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Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 
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Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 
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Opgaven van Advertent iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer 
uiterlijk des Vrijdags vootmiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending 
Pet expresse aan: 

de Administratie van „De Opmetket" ter drukkerij vau „Het Vaderfand", Parkstraat's Gravenhage. 

B I J I > E X J * T ± " \ K J B l > l f l 1 9 0 4 . 

Het is eergisteren de acht-en-dertigste maal geweest, dat „De Opmerker" de jaarwisseling heelt medege 
maakt. 

Wederom is naar oud gebruik door velen de laatste klokslag van het oude jaar afgewacht, de glazen 
hebben geklonken en de gebruikelijke heilwensclien zijn over en weder gewisseld. 

Wel /.egt Nurks, dat hij zich met zulke afgezaagde gebruiken niet ophoudt ; hij heeft daar geen t i jd 
voor, zijn /.aken nemen liem te veel in beslag en met de zaken ging het in den laatsten ti jd zoo slecht, dat 
liet dom en zelfs onredelijk zou zijn, je nog illusies voor de toekomst temaken. Het is immers een 
l>eroerde boel en het / a l wel een beroerde boel blijven. In jullie vak immers ook, zoo gaat hij voort, is 
het klagen, steen en been. De bouwmeesters klagen dat hun werk niet gewaardeerd en slecht betaald 
wordt, dat Jan en Al leman den architect speelt ; de ingenieurs klagen, dat er veel te veel van hun soort ge
produceerd wordt en zij zich ook al met werk, ver beneden hun waardigheid moeten be/.ighouuen ; de op 
zichters en teekenaars klagen over de wisselvalligheid en willekeur .waaraan zij blootstaan ; de aannemers 
klagen, dat het hoe langer hoe moeilijker wordt wat te verdienen en elk jaar nieuwe plagen, zooals b. v. 
de ongevallenwet, over hen worden losgelaten ; de ambachtslieden klagen en mopperen, als zij het werk 
niet geregeld kunnen krijgen, volgens de opvatting hunner leiders, omtrent een menschwaardig bestaan 
en de krullejongens vinden het schoonmaken van keet of timmerwinkel ook al niet erg in overeenstem 
u n g daarmede. 

Neen in jelui bouwvak of bouwkunst, dit 
de rest. 

In plaats van elkaar te helpen en, waar 
elkaar atkainmen, elkaar vliegen afvangen 

laatste liever misschