 
beer W. Niermeyer, directeur vau de gasfabriek te Arnhem, die 
beide betrekkingen gelijktijdig zal waarnemen. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Gemeente-opzichter te HeemBtede met 1 Januari over 

de gemeentewerken, tevens belust met bet toezicht enz. Krach
tens de bouwverordening op een jaarwedde van / 310. Brieven 
franco vóór of op 17 December aan den burgemeester. 

— Directeur-gasfabriek bjj de Nederlandscb-IndiBche < ias-
maatscbtippij te Rotterdam op eeu salaris van / 4 U U tot r 450 per 
maand, met vrije woning, licht eu brandstof. Bekendheid met de 
gastecbniek eu de administratie zjjn veieischten. Brieven franco 
vóór of op 15 December ten kantore der Maatschappij. Scheep-
makersbsven 4 1 , Rotterdam. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

I N F O R M A T I E - B U R E A U O E R T E C H N I S C H E V A K V E R E E N I G I N G , 

M A R N I X S T R A A T 360 , AMSTERDAM 

1 Bouwk. teek., 22 j . , ongeh., / 7 c . 
1 Bouwk. opz., 52 j . , geh., ± / 115. 

9 Opz.-teek., 20, 24, 24, 24, 27, 2<S en 34 j . , on
geh., / / O , / 7 5 , / 8 0 , / So, ± 1 75 ± ,'85 en 
/ 100, 31 en 32 j . , geh., / 100 en / 9 0 ; i / 100. 

1 Opz.-onderb., 43 j . , geh., / 80. 
2 Opz -uitvoerder, 54 en 34 j . , geh. / IOO ± f go. 
2 Werkt.-electr., 23 en 29 j . , ongeh,, / 70 en / 75. 

ADVERTENTIËN. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
twee sinks houten of ijzeren V L E T -
A K E N , kunnende laden ± 15 M 
elk Opgaven took voor één stuks) 
van prijs, afmetingen (zoo mogelijk 
met byvoeging eener schets) en waar 
te bezichtigen, worden ingewacht vóór 
20 December bij Q J. HORSTEN Bz., 
Architect te Bergen-op-Zoom. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT .Sanitary Engineer, 
Mem. San. Inat. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Ruyterkade, A M S T E R D A M , .Filiaal: 3 « Rokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van lompleete Badinrichtingen. — Privaat-Inlichtingen. — 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, VVaschtatels, Urinoirs enz. — V E B W A B H I N 6 «• V K X T I I . A T I B . 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prjjzen 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat' 

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
f 5.—; voor 1'elgiê /'6.50 en voor de overige landen der Post-unie, 
met inccgrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, f 7.50. Afzonder
lijke nommets bij vooruitbetaling met plaat /0.25, zonder plaat ƒ0.15. 

Advertentiën van I tot 6 regels f i .00, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; vcor eiken regel meer f 0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Fet Vaderland". 

T E R G E D A C H T E N I S . 

Verleden jaar ontrukte ons de Decembermaand de 
Greef en Godelroy, nu nam zij in Fri ts van Gendt 
andermaal een der sympathiekste vakbroeders uit ons 
midden weg Reeds werd in dit blad, dat bij opricht
te en waaraan bij v i j f en dertig jaren zi jn beste krach
ten gaf, ecu woord aan zi jn nagedachtenis gewijd, en 
cen overzicht van zijn werkzaam leven opgenomen. 

Het was in 1877 dat ik met V a n Gendt kennis 
maakte. M i j n bouwkundige loopbaan was toen in haar 
eerste begin O p raad van Godefroy was ik in 1875, 
na volbracht eind-examen der Burgerschool, bij W . 
Springer in de leer gedaan, en volgde ik de avondles
sen aan de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten. 
Doelt een ongeneeslijke ziekte van mijn vader maakte 
m het laatst van 1876 aan mijn s tudiën een einde, en 
ik werd naar een assurantie-kantoor gezonden, opdat 
ik mijn kennis vruchtdragend zou maken. 

E l f dagen hield ik liet op dat kantoor, een naar
geestig vertrek, dat aan een kieine Anisterdamsche 
binnenplaats gelegen was, uit. D e eenige verademing 
was. de dagelijksche tocht naar dc beurs, waar wij 
rondom een geheimzinnige zwartleeren doos stonden, 
zonder welke het assurantie-vak toen niet uitgeoefend 
scheen te kunnen worden. 

O p den elfden dag weid liet mij '.e machtig. Ik 
zei, op de beurs mijn onthutsten patroon den dienst 
op, en wandelde fier Zocher's portiek uit, vrij als een 
vogel in de lucht. 

D r r h wat nu? O p voorspraak van vrienden mijns 
vaders nam de heer A . L . van Gendt mij in dienst; 
de v i j f jaar, welke ik als teekenaar en opzichter bij 
hem doorbracht, zijn die geweest, waarin ik mi jn 
vorming verkreeg. E n ik had het a l niet beter kun
nen treffer:. De drukke praktijk, waarin de Amster-
damsche architect zich verheugde, stelde mij i n de 

I gelegenheid een zeer groot gedeelte van het uitge-
I strekt gebied der architectuur te overzien. De ixmw-

practijk heb ik daar geleerd in haar vollen omvang. 
N o g steeds ben ik mijn leermeester dankbaar, ook nu 
onze wegen zooveel jaren reeds uitcenloopen. 

In den eersten t i jd, da l ik onder zijn l e d i n g werk
zaam was, richtte ook zijn broeder J G. van Gendt Jr., 
die destijds te Nieuwersluis woonde, een ingenieurs
bureau op, dat gevestigd was boven bet stattonskofne-
huis nabij het \Vees|:>erpoortstation. Ik werd daarheea 
tijdelijk overgeplaatst, en met der; dagdienst belast 
Des avonds kwamen A . H . D . Rups, D. H . Haver
kamp, J. H . Bionke en nog een paar anderen, wier 
namen ik mij niet meer herinner, assistcoren. 

J. G . van. Gendt Jr. was ontegenzeglijk de geniaal
ste van dc vier broeders, die als technici zoo terecht 
vermaard waren. Doch hem ontbrak dc rust. die een 
technicus behoeft, om zijn planneo verwezenlijkt te 
zien. H i j was voor zijn t i jd zeer geavanceerd, en ik 
herinner mij op het bureau d ikwi j l s Roorda van 
Eijs inga, die zich met trots „nier-eervol ontslagen 
ingenieur" noemde, en Stieltjes met zijn lange haren 
rjezien en gesproken te hebben. Hoogst bekwaam als 
mijn toenmalige patroon was, kon hij zich niet voor
stellen, dat er ook minder bekwame personen beston
den. E n daar hij haast a l t i jd tusschen de wielen zat, 
liet hij het aan mij over, de menschen die hem over
dag wilden spreken, te woord te staan. Ik sloeg mij 
er door, zoo goed ik kon, en ga l , met een stalen ge
zicht, op allerlei vragen antwoord die ik eigenlijk 
zelf nier begreep. K o r t daarop ging Jan van Gendt 
naar Japan, waarheen een vereerende opdracht liem 
riep. Z i j n veelbewogen leven vond daar een te vroeg
t i jd ig einde. 

Het was op dat bureau, dat ik Fri ts van Gendt het 
eerst ontmoette. Z i j n hooge gestalte, zijn vrtende-
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!i |ke oogopslag, zijn aangename manieren namen mij 
aanstotias voor hein in. De geestigheid van Jan, die 
wel eens tot scherpte kon worden, was bij hem getem
perd door de gemoedelijkheid van A d o l f . Zoo vorn 
de Frits een middenevenredige tusschen zijn beide 
broeders. 

l iet was oi) I Maart 1878 dat ik mijn eerste pen-
tievrucht aan den redacteur van „De Opmerker" zond. 
Viol le t- le-Duc had mij toen te pakken, en ik had 
in mijn stukje „Iets over Gothiek" den lof der rede
gevende kunst gezongen. Ik had in mijn handschrift 
geen vertrouwen, en gaf mij de moeite hel geheel in 
„Fransch rond" over te sdiruvcn. I-leed-, vreesde ik, 
dal mijn geschrijf naar de pruilemand zou zijn ver
wezen, loei', ik een nummer van de co 1 rant ontving 
en d r zaligheid smaakte „ i e me voir imprimé". 

A f en toe zone! ik weer eens c-cii stukje en in r880, 
'oen Architect!:ra zijn zilveren feest vierde, droej; V a n 
Gendt mij op, voor zijn blad daarvan verslag te geven. 
11ijl was de Vereeniging zeer genegen, en hoe kon dit 
ook anders, daar hij in 1855 tot haar oprichting had 
medegewerkt K r is wel eens beweerd, rl.it de wieg 
van Architectura gestaan heeft in de keet van A m , 
waar V a n Gendt toen de uitvoering der pionnen van 
Lel iman leidde. Doch al is het wel aan te nemen, dat 
de oprichters daar vaak zijn samen gekomen, ccn kof 
helmis 111 de Warmoesstraat is de bakermat der ver
eeniging geveest, die haar eerste vergadering in de 
..Roode [.eeuw" op den Vijgendam heeft gehou-
elen. 

Architectura was een kwart eeuw lang ccn kleine, 
gezellige kring geweest, die er niet aan dacht, zich 
naar buiten te laten gelden. Maar toen de Maatschap
pij tot devordering der Mouvvkunst zich hervormd had 
•ï. anderen geest, dan vele der jongeren wenschten, 
ging Architectura, onder de energieke leiding van 
Jan Springer, die een staf van ijverige en bekwame 
geestverwanten om zich wist te verzamelen, een nieu
we koeis kiezen. 

Maatsch ippij zoowel als Genootschap begrepen, dat 
om naar buiten te werken, ccn orgaan noodig was. 
De eerste richtte het Bouwkundig Weekblad op, het 
tweede stelde zich in verbinding met F. W van 
Gendt JGz., om „De Opmerker" die toen vijftien 
jaar bestond als orgaan te verkrijgen. 

A l l en , die aan de onderhandelingen deelnamen, 
hebben aan Van Gendt de aangenaamste herinnerin
gen behouden. De woorden van waardeenng, !icm ge-
wijd, toen het tot stand komen der overeenkomst in 
l SS.? door een diner in Café Suisse te Amsterdam 
gev'erd wen!, kwamen dan o o k uit het hart der spre
ker 

Hel eerste nummer van de vernieuwde „Opmerker" 
verscheen 6 Januari" 1883. Ruim vier jaar heb ik met 
Jan Springer en C. 11 Posthumus Meij jes '-oor het Ge
nootschap de redactie gevoerd cn gelegenheid gehad 
onzen redacteur-uitgever in zijn werk gade te slaan. 
Van Gendt woonde toen tc Arnhem, ,vair ik hem 
menigmaal in zijn vriendelijk huis aan dc Driekonin
genstraat heb bezocht. 

A l s er wat in het belang van het b ' . id gedaan moest 
worden, vond mem hem aanstonds bereid. In [884, 
'oen rle Amsterdamsche Beursprijsvraag was uitge 
schreven, werd er omtrent dc ingekomen antwoorden 
de grootste geheimzinnigheid in acht genomen. De a l 
gemeene nieuwsgierigheid was groot, voorai naar de 
bekroonde int werpen. Het gemeentebestuur was ech
ter op publicatie maar weinig gesteld, en de opening-
der tentoonstelling geschiedde dan ook op Donder
dag, zoodal hel onmogelijk scheen, dal eenig bouw 

kundig blad reeds Zaterdagavond rle plannen open
baar '.ou kunnen maken. 

Doch V a n Gendt wist raad O p den ochtend der 
opening trokken de Genootschapsleden >n groot en ge
tale naar het Rijks-Museum, met vellen calqueerpa
pier en potlooden gewapend. Jn een goed uur waren 
d dc 'bekroonde plannen, wat plattegronden en voor
naamste gevels aangaat, doorgetrokken, 's Middags 
werd doorgewerkt, Jan Springer gaf er met een der 
andere redacteuren zelfs zijn nachtrust aan, en reeds 
Vrijdr.gsochtends gingen de teekeningen naar A r n 
hem ter reproductie Zaterdagavond kwam en de 
lezers van „De Opmerker" werden met de plannen 
verrast In 1885 geschiedde hetzelfde toen de tot de 
engere prijsvraag toegelaten plannen beoordeeld wa
ren. 

Tot Juni 1887 heb ik deel van de redactie voor A r 
chitectura uilgeinrakt, er. al t i jd op de meest aange
name wijze met Van Gendt samengewerkt. Over de 
redenen, die er mij toe noopten, in dat jaar het Ge
nootschap tc verlaten zal ik hier zwijgen. V a n Gendt 
stond n d i t geval aan mijne zijde, en ik heb hem 
sedert af en toe nog wel eens een opstel v o o r zi jn 
blad gezondn. In 1891, toen een drukke ambtelijke 
werkkr.-ig al 1111111 tijd in beslag nam, hield mijn 
medewerking echter op. 

In hel najaar van i ^ o ' ontving ik een bedoek van 
V a n Gendt ; hij deelde mij mede, dat 1 Januari 1893 
/'jn contract met Architectura alben, en d.it hij het 
niet weuschte tc vernieuwen, doch er dc voorkeur aan 
gaf „De Opmerker" weer als vroeger zelfstandig ie 
redigecren en uit le geven. H i j kwam een beroep doen 
op mijn medewerking, en ik aarzelde geen oogenblik, 
hem die toe te zeggen. E n sedert hel; ik, naar mijn 
vermogen, woord gehouden. 

Ook aan (be laatste jaren van samenwerken met 
V a n Gendt heb ik ele aangenaamste her'nnei ingen be
houden. H i j had nu Den Haag als woonplaats geko
zen, en, wanneer ik in de Hofstad vertoefde, dan ver
zuimde ik nimmer hem een bezoek te brengen. Vaak 
kwair. ik te vergeefs, want hij was meest Op rei-. Doch 
als het mij gebikte, hen: te treffen, cian wist ik zeker, 
dat mij een paar aangename uren wachtten. Want V a n 
Gendt was een allergezelligst prater, die in alles, wat 
op hei vak betrekking had, belang stelde, die al t i jd 
uitstekend >]> de hoogte bleek van wat er in dc tech
niek gebeurde of beraamd werd. En o o k uic den schat 
zijner levenservaring deelde hij gaarne mede, terwijl 
hij een zóó levendige manier van vertellen had, dat 
hel was, alsof men de gebeurtenissen mede doorleefde 

Van Gendt had vei 1 menschenkennis en een juist 
oordeel, dat hij echter voor zich hield, indien het, uit
spreken daarvan met van hem gevraagd werd. Ik heb 
vaak met aandacht, naar hem zitten luisteren als hij 
zijn wedervaren als ambtenaar te Amsterdam, in Den 
Haag öf te Arnhem verhaalde In ik heb de onder
vinding kunnen opdoen, dat hoeveel ook veranderd 
mag wezen, dé positie der technische gemeente-ambte
naren nog o» en weinig benijdenswaard is als voor ren 
veertig jaar 

'Het zal niet gemakkelijk zijn, voor den overledene 
een waardig plaatsvervanger als redacteur van „De 
Opmerker" le vinden Want de gaven van verstand 
en hart, die daarvoor noodig zijn, bezitten maar wei
nigen in zoo hooge mate als Van Gendt ze had. In 
taljne herinnering zal hij voortleven als een der meest 
eerlijke en oprechte menschen, die het mij gegeven, 
was tc ontmoeten. 

A . W . WEISSMAN. 

A M B A C H T S K U N S T . 
Dc kmistniivcrheid. waarvan men z.ich hier te lan

de sinds 1875 zooveel voorstelde, is it: den laats tèn 
l i j d in iniscrediet geraakt Men wi l den naam niet lan
ger honen en spreekt bever van ambachtskunst, daar
onder dan tevens iets anders verstaande. 

B i j de kunstnijverheid g ing de kunst Voorop, kwam 
de nijverheid achteraan. In de ambaehtskunst stelt 
men he* ambacht op den voorgrond en moet de kunst 
met de tweede plaats genoegen nemen. E r was inder
daad in cle kunstnijverheid iets zonderlings, iets on
natuurlijks, dat velen reeds sinds jaren van haar heeft 
vervreemd. De onderwijzers, in geen enkele nijverheid 
ihuis, waren bazen in het tockencn, en zij meenden dat 
hun le rlingen het al een heel eind gebracht hadden, 
als zij potlood pen cn penscel met zwier konden hau-
teeren. 

N u wi l men ambachtskunst, en legt dus het zwaar
tepunt op het ambacht, op de techniek, wat volkomen 
juist gezien mag hceten Men beseft, dat een volleerd 
ambachtsman op zijn manier een kunstenaar is. E n 
eigen onmacht om in welk ambacht dan ook iets be-
hoorlijks voort te brengen voelende, beginnen ds vioe-
gere kunstnijveren nu in aanbidding neer te zinken 
voor dc eenvoudigste voorwerpen, die door ambachts
lieden zijn vervaardigd Zoo staat de stedeling, die 
voor het eerst van zijn leven buiten komt, verbaasd 
over alles, wat dc boer dc natuurlijkste zaak van de 
wereld acht. 

Heel wat menschen, die jaren ii> de stad der kunst
nijverheid doorbrachten hebben nu een optrekje in cle 
streken der ambaehtskunst gehuurd. En nu slaan zij 
cle handen vol verbazing in elkander, als zp zien wat 
er nind< m hen gebeurt. 

Tot deze kersverschc buitenlieden behoort tic heer 
J. E . van der Pek te Hi l legom die in hel laatste Groe
ne Weekblad een stukje plaatste, dat Charles Boisse-
vain, nuilatis mutandis, hem niet had kunnen verbe-
'erer Men Koore 

I»e ambaehtskunst houdt zich, bezig met het maken van die 
voorwerpen van dagelijkscli gebruik, die, zonder ooit door de 
menschen als kunstvoorwerpen bekeken te zijn, ons interesseeren 
omdat 'e o p de eenvoudigste wijze juist slechts dat uitdrukken waar
v o o r ze dienst moeten doen. De gebruikers van dergelijke voorwer
pen kunnen er zich geen begrip van maken hoe kunstenaars heel 
eenvoudige gebruiksvoorwerpen mooi kunnen noemen. Zij kijken u 
verbaas 1 aan, als ge een ding dat ze jaren in hunne omgeving gehad 
hebben en waaraan ze nooit iets bizonders vonden, mooi vindt en 
het v a n hen wilt koopen. Een stoel, een pan, een ketel, een kan
delaar, een stuk gereedschap, een kruiwagen, een koffiepot, een gieter, 
een melkkan, een lantaarn! „Men (lod, wat kan die meneer daar 
nou a n vinden?" Zulke doodgewone dingen die niets doen dan juist 
dienen waarvoor ze noodig zijn, en die gemaakt werden door een 
m a n die enkel en alleen het ding als gebruik-ding voor oogen liad 
toen hij het ging maken en liet nergens versieren wilde — zulke 
doodgewone dingen zijn vaak zoo oprecht en zoo eerlijk, dat gewoon
lijk alleen kunstenaar̂  zich er toe aangetrokken gevoelen. Het groote 
publiek vat van die eerlijkheid niet veel en kan niet begrijpen dat — 
en waarom — een boerenwagen meestal mooier is dan 'n vigilante, 
waarom een boerenstoel met matten zitting mooier is dan een chaise-
longue met plucbe overtrokken, waarom een eenvoudig gekleurde 
aardewerken schotel mooier is dan een porceleinen met beschilderde 
en in relief bewerkte bloemen enz. 

Plet zou merkwaardig zijn, te weten, hoe lang de 
heer Van der Pek reeds op dit standpunt staat. W e l 
steekt hij zijn rechterhand omhoog en zegt: 

Ik verzeker plechtig dat ik in alle winkels van de Kal verstraat 
nog nooit een enkel aantrekkelijk stuk aardewerk gevonden heb. In 
bet gunstigste geval vindt men wit aardewerken voorwerpen die, als 
ze eenvoudig en onversierd zijn, niet bepaald stuiten. Maar aantrek 
kelijk zijn deze nooit. Daar het fabriekswerk is, ontbreekt er alle 
geest en gemoed aan, die alleen door handenarbeid en door hand-

- vorming te krijgen zijn. 

Maar men zal zijn verklaring, hoe plechtig ook, 
toch niet in ernst moeten opnemen. Het is mogelijk, 
dat de heer V a n der Pek op het oogenblik „de kleine 

winkeltjes ih de Amsterdamsche achterbuurten" niet 
zijn bestellingen begunstigt doch wij betwijfelen, of 
die .pottenkeldertjes" hem reeds lang onder hun klan
ten tellen. 

Want hij verkeerde onder dc hoogere standen. 
„Kom, zoo roept hij uit, kom in de binnenkamer van doctoren, advoca

ten of notarissen, kom bij millionairs, bij hooge ambtenaars, bij Kamer
leden en kooplieden, of bij je kapper, slager, kruidenier en makelaar, dan 
vindt ge - de uilzonderingen buitengesloten -— in 't groot l>cschouw<l, 
overal hetzelfde interieur. De verschillen komen niet voort uit 11 
gewijzigd karakter, maar slechts uit het verschil in prijs dat aan de 
inlerieurs besteed is Er heerscht één geest in de versiering der 
plafonds, één geest in de bckleeding der wanden, één geest in den 
vorm der meubelen, en omdat uit elk voorwerp de versiering je opge
drongen wordt, ja de keuze van het voorwerp berust heeft juist op 
ile versiering is in al die interieurs het bazarkarakter overheerschend_ 

Doch het bevalt hem in d:e omgeving niet. Geen 
doctor ziel hem mevr op zijn spnekm-r, bij geen advo
caat wini hij meer een advies 111, geen notaris bezocht 
hij meer, al was er de vetste erfenis te beuren, de mi l 
lionairs moeten zjch van zijn gezelschap spenen, de 
hooge ambtenaren zoeken hem te vergeefs in hunne 
anti-cnambrc, de Kamerleden cn de kooplieden derven 
>i|ii raad, hij laat zijn ha-ir niet meer snijden, hij »s 
vegetariër geworden, hij heeft zijn makelaar den bons 
gege cn ... alles omdal bet licht der ambaehtskunst 
n 1 voor hom is opgegaan 

H i j zoekt het elders 
„Kom, zoo roept hij ten tweeden male uit, kom nu eens bij de armen, ja 

bij de armsten, bij hen die in krotten wonen, dan ziet ge geen versierd 
kalkplafond maar een zoldering bestaande uit zichtbare binten met een 
daaropliggenden vloer. De bodem is niet bedekt met een gebloemd tapijt 
maar ge loopt op heusclie planken. De wanden zijn — als ze niet behan
gen zijn — geschuurd in de specie en -daarna gewit (En wat 'n moois er in 
zoo'n wit wandje zit heeft Van der Meer ten duidelijkste laten zien)' 
De meubelen zijn niet versierd, alles is op z'n eenvoudigst; de armoede 
dwingt tot het aanschaffen van voorwerpen waaraan zoo weinig moge
lijk arbeid besteed is en versiering kon gemist worden. 

E n nu woont ele heer V a n der Pek ook in zulk een 
„kro t " ; de deftige kennissen van vroeger denken, dat 
hel hem 111 zijn bol geslagen is. Toen zijn makelaar 
bij hen kwam, weinig vermoedende, dat de patroon 
hem gedaan zou geven, moest hij meesmuilen en gl im
lachen : dal was zün ongeluk (var. den makelaar, wel 
te verstaan), want eer iuj het wist was hij en vrij leird-

1 nel i ik. buiten het „krot" gezel, waarvan hij de 
waaide niet hoog genoeg scheen tc schatten 

Laai de lieei \ an der Pek het u z !f weer zeggen. 

Was er nu maar een criterium waaraan men een goed interieur 
kan herkennen'. 

Jaren geleden gaf de heer de Kruijll' op dc Amsterdamsche kunst
nijverheidschool als middel aan, om, als men zien wou of een kamer 
„het deed" er een paar boeketten in te brengen. Deden deze harmo
nisch in 't interieur dan was de kamer goed. Tegen dit middel is 
wel wat in te brengen want de maatstaf wordt daardoor verschoven 
tot het beoordeelen van het al of niet „harmonisch doen" der boe
ketten. 

Een betere maatstaf is, geloof ik, deze. Breng iemand in de kamer 
van wiens burgerlijken smaak ge overtuigd zijl. Begint hij te mees
muilen en te glimlachen — iets wat iedereen direkt kan waarnemen — 
dan kan het interieur niet slecht zijn. Er zijn te Amsterdam onder 
de kleine makelaars van die handige menschen die hun leven lang 
als raadsman van anderen optreden en daardoor een niet geringen 
dunk over eigen oordeel met zich omdragen, en hoewel ze zich nooil 
op ernstige wijze met kunst bezighouden toch met gezag daarover 
meepraten. Voer zoo een — onder een of ander motief — in de 
kamer. 

Kijkt hij ietwat verwonderd rond, ziet hij de hem omringende voor
werpen een beetje spotachtig aan, begint hij zoetig, ietwat uit de 
hoogte te glimlachen en meent ge in zijn stem iets te hooren van 
hoovaardij op zijn eigen meubeltjes, op zijn bonhem-du-jour, op z'n 
canapé met pluche en zijn pendule niet marineren coupes, wees dan 
gerust dan moet er in het interieur reeds veel goeds zitten. 

Een absoluut kenteeken is er niet, maar wat mij betreft, ik acht de 
afkeurende physionomie van een Amsterdamsen makelaar voor leeken 
een beter criterium dan de proef met de harmonische boeketten. 

G i j ziet het tafereel voor u, gij kunt u het gezicht 
van den niake'aar voorstellen, toen hij, le Hi l legom 
weer in den trein naar Amsterdam gestapt, bij zich zelf 
bedacht, hoe het misschien niet lang meer duren zou, 
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dat zijn vroegere patroon naar Bloemendanl zou ver 
huizen. 

Doch wat later kwamen de schatters van de belas
ting. Z i j zagen hét „krot", vonden den bewoner in 
lompen gehuld op stroo zitten, en meenden dat het een 
kale boel was, ofschoon zij toch wel vermoedden, dat 
de heei des huizes betere dagen gekend had. H u n 
schatting was niet hoog. 

De heer V a n der Pek is er althans over tevreden 
en hi] spoort zijn lezers aan, z i in voorbeeld tie volgen 

En behalve dat ge door het koopen van de eenvoudigste gebruiks
artikelen op weg zijt te gaan wonen in een mooi interieur, heeft 
deze wijze van doen nog een ander voordeel. 

Als straks de taxateurs van de belasting komen — een zelfde soort 
menschen als de makelaars — dan lachen die ook. /ij stooten elkaar 
r.an en gniffelen over het feit, dat ge in zoo'n omgeving wilt leven 
onder zulke gocdkoopc en eenvoudige — zij noemen dat „kale" en 
..armoedige" — meubelen. 

Uit de geringschatting, die een gevolg is der goedkoopte van de 
gebruiksvoorwerpen, volgt een lage taxatie van uw „mobilair." Mijn 
hemel, wat wilt ge nog meer! Te leven te midden van mooie dingen, 
die niet veel geld kosten, en weinig te betalen in de personeele 
belasting! 

Hoe komen de menschen er toch bij te beweren dat mooie dingen 
altijd duur zijn ? 

N u zouden w:i wel eens willen weten, wat de H i l l 
gonuner bollenboeren tol dit alles zeggen 

U I T A M S T E R D A M . 
In hel Raadsoverzirht van „De Telegraaf" trok het 

volgende onze aandacht: 

De heer Van Nierop heeft den 17en April van dit jaar een belang 
rijk voorstel ingediend. Het laat zich aanzien dat de tijd nadeit van 
verwezenlijking der uitbreiding van de stad ten Noorden van het IJ 
De overeenkomst met de zwavelzuurfabriek is er een begin van en 
het denkbeeld om volgens de Hinderwet de Waskaarsenfabriek daar
heen te verwijzen, spreekt ook van de nadering der exploitatie van 
die terreinen, voor de gemeente vooral een groot belang, omdat zij 
er honderden hectaren eigen grond heeft liggen, indertijd al tot specu 
latieven prijs aangekocht en dus als bouw- en weiland al jaren een 
zeer geringe rente opbrengende. 

Dit uitbreidingsplan eischt zeer ernstige en vooral veelzijdige voor 
bereiding. Handel en industrieele lielangen zullen er in de eerste 
plaats zich doen gelden maar dan komen er vragen van volkshuis
vesting, van hygiene en uitspanningsplaatsen, der parken en een veld 
voor spelen en tentoonstellingen, en waarschijnlijk nog veel meer. 

De heer Van Nierop meende dat de voorbereiding moet worden 
opgedragen aan eene commissie, waarin naast een of twee daartoe 
aangewezen gemeente-ambtenaren, personen met deze verschillende 
belangen vertrouwd, zitting zullen hebben. Maar B. en W. die niet 
voor 23 October met hun praeadvies gereed waren, kwamen tot de 
conclusie dat de nieuwe plannen moesten worden ontworpen door de 
gemeenteambtenaren. 

Wie heeft gelijk? Kr is voor de commissie een zeer deugdelijk 
argument aangevoerd door den heer (ierritsen. Komt er een plan 
van bet stadhuis, dan valt ieder die wat van deze zaken weet of 
meent te welen, ook wel velen die er eenig bijzonder belang bij heb
ben, over zulk een plan heen; bet regent brochures en artikelen, en 
het plan wordt onder de oppositie begraven. Maar in eene commissie 
verbinden al eenigen der voornaamste te bewerken opposanten hun 
naam aan het plan, eu zoo wordt de totstandkoming bespoedigd, 
omdat dan een deel der oppositie de tanden is uitgebroken. Voor 
de inkleeding van het denkbeeld, zooals ze hier staat, is de heer 
< ierritsen niet verantwoordelijk ; hij zei bet omzichtiger, wethouderlijker. 

Het voorstel van den heer V a n Nierop is met 33 
tegen 7 stemmen aangenomen 

De Raad der hoofdstad heeft zich dus met een groo
te meerderheid vóór een commis-ie verklaard en het 
mag wel eenige verwondering baren dat er geen frac
tie is opgestaan, die daarin een votum van wantrou
wen aan het adres der gemeente-ambtenaren heeft ge
zien. 

Maar zooals uit het voorstel en uit de debatten bleek 
is het de bedoeling niet, die ambtenaren te passeeren 
of alleen een adv iseerende stem te geven ; hen alleen 
te roepen wanneer men hen noodig heeft; zij zullen 
in de commissie zitting nemen naast de specialiteiten 
n de velschillende belangen en vraagstukken, die in 

de toelichting van het voordel worden genoemd. 

W i e heeft geli jk? V a n ccn antwoord op i i e vraag 
onthouden wij ons, dat antwoord zal de toekomst 
wel geven. 

W i j zullen eerst de samenstelling der commissie 
maar afwachten, alvorens over de vermoedelijke re
sultaten te spreken, maar het w i l ons voorkomen, dat 
de denkbeelden over de samenstelling nog erg vaag 
zijn, de conclusie van B en W . was wel zoo concreet 

Maar zeker had de Raad voorbeelden voor oogen 
van andere plaatsen, waar uitbreidingsplannen door 
gemeente-ambtenaren alleen werden ontworpen en uit
gevoerd en niet a l t i jd met even verblijdende resulta
ten. 

W i j vragen evenwel, waar zal Amsterdam de specia
liteiten in steden-uitbreiding v i n d e n 5 Binnen de gren
zen van 0113 land zeker niet. Z a l men dan daarbuiten 
gaan en eenige eminente buitenlanders uitnoodigen i n 
de commissie zitting te nemen? W i j vreezen van niet, 
ofschoon het o. i . den gemeente ambtenaren aangena
mer zal zijn te werken met mannen van groote er
varing, met hen in staat het geheel te overzien, dan 
met allerlf.' speciale specialiteiten in onderdeden, die 
vaak nogal eenzijdig in hunne opvattingen zijn 

A M E R I K A A N S C H E I K E N H O U T . 
Dezer dagen werd ons de vraag gedaan: 
Is Amerikaanse!» eikenhout minder deugdzaam dan 

Rijnsch eiken en welke minder goede eigenschappen 
bezit het eerstgenoemde? 

Een afdoend antwoord op deze vraag tc geven ia 
niet gemakkelijk. 

A l s een bijdrage tot de beantwoording laten wij 
echter Hieronder volgen wat een onzer medewerkers 
ons daaromtrent schrijft en het zal ons aangenaam 
zijn, wanneer er onder de lezers van ons blad personen 
zijn, die het onderstaande nog met de mededceling 
hunner ervaringen wil len aanvullen. 

Wat met Rijnsch eikenhout bedoeld wordt daarover 
zi jn de bouwkundigen het vrijwel eens ; er groeien ech
ter alleen reeds in Noord-Amerika zooveel verschillen
de soorten van eiken, dat de ui tdrukking A m e r i 
kaansch eikenhout zeer onbepaald genoemd mag wor
den 

V a n de Noord-Amerikaansche eiken leveren sommi
gen uitstekend timmerhout. De meest belangrijke is 
wellicht de witte eik of Quebec eik (Quercus alba), 
een groote boom, welks bladeren slechts weinige af
geronde lobben vertoonen. H i j wordt gevonden van de 
tjolf van Mexico af tot in Canada. Het hout is min
der vast dan dat van de Europeesehe eiken, dat van 
jonge boomen is evenwel zeer veerkrachtig. 

De Ouercus lyrata, een statige boom, om zijn hout 
ook zeer gezocht, groeit voornamelijk in streken, welke 
af en toe aan overstrooming blootstaan in de Zuide
lijke Staten. Z i j n eikels zi jn geheel besloten in de bol 
vormige bekertjes, vandaar dat men hem in Amer ika 
„Overcup oak" noemt. De kastanje-bladerige witte 
eik (Quercus prunus") levert ook een zeer te waardee-
ren timmerhout in de Zuidel i jke Staten. 

De witte moeras-eik (Ouercus bicolor), een soort met 
de vorige nauw verwant, strekt zich verder noordwaarts 
uit. 

De al t i jd groene eik (Ouercus virens) met lederach
tige bladeren wordt! eveneens beschouwd als een der 
belangrijkste van de Vereenigde Staten, wegens de 
uitstekende eigenschappen van zijn hout, in 't bijzon
der voor den scheepsbouw^ zoodat de regeering inder-
' i jd maatregelen heeft genomen, om uitroeiing tegen 
te gaan en den aanplant te bevorderen. Deze boom be
hoort echter niet tot de grootste soorten en is zelden. 

hooger dan .45 (Eng.) voeten met een stam van 2 voet 
in diameter. H i j groeit op de kusten van de ge l f van 
Mexico en noordwaarts tot in V i r g i n i a 

De roode eik (Ouercus rubra") een groote boom met 
bladeren, waarvan de lobben getand zijn en borstelige 
punten hebben, levert een groot deel van dc duigen, 
welke uit de Noordeli jke Staten en Canada worden 
uitgevoerd naar West - Indië . 

Ook de steeneik (scarlet oak, Ouercus coccinea) der 
M i d d e l - en Zuidel i jke Staten, die zeer veel overeen
komst met den vorigen heeft, en de zwarte eik of 
Quercitron-eik (Ouercus tmetoria) een andere soort 
met borstelig gepunte bladeren leveren duighout op. 
D e laatste is echter meer bekend om de verfstof, Quer
citron, welke zi jn bast oplevert. 

Voorts behoort tot de Amerikaansche soorten nog 
de wilg-eik (Quercus phellos) een groote bot-m met 
iancetvormige bladeren en daardoor op den w i l g ge
lijkend. 

Het hout der vier laatstgenoemde soorten is echter 
van zeer inferieure kwaliteit. 

Behalve de. bovengenoemde eikensoorten, die uit eco
nomisch en iiandelsoogpunt belangrijk zijn komen in 
Amerika nog vele andere soorten voor, somtijds als 
boomen, somtijds als heesters, of struikgewas. V a n 
deze laatste soorten groeien eenige op schrale gronden 
)n dichte massa's, hierin gelijkend op een enkele Euro
peesehe soert (Ouercus vimmabs) die in de Vogezen 
voorkomt, 6 tot 8 voet hoog met ranke, taaie takken, 
die goede heggen vormen. 

D e zoogenaamde „Black Jack" (Ouercus nigra) is 
ccn Amerikaansche eik, vermeldenswaard wegens de 
weligheid, waarmede hij tiert op de cnvruchtbuarste 
gronden. Het is een kleine boom en zijn hout is van 
weinig waarde. 

In Engeland, waar waarschijnlijk de invoer van 
Amerikaansch eikenhout grooter is, dan in eenig an
der hond van Europa, 'beschouwt men het nout van 
den al t i jd groenen eik (Ouercus virens) als onder alle 
eikenhout-soorten bovenaan te staan, waar het op 
sterkte en duurzaamheid aankomt. Het heeft een don
ker, geelbruine kleur, e=n lijnen, ineengedraaiden vezel, 
zeer kleine poriën en duidelijke mergstralen. Het is 
zwaar, hard en taai en niet gemakkelijk te bewerken. 

Het Amerikaansch wit eikenhout (Ouercus alba) 
geldt ook als een der beste soorten. Het heeft een bleek 
roodachtig bruine kleur, is zeer dicht van vezel, hard 
en zeer duurzaam. Bovendien is het in groote afmetin
gen verkrijgbaar, wat met Ouercus virens niet het ge
va l is. 

P R I J S V R A G E N . 

N A T I O N A L E P R I J S V R A A G , 

U I T G E S C H R E V E N D O O R D E V E R E E N I G I N G T O T B E V O R 

D E R I N G D E R BOUWKUNST T E GRONINGEN, I N 

H E T B O E K J A A R . '90O—ÜpOI. 

De Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst 
schrijft uit de navolgende prijsvraag • 

I. E r wordt verlangd een ontwerp of o n t w e r e n voor 
6 arbeiderswoningen. 

a. Het te bebouwen terrein heeft een lengte van 30 
M . en eene breedte van 20 M . , en er wordt veronder
steld, dat eene lange zijde belend is ; de overige drie 
zijden worelen door straten ingesloten. 

b. D e ontwerper b l i j f t v r i i in het maken van het 
p lan o f plannen. 

c. D e vaste bouwgrond wordt gerekend te l iggen 
op 0.85 M . — vloer begane grond. 

De bovenkant vloer van den beganen grond l igt 
op 0,25 M boven de straat. 
De bovenkant zoldervloer l igt c>p 3,50 M . boven 
den vloer beganen grond. 
Buiten- en scheidingsmuren moeten 22 c M . d ik 
zijn-
De bekappingen moeten worden bebord en met 
pannen gedekt. 
De privaten moeten ingericht z i jn voor tonnen
stelsel. 
De kosten mogen de som van f gooo niet te bo
ven gaan en er wordt een gedetailleerde begroo
ting verlangd. 

II. E r wordt verlangd een plan van het geheele ter-
rem, waarop aangegeven platte gtonden, langs en 
dwars doorsneden op eene schaal f a 50. 

De uitvoering moet geschieden in zwarte lijnen. 
E r wordt uitge'oofd eene prijs van ƒ 3 0 . — en eene 

preim'e van f 20.—. welke worden uitgekeerd aan de 
beide mededingers, wier ontwerj)en van dc beste en 
als goed geslaagd heschouvvd worden ; beide met het 
Diploma der Vereeniging 

De bekroonde ontwerpen worden het eigendom der 
Vereeniging 

De Jury van beooreiecling zal bestaan uit v i j f gewo
ne leden dor Vereeniging, welke op eene vergadering 
bij stemming worden aangewezen en nader zullen wor
den bekend gemaakt. 

De ingekomen ontwerpen zullen worden tentoonge
steld voor de leden en belangstel lenden der plaatse
li jke vereenigingen te Groningen, Amsterdam en Rot 
terdam als de aard en het aantal der antwoorden door 
liet bestuur daarvoor geschikt wórden geacht. 

E ' k ontwerp moet gemerkt zijn met een motto en 
voorzien van een naambriefje waarop dat motto van 
buiten is herhaald, benevens een cor-espondentie-adres. 

De 11 iet-bekroonde ontwerpen worden teruggezonden. 
De ontwerpen vvorden franco ingewacht vóór o f op 

den 15 Februari 1901 door den ien Secretaris, den 
heer W . A . Hof , in de Hofstraat te Groningen. 

Groningen. 8 December icjexx 
Namens het Bestuur: 

I. N . K R UI ZING A Vree-Voorzitter. 
W . A . H O F . ie Secretaris. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
T E GRONINGEN. 

Vergadering van Zaterdag 8 December 1900! 

De vergadering werd geleid door den heer J. N. Kruizinga, 
viee-voorzitter, die mededeelde, dat de heer K. I loekzema voor 
de benoeming tot bestuurslid had bedankt. De uitslag van de 
hierop gevolgde verkiezing was, dat voor deze functie de meeste 
«temmen zich hadden vereenigd op den heer G. Hoekzema Ezn. 
Vervolgens kwam aan de orde de vaststelling van het programma 
voor de prijsvraag van 6 arbeiderswoningen, die, na eenige 
discussie over den prrjs, ƒ9000, onveranderd van het bestuur 
werd overgenomen. Ten opzichte van het voorstel van het bestuur, 
om in plaats van Zaterdag op Maandag te vergaderen, werd 
besloten den bode rond te zenden met eene lijst, waarop ieder 
lid kan te kennen geven, welken van de beide dagen bij het 
wenschelijkst acht. 

Daarna hield de heer II. Keijenga Tzn.. fabrikant van metaal
waren, zinken bouwornamenten en kunsttakken, eene bevatte
lijke rede over terpentijn en terpentinie, waaraan we het volgende 
ontleenen: 

De terpentijn wordt uit terpenen, die in warme gewesten 
groeien, verkregen, heeft eene geelachtige kleur, is gomhoudend 
en bezit kleefstof, zoovele kenmerken van de echte soort. Daar
door heeft goede terpentijn de eigenschap, dat zjj de lakken, 
vernissen en verfstoffen veredelt, net weerstandsvermogen be
vordert en . . . den schilder eer van zgn werk geeft. Het lak
en verfwerk van oude gebouwen getuigt hier nog van: de glans 
is gebleven en nergens een scheurtje of barstje. Wie vroeger 
met terpentijn in aanraking kwam, herinnert zich wel, hoe 
kleverig de handen er van werden. En tegenwoordig? Geen 
sprake van kleefstof: de kracht is er nit! Zeker, zij is geschikt 
om lakken en vernissen te verdunnen, meer niet. Voorwerpen, 
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bettreken met Terven, die met de tegenwoordige terpentijn ver
mengd zgn, zonder bjjvoeging vaa olie, laten, nadat zg zgn 
afgewreven, geene sporen van de verf meer aebter Met goede 
terpentgn behandeld. blijft de verf op bet voorwerp. 

De oorzaak van de mindere deugdelijkheid vau de tegenwoor
dige terpentgn meent spreker hieraan toe te schrijven, dat voor 
andere doeleinden haar de beste krachten onttrokken worden. 
Bovendien is zij soms vermengd mét sohadeljjke bestanddeelen. 
Dat er van regeeringswege nu bepalingen zgn ingesteld ten op
zichte van droogovens of moffels izij moeten van een luchtbuis 
voorzien zjjn), schrijft spreker toe aan de ontwikkeling van scha
delijke gassen bjj het gebruik van de tegenwoordige terpentgn. 
Vroeger toch boorde men nooit van ontploffingen. De mindere 
kwaliteit en de hooge prijs van de tegenwoordige terpentgn heb
ben den heer Rejjenga reeds voor 14 jaren aangespoord, proeven 
te nemen met het doel terpentgn door iets beters te vervangen, 
('it verschillende olie- en gomhoudende planten, struiken en 
vezels wist hjj eene soort terpentgn te verkrijgen, die de te
genwoordige geheel in de schaduw stelt. Zinken bouwmaterialen 
behandeld met lakken, waarbij zijne terpentgn gebruikt is, en die 
reeds 12 jaren aan weer en wind zjjn blootgesteld, laten nog 
geene barsten zien. Dat is toch zeker wel een bewjjs van dc 
deugdelijke lakspecie. Spreker had zijne proefnemingen voortge
zet met petroleum, waaruit wegens haar ontstaan. wel terpen
tgn getrokken moet kunnen worden. Het resultaat was, dat ruim 

geschikt was voor de bereiding van verven en lakken. Deze 
terpentgn of terpentinie, uit planten eu petroleum verkregen, 
wordt reeds jaren met bet meeste succes in zjjne werkplaatsen 
gebruikt Verschillende monsters met de teerste kleuren hebben 
reeds jaren den invloed van weer en wind ondervonden en be
vonden zich steeds in ongeschonden toestaud. Gerust kunueu ze 
heen en weer gebogen worden, zonder te barsten. De aanwezi
gen konden zich hiervan in alle opzichten overtuigen, zoodat 
Rejjenga"s terpentinie in vaten of bussen en goedkooper dan 
terpentijn aanbevelenswaardig is. 

Ken woord van dank aan den geachten spreker, die met zoo
veel ijver en succes zjjne proefnemingen verricht, was zeer 
"verdiend. 

De vragenbus bevatte de volgende vragen: 
lo. Welke soort hout is het meest aau te bevelen voor sluis

deuren, Amerik. grenen, eiken- of teakhout, in aanmerking ge
nomen, dat de prijzen respectievelijk /t>0,. / 100 en /ISO per 
M : : zijn ': 

2o. Wat is bet beste middel om de gehoorigheid tusschen twee 
verdiepingen tegen te gaan 'r 

Daarna werd de vergadering door eene tentoonstelling van de 
ontwerpen van de laatste prgsvraag en van eenige plaatwerken 
opgeluisterd, gesloten. 

SOC1KTEIT , U . N. I" TE ROTTERDAM. 
In de vergadering op Donderdag 6 December j.1. trad als spre

ker op de heer Mr. J. I'. Bruynzeel, die als onderwerp voor zijne 
voordracht gekozen had: .Dé wettelijke regeling van de oplei
ding van Bouwkundigen'', ten einde daarmede eene toelichting te 
geven op zjjne stelling luideude: „Het vraagstuk der volkshuis
vesting is voor geen goede oplossing vatbaar, tenzij de bouwver
ordeningen ook in dien zin worden gewijzigd, dat voor het bouwen, 
anders •lun volgens plannen ontworpen door en onder toezicht 
van gediplomeerde bouwkundigen, geen vergunnii g wordt ver
leend". 

Dat de huizen in de n'euwe wgken der groote steden, de zoo
genaamde revolutiehuizen. niet aan de billgkste eischen van esthetica 
voldoen, terwijl ook gewoonlijk de degelijkheid van constructie, 
en materialen veel tc wenscheu overlaat, wjjt spreker aau de schier 
onbeperkte vrijheid tot bouwen. Velen toch leggen zich op de 
uitoefening vau bet bouwvak toe, zonder de minste of hoogsteus 
eeue zeer oppervlakkige opleiding te hebben genoten. De vraag 
naar bouwgrond is hierdoor voortdurend groot, zoodat de prjjzen 
zoo hoog mogelijk worden opgevoerd. Daardoor wordt de bouwer 
genoodzaakt, wil hjj aan de vereischte rente komen, zoo goed
koop eu dientengevolge zoo slecht mogelijk te bouwen cu eene 
huur te vorderen, die in verhouding tot het inkomen van den 
bewoner veel te hoog is. 

Zooals door spreker duidelijk werd aangetoond kuunen bouw
verordeningen, boe scherp ook gesteld, hierin geen voldoende 
verbetering brengen; alleen wanneer de eigenbouwers zich voor 
het verkrijgen van een plan zich tot een architect, die aan zekere 
eischen van bekwaamheid heeft voldaan, moeten wenden, welke 
bovendien ook toezicht op do uitvoering van deu bouw moet uit
oefenen , zal hot mogelijk zgn dien misstand op te beffen, althans 
tot cen minimum terug te brengen. Deze eisch zal velen van 
bouwen terughouden en door verminderde vraag naar grond zal 
deze in prijs dalen. Wat dun aan grond bezuinigd wordt kan aan 
deu bouw worden besteed. Daarom acht spreker het wenscheljjk, 
zooals breedvoerig door hem werd uiteengezet, dat alleen zoodanige 

Eersonen bet ambt vuu bouwkundige mogen uitoefenen, die door 
un volbrachte studiën meer waarborg geven hun vak te verstaan, 

dan diegenen, welke zonder eene reputatie te verliezen te hebben, 
zich, zonder de minste opleiding genoten te hebben, op de uit
oefening der bouwkunde toeleggen. Het leeljjke en slechte bouwen 
zal hiermede worden tegengegaan, terwgl de kunstzin hg het 
publiek wordt opgewekt. 

Op deze voordracht volgde een zeer geanimeerd debat. Sprekers 
stelling werd vervolgens in stemming gebracht en met 22 stemmen 
vóór en één in blanco aangenomen, waarna de Voorzitter den 
heer Bruynzeel dank bracht voor zjjne hoogst belangrijke be
schouwingen. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— Omtrent de spoorweguitbreiding naar de Ombiliën Kolen

velden schrijft „De Padanger": 
„Behalve de ontginning der mijnen te Sawah Loentoh, zal 

een aanvang worden gemaakt met de ontginning van een ander 
gedeelte van het Ombiliën kolenveld. 

„Deze nieuwe mijnen zullen dan aan de bestaande spoorlgn 
verbonden wordeu door eeu nieuwe lgn, loopende over Kort van 
der Capellen naar Fort de Koek. 

„De lgn Fort do Koek— Kminahaven zal op enkele gedeeltes 
dubbel spoor krijgen. 

„De kosten dezer uitbreiding zullen ongeveer 5 millioen gulden 
bedragen " 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-0R\VKMI\I.I:. Aan den Mini"ter van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid is een adres gericht door bet bestuur der Vereeniging 
van Nederlandsche Steenfabrikanten. 

Dit adres — betreffend» den boow van de sluis te Ter
neuzen — kwam op het volgen ie neer: ln het desbetreffende 
bestek is voorgeschreven, dat voor het daarbij te verrichten 
metselwerk gebruikt moeten worden „klinkers" en „ bard-
grauw". Uit dit stellig voorschrift schijnt als van zelve te 
volgen, dat hier enkel en alleen in Nederland gebakkeu steenen 
zullen worden toegelaten, daar toch de uitdrukkelijk genoemde 
soorten in andere landen (met name in België) niet gemaakt 
worden, noch als zoodanig bekend zjjn. En al mochten ook in den 
laatsten tjjd eenige Belgische steenfabrikanten ten onzent prijs
couranten in omloop brengen, waarop de namen van klinkers 
en hardgrauw wel voorkomen, dan doet dit niets af aan het be-
bekende feit, dat dc Belgische steenen van andere hoedanigheden 
zjjn dan de Nederlandsche. Intusscben heeft iu vroeger jaren zich 
het geval voorgedaan, dat de directie van zulk een werk, trots 
een stellig voorschrift als bovenbedoeld, niettemin elders gebakken 
(in het bijzonder Belgische) steenen heeft toegelaten. Het was 
zelfs dit feit, dat een van's Ministers ambtsvoorgangers aanleiding 
gaf aan de commissie, ingesteld voor de herziening der algemeene 
voorschriften voor de uitvoering van Rijkswerken, op te dragen 
een onderzoek in te stellen „naar de hoedanighe'd van Neder
landsche en Belgische' baksteen". Het ii de in de vorige jaren te 
dezer zake opgedane ervaring, die bet bestuur er toe leidt den 
Minister met beleefden doch beslisten nadruk te verzoeken, wel 
te willen bevorderen, dat ook ditmaal aan de ondubbelzinnige 
bepalingen van bet bestek, hetwelk het gebruik van klinkers en 
hardgrauw toorschrjjft, wel de hand worde gehouden en dat dus 
het gebruik van andere dan in Nederland gebakken steenen zeer 
bepaaldelijk worde uitgesloten. 

AMSTERDAM. Het bestuur van Arti et Amicitiae richtte eenige 
dagen geleden een vertrouwelijk schrijven uan alle binnen en 
buitcnlandscbe leden (kunstenaars), waarin het denkbeeld in over
weging werd gegeven, bij voldoende medewerking aan de Koningin 
bij haar buwelyk een album met aquarellen, teekeningen en etsen 
aan te bieden. Naar men verneemt, vond het denkbeeld veel 
bjjval. 

— Woensdag diende voor het gerechtshof te Amsterdam in 
honger beroep de zaak van W. J . Vlaanderen, oigenbouwer, die 
iu Mei jl voor do rechtbank terechtstond, beklaagd vau het door 
schuld veroorzaken van den dood van deu werkman Van (ierven 
en de verwonding van zeventien andere werklieden, die tenge
volge daarvan geruimon tjjd verhindert waren te arbeiden 

Zooals men weei, deed bekl. in het begin van bet jaar een 
blok van vier perceelen optrekken aan de Willibrordusstraat en 
en zjjn op 18 Januari die in aanbouw zijnde huizen ingestort, bij 
welk ongeval bovengenoemd werkman omkwam en eenige werk
lieden gewond werden. 

De rechtbank benoemde een drietal deskundigen, dc bh.: C. 
B. Posthumus Mejjjes, W. Hamer en A. J. de Haan, om een onder
zoek naar den bouw oer lunzen in te stellen Deze leverden een 
uitvoerig rapport in, waarvan de conclusie luidde, dat de vraag, 
of het ongeval aan iemands nalutigheid oi schuld moest worden 
toegeschreven, niet ontkennend kou worden beantwoord ; doch dat 
zij meenden, dat niet céu enkel persoon, doch verscheidene te 
zamen schuldig waren. 

In deze zaak worden 46 getuigen H charge en vier getuige 
a decharge gehoord, liet onderzoek geleid door mr. Krmerins, 
duurde drie dagen. 

Het O. M . waargenomen door den substituut ollicier van 
justitie nr. Wentholt, aannemende dat de oorzaak der instorting 
te w i j t e n was aan bet onvoldoend ondersteunen van de jjzercon-
structie, waarop de bovenbouw van de woningen moest berusten, 
meende dat hieruit bleek dat de schuld van de instorting lag bij 
den bouwer en requireerde diens veroordceling tot hechtenis voor 
den tjjd van drie maanden. 

Als verdediger trad op mr. Th. Heemskerk, die na een uit-

I 

voerig pleidooi concludeerde dat strafrechtelijk bekl.'a schuld niet 
aan te nemen was en daarom vrijspraak vroeg. 

De rechtbank wees op 1 Juni vonnis en heeft, overwegende 
dat niet wettig en overtuigend bewezen was, dat de instorting 
der huizen te wgten was aan bouwer of het gebezigde materiaal, 
den eigenbouwer Vlaanderen vrijgesproken van het hem ten laste 
gelegde. 

Het O. M teekende appèl aan Heden bracht raadsheer Hoppe 
een uitvoerig rapport nit. Bekl. bleef betuigen, dat hjj voldoende 
voorzorgsmaatregelen genomen had. Maar in de laatste weken 
voor het ongeval was hjj ziek geweest, zoodat hjj niet persoonlijk 
toezicht heelt kunnen uitoefenen. 

Raadsheer Hoppe vroeg, of bet niet voorzichtiger zou zjjn 
geweest als met het aanbrengen van den bovenbouw gewacht 
was totdat het metselwerk waarop de jjzerconstroctie rustte, wat 
ingedroogd was'r 

Bekl. antwoordde, dat de ijzerconstructie gecontroleerd is. 
Raadsheer v. (Hoor vroeg of het groote bint voldoenden steun 

had in den voorgevel 
Bekl. antwoordde dat hg daar rustte op een gi-metselden dam. 
Raadsheer v. Goor vroeg of van dat metselwerk na het ongeval 

iets teruggevonden is. 
Bekl. zegt dat bij er niet van geboord had. 
Raadsheer v. Goor vroeg nog, boe het mogelijk was dat, waar 

het moerbint dus drie steunpunten bad, een in den dam en twee 
op de standvioken, juist het middenste, dat dus eigenlijk het minste 
draagt, als het moerbint niet breekt of ernstig doorbuigt, ingedrukt 
kan worden. 

Bekl. zeide, dat hjj dit niet zoo erg vreemd vond. 
Raadsheer v. Goor verklaarde , dat het hem speet. dat er geen 

deskundige bjj de hand was. 
De advocaat-generaal mr. Baud begon met te verklaren, dat 

hjj het volkomen met het oordeel der rechtbank eens was. dat 
in dit geval van geen strafbare schuld gebleken was. 

Reeds bjj eerste lezing der stukken had hjj dien indruk ge
kregen en bij verdere bestudeering was die indruk overtuiging 
geworden. Waar bij dus eigenlijk op het terrein der verdediging 
trad, wilde spr. toch uiteenzetten, waarop zijn overtuiging 
berustte. Volgens de deskundigen kunnen drie feiten te zamen 
het ongeval veroorzaakt hebben , t. w. het niet goed ineen-
metselen van het voorste penant. waarop een standvink rustte , 
het niet koppelen der onderslagbinten en het plaatsen van den 
Btandvink op de onderslagbinten. 

Moest er een strafbare schuld voor bekl. bestaan, dan moest 
hjj schuldig zjjn aan die drie fouten. Het koppelen nu was niet 
voorgeschreven, bet bouwtoezicht had geen aanmerking gemaakt 
op het plaatsen van den standvink zonder dat er eon ijzeren plaat 
of steenen stat onder geplaatst was. Aan deze twee punten kan 
men bekl. dus niet M'buldig achten. Blijft dus over bet welzijn 
van het voorste penant. Door den deskundige Posthumus Mejjjes 
is verklaard, dat de samenstelling van dc gebruikte kalk niet 
s l e c h t genoemd kan worden. 

Het schijnt, dat ook goede kalk, pas gebruikt, door vorst 
bedorven kan worden. Men kan het inzakken niet aau de kalk 
toeschrjjven. Bovendien kan een eigenbouwer niet elke bak kalk 
nagaan, noch voortdurend op het metselen toezien. Verder wees 
spr. er op, dat het achterste penant niet uiteengezakt is, terwijl 
er toch dezelfde specie is gebruikt; dat ook de meening is voor
gestaan, dat het verbrijzelen van het voorste penant gevolg kan 
zijn geweest in plaats van oorzaak en dat zelfs niet vaststaat 
hoe de instorting beeft plaats gehad. 

Spr. achtte dus bekl.'s strafbare schuld volstrekt niet bewezen. 
En al wilde hij geen loituiting houden op bekl's wjjze van bou
wen , spr. meende te moeten requireeren tot bevestiging van het 
vrijsprekende vonnis der rechtbank. 

Als verdediger trad ook in hooger beroep mr, Th. Heemskerk 
op, die er zich toe bepaalde nog enkele punten in het licht te 
stellen. — In hoofdzaak betoogde pl. weder, dat daar in de dag
vaarding gezegd was , dat het ongeval aau een reeks van nalatig 
heden te wijten was, als eenige dier nalatigheden vervielen ook 
de beschuldiging verviel zoodat bekl. op deze dagvaarding niet 
veroordeeld kon worden. 

l'itspraak over 8 dagen. 

ROTTERDAM. Do Hollandsche Kaas-Export maatschappij, voor
heen D. H. van Blankensteijn besloot in bet begin van dit jaar 
een nieuw pakhuis met kantoor te laten bouwen en slaagde 
bgzoDder in de keuze voor een geschikt terrein, 8!H) M-. groot, 
aan de Admiraliteitskade 72, in de onmiddellijke nabijheid van 
het station Maas. 

Het gebouw, dat un geheel gereed en volgens alle eischen des 
tjjds ingericht is, bestaat, wat het benedengedeelte betreft, uit 
pakhuis, pakkamers en atnlling. De zes verdiepingen zgn geheel 
voor kaaszolders ingericht en kunnen elk 35.000 Gouda of 100.000, 
Edammerkazen bevatten, terwgl langs alle stellingon rails ten 
behoeve der traesportwagentjes loopen. 

Daar het geheele gebouw vrij staat, bieden de ramen, die in 
groot getal aan de vier zjjden zjjn aangebracht, ruimschoots ge
legenheid voor lucht en licht. 

Het gebouw is overal electrisch verlicht en geschiedt de be
werking der kaas (het zoogenaamde schrappen) door schrapma-
chines, die door electriciteit in beweging worden gebracht. 

Ken electriscbe lift zoowel ten dienste van personen nis voor 

bet transport der kaas naar de diverse zolders, loopt tot de zesde 
verdieping. Deze lift kan 800 ko omhoog brengen en spaart het 
tijdroovend opwerpen der kaas. Op de eerste verdieping over een 
breedte van 80 M. in het front bevinden zich de kantoren. 

Op de derde verdieping is voor het drogen der kaas een droog-
kamer aangebracht met aansluiting op de door het geheele ge
bouw loopende beetwaterverwarming. 

— Krachtens lastgeving van het gemeentebestuur hebben de 
heeren F. H. Scbreve, geneesheer-directeur van het stedelük 
ziekenhuis en de directeur der gemeentewerken G. .1. de Jongh, 
zich naar het buitenland begeven om de groote ziekenhuizen en 
hospitalen van Kuropa te bezoeken, in verband met den bouw 
van een tweede ziekenhuis op de voormalige buitenplaats „Wou-
densteiu", nabij de Oude Plantage te Oud-Kralingen. 

O. a. worden bezocht Bremen, Hamburg, Berlijn, Warschau, 
Parijs, Brussel enz. 

De president der commissie van toezicht op het ziekenhuis 
het raadslid mr. W. A. Mees, maakt een gedeelte van dc reis 
uit belangstelling mede. 

Li I:I WAUDKN. Door den heer jbr. mr. F. .1. J van l'.jjsinga, 
eere-voorzittcr van het Friesch Genootschap van geschied-, 
oudheid en taalkunde, is aan deze instelling ten geschenke aan
geboden de verguld zilveren beker met deksel op voet, uit het 
eerste gedeelte van de 17e eeuw, die op de onlangs te Leeuwarden 
gehouden tentoonstelling van antieke goud- en zilversmidswerken 
zoo zeer de algemeene aandacht had getrokken. 

De beker was reeds aan het Genootschap in bruikleen afgestaan. 
Geljjk de catalogus der tentoonstelling den beker enz., omsckreet 

is de kelk door een kolommetje verbonden aan een voet in den 
vorm van oen omgekeerde vaas, versierd met gedreven fruit-
ornament en vooruitstekende pauwenkoppeh. Op het midden van 
den kelk zgn jachtvoorstellingen gedreven. De beker is met 
deksel 52 cM. hoog en werd omstreeks het jaar 1600 vervaardigd 
voor een Jbr. van Kvsinga, gehuwd met eene l'reule Gratinga, 
wier wapens er op voorkomen. 

MAASTRICHT. Er is een begin gemaakt, met de restauratie vun 
den govel van de voormalige kerk der Augustijnen. Deze kerk 
dagteekent van bat jaar 1681 en wordt tegenwoordig gebezigd 
tot inrichtingen van openbaar onderwijs. 

Gotii.v. Ingediend is een wetsontwerp houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten behoeve van een spoorweg 
van Gouda naar Schoonhoven. 

Deze tramweg zal door de Maatschappij tot exploitatie vaa 
Tramwegen, gevestigd te 's-Gravenhage, worden aangelegd vol
gens nader bij overeenkomst te regelen voorwaarden. 

Deze spoorweg zal aanvangen te Gouda op het voorplein van 
bet Staatsspoorwegstation, gaande in oostelijke richting tot ruim 
20 M. voorbij de Spoorstraat aldaar; voorts in zuidoostelijke rich
ting over den Hollandschen Usel, teu oosten van de bestaande 
Haastrechteche brog, langs Stolwijk tot Bergambacht, eu van 
daar in noordoostelijke richting naar Schoonhoven, en eindigt op 
het terrein der geslechte wallen aldaar. 

Halten zijn ontworpen: te Gouda, Stolwijk. Bergambacht en 
Schoonhoven. 

Bi KK (bjj Nijmegen), 12 December. Heden werd opgericht eeno 
maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen alhier, met een 
maatschappelijk kapitaal van f50,000. 

Op bet bouwterrein, dat op twee plaatsen aan den straatweg 
uitkomt eu dat bestaat uit bet terrein der Villa Hoogerborg en 
een groot deel der noordelijke helling van den Ravenberg, zal 
een dozijn villa's en wellicht een pension voor herstellenden 
verrjjzen. 

P E R S O N A L I A . 

— Bjj den Waterstaat in Ned-Indië bjj de burgerljjke open
bare werken is: 

benoemd tot opzichter 2e kl. de ambtenaar op non-activiteit 
B. J . Til ma, laatst die betrekking bekleed hebbende; tot opzichter 
iie kl., de ambtenaar op non-activiteit E. van der Velde, laatst 
die betrekking bekleed hebbende; 

t o e g e v o e g d aan den chef der le waterstaatsafdeeling. de 
ingenieur 3e kl. jhr. EL O. Six, de ter beschikking gestelde 
ambtenaar op non-activiteit, laatst ingenieur 2e kl. II. van Geldereu 
en de tjjdelgk waarnemende opzichter 3e kl. W. J. A. Labaar; 
aan den chef der 2e waterstaatsafdeeling, de ambtenaar op wacht
geld, dienstdoende ingenieur 2e kl. J. P. Kruimel en de opzichter 
der 2e kl. J . C. Swaab; aan den chef der 3e waterstaatsafdeeling, 
de ingenieur 2e kl. 11. Ph. M. H. de Pelser Bereusberg en de 
opzichter le kl. II la Fontaine; aun den chef der 5e waterstaats
afdeeling, de opzichter 3e kl. .1. A. Kleian; aan den chef der 
irrigatie-aldeeling Sejaroe met Poerworedjo nis standplaats, de 
benoemde opzichter 3e kl K van der Velde; 

o v e r g e p l a a t s t van do residentie Rembang naar de resi
dentie Hagelen, de opzichter 3e kl. A. J. de Loan; van de resi
dentie Batavin naar de residentie Lampongsche districten, de 
opzichter 3e kl. M. Obdeyn; van de residentie Kedoe naar de 
residentie Banjoemas, de opzichter 3e kl. C. Hollestellie; 

geplaatst: in de residente Banjoemas, de benoemde opzichter 
2o kl. B. J. Tilma. 
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— Bij de Staatsspoorwegen op Java is: 
o n t s l a g e n eervol uit zijne betrekking, de onderopzicbter 

2e kl. Cb. A. Blaney Davidson van het beheer van ooderafdeer 
ling II der 2e afdeeling van de Oosterljjnen en balast met het 
beneer der Se afdeeling, de wd. adjunct-chef K. J. A. Ligtvoet; 

benoemd tot tfjdelgken onderopzicbter der 2e kl. de tijdelijke 
onderopzichter 3e kl. L. C. H. J . Mutter; 

g e d e t a c h e e r d bjj de exploitatie der Westerl jjnen de tijde
lijke onderopzicbter 3e kl. van den aanlegdienst O. Mayer; 

g e d e t a c h e e r d tjjdelijk bjj de exploitatie der Oosterljjuen 
en belast met het beheer van onderafdeeling II der 2e afdeeling, 
met Soerabaja als standplaats, de adjunct-ingenieur van de Wes-
terlijnen, .f. P. Crompvoets ; 

overgeplaatst van de Wester- naar de Oosterljjnen, de 
tijdelgke onderopzicbter 2e kl. W. P. Keijzer. 

— Op 1 Jannari zal het 29 jaren geleden zjjn, dat dr. E . I'. 
van Dissel in dienst trad als ingenieur van het hoogheemraad
schap van Rijnland. 

— De majoor-ingenieur Piasblom, van het O.-I. leger, met verlof 
in Earopa 1 Ginneken i , heeft ti maanden verlenging van verlof be
komen. 

— De heer C . J . van der Haak, directeur der gemeenteljjke 
gasfabriek te Zaltbommel, is als zoodanig benoemd te Assen. 

— Bjj kon. besluit van 11 December 1900 no. 5 is benoemd 
tot directeur der Polytechnische School te Delft J . Krans,tevens 
hoogleeraar aau die inrichting. 

— Met ingang van 1 Januari e. k. zjjn bjj de Maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen benoemd tot ingenieurs in alge-
meenen dienst, tevens ingenieurs eener centrale werkplaats de 
heeren H. M. W. W . Staring en F. A. Bertrand, thans ingenieur 
chef der centrale werkplaats respectively te Tilburg en te Utrecht, 
en tot ingenieur bjj den dienst van tractie en materieel de heer 
J . A. Oischler, thans onder-afdeelingchef. 

VACANTE BETREKKINOEN. 
— Gemeente-opzichter te Heemstede met 1 Januari over 

de gemeentewerken, tevens belast met het toezicht enz. krach
tens de bouwverordening, op een jaarwedde van '800. Brieven 
franco vóór of op 17 December aan den burgemeester. 

— T e e k e n a a r voor den tijd van ongeveer zes maanden op 
een bouwwerk te Amsterdam. Salaris / 40 per maand. Br. fr., 
lett. W. CL 245, N v, ê. D. 

DIENSTA ANBIE DIiN GEN. 
'Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden, ten gerieve van 

heeren geabonneerden, tweemaal per /aar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belast zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.} 

— Een opzichter-teekenaar, ook als timmerman werkzaam ge
weest, zag zich gaarne geplaatst. Loon l / 60. Brieven franco 
onder letter F. W. aau het bureau dezer courant. (1) 

— Een practisch ervaren bouwk. opzichter zoekt met 1 Jan. a. s. 
plaatsing bjj een groot bouwwerk of in een vaste betrekking Br. 
fr. onder lett. M. T. aan het bureau dezer courant. (1) 

I . N F O K M A T I E - B U R E A U D E R T E C H N I S C H E V A K V E R E E N I G I N G , 

M A R N I X S T R A A T 3 6 0 , A M S T E R D A M 

1 Bouwk. teek., 22 j . , ongeh., / 7 0 . 
1 Bouwk. op/.., 52 ]., geh., ± / o j . 
10 Opz.-teek., 20, 24 , 24, 24, 24, 27, 28 en 34 j . , 

ongeh., / 7 0 , ƒ 7 5 , / 8 0 , / 8 0 , ± / / 5 , ± ƒ 7 5 , 
± ƒ 85 en / 100, 31 en 32 j . , geh., / 100 en 
/ 9 0 it / 100. 

1 Opz.-onderb., 43 j . , geh., / 80. 
2 Opz -uitvoerder, 54 en 34 j . , geh. / 100 en i ƒ 9 0 . 
2 Werkt.-electr., 23 en 29 j . , ongeh., / 70 en / 75 . 

ADVERTENTIËN, 
Openbare 

A A X B Ë S T E D I i \ G . 
lil KiiK.MKKSTKl; en W E T H U I - j 

DERS vau Haarlem zullen •»|» Don- , 
derdag .'J Januari 1901, des | 
namiddags ten 2 ure. ten raadhui ze 
der gemeente in liet openbaar aan
besteden : 
Het maken van gebou- j 

wen, l»e*teiml voor ge
meente •lichtfabrieken 
met daarbij bvhooren-
<le werken. * i i z . , op het 
«laarvoor brui emdvter • 
rein gelegen in den j 
Veerpoltler. tu»»ehen 1 

den Ondeweg en het 
Spaanse. 

Te beginnen I loudening \'.\ decem
ber e.k. zijn Ï'|> eiken werkdag des 
morgens van 9—12 imr en des namid
dags van \1-•>~> uur gedrukte exem
plaren van liet bestek en de teekeningen 
te verkrijgen tegen betaling van /'10 
per stel, ten kantore der gemeente-
lichtl'abriekeji (Proveniershuis. Groote 
Houtstraat.) alwaar levens inlichtingen 
worden verstrekt. 

Aanwijzing zal te /.elfder plaatse 
worden gegeven op Vrijdag, 21 Decem
ber 1!KK). des namiddags ten ti ure. 
en indien /.ulks wordt verlangd, daarna 
op het terrein. 

HAARLEM, 7 December 1900. 
Burg. eu Weth. room.: 

B O B K E I . . 

Di Secretaris: 
P I J N A C K E R . 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Slem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Ba) terkade, A M S T E R D A M , Filiaal: 36 Kokln. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 

^ Specialiteit voor de Levering van tompleete. Badinrichtingen. — Privaat-Inrichtingen. — 
Shanke Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, ll'aschla'els, Urinoirs enz. — V F. K \V A K M 1 \ ii en V K \ T I I. A T I E . 

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

• E N N E N S & c. mttertaa. TE KOOP GEVRAAGD: 
twee stuks houten of Ijzeren >LET-
A li EX. kunnende laden ± 15 M 
elk Opgavtu ook voor ééu stuks i 
van prijs, afmetingen (zoo mogelijk 
met bijvoeging eener schets) en waar 
te bezichtigen, worden ingewacht vóór 
20 December bij Q J. H O R S T E N Bz., 
Architect te Jiergen-op-ZoOm. 

X i o una t«* W a II <l It e k I«- • <l I n ic voor 
Villa's, lladkamers, Keukens, Winkels enz. 
Lichter en goedkooper dan Waudtegels. 
I j z e r w a r e n , Houw a r t i k e l e n , 

M a c h i n e r i e ë n . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Zaterdag den Hu Januari 

1901. des namiddags ten é é n ure 
(Wext-Enropcesche. tij<lj, zal door don 
Directeur der Noordoosterlokaalspoor-
Weg-Maatschappij, aan het Kantoor van 
genoemde Maatschappij te ZWOLLE 
(Badhuiswal 41) worden aanbesteed : 

De levering van 75.000 
sin li >> bereide l'l.ATTJE 
l> WAKSI.!«,;<; KICN van 
(jirenenhoiit. 

( B E S T E K No. 2. 
De besteding geschiedt volgen Art. 

15 van het bestek. 
Hel bestek ligt tel' lezing aan ge-

noemil kantoor eu is oji franco aan
vraag aldaar te bekomen, tegen be
taling van f\.—. 

Inlichtingen worden mede ten Kauw 
tore der Maatschappij gegeven. 

V A N 

2e 8CHIYTSTR1AT 108, 

s-Gravenhage. 

Het Advertentie-bureau van 
,DE OP MERKER" beveelt 
óch aan voor de plaatsing van 
advertentiën in alle Binnen- en 
Buitenlandsche Dag- en Week
bladen 

Ter drukkerjj der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 

Adres voor Redactie en Administratie: Ilureau van De Opmerker, 2de Schuytstraat 102, 's-Gravenhage: 

A:o.'.JiemcHsr.rijs per jaar bij vooruitbetaling voor het binnenland 
f 5.— . VOO* l.clgie /6 .50 en voor dï overige landen der l'ost-unie, 
met ittfceglip van Xederlandsch-Indie en Transvaal, /"7-S°- Afzonder-
'ijke aommai bij vooruitbetaling met plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat ƒ0.15. 

Advertentiën van 1 tot 6 regels f 1.00, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; v„or eiken regel meer f o.ly Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. 

Reeds voor r l 
eestreden over d. 

D E C E M B E R - O V E R P E I N Z I N G . 

den aanvang van het jaar 1900 is er 
vraag, of met di t jaar de 20ste 

eeuw zou aanvangen, dan wel de 19de zou worden 
afgesloten. N u zijn wij op weinige dagen na aan het 
einde van ,900 gekomen en nog is deze kwestie, even
m i n als die van de cirkelquadratuur (ten minstie voor 
den heer Sn.its en zijne aanhangers) uitgemaakt. Bei
de kwesties zijn voor de bouwkunst van te weinig be
lang, om er ook zelfs in een overpeinzing in het hoek
je van den haard bij stil te staan en te minder, om
dat zooveel meer belangrijke gebeurtenissen in den 
laatsten t i i d de. wereld in beroering hebben gebracht, 
wel niet op het gebied der kunst, maar meer op het 
daarvan zeer ver verwijderd terrein van politiek en 
oorlog. 

O f werkelijk het feit, dat wij thans een jaar met 
twee nullen beleven, een heilig jaar volgens den Room-
srhen kalender, een vereffeningsjaar '.oor een onnauw 
keurigheid in onze tijdrekening, van ecnigen invloed 
is op den onrustigen gang der aardsche zaken, op den 
koortsachtigen polsslag van ons maatschappelijk leven, 
is even twijfelachtig, als, volgens menschen die het 
weten kunnen, het bestaan van den invloed der maan 
op het weder. 

Wei zou men somtijds geneigd zijn te meenen, dat 
werkelijk die twee nullen meer beteekenis hebben dan 
gewone nullen, vooral, waar oppervlakkig beschouwd, 
rle geschiedenis dergelijke bijgeloovige meeningen 
schijnt te bevestigen. W i j zullen er het ongerijmde 
echter spoedig van inzien, wanneer wij wat dieper in 
het wezen der dingen doordringen. 

Wie gunt zich echter thans de noodige rust, om op 
wagen als de bovenstaande een antwoord te zoeken? 
Medegesleept in den stroom des tijds gelijk wij wor

den, zullen w:j het wel niet gevonden hebben, voor wij 
den eindpaal van het jaar 1900 hebben bereikt en 
wellicht z i jn voorbijgesneld zonder het te bemerken. 

Want als met een bliksemtrcin in vliegende vaart 
gaan wij door ; de machinist zal er in het plechtig 
oogenblik niet eens aan denken de Weslinghouse-
rem even aan te zetten, om ons er aan te herinneren. 

En toch zal liet, wanneer de laatste nul door een 
een vervangen is, niet alles bij liet oude blijven, in
tegendeel men zal een goed voorwendsel hebben, om 
veel ouden rommel 00 te ruimen 

Daarmede zal misschien ook nog wel wat bruik
baars verloren gaan. maar een schifting kan geen 
kwaad en het werkelijk goede, dat de 19de eeuw ge
produceerd heeft, thans nog bedolven in een wanho-
pigen chaos van allerlei van zeer twijfelachtige waar
de, zal zeker langzamerhand te voorschijn komen, om 
in de geschiedenis de plaats in te nemen, die er aan 
1 oekomt. 

De denkbeelden over kunst wisselen niet met de 
eeuwen, maar veeleer met de geslachten. 

Sinds den t i jd der Renaissance spreekt ook de mo 
de daarin een woordje mede en er zi jn i^essimisten, 
die beweren, dat de bouwkunst thans heelemaal een 
modezaak geworden is. 

Z i j overdrijven ongetwijfeld niet aileen, maar geven 
bovendien bli jk, een zeer oppervlakkigen k i jk te heb-
nen op de dingen om ons heen. 

Wie zijn gezichtskring wat verder uitstrekt dan de 
grenzen van ons klein landje, zal van zijn mode-vrees 
spoedig genezen. 

O o k daar zal hij wel vreemdigheden zien, die niet 
anders te verklaren zijn, dan als mode-grillen, ook 
daar zal hij menig voorbeeld van gedachtenlooze na
volging ontmoeten, maar tcch ook meniee ernstig ge
meende kunstuiting. 
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Z i j zijn er nog, ook in ons land, de bouwmeesters 
die hun kunst ernstig opvatten en hun werk zal het 
modegoed wel overleven. 

Het zijn de slechtste akkers niet, waarop het on
kruid v e h g tiert. E r moet echter gewied worden, wi l 
men op een goeden oogst kunnen rekenen en het kan 
zeer goed zijn dat, wanneer eenmaal de t i jd tot oor
deel en daar is de oogst van onze voor de bouwkunst 
zoo vaak onvruchtbaar verklaarde 19de eeuw ten slot
te nog medevalt. 

O f het aandeel, dal Nederland daarvan toekom' 
groot zal rijn is nog moeil i |k uit te maken. 

Voorzeker zullen Engeland en Amer ika en daarna 
Duitschiand wel op het leeuwendeel aanspraak maken 
en terecht, want de impuls, die vooral van de beide 
eerste landen is uitgegaan zal meer er; meer blijken van 
groote historische beteekenis te zijn geweest. 

De laatste jaren der 10de eeuw hebben zich hier 
te lande vooral gekenmerkt door een echte fin-de-
siècle opruimingswoede, een overboordgooi-manie, 
bijkans zonder weerga, die nu niet juist beschouwd 
kan worden als een réveil. 

De waarde van historische studie wordt door velen 
eenvoudig geheel weggerij ferd. Z i j , die d i t doen ver 
geten echter, dat elk denkbeeld van studie wegvalt, 
wanneer men den arbeid van voorgeslachten negeert. 

W a l blijft den beoefenaar der bouwkunst dan 
over ? 

De piiilosoliscli langclegde vervalt veelal in on
vruchtbare bespiegelingen, de meer artistiek ontwik
kelde, die zich minder om de levensvragen bekom
mert en het leven neemt, zooals. het valt, komt cr 
licht, toe er maar op los te ontwerpen, zijn werk 
ontaardt dikwij ls in een zinledig lijnen- en kleuren 
spel, dat alleen op effect berekend schijnt. 

H i j bereikt daarmede gewoonlijk betere practische 
resultaten, dan z.iin hoog ernstige kunstbroeder, om
dat h i | me,r bij den weg blijft en zijn wijze van 
werken meer valt in den geest eener eeuw zonder hoo 
ge idealen. 

De philosoof daarentegen verheft zich in sferen, 
waar gewone menschen hem niet volgen kunnen ; zijn 
geest beweegt zich langs kometenbmen en wanneer 
de nood7 akelijkheid hem dwingt af en toe naar het 
stuur le grijpen en zijn geest te richten op vraag
stukken van gewoon practischen aard, dan bl i jkt uit 
de oplossingen, die hij te voorschijn brengt, maar al 
Ie vaak. dat die ongenietbaar zijn voor de meeste z i j 
ner medemenschen, ook voor hen wien het een genot 
is hem te hooien praten en zich door hem te laten 
medevoeren naar die hoogere streken waar hij zich 
zoo goed tehuis gevoelt, veel beter dan op den vlak 
ken grond, waarop het mensehdpm leeft en zwoegt. 

(Slot volgt.) 

O M E E N K E I Z E R S K R O O N . 

De strijd om de Keizerskroon boven het wapen van 
Amsterdam, die een tijd gestaakt was, is weder her
vat. De aanleiding tol dezen kamp was dat burge
meester en wethouders, niet tevreden met de voorstel
l ing van het Amsterdamsche blazoen, zooals die wordt 
gegeven op 'iet diploma, m 181(1 door den Hoogen 
Raad \an A d e l verleend, een verbeterde teekening 
noodig achtten. E n in stede dat zij toen een heraldi
cus in den arm namen, belastten zij hun archivaris 
met de taak der verbetering. Waar heeft men anders 
een archivaris voor? 

Maar gelijk een schoenmaker wel doet, zich bij z i jn 
leest te houden, zoo is het ook voor een archivaris 

verstandig zich niet buiten zijn eigenlijken werk
kring le wagen. Het is mogelijk, dat hij de opdracht, 
hem gegeven, als ambtenaar niet van zich af kon schui
ven. Maar dan had hij toch burgemeester en wethou
ders er op kunnen wijzen, dat de beoefening der he
raldiek niet van hem te vergen was, en dat, indien hij 
misgreep, de gevolgen niet voor zijn rekening moch
ten komen 

Doch hij deed zulks niet, en ging aan het ontwer
pen van een wapen, dat nu als het oiheicele is inge
voerd. Kritiek bleef niet uit. De nestor der Neder
landsche heraldici, de heer J. A . Koopmai.s te Lent 
ze i : „Alle cei gevend aan het initiatief en de moeite 
besteed a.in geschied- cn oudheidkundig onderzoek, 
betreur ik het, dat, iu het eind-resultaat, te veel de 
„meester in de rechten" op den voorgrond is getreden 
en Hij geen rekening heeft willen honden met de 
eischen der artistieke heraldiek " 

Dc archivaris zag niet in. dat het een dwaasheid 
is, voor een blazoen een officieel type te wil len vast
stellen H i j begreep niet dat een vaststaande heraldie
ke beschrijving voldoende is. H i j besefte met, dat wie 
het wapen moet of wi l aanbrengen, vrij bl i jf t in de 
wijze, waarop hij zulks w i l doen, mits hij zorgt dat hij 
niet tegen de grondregelen der heraldiek zondigt. E e n 
van die regelen is, dat de kroon met het. schild in over
eenstemming zij : een ander, dat dc heraldieke vor
men zoo karakteristiek en das zou kenbaar mogelijk 
moeten worden gemaakt 

Men kaï: ccn Sl Andrieskruis, zooals er in het war 
pen van Amsterdam drie voorkomen, niet karakteris
tieker teekenen, dan door het uit v i j f kwadraten te 
doen bestaan en de kwadraten zoo grooi te nemen, als 
mogelijk is. De oude kunstenaars hebben alt i jd zoo 
gedaan en daarom maakt hun werk een zooveel bete
ren indruk, dan het meeste van tegenwoordig. 

•)e wijziging, die de archivaris zich waar het den 
vorm der kruizen gold, had veroorloofd, werd afge
keurd, doel: meer nog gaf de door hem gekozen kroon-
vorm aanleiding tot bemerkingen. Die kroonvorm 
werd op zichzelf niet misprezen ; alleen de meening 
van den archivaris alsof hij hier mi „de" kioon bij-
uitnemendheid had ontdekt, werd weerspreken. E n op 
het laat-15e eeuwsche schild werd c!; kroon van 160Ó 
niet passend geacht 

De heer Klónne pleitte voor een 'leteren kroonvorm. 
Di t gaf mij aanleiding eer. onderzoek in te stellen 
naar den vorm der keizerskronen in de 15e en 16e 
• euw gebruik;. E n ik rond, dat de keizerskroon, die 
men ten tijde van Maximihaan het meest ziet afge
beeld, niets is dan een hoepel met lleurons, en twee 
gekruiste beugels, die den wereldbol dragen, daarbo
ven. Die teugels zijn nu eens iioog, dan weer laag. 
Hoog vindt men ze op een kroon, in 1 533 op een steen 
van de voormalige Molenpoort te Nijmegen gebei
teld, laag op de fraaie penning van Hans Kels, die 
Kare! V , zijn gemalin Isabella, z im broeder Ferd i 
nand eu diens gemalin A n n a te zien geeft. Ik wees. 
er teen op, dat het paleis te Amsterdam vier in koper 
gedreven keizerskronen van dien vorm op zijn hoek-
paviljoenen heeft Dc latere vorm, waaruit zich de R u -
dolplhnische kroon heeft ontwikkeld, komt d ikwi j l s 
nog naast den vroegeren voor. 

E n nu is de strijd opnieuw ontbrand. Men heeft 
iiet nu over de kronen, die Jacob Cornelisz. in 1514 
ën 1518 op zijn prenten boven het wapen van Amster
dam plaatste. De heer Veder, de archivaris, w i l v a n 
die kronen, die nog bij het leven van Maximi l iaan 
openbaar gemaakt werden, niets weten. De heer Moes 
wijst op deze kronen, en beweert, dat zij eeen keizers-
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kronen ziju E n toch z i | n ze het wel. doch zij hebben 
de [$e-eeuwsche gedaante. Het schijnt, dat deze vorm 
die zee. veelvuldig voorkomt, maar weinig bekend is. 

E r is geen betere wijze, om de kronen, die de vor
sten hadden, te keren kennen, dan het bestudeeren 
der zegels, die aan de staatsstukken werden gehecht. 
W'ie. tegenwoordig wi l weten, hoe iemand zijn naam 
sjielt, ziet hoe de nuamtockening van dien persoon ge
schiedt. E n wie wal wil vernemen omtrent de onder 
scheiduigsleekenen der middeleeuwsche vorsten, wordt 
door hunne zegels, die niet minder authentiek zijn dan 
de tegenwoordige handteekeningen, hei best ingelicht. 

A l s men nu de zegels der Nederlandsche vorsten 
beschouwt, dan bhikt het, da l zi l tot ongeveer 1400 
toe het schild zonder helm gebruiken. D e driehoekige 
schildvorm, die langzamerhand iets minder puntig 
wordt, blijft tot het einde der vijftientic eeuw in 
zwang. De schilden behouden tot ongeveer 1450 den 
schuinen stand, die zelfs ook nog later voorkomt, als 
reeds rechtstaande '-duiden algemeen /<jn geworden. 

Gedurende de vijftiende eeuw wordt de helm op 
hei schild geplaatst. Doch slechts een enke'e maal 
wordt die helm d e a - e e n kroon gedekt, cn die kroon 
heeft dan volstrekt niet het karakter van een distinc
tie;. De hehnkleeden ontbreken veelal en blijven aan
vankelijk klein. Pas in het laatst der 15e eeuw vertoo
nen zij de eigenaardig vertakte Laat-Gothische vor
men, die sedert, zij het dan o o k minder smaakvol ge
wijzigd, 111 gebruik bleven. 

Omstreeks 1500 komen de vierkante, van onderen 
afgeronde schilden in gebruik, doch pas in 1560 wordt 
het accolade-schild mode. Tegelijkertijd met. de afge 
ronde schilden treden dc kronen als sc lü ldbedekking 
op. De kroon, die in de 15e eeuw gebruikt werd, en 
die later a'^ de gravenkroon gold, was in het begin 
der 1' e eeuw nog htt symbool van het koningschap. 

Dezelfde kroon, mei. twee elkander kruisende hoo 
ge beugels, waarop de rijksappel rust, is de keizers 
kroon. Niet alleen n de zegels van Maximil iaan, nuar 
ook op die van Karei V komt zij voor. E n men mag 
aannemen, dat doze vorsten beter dar. de heeren Moes 
en Veder wisten, hoe hun kroon er uit zag. 

Vooral de zegels van Karei V zijn leerzaam. O p 
dat. hetwelk hij gebruikte toen hij nog slechts Koning 
van Spanje was, en dat hij ook nog bezigde in Mei 
I.521, ofschoon hij zich 111 het stuk, dat bezegeld werd 
reids ..ghecoreu roomsch Keyser" noemt, zien wij den 
"orst onder een troonhemel zitten, met de koningskroon 
op het hoofd. Die koningskroon is geheel dezelfde als 
onze tegenwoordige gravenkroon E n wie nu zou w i l 
len/eggen, dal de figuur ie klein is, wijs ik op het 
tegenzej;el, met het omschrift 1 „Contras igi l lum K a r o l i 
Hispaniari im Regis". Daar is de kroon zoo groot af-
^erxr ld . dat men al hare ondeideelen zeer duideliJK 
ziet Vast staat dus, dat nog in 1521 onze graven
kroon ais He koningskroon gold 

Beschouwen wij nu het zegel dat Kaïel voerde, als 
Keizer. W i j zien hem weer zitten, dcx:h nu met een 
krooi. op, die twee lage gcKruiste beugels heeft, en die 
geheel Overeenkomt met die welke Jacob Cornelisz in 
1 5 J J en '5 iS en Cornelis Antonisz in 1544 boven het 
Amsterdamsche wapenschild | laatsten. O p het tegen 
-egel. nel omschrift „ O s a r Carolus V Semper 
Augustus Rex Catholicus" is de kroon, veel grooter, 
andermaal te zien. 

Wanneer de heeren Mees en Veder nu nog niet 
overimgd zijn, dan worden zij het nimmer. 

E r blijft nu nog over de Keizerskroon, die later ge-
elragen is en waarvan de Rudolph:jnsche, die nu als 
•de officieeje door de gemeente Amsterdam is aange

nomen, werd afgeleid. Die kroon vinden wij het eerst 
óp het grafteeken van Keizer Frederik III in de St. 
Stevenskerk te Wccnen, dat Keizer Maximi l i aan in 
1513 deed maken. Later hebben ook Burgkmair en 
Dürer haar op hunne prenten aangebracht. Doel: op 
de zegels van Maximi l iaan vindt men haar 'tiet. 

Phil ips l i gebruikt als „Phi l ippus D . G . R e \ Hisp . 
A n g l . etc. Arch Aust. D u x Burg. B r i b . ('omes Eland , 
etc." op zijn zegels een kroon, die geheel dezelfde is, 
welk zi jn vader als Keizer voerde, doch die nu bl i jk 
baar de koningskroon is geworden Ter onderscheiding 
gaat nu Ferelinand de gespleten kroon voeren, die 
sedert in het huis Ilabsburg gebleven is. 

De gemeente Amsterdam beeft nu den schildvorm 
van Maximiliaan en Kare i V aangenomen , zij had 
daarop de kroon dier vorsten moeten plaatsen N u zij 
daarop dc Rudolplujnsche zette, beging zij een heral 
dieken flater, die door geen leroep op buitenlanders of 
op quasi-geschiedkundige onderzoekingen is goed te 
oraten. 

W . 

V O L K S H U I S V E S T I N G . 

Dezer dagen ontvingen wij de stellingen, die een 
jeugdig doctorandus in de rechten zich voorstelde te 
verdedigen, ter verkrijging van den meesterstitel. 
Onder die stellingen kwamen er eenige voor, die be
trekking hadden op het vraagstuk der volkshuisves
ting en andere daarmede samenhangende „sociale" 
zaken. N o g eer de promotie plr-ats vond verscheen de 
„defendens" in eigen jersoon, 'om ons naar aanlei
ding van die stellingen lenige voorlichting te vragen, 
voor het geval dat niet waarschijnlijk scheen te 
worden geacht - hij ze zou moeten verdedigen. 

O p onze vraag, hoe hij tot het kiezen van deze 
..theses" gekomen was, luidde het antwoord, dat men 
in den tegenwoordigen ti jd wel bl i jk moet geven, ook 
aan het „sociale" aandacht te hebben gewijd. E r waren 
stellingen bij, die zelfs, om goed verdedigd te wor 
den, in ervaring vergrijsde mannen heel wat hoofd
breken zouden hebben gekost. Den jeugdigen „defen 
dens" schenen zij echter de natuurlijkste zaak ter 
wereld. 

W i j dachten aan dezen bezoeker, toen wij lazen hoe 
mr. J . P. Bmijnzcel in een vergadering van jeugdige 
bouvvkunstbeoefenaars te Rotterdam de stelling ver
dedigd heeft: ,.Het vraagstuk der volkshuisvesting 
is voor geen goede oplossing vatbaar, tenzij de bouw 
verordeningen ook in dien zin w o r d e n gewijzigd dat 
voor het bouwen, anders dan volgens plannen ontwor
pen door en onder toezicht van gediplomeerde bouw
kundigen, geen vergunning wordt verleend." 

Alvorens deze steihng nader te beschouwen is het 
noodig, eenr. te onderzoeken, wat zij eigenlijk in heeft. 
Wat meet, in de eerste plaats emder volkshuisvesting 
worden verstaan? Wie zou antwoorden „de huisves 
ting van het Nederlandsche volk" zou waarschijnlijk 
niet de bedoeling van den heer Bruijnz.ee! weergeven. 
Begrijpen wij hen- wel, dan meent hij met volks
huisvesting slechts de huisvesting van een zeker deel 
der bevolking onzer grootste gemeenten. Met „volks
huisvesting' is zijn denkbeeld dus eigenlijk slechts 
onvolkomen uilgedrukt. H i j zal zich evenwel op de 
terminologie onzer „woningwet ' in hope kunnen be
roepen. 

Ó n d e r „het vraagstuk der volkshuisvesting" hebben 
wij dus te begrijpen, hoe men de arme bewoners onzer 
groote steden aan woningen zal helpen. Dat vraag
stuk, wij weten het, wordt tegenwxordig reeds opge
lost. Doch die oplossing deugt niet volgens den heer 

http://Bruijnz.ee
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Bruijnzeel H i j verlangt althans een andere oplossing, 
die hij als de „goede" beschouwt, maar die hij meent, 
dat niet gegeven kan worden, indien niet de gemeen
tebesturen hunne bouwverordeningen zóó wijzigen, 
dat alle bouwen, dat niet door „gediplomeerde" bouw
kundigen geschiedt, verboden wordt. 

Het kan niet ontkend worden, dat de „krotten" in 
de achterbuurten der groote steden aan de eischen, die 
beschaafden ten opzichte van woningen plegen te stel
len, niet voldoen. Toch is onlangs ccn zeer ontwik 
keld man van zijn bewondering voor deze woningen 
komen getuigen. Men zal dit echter als een uitzon
dering moeten beschouwen. V e i l i g kan worden aange
nomen, dat alle beschaafden het geheel verdwijnen 
dezer „krotten" met vreugde zullen begroeten. 

De woningen, die in de laatste vijf-cn-tvvintig jaren 
in de nieuwe wijken onzer groote steden zi jn verre
zen, danken hun aanzijn geenszins aan menschenmin. 
Z i j werden gesticht om aan een bestaande vraag te 
voldoen O p verschillende beurzen moest gerekend 
worden, en zoo ontstonden ook verscheidene klassen 
van woningen, die, waarin ze ook overigens van elkan
der afwijken, toch hierin overeenkomen, dat zij allen 
voor een 'minimum huur een maximum van gerieven 
geven. 

A l s voorbeelden can bouwkunst mogen deze „spe 
culatie"-woningen niet gelden. Z i j beantwoorden ech
ter aan de verwachtingen barer bewoners, die a l k e n 
naar gerief vragen, en wien de eischen der architec
tuur geheel koud laten, tiet zijn dan ook niet de be
woners dier speculatie-huizen, die over „het vraagstuk 
der volkshuisvesting" zich druk maken. Z i j betalen 
hun / K C X J in het jaar, of hun ƒ 1 , 5 0 per week en 
vragen er niel naar, of hun muren wel van klinkers 
zijn, hun v'loeren en balken behoorlijke afmetingen 
hebben, en wat dies meer zij. Al leen over lekkage be
klagen zij zich, en de eigenaars laten die, meer o f 
minder gewill ig, verhelpen. 

Wanneer evenwel af en toe zulk een speculatie-huis 
eens inzakt', wat gelukkig haast a lb jd vóór de bewo
ning gebeurt, dan worden de nadoelen van den specu
latie bouw breed uitgemeten, en roept iedereen schan
de over bouwer en overheid. Het komt ons voor, dat 
de heer Bruijnzeel onder den indruk van zulke on
gelukken heeft verkeerd, toen hij zijn stelling for
muleerde. 

V a n bouwverordeningen verwachtte hij niet veel, 
wel beseffende, hoe moeilijk, j a onmogelijk het is, 
daaraan voldoende de hand te houden. H i j overlegde 
bij zich ze i l , dat alle doctoren in de rechtswetenschap 
in de medicijnen, kortom dat alle gediplomeerde men
schen zonder onderscheid even bekwaam zijn. E n toen 
werd het hem duidelijk, wat er aan de volkshuisves
ting haperde. Slechts gediplomeerde volkshuisvesters 
konden redding brengen. 

Naar wij meenen te welen, heeft dit denkbeeld van 
den heer Bruijnzeel in gezaghebbende kringen de aan
dacht getrokken, en is er kans, dat bij de behande
l ing der Woningwet in de Tweede Kamer een voor
stel gedaan zal worden tot stichting ecner School voor 
Volkshuisvesters. Men zou haar te Delft wil len ves
tigen, om aan deze gemeente eenige tegemoetkoming 
te geven voor het verlies v-an de Indische Instelling. 

W i e tot de school wenscht te worden toegelaten, 
zal een examen hebben af te leggen, en bl i jk moeten 
geven van bedrevenheid i n : de wiskunde, tot en met 
de hoogere machtsvergelijkingen; de natuur- en 
scheikunde ; de aardrijkskunde ; de geschiedenis ; de 
Nederlandsche taal ; de Fransche taal ; de Engelsche 
taal en de Hoogduitsehe taal. 

A a n de school zal worden onderwezen: dc hoogere 
stelkunde ; de bolvormige driehoeksmeting en de ana
lytische meetkunde, de beschrijvende meetkunde, de 
differentiaal en integraalrekening; de toegepaste na
tuurkunde, de analytische scheikunde, cle theorctisctie 
cn toegepaste mechanica; de sociologie, dc geodesie 
de bevolkingsleex, de statistiek, de logica, de wijsbe-
gex'rtc, oe staathuishoudkunde. 

Slechts wie, na afgelegd examen in deze vakken, 
een diploma als volkshuisvester za! hebben verkregen, 
zou bevoegd zijn, plannen voor woningen te maken, 
en de uitvoering daarvan te leiden. Het zou den ge
meentebesturen uitdrukkelijk verboden worden, aan 
anderen dan de officieel erkende volkshuisvesters 
bouwvergunningen te geven. Aanvankeli jk hadden de 
voorstanders der op te richten school voor volkshuis
vesters ook nog de hygiëne en dc bacteriologie in haar 
vollen omvang wil len laten onderwijzen. Z i j vreezen 
echter voor overlading bij de studie:. 

Z i j beseffen zeer goed, dat dc leerstof over ver
scheidene jaren zal moeten worden verdeeld, cn dat 
er nog wel eenigen t i jd verloopen zal, eer de school 
kan worden geopend. Z i j zi jn dus op overgangsbe
palingen bedacht geweest. Zoolang de nieuwe instel
l ing nog geen voldoend aantal volkshuisvesters kan 
opleveren, wil len zij de bevoegdheid, om als volks
huisvester op te treden, geven aan allen, die een aca-
dennschen graad aan een der Nederlandsche univer
siteiten hebben verkregen. 

Zi j meenden eerst, ook aan de bezitters van Delttsche 
diploma' ' zulk recht te geven, doch zijn daarvan te
ruggekomen, daar zij van oordeel zijn, dat de mid
delbare studie, zooals die te Delf t piaals vindt, geen 
waarbor^ genoeg biedt voor ruimer, blik en algemeene 
ontwikkeling. 

Het zou dc bedoeling zijn, de Academie voor Vo lks 
huisvesters onder bet l looger Onderwijs te rangschik
ken. Z i j zou de bevoegdheid hebben, iiet doctoraat in 
de volkshuisvesting le verleenen, en tot hare lessen 
zouden ook vrouwen kunnen worden toegelaten. 

Dat het denkbeeld veel aanlokkelijks heeft vak niet 
te betwijfelen Maar is ons land r e d s rijp voor zulk 
een instelling? D i t is een andere vraag. B i j de be
handeling der Woningwet zal kunnen blijken, hoe ge 
avanceerd wij zijn. Wordt dan weinig of geen oppo
sitie vernomen, dan zou een voorstel, als wat wij bo
ven in grove trekken mededeelden, wel eenige kans 
van slagen hebben. Maar als het gen<x:mde wetsont
werp slechts de;or tal van runendementen geliavend 
de Staatscourant bereikt, of als bet stranden mocht 
dan zoc het dwaasheid zijn, over een school voor 
volkshuisvesters te gaan spreken. 

Evenwel, als de Woningwet er komen moclit, en 
de school blijft achterwege, dan is er vcor de volks
huisvesting niet veel te nopen. Al le r le i ongediplo-
ïneerden en dus onbevoegden zullen voortgaan met 
hun snood bedrijf, de gemeentebesturen zullen maar 
slapjes aan de verordeningen de hand houden en er 
zal nier veel verbetering komen. 

De heer nu*, f. P. Bruijnzeel hc:cft een goed werk 
gedaan met bet formuleeren zijner stelling. W i j wen 
schen hem toe, dat hij nog het doctoraat in de volks
huisvesting honoris causa moge ontvangen Z i j n ijve
rig streven geeft hem daar zeker aanspraak op. 

V A N D E P O L Y T E C H N I S C H E S C H O O L . 
De benoeming van den hoogleeraar T. Kraus tot 

hooglccraar-directeur der Polytechnische School wordt 
door het weekblad De Ingenieur met ingenomenheid 
begroet. 

Dc hoofdredacteur, de lieer R. A . van Sandick. 
geeft in het nummer van 15 Dec. j.1. een beknopt, doch 
zeer zakelijk overzicht van de loopbaan van den be 
noemde, dat eindigt met de woorden 1 

„Wanneer wij het hier ontworpen beeld van Kraus ' 
technisch leven bezien, dan ligt het voor de hand le 
vermoeden, dat zijn geest hem voornamelijk trekt tot 
eigenlijke ingenieursquaesties. Zeker heeft het hem 
grooten strijd gekost de opvolging van Telders te 
aanvaarden. Moge het hem gegeven zijn de Polytech
nische School te zien worden tot een Technische Hoo-
geschool, zooals die zijn moest, waar leerkrachten en 
leermiddelen in overeenstemming zijn met het aantal 
studeerenden en de steeds grooter wordende eischen 
der wetenschap. Maar moge het hem ook gegeven zi jn 
te blijven wal hij is bij zijn benoeming: ten practisch 
ingenieur." 

Velen zullen zeker van ganscher harte de conclusie 
van den heer v. S. onderschrijven, maar toch zullen 
wellicht enkelen zich afvragen of de tweeledige 
wensch, daarin neergelegd, wel voor vervulling vat
baar za! blijken. 

O. i . vraagt dc geachts hoofdredacteur wel wat veel, 
„Moge het hem gegeven zijn de Polytechnische 

School te zien worden tot een Technische Hooge-
school, enz." 

Laat ons voor „le zien worden" eens „te maken" in 
plaats stellen, wat wij genist meenen te mogen doen, 
omdat de nieuwe hooglceraar-dirccteur, naar wij ver 
onderstellen, zijn taak wel niet als een toeziende voog
dij za! opvatten, dan springt dadeli jk in het oog, welk 
een reuzentaak hem op de schouders is gelegd. 

Dat de Minister daarvoor een practisch ingenieur 
koos, is ongetwijfeld een bli jk van wijs beleid. E r zal 
heel wat te amovecren, tc projecteeren en te constniec-
ren zijn. maar wanneer het op de uitvoering der reor 
ganisatie plannen aankomt, zal de ontwerper daarvan 
zeer zeker stuiten op moeilijkbeden, waarbij hem zijne 
ingenieurservaring weinig baten zal. 

Wanneer het hem gelukken mag, die moeilijkheden 
met hetzelfde succes het hoofd te bieden en te over
winnen, als de technische moeilijkheden, die hem in 
zijn ingenieurs-loopbaan zijn voorgekomen, dan mag 
hij , dan mag het geheele Nederlandsche ingenieurs 
corps tevreden zijn, ook a l ware hij dientengevolge 
genoodzaakt van nu af aan de eigenlijke ingenieurs 
practijk voor goed vaarwel te zeggen. 

Moeten wij in den boven aangehaalden slotzin van 
het artikel in De Ingenieur nu den wensch lezen, dat 
het vaderland aan Kraus als practisch ingnieur nog 
veel zal hebben, dan wordt daarin, wij herhalen het, 
te veel verlangd en kunnen teleurstellingen niet. uit 
blijven. Niet gering te schatten toch, zijn bijv. alleen 
reeds de grieven, al sinds jaren in architecten-kringen 
tegen de inrichting der P. S. geuit. 

Ook daarmede zal de nieuwe hoogleeraar-directeur 
rekening tc houden hebben, want de P. S. is de inrich
ting, waar de Schoone Bouwkunst in haren geh eel en 
omvang gedoceerd wordt. 

A l moge dit onderdeel van bet programma mis
schien weinig aantrekkelijks voor hem hebben, het zal 
niettemin zijne aandacht in niet geringe mate vergen, 
want het zi jn wel de bouwkundige ingenieurs in de 
eerste plaats, die a l sinds jaren klagen,"dat de Delf t 
sche A l m a Mater hen tot heden als stiefkinderen 
heeft behandeld. 

Het is te hopen, dat de steeds grooter wordende 
eischen der wetenschap, de rechtmatige eischen van 
practijk en kunst niet nog meer dan thans op den 
achtergrond zullen dringen 

Het is te hopen, dat het den nieuwen directeur ge
lukken moge, ele Polytechnische School te maken tot 
een Hoogeschool, waar ook de aankomende Neder
landsche architecten datgene zullen vinden, waaraan 
zij behoefte hebben. Gelukt hem dit, het za l zeker aan 
de wederzijdsche waardecring van ingenieurs en ar
chitecten, waaraan thans nogal ccn en ander ontbreekt, 
ten goede komen en de ontevredenheid zal voor erken
telijkheid plaats maken. 

P R I J S V R A G E N . 

Dc onlangs in dit blad vermelde antwoorden, in
gekomen op de in dit jaar door de Vereeniging Bouw
kunst en Vriendschap te Rotterdam uitgeschreven 
prijsvragen, werden door de jury, bestaande uit de 
heeren facob F. Klinkhamer, hooglecraar aan de Po
lytechnische School te Delft , W. Kromhout Czn., ar
chitect te Amsterdam, en J. Verheul Dzn., Henr i Evers 
en |. P. Stok Wzn., architecten te Rotterdam, beoor
deeld, met gevolg, dat werden toegekend: 

A a n het ontwerp voor een „ O p g a n g tegen het talud 
van een di jk tegenover eene brcede straat", ingezonden 
onder motte „Luctor", dc gedeeltelijke eerste prijs, 
een bronzen medaille met premie van ƒ 50, vervaar
diger de heer C. Ovaa, te Rotte-rdani. 

A a n elk der ontwerpen voor ccn „Poort je voor een 
schoolgebouw", ingezonden onder motto's „ T i j d is 
geld" en „Ecole primaire", de helft der gecombineer
de eerste en tweede prijzen, nl. een bronzen medaille-
en eene premie van ƒ 30, vervaardigers, respectievelijk 
de heeren R. ï. Hoogeveen en De Roos en Overeijnder, 
allen te Rotterdam. 

A a n het ontwerp onder motto „Emergo" , de der
de prijs, het getuigschrift der Vereeniging, vervaar
diger de heer ( . Ovaa, te Rotterdam. 

A a n het ontwerp voor een Woonkamerschoorsteen, 
ingezonden onder hel motto „Studie", de eerste 
prijs, een bronzen medaille met premie van ƒ 25, ver
vaardiger den heer A . P. Smits, te 's Gravenhage, en 
aan het ontwerp onder motto „E. F." , den tweeden 
prijs, het getuigschrift der Vereeniging met f 15, ver
vaardiger de heer C Ovaa, te Rotterdam. 

A a n elk der „Opmet ingen van liet Oude Vrouwen-
huispoortje aan de I Ioogstraat te Rotterdam, ingezon
den onder de motto's „Kaa t Mossel", ..Zespuntige 
ster" en „Voorwaarts" , eene premie van ƒ 10 ter aan
moediging, vervaardigers, respectievelijk de heeren 
Adr . Lengkeck Azn . , J. Stuivinga en Chr. F . Hossen, 
allen te Rotterdam. 

MAAT8CHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
AFDEELIMO ARNHEM. 

Vergadering van 12 December 1900. 

Na goedkeuring van de notulen en voorlezing der ingekomen 
stukken, werd tot lid van het bestuur benoemd de heer H 
Ellens, leeraar aan de Ambachtsschool te Arnhem. 

Door den voorzitter werd eene potloodteekening in kleur uit 
het oudheidkundig museum alhier, getoond met eene afbeelding 
van het kasteel te Doornenburg, een middeneenwscb slot. De 
torens van dit slot zijn voorzien van kauteelingen, een en ander 
als nadere inlichting op de vroegere bespreking bg het restaureeren 
van de Sabelspoort voorgekomen of die torens gekanteld waren 
of met. De buitenzijde van die poort is ook middeneenvrsch 
terwjjl de stadszjjde van de 17e eeuw is. Als tegenstelling werd 
bezichtigd de foto van de gerestaureerde Waterpoort te Bergen-
op-Zoom, een middeneeawsche poort met ongekanteelde torens 

Daarna wordt het woord gegeven aan het lid H. Portheine, 
die eene lezing hield over de samenstelling van verdediging- en 
normaliseeringswerken op rivieren. 

Spreker begint met te wijzen op het verschijnsel, dat, al zijn 
in het begin dezer eeuw door rijk, provincie, gemeente- en 
polderbesturen de verkeerswegen veel verbeterd en al zjjn in de 
Ze helft dezer eeuw de spoor- en tramwegen tot hunne ontwik-
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«eling gekomen, toch daardoor • de rivieren in belangrijkheid 
niet verminderd zjjo. 

De statistiek geeft zeer zeker een minder aantal vaartuigen 
aan, doch sedert de stoom op de rivieren toepassing heeft ge
vonden , ziet men schepen met veel grooter laadruimte bouwen 
en waar vroeger 60 last eeu uiterste maat was, komen nu 
schepen in de vaart met 500 , 800, ja zelfs enkele met 1000 
last. Groote lichamen dus, die met kleine sleepbooten worden 
gesleept. Het verkeer is werseljjk afgenomen, doch de tonnen-
maat is grooter geworden. Verder zijn de rivieren nuttig voor den 
landbouw. Voor enkele dagen is de Rijn in 2 dagen 4 meter 
gewassen en voert de overetroomiog veel slib met zich mede, 
dat op de weilanden achterblijft Men heeft aangenomen, dat 
per M : ;. water ongeveer 3 KG. slib wordt afgevoerd. In Wester
voort heeft spreker dsstjjds ook waarnemingen moeten verrich
ten door een xekere hoeveelheid water in bakken te laten staan 
en het slib op te zenden naar prof. Oudemans te Delft voor het 
scheikundig onderzoek. Het minste slib bedroeg per M 3 . water 
77 decigr. en het meest 2892 decigr. Rekent men bv. voor de 
IJdel op een waterafvoer van S40 millioen kub. meter, dan is 
dit aan slib 470 millioen KG. of 190.000 KG. in droge toestand. 
Veel slib wordt atgevoerd, dat nooit op de uiterwaarden 
komt. De in de slib aanwezige koolzure kalk en kiezelzure 
aluinaarde maken het voor bemesting zeer geschikt. Dit slib 
is ook oorzaak, dat de uiterwaarden met eene kleilaag bedekt 
worden . waaraan de steenindustrie hare grondstof ontleent Die 
vorming gaat echter uiterst langzaam. Staring schrijft in „zjjn 
bodem van Nederland", dat er 5 eeuwen verloopen voor het 
vormen van 1 meter klei. Het juiste tijdperk van de dagteekening 
van de steenindustrie is onbekend. Wel weet meu, dat de 
Egyptenaren reeds steenen maakten. De Romeinen hebben die 
kuast bier gebracht. In 1291 gaf Graaf Reinout bevel tot het 
oprichten van een steenoven te Sta verden op de Veluwe, met 
het doel daar eeu stad te bouwen. Midden op de Veluwe treft 
men bouwwerken van hoogen ouderdom aan van baksteen. Te 
Garderen is een toren van baksteen van 1050 en bij Kootwijk zijn 
overblijfselen van een Rom, toren in baksteen. Eco deel van bet 
koor van de kerk te Rarneveld, dagteekenende uit 1010, is 
ereneens van baksteen, zooals Neirac vermeldt in zjjne beschrijving 
van die kerk. In de almanak van 1894 schrijft Peters over de 
vroege steenindustrie in de provincie Groningen 

Op eene kaart van Rlauw, in Hits „tooneol der steden", ziet 
men eene afbeelding van het tichelen. Naderhand worden de 
afgekleide waarden vruchtbare weiden. Verder zgn de rivieren 
belangrijk voor de visscherjj. boe wel door de toepassing van de 
stoom dit veel verminderd is. In een stuk van 1769 te Arnhem 
werd Jan de Keyser vergunning gegeven, de zalmvisscherij uit 
te oefenen tusschen Malburgen en de Klingebeek (een gedeelte 
Rjjn) en werd door de marktmeesters opgeteekend. dat in een 
jaar 12065 K.G. visch aan de markt kwam. 

Men zag reeds vroeg in dat de rivieren met het oog op de 
overstroomingen bedijkt moeeten worden. De dijken l a n g s de 
bovenrivieren zjjn door de Romeinen gemaakt en aan de 
benedenrivieren van 1000—1400. Moltatuli zegt in een zgner 
werken, dat het betor ware geweest, geen dijken aan te 
leggen. want dat de rivieren die zelf gevormd zouden hebben, 
doch als men nagaat, dat da meeste djjken 4 Meter boven mid
delbaren rivierstand zjjn aangelegd, zou die zelfformatie lang 
duren. Van den toestand van de rivieren is zelfs tijdens de 
Batavieren niet veel bekend. De vloedstroom in den Atlant Oceaan, 
sedert die tjjdcn gewijzigd, heeft ook ebbe en vloed doen 
veranderen. Van het Romeinsche tijdperk is, hoewel onvol
ledig, iets meer bekend. De geschiedenis vermeldt het graven 
van de Drusus^racbt door Drusus, docb het geologisch onderzoek 
heeft dit feit later in twijfel doen trekken en uitgemaakt dat 
Drusus alleen een deel «un de rivier heelt laten vergraven. Lang 
voor hem ontving de U s e l w a t e r uit den Rijn. Uit zandheu
veltjes is aangetoond dat de Oude Usel eertijds eene tak van 
den Rijn was Uit het ontbreken van nederzettingen is later 
gebleken dat de Grebbe valei nooit een tak van den Rjjn is geweest. 

He Oude en Kromme Rijn, de Oude Usel en de Lek zgn over
blijfselen van den Rjjn. 

Uit een groote kaart van de Gel 1 Usel, door spreker hiervoor 
vervaardigd, toont hij aan dat Drusus de gracht niet krom kan 
hebben gegraven en dat die rivier voorheen een geheel anderen 
loop heeft gehad. De loop van den Usel dagteekent van 1774—75. 
Iu 169(1 werd door Passavant een plan gemaakt om den Usel 
meer water te geven. Van de schipbrug te Westervoort naar 
Malburgen is de loop geheel anders geweest. Bochten waren er 
velen. Halma geeft in zjjne beschrijving van de Usel een aardig 
bewijs voor dien vroeger bestaanden auderen loop. Hg vermeldt het 
bestaan van een kasteel „Steenwaard" waarlange de Usel met 
sterke bochten liep en verder bjj Rheden verbinding had met de 
rivier de Laak. Die Laak werd oude Usel genoemd. Dit blijkt 
uit een op het archief te Deventer gevonden schrijven waarin 

?'esproken wordt van een persoon uit Rheden bij den „Olden 
ssel". Verder stroomt de Usel op eene van 1690 dateerende 

kaart geheel anders dan thans. De vele hooge waterstanden 
beneden Middachten waren oorzaak van groote afzettingen van 
klei, die aanleiding gaven tot eene uitgebreide steenindustrie. 

De historie constateert dut de zoogenaamde Havikkenwaard 
tot Doesburg behoorde en niet tot de Veluwe. In 1470 was 

daarvan eigenaar Hendrik Heer v. Hpmoet en Wiet, die veel 
hypotheek op zgn goed nam, waardoor een gerechtelijke verkoop 
volgde in 1487 en dit goed in handen kwam van Oswald van 
den Berg, wat aanleiding gaf tot een proces met de geldschieters; 
er kwam toen verschil, over de jurisdictie en wel of die be
hoorde tot de rechtbank vau Doesburg of die van de Veluwe 
en werd toen uitgemaakt dat van 1069 af de rechter van Does
burg over geschillen van die eigendommen beslissing nam en zij tot 
dat rechtambt behoorden. Spreker schetst na op de kaart de door 
Drusus gemaakte vergrooting. Voor Doesburg is de bedding ook 
weder verlegd, door een besluit van 1555 van Karei V. Bjj 
Zutfen heeft hetzelfde plaats gevonden. Van den Rjjn is bekend 
dat ia 1580 Karei van Gelder een besluit nam om voor Arnhem 
de rivier te vergraven. In 1563 besloot de magistraat van het 
hof van Gelderland om de Rijn verder van de stad af te leiden, 
dos bestond er geen bepaald stelsel en werd het veranderen 
bdheerscht door eigenbelang om den aanwas van eigendom
men te bevorderen. In 1706 bepaalde de gemeente dat zij de 
oevers beneden de stad in beheer nam. In 1660 had door eene 
groote overstrooming eene instorting plaats van den berg bjj 
de Israëlietische begraafplaats, de Zinkelenberg genaamd en 
werden toen kribben gemaakt om de aanwas te bevorderen 
waardoor in 1778 de aanleg werd gemaakt van de bekende 
wandeling „Onderlangs" met rijswaarden en boombeplanting. 

Gelukkig werd door de wet 1806, waarbij de staat als eigenaar 
van de rivieren, verbood dat iemand buiten hare voorkennis 
daaraan werken mocht verrichten, een einde gemaakt aan alle 
willekeur, l'.n eene nog grootere verbetering ontstond in 1850 
toen op voorstel van de Inspecteurs Ram en v. d. Kun 
besloten werd om de rivieren te normaliseeren, dat wil zeggen 
de grootte te beperken en den bodem te verdiepen. Waar door 
den stroom de oevers sterk werden aangevallen verrees eene 
verdediging, waar kronkelingen waren, werden die afgesneden. 
Deze normaliseering beoogde niet alleen een beteren afvoer voor 
ijs en water, doch ook eeu betere bevaarbaarheid aan dc rivieren 
te geven. In de laatste 25 jaar zjjn deze verbeteringen sterk ter 
hand genomen. Ia 1875 kwamen alle ambtenaren aan de rivieren 
onder een rivierbeheer met hoofdingenieurs, ingenieurs en opzich
ters. Spreker had als ambtenaar eerst de normaliseeringswerken 
geleid bjj Loenen en Ewjjk en daarna die aan de Usel, waar
van het ontwerp strekte om die rivier te brengen bg Wester-
voort op 100 M. breedte, te Deventer op 120, te Katerveer op 
150 M. te Kampen op 170 M. Spreker geeft aan door schetsen 
op 't hord op welke wijze de verdedigingswerken van de oevers 
worden bepaald, hoe men te werk gaat om op de bolle plaatsen 
waar de storm invalt oeververdedigingen te maken on aan de 
tegenovergestelde zijde banken af to graven en in holle bochten 
dwarskribben te maken van b v. 50 meter om bet afnemen vau 
den oever aan die zjjde te beletten. 

Niettegenstaande de rivieren dan des te meer slib en zand 
medevoeren, treft men zelden zand van den bodem in drjjvenden 
toestand aan. Wil men den stroom dwingen, dan projecteert men 
strekdammen, terwijl men voorts de oevers verdedigt door beslag 
en bleeswerken. Spreker geeft thans eene aanschouwelijke voor
stelling van het maken van bleeswerken en citeert het water
bouwkundig werk van Storm Buisiog als zeer verdienstelijk doek 
met te kleine en daardoor onduidelijke teekeningen. Onder latere 
schrjjvers is het werk van Plasschaert zeer goed en L . R. Plas-
schaert, provinciaal opzichter in Zeeland, gaf een zeer practisch 
werkje over verdedigingswerken Zeer verdienstelijk zgn ook de 
„Sprokkelingen op waterbouwkundig gebied" van Neijt 

Het ambacht van rjjswerken te maken is bjj onze naburen 
niet bekend. In Duitschland gebruikt men de natuurlijke steen 
om verdedigingswerken te maken. Dit is in ons land niet te 
doen met hét oog op de kosten. Het rjjewaardenbout groeit langs 
de oevers der rivieren en daarvan worden bossen gemaakt 70 cM. 
iu omtrek, waarvan de wiepen gemaakt worden op eene zooge
naamde wiepstelling. Een bleeslaag wordt door spreker gemaakt 
met materiaal daarvoor medegebracht en zoodoende op aanschouwe
lijke wijze aangetoond hoe dit van den aanvang af moet geschie
den. Door het vergevorderd nur werd de bespreking van beslag 
ea baardwerk tot eeue volgende vergadering uitgesteld en werd 
spreker door den voorzitter dankgezegd voor zijn heldere en 
onderhoudende mededeelingen. 

TECHNISCHE V A K V E R E E N I G I N G . 

AKDKKI.IM; AMSTERDAM. 
Vergadering van Hocmdag 11 December 1900. 

Mededeeling werd gedaan d.t het Genootschap „Arehitectura 
et Amicitia" adhaesie had betuigd aan hei tweede adres der af
deeling iu zake ambachtsonderwjjs, terwijl van Burg. en Weth. 
een antwoord op dat adres was ingekomen, waaruit bleek dat de 
betredende zaak in voorbereiding is 

Een geschil tusschen de afdeeling Utrecht en het hoofdbestuur 
over de notulen der laatst gehouden algemeene vergadering, waar
door deze afdeeling voorstelde uit het verbond der Technische 
Vakvereeniging te treden, gaf aanleiding tot het stellen van een 
motie. 

In deze motie werd de afdeeling Utrecht er op gewezen, dat 

zg de uitvoering van baar voornemen afhankelgk moet stellen 
van bat al of niet goedkeuren van die notulen. 

Hierna werd de begrooting voor 1901 besproken en besloten 
den bode voor de meerdere werkzaamheden aan de leeskring een 
hooger loon toe te kennen, 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE. Voor de in deze maand te Leeuwarden te hon

den tentoonstelling van moderne medailles en plaquettes is door 
het Koninklgk Penningkabinet alhier een belangrijke collectie in
gezonden Ook de heer Ant. Begeer, te Utrecht, heeft de door 
hem te Parijs ingezonden verzameling voor de tentoonstelling af
gestaan. 

Mede zullen ook eenige niet algemeen bekende werken van 
den Prieschen beeldhouwer Pier Pander ter bezichtiging gesteld 
worden, 

— De inspecteur van Rjjkswaterstaat, de heer W. F. Leemans, 
alhier, heeft van H. M. de Koningin de opdracht ontvangen om 
Hertog Hendrik op de hoogte te stellen van de groote water
staatswerken in ons land. 

— De nieuwbenoemde onderdirocteur van het Mauritshuis is 
de zoon van Prof. Martin, te Leiden. Wjj meenen te weten, dat 
deze benoeming de volkomen instemming heeft van den directeur, 
Dr. Bredias. 

Deze is bezig, voor Oud Holland zijne ervaringen uit te werken 
van de reis door Frankrijk gemaakt, waar bij l 40 musea heeft 
bezocht, en heerlijke dingen heeft gevonden, vaak vrijwel onbe
kende, ook uit onze Hollandse he school. 

— Uit Amsterdam meldt men, dat voor eenige dagen van een 
in aanbouw zgnd woonhuis .in de Staringstraat, achter de Wil-
belmioastraat, een der zijgevels is ingestort. Het was een eensteens 
moor. grenzende aan het open weiland. Een drietal metselaars 
werden door vallende steenen gekwetst, een moest er naar het 
gasthuis worden gebracht, doch kon dit spoedig weder verlaten. 
Het ongeval liep dus betrekkelijk gelukkig af. 

Maar ook in net Noorden schijnt men van de bouwconstructies 
meer te verlangen, dan er volgens de statische berekening van 
geëischt mag worden, getuige een ongeveer geljjktjjdig bericht 
uit Groningen, waar, naar men zegt, door den drang van het koren, 
de geheele zuidelgke mnur is ingetort van het graanpakhuis der 
Coöperatieve Landbouwvereeniging, staande nabij de spoorbrug 
aan het Hoornsche Diep. De bovenverdieping moet het eerst be
zweken zgn door den zwaren last, waaraan de andere zolders 
geen weerstand konden bieden 

Een nogal tamelijk groote hoeveelheid koren ligt door elkaar 
op den grond en het zal zonder twjjfel heel wat moeite kosten 
deze ruïne op te ruimen en het pakhuis te herstellen. Gelukkig 
dat het geval bjj nacht is gebeurd. 

AMSTERDAM. Nadat Burg. en Weth. het resultaat der oproeping 
van sollicitanten naar de betrekking van „hoofd van het gemeente
lijk bouwkiesrecht" hadden vermeld, kwamen zij bg nadere over
weging tot de overtuiging, dat het wenscheljjk zoo zjjn, ten einde 
een voor deze betrekking alleszins bevoegd persoon aan den ge
meentedienst te kunnen verbinden, om niet alleen de zaken van 
nieuwen bouw en die der Hinderwet, doch ook het Woningtoezicht 
aan den nienw te benoemen titularis op te dragen. Reedt vroeger, 
bg het instellen vtn het toezicht op bebouwde erven, waren in 
deze richting stemmen opgegaan. Na zich een persoon beschik
baar gesteld heeft, zeiden zij, die alle waarborgen biedt om, 
zoowel voor het bouwtoezicht en voor dat op de zaken der 
Hinderwet als voor het woningvraagstuk de verlangde eigen
schappen te bezitten, stellen B. en W. voor het besluit van den 
Un Juli te herzien in dezen zin: 

lo. dat zal worden overgegaan tot de benoeming van etn di
recteur van het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht; 

2o. voor dezen hoofdambtenaar vast te stellen een salaris van 
,'4000—A 6000; 

So. voor de eerste maal daartoe te benoemen, op het maximum 
der bezoldiging, plns ƒ2000 persoonlijke toelage, den heer J W. 
C. TeUegen, directeur der gemeentewerken te Arnhem, op een 
nader door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip en 
voorts 

4o. B. en W. uit te noodigen de voorstellen te doen, die na 
deze benoeming ten opzichte der gemeentelijke verordeningen 
omtrent bouwtoezicht en gezondheidsdienst noodig zgn, en de 
betrekkelijke instruction vast te stollen. 

— In het perceel Bokin 44 is de nieuwe inrichting geopend 
waarin de Heer Th. van Heemstede Obelt zjjne zaak heeft over
geplaatst, met groote monsterkamers en magazijnen. 

Dit geheele gebouw is gebouwd door den architect Joseph 
Herman en door den Heer Van Heemstede Obelt zelf voorzien 
v u centrale verwarming, van ventileering en privaatleiding; alle 
sanitaire inrichtingen, welke hier tegeljjk alt model dienen. 

Gelijkvloers ligt de groote monsterzaal, waarin menigte van 
waschtoestellen en andere artikelen in dienst der hygiëne. 

Deze ruime zaal it waarlijk prachtig verlicht door het reus
achtige raam, waardoor met een gelukkige oplossing van den 
architect, ook de monsterkamer van een tuescbenverdieping licht 
ontvangt. 

- In het Bousterrein is een tweede groot lokaal, uit de show-roon. 
met een trap bereikbaar, waarin weder vele huishoudelijke artike
len zgn tentoongesteld. 

De drie bovenverdiepingen worden ingericht voor de tirma H. 
Drjjfhout en Zoon, die bier nu haar goudsmids-en juwelierszaken, 
werkplaatsen en kantoren zal inrichten. 

Het geheele gebouw, met zgn eenvoudige smaakvolle versiering, 
geeft den indruk van degelijkheid. 

— De zeer belangrjjke verzameling Japansche en Chineesche 
porseleinen door den heer E. D. d'Arripe, te Amsterdam, 4 Ang. 
1899 overleden, aan het Rjjk gelegateerd, is thant in het Neder-
landsch Museum te Amsterdam opgenomen en voor dat Musaam 
te beschouwen als een aanwinst van groote waarde. 

HAARLEM. Velen zullen zich herinneren, hoeveel er indertijd te 
doen geweest is over den verkoop van de aan het hofje vaa 
Beresteyn alhier behoorende portretten van de hand van Frans 
Halt. 

In den feilen strijd over dc „Halzen van Beresteyn", was het 
niet altijd duidelijk of met deze benaming de schildergen dan wel 
de regenten van het hofje bedoeld werden. Thans senrytt de 
Haarlemsche adjunct-archivaris M. G. Wildeman in „Oud-Holland" 
ovtr die portretten: Hg constateert, dat zg door Frans Hals ge
schilderd, thans in de Louvre, en bekend staande, ook in den 
catalogus van dat Museum, als de portretten van den stichter vaa 
het hofje, Nicolaas van Beresteyn en zgn vrouw, dit niet zgn, maar 
wel de afbeeldingen van de ouders van den stichter, van Panloa 
van Beresteyn en zgn derde vrouw, Catharina van der Eem, ter
wgl het derde groote stuk, het familietafereel, waarvan Dr. C. 
Hofstede de Groot onlangs heeft verklaard dat het niet door Frans 
Hals geschilderd is, deze zelfde twee personen voorstelt met zes 
kinderen uit het eerste huwelijk, waaronder de stichter van het 
hofje, het jongste. 

De heer Wildeman merkt op, dat de regenten bg de wandaad 
die ze bedreven door den verkoop der stukken niet eens deugde
lijke gegevens verstrekten aangaande de personen die zij voor
stelden. Hij heeft den directeur van het Schilderjjenmuseura in 
dun Lonvie gemeld welke fout hg door den „onwil en onverschil
ligheid van archiefbeheerders" in zjjn catalogus van het Museum 
heeft gemaakt. 

— Naar aanleiding der expositie die de School voor Kunst
nijverheid alhier op de wereldtentoonstelling te Pargs bad inge
zonden, heeft de directeur van genoemde School van den heer 
A. von Seala, directeur van het Kunstnyverheidmuseum te Weenen, 
de vereerende oitnoodiging ontvangen om de teekeningen en werk
stukken der leerlingen, die op de wereldtentoonstelling aanwezig 
waren in genoemd Museum te Weenen tentoontestellen. 

Aan deze uitnoodiging zal eerst, nadat de tentoonstellingen dezer 
werken bier te lande zullen zjjn afgeloopen, gevolg kunnen wor
den gegeven. 

— De raad van bestuur van bet Museum van Kunstnijverheid 
alhier, hield 19 December haar 19de jaarlijksche vergadering in 
de raadzaal op het Paviljoen. 

Door den directeur van het Museum werden eenige mededee
lingen gedaan omtrent de middelen die in Duitschland worden 
aangewezen ten einde de ontwikkeling der kunstambachten te 
bevorderen. Tevens heeft de benoemirg van twee nienwe raads
leden plaats gehad. 

— Dezer dagen is alhier geheel voltooid het gesticht van de 
Vereeniging van Ziekenverpleegsters, zusters Franciscanessen der 
H.H. Harten von Salzkotten, genaamd „Maria-Stichtiug". 

Deze stichting is voornamelijk bestemd voor de verpleging van 
vrouwelijke patiënten. Het fraaie gebouw, binnen den tgd van 18 
maanden aan de Kamperlaan opgetrokken, is een ontwerp van 
den heer A. A. M. Brüning, te Amsterdam, en uitgevoerd voor 
f 140 000. Het is 86 meterlang en 17 meter hoog. Het midden
gedeelte springt 10 meter naar binnen en vormt daardoor een 
ruim voorplein, dat gedeeltelijk is beplant. 

Inwendig is het gebouw zooals het zich van buiten reedt tee
kent : ruime, hooge, lichte zalen, verwarmd door middel van stoom. 
In de geljjkvloersche verdieping bevinden zich, behalve delocali-
teiten voor huishoudelijk gebrnik, de veertien rjjkgemeobileerde 
vertrekken voor de patiënten der le en 2e kl.; op de eerste ver
dieping voor de patiënten der Se kl. met SI bedden, de kinder
ziekenzaal en verder, op het noorden, operatiekamer met bjjbe-
boorende vertrekken, als verbandkamer, instrumentenkamer en 
dokterskamer. 

Voorloopig bestaat gelegeaheid tot verpleging van 50 patiënten; 
bjj gebleken behoefte kan een vleugel worden bjjgebouwd, waar
door dan nog 50 zieken kunnen worden opgenomen. Aan de achter
zijde ligt een fraaie, uitgestrekte tuin met hoogopgaand geboomte. 

— De heer F. G. Wenthe Jr., ingenieur van de werf Conrad 
alhier, is door de Chileenscbe Regeering aangesteld tot ingenieur
directeur voor de exploitatie van het droogdok te Talcahoano. 
Door den Nederlander Dirks ontworpen, door den Nederlander 
Kraus gebouwd, zal het dok dus ook weer door een Nederlander 
bediend worden. 

'S-HERTOUENUOSUI. Alhier is opgericht „De Wetenschappelijke 
Kring , die de beste krachten op literarisch, rechtsgeleerd, toch-
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Bitch, natuurkundig en bouwkundig gebied vau 'a-Bosch en Til
burg in zich vereeuigt, en door maaodelgksche lezingen, mede
deelingen, gelegenheid tot debat, de uitwisseling van gedachten 
bevorderen wil, en de eenzijdigheid tegengaan, door toetsing van 
het eene aan het andere vak. 

— De antwoorden, ingekomen op de prijsvraag voor eene monu
mentale fontein alhier, zullen op 24, 18, 29 en 81 December en 
op 2 tot en met 5 Januari a. s. ten Raadhuize worden tentoon
gesteld, van voormiddags 9 tot namiddag* 3 uren. 

ZirrrEN. Nog dagelijks brengen de nasporingen naar oude muur
schilderingen in de Groote Kerk alhier nieuwe vondsten aan het 
licht. Vooral die, welke in het schip van de kerk en in de 
kapellen van den kooromgang zyn ontdekt, maken in hooge mate 
de belangstelling der deskundigen gaande. Zij zijn ten volle de 
moeite van het restaureeren waard en dit wordt ook technisch 
niet onmogelijk geacht. 

Deze week bracht de heer Mulder, rjjksarchitect, in opdracht 
van den heer De Stners een bezoek aan de kerk. Zjjn advies 
luidde. dat men met de grootste voorzichtigheid op de tot nu toe 
gevolgde wijze moest voortgaan en dat vooral de tafereelen in 
den koor-omgang veel kunstwaarde hebben. 

Zooals aan velen bekend is, zijn er een goede 30 jaren geleden 
ook reeds muurschilderingen blootgelegd in het westelijk gedeelte 
der kerk, maar — naar men ons mededeelde — zjjn deze destijds 
zoo verkeerd behandeld, dat men maar goed gedaan heeft ze 
weer onder de kalk te stoppen. 

Een overzicht van do nieuw ontdekte schilderingen te geven 
is niet doenlijk. daar de meeste nog geheel of ten deele onken
baar zjjn. 

Het meest trekken dc aandacht: een tafereel met Christus 
aan bet kruis , den aartsengel Michael en onderscheidene heiligen-
tigurer., in de eerste kapel van het koor, gerekend van den 
noordelijken ingang. In een der volgende kapellen een helder ge
kleurd tafereel met l'aulus en Petrue; een groot stuk met paarden 
en boomen; verder bisschopsfiguren, cartouches met opschrif
ten , enz. 

Op de vier groote pijlers van bet schip der kerk zjjn heiligen
figuren ontdekt, op den N'.O.pijler een heilige onder een rijk 
geornamenteerd baldakijn , op den X W.pgler de Moeder Gods, 
op de beide andere pijlers voorstellingen, die nog niet te onder
scheiden zijn. 

Op de pjjlers van den kooromgang vond men onderscheidene 
voorstellingen: St. Joris met den draak, Chrlstophorus met het 
Christuskind, Adam en Eva bij den boom der kennis, Christus 
die de kinderen zegent, enz. enz. 

De laatste ontdekking is een Latjjnsche inscriptie in de achterste 
kapel van den kooromgang. Zij is van 14:il, dus zeer oud en 
daardoor van veel waarde. 

Waarschijnlijk zullen nog wel veel meer belangrijke dingen 
aan het licht worden gebracht. 

Hoe en met welke middelen een volledig onderzoek kan plaats 
hebben, gevolgd door deskundige restauratie, ziedaar iets wat 
op het oogenblik niet uit te maken is. Het kerkbestuur zal dit 
alles niet kunnen bekostigen en derhalve zal er andere hulp ge
vonden moeten worden. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den Waterstaat in Nederl.-Indië is: 
benoemd tot werktuigkundig ingenieur de heer IJ. C. W. 

Herwejjer; 
overgeplaatst van de residentie Kiouw. naar de residentie 

Soerabaja, de opzichter 2e klasse W. Polman; van de residentie 
Kediri naar de residentie Tegal, de opzichter Se klasse J . B. 
Willemsz GeeromB; 

geplaatst in de residentie Riouw, de ambtenaar op non
activiteit, dienstdoende opzichter 2e klasse, C. Badart; 

toegevoegd aan den chef der 2e waterstaatsafdeeling voor 
irrigatieopnemingen in de residentie Tegal en Pekalongan, de 
ambtenaar op non-activiteit, dienstdoende opzichter 3e klasse, F. 
M. L. Willemse en de ingenieur 2e kl. H. Faber aan den chef der 
5e waterstaatsafdeeling in het belang der verbetering van de 
bevloeiing door de Molek-leiding (afdeeling Malang), do aspirant 
ingenieur W. J Steup. 

— Bjj de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java is: 
benoemd tot tijdelijk onder-opzichter 2e klasse, de tijdelijk 

onder-opzichter iie klasse L. C. H. J . Mutter; 
gedetacheerd bij de exploitatie der westerljjncn, do tijdelijke 

onder-opzichter Se kl van den sanlegdienst O. Mayer; 
ontslagen op verzoek, wegens ziekte, eervol uitzi;ne betrek

king, de ondtro| zichter der werkplaatsen J . A. Jongebloed; 
belust met de waarneming der betrekking van onderopzicbter 

der werkplaatsen en geplaatst bjj de Oosterljjnen, dc ambtenaar 
op non-activiteit J. W. Bioys van Treslong. 

Door den Minister van Waterstaat is: 
tjjdolijk g e s t e l ! W. Sonneveld, ter beschikking van den 

directeur der burgerlijke openbare werken, ten einde dienst te 
doen als opzichter der 2e klsese bij den waterstaat en 'a lands 
bnrgerljjke openbare werken, de ambtenaren op non-activiteit C. 
Badart en F. M. L. Willemse laatstelijk die betrekking bekleed 
hebbende; 

benoemd tot ingenieur 2e kl , de ambtenaar op wachtgeld 
J . P. Kruimel; 

— Bjj den Rijkswaterstaat is tot buitengewoon opzichter bjj 
het onderhoud der Dordtsche waterwegen benoemd A. van Schaik. 

— lig kon. besluit is verleend eervol ontslag, op zgn verzoek 
als adjunct opzichter van den Rijkswaterstaat, aan W. P. Makes, 
en is met ingang van 1 Januari benoemd tot onderdirecteur van, 
het Koninklijk Kabinet van Schilderijen te 's-Gravenhage W. 
Martin, doctorandus in de Nederl. letteren aan de Rijksuniversiteit 
te Leiden. 

— Bij de Staatsspoorwegen is benoemd tot onder-afdeelingschel 
de chef de bureau A. Bomer Bjj Weg en Werken ii benoemd 
tot aspirant adjunct-ingenieur J . M. Goslings. 

— De onderafdeelingschef bij de Staatsspoorwegen te Utrecht, 
J . A. Gischler, is benoemd tot ingenieur. 

— Door de Chileensche Regeering is aangesteld tot ingenieur
directeur voor de exploitatie van het droogdok te Talcahuano de 
heer F. G. Wenthe Jr., ingenieur van de werf Conrad, te Haarlem. 

— Met 1 Februari wordt de landmeter J . 0. Thonus, op zgn 
verzoek, van Breda naar Leiden overgeplaatst. 

— De heer J . Burgersdjjk heeft als adj.-ingenienr bij de ge
meentewerken te 's Hertogoubosch eervol ontslag gevraagd, wegens 
zijn benoeming bij de „RotterdamHche Tramwegmaatschappg". 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— T e e k e n a a r voor den tijd van ongeveer zes maanden op 

een bouwwerk te Amsterdam. Salaris /' 40 per maand Br. fr., 
lett. W. CL 245, A'. v, d. D. 

— Bouwkundig opzichter voor oen be'angrjjk bouwwerk 
tegen Mei of vroeger. Brieven met mededeeling van uitgevoerde 
werken, verlangd salaris en information onder n°. 11157, franco 
bureau van het Algem. Nederl. Adv.-blad, °s-Gravenhage. 

— Bouwkundig teekenaar te Enschede' Br. motto Z, 
aan het bureau van het Nieuws- en Advert.-blad voor Twente te 
Enschede. 

— Bouwkundig opzichter, goed practisch ontw., boven 
25 jaar en bekend met kerkenbouw. Adres Jac. van Gils, archi
tect, kantoor Hoftaan, Rotterdam. 

— O n d e r w i j z e r voor y a k t e e k e n o n d e r w f j s aan 
Machine-bankwerkers en smeden tegen 1 April 1901, aan de 
Ambachtsschool te Winschoten. 

Aanmelding voor 15 Januari bij deu Directeur. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

(Dienstaanbiedingen in bcknoplen vorm worden, ten gerieve van 

heeren geabonneerden, tweemaal per /aar twee achtereenvolgende malen 

kosteloos opgenomen. De administratie belas' zich met de toezending 

der eventueel inkomende brieven.) 

Een opzichter-teekenaar, ook als timmerman werkzaam ge
weest, zag zich gaarne geplaatst. Loon 1 / 60. Brieven franco 
onder letter F. W. aan het bureau dezer courant. (2) 

Een practisch ervaren bouwk. opzichter zoekt met 1 Jan. a. s. 
plaatsing bij een groot bouwwerk of in een vaste betrekking Br. 
fr. onder lett. M. T. aan het bureau dezer courant. (2) 

Een jongmensch 21 jaar, de ambachtsschool doorloopen 
hebbende en als timmerman en opzichter werkzaam geweest, 
zag zich gaarne geplaatst als opzicht er-teekenaar Loon | ƒ60 
's maande. Brieven franco onder letter V N L, aan het bureau 
dezer courant (1) 

— Een gediplom. opzichter-teekenaar, zoekt, wegens spoedige 
afloop zijner werkzaamheden, plaatsing als „opzichter-uitvoerder '. 
Brieven franco, letter S, Bureau dezer Courant. (1) 

I N F O R M A T I E - B U R E A U D E R T E C H N I S C H E V A K V E R E E N I G I N G , 

M A R N I X S T R A A T 3 6 0 , A M S T E R D A M 

1 Bouwk. teek., 22 j., ongeh., / 70 . 
1 Bouwk. opz., 52 )., geh., ± / 9 5 . 
lo Opz.-teek., 20, 24, 24, 24, 24, 27, 28 en 34 )., 

• engeh., / 7 0 , /"75, / 80, / 80, ± 7 7 5 , ± ƒ75, 
± / 85 en / ioo, 31 en 32 j., geh., / 100 en 
ƒ 9 0 ii / 100. 

1 Opz.-onderb., 43 j., geh., / 80. 
2 Opz -uitvoerder, 54 en 34 j., geh. / 100 en ± f 90 . 
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Geen van beide kunstuitingen spreekt tot het mee-
rendeei der zich daarlangs bewegende menschen. 

Die van den lijnen en kleurem irtuoos niet, omdat 
er geen xiel in zit en zij slechts een zwiert,; kleed is, 
de naakte realiteit losjes omgehangen ; die van den 
wijsgeer niet. omdat slechts enkele zijner geestver
wanten e i datgene in zien, wat hij er in wilde uitdruk
ken. 

Hel i> wel waar, dal in onze wanhopig gecompli
ceerde maatschappelijke inrichting de eenvoudigste 
zaken, waarin de natuurinensch bedreven is, met veel 
moeite moeten worden aangeleerd, zoo onder meer het 
eenvoudig en verstandig gebruik onzer zintuigen. Wij 
moeten loeren zien, loeren hooren, keren gevoelen, en 

•om dit le kunnen moeten wij afkeren averechts te zien, 
half te hooren en verkeerd te gevoelen, zooals de 
meesten d i ! doen ten gevolge eener opvoeding, te mid
den van leugenachtige voorstellingen, halve weten
schap en bedorven 

Om recht van o moei men 
tegenwoordig in d< >cn en wie 
mecnen mocht in < K&ppij als 
richtsnoer voor zij te hebben 
aan de tien geboc aangezien 
voor iemand met p 

Wie er eenvouc g • „ , . nst. op na 
houdt, wie in zijn voorkeur, waar het producten van 
bouwkunst geldt, zich laat leiden door zijn gezond 
verstand en een natuurlijk gevoel voor vorm en kleur, 
wordt eveneens min of meer voor een barbaar aange
zien. 

Om over kunst te kunnen oordeelen of, beter ge

zegd, om bevoegd gerekend te mogen worden tot het 
smaken van kunstgenot, moet men eerst de leer van 
het schoone hebben doorgewerkt met al de hulp
wetenschappen, die daartoe 111 betrekking staan, en dat 
zijn er niet weinigen. 

E n als men deze, deels wijsgierige, deels histori
sche, deels sociologische studie achter den rug heeft, 
als men in de ziel van een Assyrischen bouwmeester 
lezen kan als in een open boek, de hersenwerking van 
zijn Egyptischen collega mathematisch vvect te verkla
ren, den Griek en den Middeleeuwer ui l zijn mouw 
kan schudden en het vacuum in het hoofd van den 
beroemdsten meester der Renaissance onbetwistbaar 
kan aantonen, dan eerst is men bevoegd, geschikt, vat
baar, om te genieten van hetgeen de hedendaagsche 
bouwkunst ons als de fijnste schotel voorzet. 

Het is dus slechts een klein kringetje, d a l er het 
fijne van kan appreciecren. 

De hongerige menigte, ook al zijn daaronder velen, 
wien dc dagelijksche kos! tegenstaat, kan onverzadigd 
huiswaarts gaan. 

E r zijn tijden geweest, toen de bouwkunst was „dc 
kunst voor ieder". In die tijden bestond geen kunstleer 
(dn welke beteekenis ook), geen kunstwetenschap 
(zonderlinge combinatie), geen kunstnijverheid (in één 
woord, wel te verslaan, wel kunst en wel nijverheid 
afzonderlijk) cn ook geen ambachtskunst, maar er was 
bouwkunst. 

E n de bouwmeesters waren eenvoudige menschen, 
die te werk gingen volgens eenvoudige beginselen cn 
zich vaak moesten behelpen met eenvoudige hulpmid
delen en niettegenstande dat alles, brachten zij wer
ken tot stand, waaruit een stoutheid cn ri jkdom van 
gedachten sprak, waarvoor in een met allerlei lederen 
gevulde 19de eeuwsche hersenkas geen plaats is. 

E n in die werken spraken zij niet tot enkelen hun-
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ner geestverwanten, maar hun werk was bedoeld als 
een evangelie voor allen en het bereikte zi jn doel, en 
was genietbaar voor allen, want mochten wellicht a l 
leen de meer ontwikkelden het in zi jn geheel begrij
pen, wie niet geheel begreep, wat de meester er mede 
wilde zeggen, gevoelde liet toch en zelfs voor de een
voudiger! was het geen gesloten boek. 

Waren dé menschen toen anders.- Waren zij in 
den grond beter dan nu? Dc eerste vraag kan zonder 
twijfel bevestigend worden beantwoord, de tweede 
zullen wij liever onbeantwoord laten. 

Maar de bouwmeesters waren ook anders. 
Z i j waren geen mannen van zaken ,die aan techni

sche hoogescholen een kostbare opleiding hadden ge
noten. Voor hen was de praktijk niet een industriccle 
onderneming, waarin een goede rente gemaakt moest 
worden van het kapitaal, vertegenwoordigd door de 
kosten van de studie en dc opgegaarde kennis ; zij 
waren er niet op uit, hun zaken steeds uit te breiden 
en zooveel mogelijk in 't groot le drijven, bijgestaan 
door een staf van ondergeschikten. 

Z i j waren er niet op uit naam le maken. Integen
deel, gelijk het den kunstenaar betaamt, dacht de 
bouwmeester uit die tijden eerst aan zijn werk. H i j 
zei l bleef op den achtergrond. 

Hoe zijn dc lijden veranderd. W e l k bouwmeester 
van naam heeft het thans zoover in artistieke zelfver
loochening gebracht, dat men bij het aanschouwen 
van zijn werk niet hem, den kranigen meester, maar 
alleen het kranige werk bewondert, onafhankelijk van 
de vraag : wie heeft het gemaakt ? 

Wat zijn de namen der bouwmeesters uil de oud
heid voor ons anders dan klanken? 

Wat weten wij eigenlijk van de meesters der mid
deleeuwen ? 

bewonderen cn bestudeeren wij hun werken, omdat 
ei - groote namen aan verbonden zijn, op dezelfde wijze 
als men -coo vaak een Corot of ccn Israels ziet bewon
deren:-' In geenen deele ; het is de waarde der werken 
zelf, die lot ons spreekt ; het is de geest, de ziel, het 
gemoed, dat zij er in gelegd hebben. Daaruit vormen 
wij ons ccn soort ideaal beeld van het karakter der 
meesters, een beeld, dat misschien heel weinig gelijkt 
op hun werkelijke persoonlijkheid en dit is natuur
l i jk, want in hun werken toonen zij slechts hun beter 
ik, hun innerlijk wezen, dat zeker, ten deele althans, 
voor hun tijdgenooten verborgen bleef. 

Ziedaar ook een der oorzaken van de miskenning, 
die de kunstenaar veelal bij zi jn leven ondervindt; 
weinigen toch is het gegeven een kunstenaarsnatuur te 
beoordcclen en te begrijpen, zonder zich door persoon
li jke indrukken te laten influencceren. 

Voor den geschiedschrijver is het misschien interes
sant het karakter van groote mannen te bestudeeren 
in al zijn eigenaardigheden, ook in die welke nu niet 
juist tot hun grootheid hebben bijgedragen en zoo kan 
het dan ook voor de studie van de ontwikkeling van 
den menschelijken geest, of van zeden en beschaving, 
misschien nuttig zi jn ook levensbijzonderheden van 
kunstenaars (c kennen, maar voor de studie der kunst 
en der bouwkunst in het bijzonder, is de waarde van 
een „histoire anecdotique , waartoe de jacht op zulke 
détai ls dikwij ls voert, zeer twijfelachtig. 

Voor dc studie der bouwkunst komt ons de meüio-
dc „d'aprés les monuments" voor als de meest voor 
de hand liggende, de meest natuurlijke en dicnsvol-
gens als die, welke de beste resultaten waarborgt. 

De monumenten der igde eeuw zullen ook eenmaal 
aan dc beurt komen. W a t er nu over geschreven wordt 
is eigenlijk nog geen geschiedenis en zal den later 

komenden geschiedschrijver wellicht nog heel wat 
moeite veroorzaken. 

D a n zi jn wij , thans levenden, allen al lang eenige 
voeten beneden maaiveld bijgezet cn is de ontgraving 
aangevuld inet zuiver zand. Velen onzer zullen dan 
verbeten zijr£ velen die aan invloedrijke ooms en tan" 
tes een grooten praktijk en een schitterende carrière te 
danken "hadden, zullen misschien vergeten z i j n ; an
deren, stille werkers, vijanden van reclame, nauwelijks 
bekend bij hun tijdgenooten, zullen wellicht verheven 
worden op iiet voetstuk, dat hun toekomt en zij zul 
len dit alleen le danken hebben aan hun werken. 

Daarin leeft hun genie voort, daarin blijven zij 
spreken tot het nageslacht. Daarvoor zal ook het na
geslacht hun dankbaar zijn, meer dan wij ons dit nu 
vaak toonen tegenover de voorgeslachten, waer wer
ken wij niet al t i jd met evenveel piëteit behandelen als 
zij wel verdienen. 

Moge ook in di t opzicht blijken, dat wij in de nieu
we eeuw in beschaving cn kunstzin vooruit zijn gegaan 
en die beschaving en die kunstzin wal meer geworden 
zijn, dar. het dunne en doorzichtige veinisjc. dat bij 
een 19de eeuwsche opvoeding, coinmc ïl faur, schijnt 
te behooren. 

E E N V E R D I E N S T E L I J K M A N . 

M e i het scheiden der negentiende eeuw neemt de 
stads-ingenieur j . G . van Nif t r ik afscheid van de ge
meente Amsterdam, aan het behartigen van wier be
langen hij z.e:->-en-dertig jaar van zijn leven gaf. H i j 
is de laatste der hoofdambtenaren, onder wier bewind 
de stad groot werd. 

Geboren te Nijmegen in 1835 als zoon en kleinzoon 
van dijkschouten, die aan het hoofd van den polder 
„Circul van de Ü01" stonden, kwam hij reeds op jeug
digen leeftijd tot de beoefening van de practische wa
terbouwkunde. Toen hij de jaren bereikt had, waarop 
anderen met hunne s tudiën pas aanvangen, kon hij 
reeds op belangrijke werken wijzen, in dienst van het 
polderbestuur uitgevoerd. 

Inmiddels had hij 't examen als opzichter bij den wa
terstaat gedaan, cn werd hij te ElïewöUtsdljk in Zee
land werkzaam gesteld. Gedurende de vijf jaar, die hij 
daar doorbracht, bereidde hij zich voor tot hel ver
gelijkend examen voor ingenieur in Nederlandsch-In-
dië. H i j slaagde bij dat examen, doch dc aanstelling 
deed op zich wachten. Toen die eindelijk kwam, was 
ïccds zijn overplaatsing als opzichter bij den R i jk s -
Waterstaat te Nieuwediep geschied, en besloot hij 
daar te blijven. 

Te Nieuwediep kwam hij in dienst van den inge
nieur ("onrad, die hem zeer waardeerde, en op wiens 
aanbeveling de Raad van Amstcrckun hem in 1S63 tot 
stadsingenieur benoemde, een betrekking, die hij 1 
Januari 18G4 aanvaardde. 

Anisterdi telde I . 200 < 1 inwoners ; nu is 
liet getal zijl . O G O gestegen E n 
met die stij . inderingen in het 
aanzien der erdam in die zes-
en dertig j ; n is. 

A a n die I fiftrik zijn krach
ten besteed rden is, zooals hij 
het gewens l i t niet aan hem, 
doch aan de inzicnten eter eiKanaer opvolgende ge
meentebesturen te wijten. 

De stad is uitgebreid, en die uitbreiding is zeer on
gunstig beoordeeld. Doch het mag hier nog wel eens 
gezegd worden, dat ruim dertig jaar geleden V a n N i f 
trik bij den Raad een uitbreidingsplan indiende, dat, 
ware het aangenomen, Amsterdam tot ccn der fraaist 
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uitgelegde steden van Nederland zou hebben gemaakt 
D e Raad wilde daar echter niet aan ; men meende toen, 
dat hel met de uitbreiding zulk een vaart niet zou 
ioopen, en dat slechts dan straten moesten worden 
aangelegd, als er behoefte aan kwam. E e n algemeen 
plan werd onnoodig en veel te kostbaar geacht. Zoo 
ontstonden, bij stukjes en beetjes, het schilderskvvar-
tier en de uitwassen buiten de, Leidsche Poort. 

Pas in 1877 werd tot het vaststellen van een uit
breidingsplan overgegaan. Wat bedorven was, kon 
toen niet meer veranderd worden, en zoo heeft de kort
zichtigheid van omstreeks 1870 alle goede uitbreiding 
voorgoed verhinderd. 

De aanleg en de opening van het Noord zeekanaal 
heeft Amsterdam tot grooten bloei gebracht. In 1874 
werd tot het maken der Handelskade besloten, en dit 
groote werk is door V a n N i f t r i k op voortreffelijke 
wijze volbracht. Waar nu de pakhuizen staan, waar 
nu de treinen rijden, kabbelden in 1874 nog de golf
jes van het IJ, da l daar zeer diep was. Hoe onbe
trouwbaar de Ij-bodem is, bleek maar al te zeer bij 
den aanleg van het Ccntraal-station, dat ter onzali
ger ure in het open havenfront was gemaakt. 

Doch Van Nif t r ik wist dien ondergrond tot gehoor
zaamheid te dwingen. E e n doeltreffend uitgevoerde 
zandaanplernping maakte het mogelijk, de kademu
ren zóó te fundeeren, dat nimmer eenige zakking of 
verschuiving is voorgekomen. 

Deze Handelskade moet als V a n Nif t r ik ' s voor
naamste weik worden beschouwd: Doch behalve dit, 
bracht hij nog zooveel tot stand, dat wij alleen een 
opsomming van het belangrijkste hier kunnen geven. 

In dc eerste plaats moeten genoemd worden de 
Petroleum ha ven en de Houthaven, aan de westzijde 
der stad gelegen. Dan de uitbieiding der Handels
kade, het nieuwe Entrepotdok, nu pas i n gebruik, de 
aanleg der parken, der nieuwe begraafplaatsen, het 
stoomgemaal te Zeeburg voor de vv aiervcrv erst hing, 
verscheidene bruggen. 

Bij dit alles kwamen dan nog de beslommeringen 
van den dagelijkschen dienst, die werkelijk niet ge
ring waren. Doch Vun Ni f t r ik beschikte over zooveel 
werkkracht, dat hij overal t i jd voor vond ; hij arbeid
de met zoo jeugdigen ijver, dat hij heel wat jonge
lingen beschaamd maakte. 

Wanneer hij mei 1 Januari itjoi den dienst der ge
meente verlaat, dan is het niet, om een welverdiende 
rust te gaan genieten. De nieuwe groote sluis te Zaan
dam wordt onder zijn leiding en naar zijn ontwerp 
gemaakt, cn ook op andere wijze hoopt hij nog jaren 
lang werkzaam te zijn. 

Voor de gemeente Amsterdam is zijn heengaan on
getwijfeld een groot verlies. Want V a n Nif t r ik , die 
al zoo veel had medegemaakt, die over zulk een schat 
van ervaring beschikte, was de algemeene vraagbaak. 
Het zal uiterst moeilijk zijn hem een waardig opvol
ger te geven. A a n theoretisch gevormden ontbreekt het 
tegen woo rel ig allerminst, doch de inderdaad practische 
mannen, die onze ingenieurskunst gemaakt hebben tot 
wat zij is, worden meer en meer schaarsch. 

W i j wenschen den stad> ingenieur, ook als hij zijn 
betrekking vaarwel gezegd zal hebben, nog een lange 
en vruchtbare werkzaamheid toe. Amsterdam heeft 
groote verplichtingen aan hem ; wij hopen, dat het dit 
beseffen zal en door daden zich dankbaar zal betoo-
nen jegens den man, die meer dan iemand anders 
gedaan heeft 0111 het te maken, tot wat het nu is. 

D E N I E U W E R E G E L I N G D E R B O U W P O L I T I E 
T E A M S T E R D A M . 

W i j schreven, in ons nummer van 2 November 1893 
onder dit opschrift het volgende, dat thans, nu de 
bouwpolitie te Amsterdam weder opnieuw geregeld 
is, weer actueel wordt. 

* 
Reeds sinds langen t i jd werden klachten geuit over 

de bouwpolitie le Amsterdam. Deze klachten lietrof-
fen niet zoozeer de onvoldoendheid der bouwveror 
deningeu o i hel gemis aan plichtsbetrachting dei v i j l 
bouwopzichters, dan wel de weinige talrijkheid dezer 
titularissen, waardoor bij allen ijver, door hen betoond, 
toch eigenlijk van een behoorlijk toezicht geen spra
ke kon zijn. Aan vaste bureau-uren gebonden, moei
ten de bouwopzichters gedurende dien t i jd de gehee
le gemeente onbewaakt laten ; knoeiers hadden dan 
vrij spel, want zij wisten, dat de personen, die hen 
controlceren moesten, op het raadhuis zaten. ' 

N u zou men mcenen, dat het gemeentebestuur, toen 
het aan hel verbeteren dezer toestanden ging, in de 
eerste plaats gezorgd zou hebben, dat het getal bouw
opzichters zoodanig werd uitgebreid, dat een perma
nente velddienst, om het zoo eens u i l le drukken, naast 
een peniiancnten bureau-dienst georganiseerd kon 
worden en een voldoend aantal opzichters voortdu 
rend op de been kon zijn, om overal een wakend oog 
te houden. 

Maar liet is bekend, dat de financiën der hoofdstad 
niet schitterend zijn cn hu kost het ,1,instellen van 
een aantal nieuwe bouwopzichters natuurlijk geld 
Het gemeentebestuur vond toen dezen uitweg, dat hel, 
dc meer cn meer gebruikelijke manier volgend, een 
inspecteur over de beslaande bouwopzk liters aanstel
de, vernioedeliik hopende, bui één zulk een titularis 
tegen verscheidene bouwopzichters zou opwegen, of
schoon lnj lang zoo kostbaar niet was. 

Z a l deze hoop vervuld worden, en zal, na de be
noeming van dezen inspecteur, die onlangs geschied 
•s, de toestand verbeteren ? I iet is onze mcening, dat 
ditmaal weder als reeds zoo vaak, de zuinigheid de 
wijsheid bedrogen heeft en dat de nieuwe regeling niet 
het nut zal brengen, da i daarvan verwacht wordt. 

* * 
* 

D c ervaringen, die niet de nieuwe regeling werden 
opgedaan, leverden wel het lewi js voor de juistheid 
onzer wijze van zien. E n een reeks van ongevallen 
deed eindelijk dc zaak in den Raad ter sprake komen. 
De debatten omtrent het houw toezicht hadden tot re
sultaat, dat. als motie werd aangenomen: „de Gemeen
teraad acht een hervorming van het bouwtoezicht 
noodzakelijk". 

Het Dageli jksch bestuur had, bij monde van den 
burgemeester, van e e n andere opvatting bl i jk gegeven. 
Buiten den Raad had de oud-wethouder Treub den lof 
van het beslaande systeem met kracht van longen ge
zongen. 

Maar, toen de motie was aangenomen, moesten er 
wel voorstellen tot hervorming komen. Z i j werden 
evenwel met van harte, ja zelfs schoorvoetend gedaan. 
Want de minderheid van het Dagelijksch Bestuur 
loonde zich den bestaanden inspecteur zeer genegen. 
E n slechU het besef, waartoe de meerderheid gekomen 
was, dat een man van erkende wetenschappelijke be
kwaamheid, „bovendien toegerust met beproefde er
varing" noodig zou zijn, maakte de hervorming moge
lijk. O m aan het nieuw te scheppen ambt den noodigen 
luister te verschaffen, werd dc belooning daaraan ver
bonden, gesteld op ƒ 4 0 0 0 tot ƒ 6 0 0 0 . 

* * 



De bladen deden ons weten dat zich, toen dc oproe
ping voor de te vervullen betrekking gedaan was, 
zeven sollicitanten aanmeldden, waaronder weten
schappelijke sterren van de eerste grootte. 

Inmiddels had het bestuur der Maatschappij tot 
Bevordering der Houwkunst cene commissie benoemd, 
om over een adres, dat de afdeeling Amsterdam dier 
Maatschappij in zake de woningwet aan de Tweede 
Kamer der Stalen Generaal wi lde zenden, advies uit 
te brengen. A l s voorzitter dier commissie trad op de 
heer J . W. C . Tel legen, eiviel-ingenieur, directeur der 
gemeentewerken te Arnhem. We l maakte de commis
sie, als de meeste barer zusteren, zich met ccn Jantje 
van Leiden van haar laak af, maar het feit, dat de 
Arnhemsche directeur der gemeentewerken haar voor
zitter geweest w as, bleef niet onopgemerkt. Zoo iemand 
moest wel voor de gemeente Amsterdam de gewensch-
le man zijn. i l i e r bad men nu de erkende wetenschap
pelijke bekwaamheid, de beproefde ervaring, waar 
men zoo om verlegen was. Doch de bezitter dier eigen
schappen schijnt aanvankelijk niet bereid geweest te 
zijn, ze op de door den Raad vastgestelde voorwaar
den ten nutte van dc hoofdstad met haar half mi l 
lioen zielen tc doen komen. H i j achtte een belooning 
van f ootx) 's jaars te gering voor zooveel wetenschap, 
om van de ervaring maar te zwijgen. Toen weid er 
geloofd en geboden ; ten slotte gelukte hot aan bur
gemeester cn wethouders hun man machtig tc worden, 
door hem nog f >cxx) 's jaars extra toe te leggen, waar
voor Inj dan ook op de woningen zal toezien. 

Wie nu verwacht had, dat de Raad zonder stem
ming burgemeester en wethouders 'ZOU gemachtigd 
hebben, dit zeldzaam koopje niet te laten loopen, is 
bedrogen uitgekomen Want er was veel tegenstand, 
cn het scheelde maar een paar stemmen, of de voor
dracht was verworpen. 

Vele leden achtten de wetenschap, die de gemeen 
le behoefde, met ƒ acxxi voldoende betaald, De dub 
hele hoeveelheid, die men nu voor / 8oO0 zou krijgen 
meenden zij, dat niet noodig was. En misschien had 
den zij wel gelijk, wat te eer mag worden aangeno
men, nu de vier bouwkundigen, die in deze als des 
kundigen mochten gelden, als één man tegen de voor
dracht stemden. 

Men zou achter cle schennen moeten zien om tc 
weten hoe het gekomen is, dat burgemeester en wet
houders, die aanvankelijk met de meer practische re
geling van 1895 zoo tevreden waren, nu nog veel we
tenschappelijker systeem voorstelden, dan zelfs de op
positie van een half jaar geleden had durven droomen. 

E r is reeds het een en ander van uitgelekt, hoe de 
dienst nu zal worden georganiseerd. Onder den direc
teur zullen komen twintig ingenieurs van het bouw
toezicht, dien van Delft. G m de geschikte menschen 
l.c kunnen krijgen, wi l men hen f 5CXX) per jaar toe 
leggen. Daar het Raadhuis geen ruimte heeft voor be
hoorlijke bureaux, zal hei worden uitgebreid, waartoe 
de voorbereidende maatregelen reeds zijn genomen. De 
tegenwoordige titularissen zullen, als tc practisch, ge-
pensionneerd of op wachtgeld gesteld worden. 

A l s de woningwet aangenomen is, zal de directeur 
een nieuwe concept-bouwverordening maken ; uit den 
aard der zaak kunnen bijzonderheden hieromtrent nog 
niet worden medegedeeld. Mocht de verordening in 
den Raad worden aangenomen, dan zal zij een statig 
boekdeel vormen van (xx> bladzijden lexicon-formaat, 
dat in een band. door een onzer meest bekende archi
tecten ontworpen, verkrijgbaar zal worden gesteld. 

De inhoud zal zóó wetenschappelijk zijn, dat a l 
leen zeer hoog staande technici er wat aan zullen heb

ben. In het bijzonder mathematische kennis, ook der 
hoogere machtsvergelijkingen, zal noodig zijn. om de 
bepalingen der bouwverordening te begrijpen. Hier
door zal bereikt worden, dat de speeulatiebouw in 
den vervolge onmogelijk wordt gemaakt niet alleen, * 
maar dat ook vele onbevoegden uit den kr ing der 
architecten zullen worden geweerd. 

Men vleit zich met de verwachting, dat bij een zoo
danige wetenschappelijke inrichting bel eigenlijke 
bouwtoezicht niet meer noodig zal blijken. Mocht men 
evenwel in die verwachting bedrogen worden, dan zal 
er -ot hei aanstellen van ambulant personeel moeten 
worden overgegaan. In dit geval zouden een drietal 
gediplomeerden van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Houwkunst op een aanvangssalaris van ƒ 800 
met het houden van zoodanig toezicht worden Ixdast 

*„* * 
Het komt ons voor, dat door een zoodanige rege

l ing, hoe wetenschappelijk dan ook, de gemeente A m 
sterdam maar weinig gebaat zal worden. 

W e l is den nieuwen directeur nu de waarheid ge
bleken van Bdderdijk's regel 1 

„Geleerdheid slaat gelijk met goud, en wordt als heel 
wat groots best houwd." 

Doch hij herinnere zich ook hel vervolg: 

„Doch al de waarde die zij heeft is 't geen er 't recht 
gebruik aan geeft." 

Het zai hem al spoedig duidelijk worden, dat, waar 
hei er op aan komt een zoo bij uitstek pra; tisch werk 
te verrichten als het toezicht houden bij bouwen, de 
waarde der wetenschap maar betrekkelijk is. Zelfs ren 
al te wetenschappelijke bouwverordening, ook al kreeg 
zij minder omvang, dan boven werd genoemd, zou 
niet in den smaak der raadscommissièn, laat staan 
in dien van den raad vallen. 

W i j hebben, nu v i j l jaar geleden, toen de inspecteur 
benoemd werd, voorspeld, dat door die benoeming 
geen verbetering zou verkregen worden De toekomst 
gal ons gelijk. Di t geeft ons moed, andermaal een 
profetie te wagen, en wel deze, dat ook door de be
noeming van den directeur de gewenschte toestand niet 
zal worden bereikt. 

W i j zeggen dit geenszins met het oog op den ge
kozene ; ook voor v i j f jaar was het allerminst de per
soon van den inspecteur die ons aan den goeden uit
slag deed twijfelen. In 1895 geschiedde de benoe
ming Onverwacht, in 1900 niet minder. E n bij zulk een 
wijze van handelen is natuurlijk heel wat commentaar 
te verwachten, wat voor benoemden zoowel als voor 
benoemers nooit aangenaam is. De personen staan 
echter voor ons buiten de zaak. 

Doch hoe practisch de inspecteur, hoe wetenschap
pelijk de directeur moge worden geacht, zij hebben 
ieder slechts twee oogen en twee bccnen. Bi j „toezicht" 
komt .het in de eerste plaats op de oogen aan ; bl in
den kan men voor zoo iets niet gebruiken. Doch ook 
de beenen moeten dienst doen, al kunnen automobie
len hier helpen. De automobiel zal echter vóór de 
bouw schutting moeten blijven ; op het. werk zullen 
zoowel inspecteur als directeur hunne natuurlijke mid 
delen van beweging moeten in werking brengen. 

N u is het waar, dat de inspecteur hoofdzakelijk als 
bureau-man dienst heeft moeten doen, nu is het wel 
zei<er, dat men ook den directeur op het stadhuis zal 
willen houden, om hem al t i jd bij de hand te hebben. 
Voor paperassen, om hem d.iar bezigheid te geven, zal 
ongetwijfeld gezorgd worden, opdat hij zi jn loon niet 
in ledigheid verdicne Ta zelfs zijn staf, a l mocht die 

dan minder groot worden, dan het gerucht wi l , zal 
grootendccis sedentair zijn. 

Wat er op deze manier van het bouwtcezii hl terecht 
komt, is duideli jk geworden. Maar dc richting, waar
in men gezocht heeft, om den nieuwen titularis te vin
den, bewijst voldoende, dat de ongelukken, die voor
vielen, het gemccnlebestuur niets hebben geloerd. Van 
de wetenschap, dc rapporten, de statistieken, verwacht 
liet zijn heil. De bittere ontgoocheling kar. nici uit
blijven. 

E n vanwaar nu zoo plotseling tbc zegepraal der 
wetenschap? De inspecteur had, bij een dei jongste 
ongelukken, om zijn beleid te verdedigen, ccn ver
keerde formule toegepast! Doch het ongeluk ware 
evengoed gebeurd, ais, nadat het plaats greej), de juis
te formule gebruikt was. Mocht de nieuwe directeur 
niet gelukkiger zijn, mocht het noodlot willen, dat 
ook zi jn directie zich door een paar instortingen ken 
merkt, dan zal hij den wind van voren krijgen, trois 
zi jn wetenschap. 

I le i lijkt heel aardig, te Amsterdam een gemcente-
l>etrekking te bekleeden van ƒ 8txxi 's jaars. Doch als 
de nieuwe directeur zijn collega's hoofdambtenaren 
zóó goed zal kennen , dat zij hem hun ervaringen 
nicdedeclen, dan vreezen wij , dat hij hel heimwee naar 
Gelder lands hoofdstad zal krijgen 

Bi j de laatste wethouders-crisis is het gebleken, hoe 
onaangenaam de positie der tegenwoordige hoofd
ambtenaren gemaakt wordt. E n het feit, elat verschei 
dene de gemeente vaarwel zeiden, zoodra zij kans 
zagen, elders ccn plaats of practijk tc v inden, is al 
evenmin bemoedigend. Evenwel, al ziet de eene mug 
de andere voor haar oogen verbranden, zij vliegt toch 
in de kaars, door de schittering aangelokt. 

D i t alles moet ieder voor zich weten. Het geld ver 
zoet den arbeid, en doet sommigen veel verdragen. 
W i j moeten nu wachten, tot de nieuwe directeur, aan 
bet werk gegaan, doet zien, boe hij zijn taak opvat, 
o f liever, welke opvatting het Dagehjksch Bestuur 
van die taak heeft. 

E n eerst als weer v i j f jaar verstreken zijn, zal men 
er over kunnen oordeelen, of onze voorspelling juist 
was of niet. 

B E L G I S C H E B O C A K U N S T . 

Het is pas sinds dertig jaar, dat België inderdaad 
in Brussel zijn hoofdstad heeft. Voor dien t i jd on
derscheidde de vroegere verblijfplaats der Brabant-
sc.he hertogen zich maar weinig van Luik , Antwerpen 
en andere groote provinciesteden. 

Brussel weid toen „gehausmannbeerd" . Het ideaal 
van zijn bestuurders en van zijn bevolking was des
tijds, dat de stad ccn k le in Parijs mocht worden. E n 
zij deden hun best, da l ideaal le verwezenlijken. A a n 
de breede boulevards werden „maisons de rapport" 
gebouwd, die, op zijn Panjsch, in appartementen op 
verschillende verdiepingen waren gescheiden Maar 
die huizen vielen niet in den smaak. Slechts vreemde
lingen namen c i hun intrek, doch de Belgen zochten 
de buitenwijken op, en lieten daar kleine woningen 
bouwen. Voora l in het noordoosten der stad en te 
Schaerbcek zi jn zulke buizen bij honderden gebouwd. 
Zoo kreeg de architectuur gelegenheid, te toonen, wat 
zij k o n 

D e Belgen houden al van ouds van wal opzichtig 
is. He t baroque schrikt hen niet af, en er is in die 
nieuwe buurten heel wat gebouwd, dat g r i l l ig , gezocht 
en weinig gedistingeerd mag hecten. De „style néo-
fiamand" kwam al gauw algemeen in zwang, en nog 

zelfs op het oogenblik is inen daar geenszins afkecrig 
van. Doch ook wat nieuws werd beproefd. De jongeren 
vonden, dat de historische stijlen hadden afgedaan 
Z i j zagen in de bouwkunst slechts de wetenschap, om 
alle materialen naar hunnen aard te pas te brengen. 
Z i j vergeleken c m bouwwerk bij een symjphonie, en 
meenden elat de bouwmaterialen met ele muziekinstru
menten gelijk staan. De hedendaagsche componisten 
verkrijgen hun effecten door instrumenten, die aan 
hunne voorgangers onbekend waren. Zoo kunnen oeik 
de bouwmeesters van tegenwoordig door het toepassen 
van moderne grondstoffen een nieuwen stijl scheppen. 

De bouwkunst wordt tegenwoordig beheerscht door 
de nijverheid. V i n d t die nieuwe bouwstoffen uit, dan 
zullen dc architecten, die toepassende, van zeil Uit 
nieuwe vormen komen. 

l iet zijti vooral I lankar en Hor ta die deze stellin
gen verkondigen en die, in hunne werken, er de waar
heid van pogen te bewijzen. Die werken zijn hier te 
lande reeds zeer bekend, en zij worden vooral m Den 
H a a g en te Rolierdam zóo bewonderd, dat zij tol na
volging hebben uitgelokt. 

Vio l l e t le-Duc is de eerste geweest, d'e meende te 
mogen vaststellen, dat de materialen de bouwkunst 
moeten behecisebcn, en niet de bouwkunst de mate
rialen. Het was hem niet gegeven, door bei tngrijke 
nieuwe bouwwerken aan te toonen, hoe hij. over de 
moderne kunst dacht. Doch zijn volgelingen in Frank
rijk en andere landen waren gelukkiger. Evenwel, zij 
waren meestal floor hunne middeneeviwsche s tudiën 
ietwat van de wijs geraakt, en gebruikten bi] voor 
keur de materialen, die, reeds door de eeuwen geijkt, 
als van zelf om een behandeling in den geest van de 
Gothiek vroegen. Slechts enkelen waagden zich aan 
de materialen van den hedendaagsciien ti jd, doch 
trachtten die dan in middeneeuwsche vormen te bezi
gen. 

De nieuwere Belgen wil len nu van deze traditien 
niet meer weten. Doch daar het gebruiken van dc ma
terialen o]) zich zelf tot geen versiering, ja zelfs niet 
tot bepaalde vormen aanleiding kan geven, zoo zou 
hun werk de troostelooze nuchterheid van utiliteits-
v oorlbrengselen hebben, indien niet op andere wijze 
getracht was, «vat levendigheid te verkrijgen. G r i l l i g 
lijnenspel moet nu goed maken, wat er aan versiering 
le kort komt. Vooral metaal en hout komen voor zulk 
een behandeling in aanmerking. 

Het zijn deze lijnen, die de eigenaardigheid van de 
nieuwe Belgische bouwkunst uitmaken, en die sommi
gen behagen, anderen ergernis geven. De architecten, 
die ze in hun ontwerpen gebruiken, z i jn ongetwijfeld 
ter goeder trouw, wanneer zij meenen, door de natuur 
der bouw stof:!en daartoe als van zelf te zijn geko
men. Doch ijzer behoeft niet noodzakelijk gebogen 
te zijn en 111 hout zijn de gri l l ige lijnen slechts mo
gelijk, ais hel op materiaalverspilling niet aankomt, 
als soliede samenstelling niet in de eerste plaats wordt 
gevorderd. 

Ofschoon de ontwerpers dit niet zullen toegeven, 
speelt ele zucht om tot iederen prijs wat nieuws te w i l 
len maken in de Belgische bouwkunst op het oogen
blik een grooteie rol, dan het streven om de materia
len naar hunnen aard toe te passen O f er in dezen 
nieuweren Belgischen stijl een toekomst zit, moet wor
den afgewacht. H i j heeft niet slechts i n Nederland, 
doel.' ook te Parijs reeds aanhangers gevonden. Ook 
in Duitschiand en Oostenrijk bleef hij niet zonder in-
\ loed. 

De Belgische architecten zijn ne t Viol le t - le -Duc 
vat. mecning, dat wie doet wat hij kan, en wie dat 
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zoo goed mogelijk doet, de critiek niet belioeft te 
vreezen. Die critiek spaart hen niet, doch zij houden 
voet bij stuk. Pas de toekomst kan loeren, of zij liet 
juiste pad insloegen. 

j . A . K O O P M A N S , t 

De nestor der Nederlandsche heraldici, J . A . Koop-
mans, is op 24 December j l . op den huize „Klein 
Doornik" te Lent op 75-jangen leeftijd overleden. 

Met hem is niet alleen de oudste, maar tevens een 
der meest serieuze beoefenaars der heraldiek heenge 
gaan. 

Zooals bekend is, zi jn er weinig vakken, waarin zoo
veel wordt geliefhebberd, als juist in de beraldiek. 
Koopmans was een vijand van dit dilettantisme, dat 
grootendecls oorzaak is van de vele wanbegrippen, 
die nog vrij algemeen op bet gebied der wapenkun
de hecrschende zijn. 

Behalve in den kring zijner vakgenoolcn bel hij 
zich dan ook niet gaarne over zijn lievelingsstudie 
uit en wij herinneren ons hoeveel moeite liet indertijd 
aan hel bestuur der toenmaals pas opgerichte N i j -
mecgsche Kunstvtereeniging kostte, om Koopmans te 
bewegen, eer. avond te vullen met ren heraldieke 
kunstbeschouwing. 

„Ze begrijpen er toch niets van", was, zijn argu
ment en in den grond had hij gelijk. Toch liet hij 
zich vermurwen, met dit gevolg, dat dien avond zich 
bij menigeen, die er niets van liegrecp, toch cenig 
denkbeeld van heraldiek vormde en ook voor ande
ren, die er wel iets van begrepen nog veel te leeren 
viel. Veel droeg biertoe zeker bij de welwillendheid, 
waarmede de kunstgever alle vragen beantwoordde 
en overal waar dit noodig was een bevattelijke ver
k lar ing gaf. 

In de kringen der heraldici werd groote waarde 
gehecht aan Koopmans' oordeel en tot nog kort ge
leden aarzelde hi) niet dit uit te spreken, getuig? de 
aanhaling in het artikel „Om een Keizerskroon" in 
het vorig nummer van dit blad. 

B O E K B E O O R D E E L I N G . 
V a n Gcndt's Bouwkalender voor 1901 beleefi met 

de ons toegezonden nieuwe editie zi jn 31 sten jaar
gang-

Di t feit alleen bewijst reeds, dat het handige zak
boekje steeds in een bestaande behoefte blijft voor
zien. 

De inhoud van het eigenlijk zakboekje heeft, niet 
veel wi jz iging ondergaan. 

Wel werd natuurlijkerwijze de omvang telken jare 
wat grooter, hetgeen hier echter meer een gevolg is 
van de uitbreiding der .Personalia" dan van die van 
het „Memorandum", maar toch vertoont de Neder
landsche Bouwkalender niet die gestadige toename 
in dikte, «elke bij sommige buitenlandsche vakka
lenders valt op te merken. 

H e l is zeker de bedoeling der bewerkers, 0111 de 
Bouwkalender inderdaad een zakboekje te doen ol i j 
ven en daarvoor is veel te zeggen 

Dit was echter, wij mecnen al zoo ongeveer van den 
aanvang af, niet mogelijk zonder de Bijlage, welke 
een onmisbaar aanhangsel vormt, ook omdat z i j een 
vrij onbeperkte gelegenheid biedt, om datgene op te 
nemen, waarvoor in den kalender geen plaats is. 

Die Bijlage is nu nog een dun boekje ; bij den 
„Deutscher Baukalender" is zij reeds dikker dan het 
zakboek zelf en dit zal mettertijd, dunkt ons> met de 
Nederlandsche bijlage ook wel zoo worden, want het 
komt ons voor, dat op sommige punten de technische 

inhoud, wel wat al te veel tot het hoogst nocdige be
perkt is gebleven, 

De Personalia konden o. i . een volgend jaar zon
der bezwaar naar dc Bij lage verhuizen. Daardoor zou 
het mogelijk worden de technische hoofdstukken uit 
de Bijlage in den kalender over te brengen. 

Den technischen inhoud tot het onderwerp van een 
uitvoerige kritiek te maken, achten wij thans minder 
noodig. Vooralsnog schijnt liet ons beter deze jaar
li jks wederkeerende taak aan de bewerkers zelf over 
te laten, die daartoe volkomen bevoegd zijn. maar tocli 
veroorloven wij ons de opmerking, dat het niet on-
gewenschl li jkt, dat in volgende edities wat meer 
rekening worde gehouden met nieuwere constructie-
en reken-methoden, dat wat meer gegeven worde over 
nieuwere materialen, in één woord, wat meer gelij
ken trsd worde gehouden met de groote ontwikkeling 
der industrie op bouwkundig gebied. 

Velen worden van toepassing van nieuwigheden, 
waaronder toch vaak voel goeds voorkomt en die in 
het buitenland sinds lang geen nieuwigheden meer 
zijn, teruggehouden door onbekendheid daarmede, ook, 
en dit is een punl van belang, wat belieft de kosten. 

O p de reclame van fabrikanten en agenten ver
trouwt de Nederlandsche bouwkundige in den regel 
n i c l ; veel meer doet hij d't op zijn Bouwkalender en 
liet ligt o. i. wei op den weg van de bewerkers, om 
te zorgen, dat hij van nieuwe zaken daarin wat meer 
gegevens vindt dan nu het geval is. Legt men de 
Duitsche Bouwkalender eens naast ons boekje dan 
springt 't veTschil dadelijk in het oog en wij moeten 
bekennen in het voordeel onzer naburen. 

Laat ons nationaliteitsgevoel ons niet bl ind maken 
voor liet inzicht, dat wij van die naburen heel wat 
kunnen leeren. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 
Voor de leden van de afdeeling Haarlem van deze vereeniging, 

hield de heer A. A. Beekman, van Schiedam, Vrijdagavond zjjn 
tweede voordracht over het Zuiderzee-vraagstuk. Had spr. Woens
dag de technirche zjjde behandeld, nu werden de zaken van den 
economiechen kant bekeken. 

Spr. had meer in 't bjjzonder op bet oog 't plan van de Staats
commissie; het maken van een afsluitdjjk en de inpoldering van 
4 groote stukken met in 't midden bet IJ aalmeer. De vraag is, 
wie moet dat groote werk uitvoeren t De commissie is van oor
deel de Staat, daar deze er 't meeste belang bij heelt. Wel zal 
de Staat een direct verlies lijden, doch de indirecte voordeden 
zgn zeer groot. 

Wat 't uitdeelen der gronden betreft, de beste manier is het 
stelsel van hypotheek, d. w. z. de aflossing van de waarde der 
gronden binnen een zekeren tjjd. De Staat moet de gedachte aan 
winst geheel uitsluiten. In hoofdzaak moet men erop bedacht zgn 
een aantal nijvere krachten, die anders ons land zouden verlaten, 
te behouden. 

Het groote nadeel van de droogmaking is het verdwijnen der 
Zuiderzee-visscherjj. De gemiddelde opbrengst biervan is pl. m. 
2 millioen. Toch is de schade niet zoo groot, daar zg, die uit
sluitend op de Zniderzee visschen, toch een kommerlijk bestaan 
hebben. Voor schadeloosstelling is voorloopig uitgetrokken een 
som van 4-1- millioen. 

Een der niet-rechtstreeksere voordeelen is o. a. een groote aan
was van grondgebied, waarop pl. m. 200.000 menschenbuu bestaan 
zullen vinden. De landbouwende klasse zal dan ook in aantal 
toenemen, terwgl in de beataande wanverhoudingen verbetering 
zal worden gebracht. De vrees dat de reeds bestaande gronden 
in pry's zullen dalen is volgens spr, ongegrond. Behalve de land
bouwers zullen ook de arbeiders — in den ruimsten zin des 
woords — alsmede de kooplieden en industrieelen van de inpol
dering protiteeren. 

Droogmaking der Zuiderzee is dus volgens spr. hoogst gewenscht. 
De interessante rede werd door de helaas! weinig talryko aan

wezigen met aandacht gevolgd. 

VEREENIGING „DE FRIESCHE BOUWKRING" 
LEEUWARDEN. 

TF, 

Vergadering van 20 December 1900. 
Na afdoening van de gewone werkzaamheden geeft de voor

zitter de heer W. C de Groot, het woord aan den heer H. Baucke, 
technoloog en lid der firma Koning & Bienfait te Amsterdam, 
die op uitnoodiging van het bestunr, welwillend op zich had 
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genomen hedenavond als spreker op te treden en daarvoor tot 
onderwerp had gekozen: Over mortels en hunne versteening. 

Na een inleidend woord, waarin op de uitgebreidheid der materie 
werd gewezen en na over de beteekenis van mortel te hebben 
uitgeweid, zegt spreker. Een mortel bestaat o it: a. eene grond-
massa. /' een of meer bindmiddelen, e. water. 

Van deze drie bestanddeelen zgn het bindmiddel en het water 
onmisbare elementen, de grondmassa speelt een bijkomende rol; 
hare aanwezigheid is geen volstrekt vereischte, in. a. w. mortel-
mengsels zonder grondmassa zjjn bestaanbaar. 

Hieruit volgt dat de grondmassa geen actief deel neemt aan 
het proces, waarbjj uit het mortelmengsel, de eigeolgke „mortel" 
ontstaat, dus bij de versteening geen werkzame rol in scheikundig 
opzicht vervalt De grondmassa is evenwel van physischen invloed. 
Bjj het onderscheiden van eenen physischen eu van een chemi-
schen invloed, zou men allicht de gevolgtrekking kannen maken, 
dat de versteening der mortels door mij uitsluitend aan schei
kundige processen zou worden toegeschreven. 

Het zij er verre van, hier met een enkel woord dit twistpunt 
te willen beslechten. 

Men kan echter veilig de physiscbe invloeden tegenover de 
scheikundige stellen, indien men in het oog houdt, dat een ver
hardingsproces, van welken mortel ook, nooit tot stand komt 
zonder de afwikkeling van een of meer chemische processen. 
In zóóverre kan men dus zeggen, dat de grondmassa geen directen 
invloed uitoefent op de eigenlyko verharding, of korter uitgedrukt: 
de aanwezigheid eener grondmassa veroorzaakt slechts wijzigingen 
van quantitatievsn en niet van qualitatievcn aard. De geaardheid 
van het bindmiddel bepaalt de soort der mortels, waarbij gewezen 
wordt op het door Von Tetmajer gegeven schema. Verder komt 
het spreker gewenscht voor op die soorten de aandacht te doen 
vallen, welke hier te lande van veelvuldige toepassing zijn. Men 
komt dan van lieverlede tot de volgende nadere hoofdindeeling: 
a. kalkmortels, />. trasmortels, c portland-cementmortels. 

a. Kalkmortel. 
Men onderscheidt hier: lo. mortels uit gewone luchtkalk bereid: 

lucht mortel; 2o. mortels uit kalk met hydraulische eigen
schappen bered : watermortel. 

Eerstgenoemde soort is de gewone kalkmortel, bestaande uit 
een weinig plastisch mengsel van kalk en zand, aangeroerd met 
water. Zij zgn van veelvuldige toepassing, vooral in den goetl-
koopen bouw. Het eigenlijke bindmiddel is 5f steen- <>f schelpkalk. 

De schelpkalkzandmortel is sedert eeuwen in gebruik; groote 
vastheid verkrijgt een dergelijke mortel nooit. Toen groote brok
ken specie, afkomstig van de door brand gehavende gewelven 
der Cunera-kerk te Rbenen werden beproefd, droegen kubussen 
uit deze mortel gezaagd slechts 25 Kgr. per e.M-., een laag cijfer 
voor een eeuwenouden mortel, indien men aanneemt dat een mortel 
van 1 deel cement 3 deelen zand soms na acht dagen 150 Kgr. 
per c.M-. kan dragen. 

In theoretisch opzicht is de steenkalk verre te verkiezen boven 
de schelpkalk. De praktijk bevestigd deze onderstelling niet. 

b. Trasmortels. 
Tras is een waterhoudende kiezelzure verbinding, waarin aluini-

ninm-oxyde als voornaamste metaal voorkomt. Met kalk of 
kalk en zand vermengd, verhardt het mengsel tot een steenachtige 
mortelmassa. Onder water geschiedt deze verharding betor dan 
boven water. Het gebruik van tras is reeds van zeer ouden datum; 
zoo wordt vermeld dat de Romeinen tjjdens hun verblijf in de 
Germaansche landen bekend zjjn geweest met de hydraulische 
eigenschappen van de tras en deze stof in hunne watermortels 
hebben gebezigd. 

Hier-te-lande is tras reeds herhaalde malen onderzocht en ge
keurd, zoodat over een vrjj omvangryko statistisch materiaal kan 
worden beschikt, zich uitstrekkende over een honderdtal volledige 
onderzoekingen. Na is gebleken, dat tras met 7̂  pCt. gloeiver-
lies altijd goede verharding geeft; d. w. z. cijfers van druk en 
trekvastheid, liggende boven de minima vastgesteld door den 
Rijkswaterstaat. Tras van 7—7| pCt. gloei verlies bereikt in den 
regel deze minimum cijfers n 1. 12 Kg. per • c. M . weerstand 
tegen trekkracht en 60 Kg. weerstand tegen druk. 

Tras van 51—7 "/„ gloeiverlies kan aan} de minimum eischen 
voldoen, is er echter vaak beneden. 

De naaldproef geeft over het algemeen zeer onbetrouwbare 
resultaten; trassen van hoog gloeiverlies weerstaan soms de 
minimam voorgeschreven belasting na 2, 3, 4 en 5 etmalen geheel 
niet. Andere wilde trassen vertoonen daarentegen zeer hooge 
weerstandscyfers bij de naaldproef. 

c. Portland-cementmortels. 
Portland-cement is een kunstproduct, in tegenstelling met de 

tras, welke een delfstof is. De geheele portland-cement fabrikage 
is eene negentiende-eeuwsche industrie. 

Portland cement is een innig mengsel van leem en kalk, hetwelk 
tot sintering toe gebrand en daarna tot poeder vermalen is ge
worden. 

Wanneer men cement met water aanroert, versteent de massa 
na eenigen tjjd. Dat zulks geschiedt weet een ieder, maar wat 
hierbij geschiedt is nog slechts onvolledig bekend en waarom het 
geschiedt weet niemand. Een paar in de zaal opgehangen teeke
ningen geven een beeld van een microscopische cementpreparaat, 
waarin drie mineralen, welke men Alit, Belit en Celit heeft 
genoemd, voorkomen. 

Hoe langer het cement versteent, m. a. w. hoe meer water 
wordt gebonden, des te barder wordt het en des te meer verdwg-
nen ook de Alitkorrels, welke in gekristaliseerd kalkhydraat en 
in een amorphe kiezolzuurnoudende massa overgaan. 

Het uitkristalliseeren van kalkhydraat, geeft aan de massa 
vastheid, aangezien er een skelet van kristallen ontstaat. 

In den laatsten tgd heeft men meerdere aandacht geschonken 
aan dc rationeels mortelbereiding. 

Aan de hand van eenige grafische voorstellingen van de resul
taten der proeven van cementtrasmortels en de daaruit afgeleide 
cementkalktrasmortels, verklaarde de spreker hoe men met veel 
minder kosten een veel krachtiger specie kan bereiden dan de 
tot beden gevolgde bereidingswijze. De resultaten van omvang
rijke onderzoekingen in Duitschland verricht, zullen in een afzon
derlijke aflevering van de Mittheilungen aus der Königlichen 
Mechanisch Technischen Versuchs anstaft in Charlottenburg ver
schijnen. Hieruit zal blyken dat de trascementmortels in zeewater 
beter versteenen en dus meer vastheid verkrijgen dan ceinent-
zandmortels. 

Ten slotte nog een curieus geval uit de practyk. Voor een 
20tal jaren, toen het cementpleister nog mode was, werden in het 
Oosten van ons land eenige villa's beraapt en gepleisterd. Groote 
scheuren ontstonden begrijpelijker wijze overal. De aannemer van 
een der villa's, klaarblijkelijk geen zjjde spinnende met zjjn 
werk, verving het cement der pleisterspecie voorde helt'door tras. 
Opdat de architect dit niet bemerken zoude, werd de tras, eerst 
zeer fjjn afgezift Het mengsel van tras en cement op de muren 
gebracht hield zich goed en Bchcurde in het geheel niet; de 
muren bleven geheel intact. 

Zoo leidde deze fraude tot een gelukkige oplossing en dient 
het door haar in het leven geroepen object ter opluistering van 
een in latere jaren opkomend beginsel. 

Het luide applaus dat op deze voordracht volgde was zeker 
een bewgs dat de spreker op bevattelijke en leerrijke wg'ze zgn 
onderwerp had behandeld en een reden voor den voorzitter om 
de vereeniging voor eene volgende keer bij de spreker aan te bevelen. 

Nadat een paar vragen uit de vragenbus werden voorgelezen 
werd de laatste vergadering van dit jaar gesloten. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— Dezer dagen is bet prachtige kasteel van Beloeil, gele

gen niet ver van Ath in Henegouwen en toebehoorende aan de 
prinsen de Ligne, gebeel verbrand. De brand brak uit door een 
gebrek aan dc caloritère, en. nam weldra zulk een omvang aan, 
dat de bewoners in allerijl het gebouw moesten ontvluchten. Alle 
pogingen tot blusschen waren vruchteloos en het kasteel brandde 
geheel uit. 

De prins de Ligne organiseerde zeil den reddingdienst om alle 
kunstschatten, die het kasteel beroemd maakten, in veiligheid te 
brengen. Voor een deel slaagde men daarin. De zeldzame verza
meling familieportretten van Holbein, Van Djjck, Rubens, Pourbus, 
Velasquez, evenals de archieven, de wapen- en porseleinverzame
lingen en de uitgebreide bibliotheek, in de achttiende eeuw door 
prins Charles Joseph de Ligne bijeengebracht, bonden gered wor
den, doch vele kunstschatten, werken zoowel van oude als van 
moderne meesters zjjn met het oude bouwwerk in de vlammen 
opgegaan. 

Ofschoon gemoderniseerd was in den aanleg van het kasteel, 
den vierhoek met ronde torens op de hoeken nog duidelijk den 
oorsprong uit de 12de of 13de eeuw te herkennen. 

Het is reeds meer dan 5 eeuwen in het bezit der prinsen de 
Ligne geweest en de reeds genoemde Charles Joseph beroemd 
als staatsman en veldheer heeft in zijne brieven een uitvoerige 
beschrijving gegeven, zoowel van het slot als van bet prachtige 
park, dat door Le Nótre werd aangelegd. 

— In Boston is men zeer geërgerd over een bedrog, dat al 20 
jaar geleden gepleegd is. Het kunttmuseum bevat 28 zooge
naamde Tanagrabeeldjes, die men in 1879 voor hooge sommen 
had aangekocht en waarop men heel trotsch was. Lett Grieksche 
kunstkooper te New-Vork heeft nu aangetoond, dat alle, op 3 na, 
louter namaaksel zgn. Al 25 jaar geleden bestond te Athene 
een bende, die uit brokstukken, welke in oud-Grieksche graven 
in Boeotië gevonden waren, zeer kunstig een geheel wist te 
maken en zich ook niet ontzag zulke beeldjes geheel en al na te 
maken. De Grieksche regeeriog heeft er een eind aan gemaakt 
door middel van den strafrechter. Intusschen waren honderden 
beeldjes als echt van de hand gezet. Ook in Europa, te Parijs 
en Berlijn, zouden de musea dergelijke „oudheden" rjjk zjjn. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
Ron- KitDAM. In de Akademie van T. W. eu B. K. alhier zgn 

thans velerlei zaken van verschillenden aard tentoongesteld. 
Twee zalen zijn er mee gevuld; in de eerste vindt men links 

de inzending der gemeente Rotterdam op de Wereldtentoonstel
ling te Parijs. Het is een niet groote maar belangwekkende ver
zameling, die hier niet, als te Parijs, onder het vele omringende 
dreigt begraven te worden. Dat zg' ook daar wel opgemerkt werd 
door wie er wezenljjk belang iu stelden, is, trouwens, duideljjk 
gebleken, o. a. door wat onze correspondent te Parijs er over 
heeft geschreven. 
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MOD vindt hier in de eerste plaats suggestieve kaarten van 
Rotterdam: — Rotterdam zooals het was in 1620, Rotterdam 
y.oorls het was in 1889 — èn Rotterdam, de groote stad, die 
het nu is. Daaronder hangt een algemeen aspekt van de stad en 
haar leven-bij-uitnemendkeid, d. w. z. een silhouet van den bouw 
veler torens en markante gebouwen. als achtergrond tot een 
waterstreep, waarop het silhouet der schepenty>en, die hier 
plegen te komen en te gaan, Dan een voorstelling van het droog
dok by Charlois, en bruggen, de groote Maasbrug, heel kranig 
voorkomen; maar belaas ook de Regentessebrug, met een ge
lukkig niet uit te voeren brug, voor Delftshaven ontworpen, 
vlak er naast — als om het nog eens expresselgk te doen be
treuren , dat bet bedriegelgk wanprodukt met weidscben naam 
de Wijnhaven wel metterdaad is komen bederven. 

Aan den eenen /ijwand duidelijke voorstellingen van de flinke 
dingen die hier tegenwoordig te vinden zijn: eeu kolentip, een 
kraan, kaaimuren in verschillende konstructies, cn dc electrici-
tcltsinrichtingen. 

Aan den anderen /ij«and doorsneden van de groote pakhuizen, 
welke dc overzij te zien geeft: de Rijnhaven, dc Wilhcliiiinakade, 
dc Parallelweg. 

Verder zjjn cr nog kaarten met een gratische voorstelling van 
het rivierleven, en een model van een elektrisch bootje. 

Iu dc tweede plaats geeft de eerste zaal het werK te zien, 
waarmee onzo 23-jarige stadgenoot J . F. Bucnel onzer Akademie 
eer aandeed, t o e n hij er in den rijks-prijskamp voor een prix de 
Rome deu eersteu prijs mee haalde Onze deskundige medewerker 
heeft aau de verdiensten van dut werk recht doeu wedervaren, 
toen bet te Amsterdam geëxpozeerd was. Nu zjjn ze dan bier, de 
12 teekeningen — meer i n a a n t a l dan strikt vereischt werd — 
waar slechts 43 dagen o v e r gewerkt mocht worden. De soliditeit 
van Ruchcl's werk voelden we vooral in de links gehangen de-
tailtcckeningen : — wat een kalme uitvoerige zakelijkheid! Ook 
de aanvankelijke. in „eenzame opsluiting" gemaakte ontwerpen 
zijn er natuurljjk by. — Jammer, dat het werk vuu den premie-
winner ontbreekt. 

In de groote zaul een tentoonstelling van dekorntieve kunst 
u i t het Kiinstiiijvcrheidmiiseuni tc Haarlem. Fr zgn belangwek
kende zaken bi j . / o o een collectie sloten en sleutels i v o o r een 
deel eigendom v a u den architect J. A. FreJeriks te Middelburgi 
— een ieerrgke »erzaitieliug, die ons vanzelf de vraag deed stel
len — v r a a g welke ontkennend beantwoord moest — wat onze 
Academie aau zulke werkstukken bezat. De academie hee.t lnjna 
niets dan platen; elk begin van een museum outbreekt naar. Eu 
hoe betrekkelgk gemakkelijk ziju toch juist voorwerpen als zulke 
sloten on g r e n d e l i te verzamelen! Eu — hoe dubbel L i i t t i g is 
zoo'n collectie, iu dezen tijd nu alles bankwerker worden wil, 

t s m i d h V t t k niemand meer aan schijnt te lokken: ' t v a k , waariu 
eenmaal ons laud zooveel goeds gat. 

Er zgn bier verder o. a. nog stootplaten vuu Japansche zwaar
den, geciseleerd yzer, met goud ingelegd. En e e u knap stukje 
smeedwerk van d e u welbekenden Vau Vuuren te Amsterdam. 

Aau den wand enkele mooie kleeden: van Morris, vau deu 
/weed Arild Madoen, cn ook van Duco erop. 

Dan vele galvandplastische reproducties v a u drijfwerk, een lange 
reeks prachtige plateu van voorwerpen uit liet Louvre, e u bont
werk n a a r e e u nieuwe bcismethodc vuu Buyteu & Zoou te Ous-
seldorp. 

In Uet achtergedeelte der zaal een verzameling werkstukken 
uit dc school te Haarlem, vur/ameiing te l'args bekrouud, waar
omtrent in bet goaig nummer van dit blad ecu bericht voorkomt. 

HAARLEH. In bet kerkelyk kunstatelier der firma Jansen >\' Co. 
aldaar zgn tentoongesteld eenige werkstiitckcu voor twee Katho
lieke kerken hier-te-lande. 

Voor het hoofdaltaar der kerk van het Heilig Hart te Tilburg 
een fraai bewerkte tabernakel van verguld Sopsr. In bet middel
stuk (met eeu achtergrond van email, etn oppervlakte zóó groot 
als hier te lande nog niet ts vervaardigd) is een voorstelling aan
gebracht van Christus met Maria Magdelena, fraai geproportio
neerde, gcheci gedreven beelden, iu de smaakvol geornamen
teerde omlijsting ziet men de vier Evangelisten. 

Hij dit stuk behooren twee engelen, ter hoogte van U meter, 
van verguld brons. 

Voorts ecu iu zilver gedreven missaal (een boek, dat bij de 
H. Mis gebruikt wordt), bestemd voor de Katholieke kerk te 
Zoeterwoude. 

Van ongemeen kunstvaardige hand getuigt het inderdaad ge
acheveerde drijfwerk van de hoofdgroepen aan de voorzijde: 
Christus, Johannes. Maria en Magdalena. De figuren zijn met 
zoo groote fijnheid bewerkt, dat bezichtiging met eeu vergroot
glas de moeite loont. 

In den smaakvol gefigureerden rand ziet men St. Leonardus, 
St. Ludovicus, St. Jerou en St. Willebrordus. Aan boven- cn 
onderzijde zgn in banderolles Latgnscke spreuken gegraveerd. 

De achterzijde is iu gelgken geest bewerkt; daar ziet men 
verder Abel, Noacb, Zacharias en Aüron. 

Op deu rug van het missaal ziet men de figuur van Johannes 
den Dooper, 'den patroon der R.-K. kerk van Zoeterwoude. 

i 

P E R S O N A L I A . 
— Hij den Waterstaat in Nederl.-Indië is: 
overgeplaatst naar de residentie Batavia, de opzichter le 

kl. K. A. Berkhemer; naar de residentie Lampoogsche districten, 
de opzichter le kl. P. J . van dnr Ham; 

toegevoegd aan den chef der tweede waterstaats-afdeeling 
voor de irrigatie-opnemingen in de residentiën Tegal en Pekalongan, 
de opzichter der le kl. Ch. E Versteegh; 

benoemd tot tijdelijk opziener bjj de exploitatie van hot 
Ombiliëo-kolenveld A. Tomsehik, E. Wilkner eu W. Lengerling; 
tot ingenieur Se kl. bij het mijnwezen P. J. Jansen, daartoe ge
steld ter beschikking van den gouvernenr-generaal. 
_ — Hij dc Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
is, ingaande 1 Januari a. s, benoemd tot adjunct-ingenieur le 
klasse P. Van Ysendgk, thans adjunct-ingenieur 2e klasse en als 
aspirant-adjunct-ingenienr J. J . Vermeulen en tot ingenieurs in 
algemeenen dionst, tevens ingenieurs eener centrale werkplaats, 
de heeren H. M. W. W. Staring en F. A. Bertrand, ingenieur-
chefs der centrale werkplaatsen te Tilburg en Utrecht. 

— De Minister van Waterstaat heeft benoemd tot buitengewoon 
opzichter hij het verbreoden en verdiepen van het groot scheep
vaartwater in het Scheur bij Maassluis met daarmede in verband 
staande werken K. Westhoeven 

— Hij kon. besluit van 27 December is, met ingang van 1 
Januari 1901, bij het Departement van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid benoemd tot referendaris F. Doffegnies, ingenieur van 
den Rijkswaterstaat der 2e kl., onder verleening van eervol ont
slag uit laatstgenoemde betrekking. 

— Met 1 Mei worden de volgende landmeters van het kadaster 
verplaatst: Hou bon, van Assen naar 's Hertogenbosch; de Korver, 
van Amsterdam naar Assen; Smeets, van Amsterdam naar Leeu
warden: Henrard, van Leeuwarden en den Hartogh van Roermond 
naar Amsterdam, — allen voor den ambulanten dienst. 

— In de Vrijdag. 21 December jl., gehouden zitting van den 
Gemeenteraad is tot directeur van het bouwtoezicht benoemd de 
heer J. W. O Tellegen, ingenieur, directeur van publieke werken 
te Arnhem. 

— Tot directeur dor gasfabriek te Enkliuizcu is benoemd Tvmoa 
Meijer, vroeger as» -ingenieur bij dc I.C O.A tc Amsterdam. 

— Tot hoofdopzichter voor het bo iwen te Utrecht is benoemd 
de heer C De Woerdt, opzichter aldaar. 

— Pc beer O. J. Sarlomjjn, inspecteur bij de Holl. Dz. Spoor, 
is benoemd tot officier in de orde van den l.eeuw en de Zon van 
Perzië. 

— De heer W. O Moojcn, oud technisch adviseur vuu den 
Regeerings-comiuissaris iu de Zuid-Afrikaansche Republiek, laat
stelijk administrateur van eeu ambulance, is benoemd tot i'ganieur 
bij-de Deli-Spoorwegmaatschappij. 

VACANTE BETREKKINOEN. 
— Bouwkundig opzichter voor een be'angrgk bouwwerk 

tegen Mei of vioeger. Brieven met mededeeling van uitgevoerde 
werken, verlangd s a l a r i s en information onder n". 11157, franco 
bureau van hot Algem. Nederl. Adr.-blad, 's-Gravenhage. 

— Bouwkundig teekonaar te Enschede. Br. motto Z, 
aan het bureau van het Nieuws- en Advert.-blad voor Twente te 
Enschede. 

— Bouwkundig opzichter, goed practisch ontw., boven 
25 jaar eu bekend met kerkenbouw. Adres Jac. van Gils, archi
tect, kantoor lindaan, Rotterdam. 

— O n d e r w i j z e r voor vakteek cn o n d e r w y s aan 
Machine-bankwerkers en smeden tegen 1 April 1901, aan de 
Ambachtsschool te Winschoten. 

Aanmelding voor 15 Januari bij den Directeur. 
— Twee zeer bekwame bouwkundige teekenaars 

voor een werk van langen duur. Adres architect A. Chambon, 
Rne de Livourne 160, Brussel. (Zie advert, in dit ito.) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden, ten gerieve van 

heeren geabonneerden, tweemaal per ;aar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belas? zich met dn toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Een jongmensch 21 jaar, de ambachtsschool doorloopen 
hebbende en als timmerman en opzichter werkzaam geweest, 
zag zich gaarne geplaatst als opzichter-teekenaar. Loon I- f 60 
's maands. Brieven franco onder letter V N L , aan het bureau 
dezer courant (2) 

— Een gediplom. opzichter-teekenaar, zoekt, wegens spoedige 
afloop zgner werkzaamheden, plaatsing als „opzichter-uitvoerder'. 
Brieven franco, letter S, Bureau dezer Courant. (2) 

Een jongmenseh van onbespr. gedrag, 20 jaar, diploma Amb.-
school on B.-A.scbuol, thans ongeveer 2 jaar als timmerman 
werkz , zag zich gaarne gepl. in een betrekking om zich verder 
te bekwamen. Adres letter B. G.b ureau dezes. (1) 

Ter d rakker ij dor Vennootschap „Het Vaderland". 
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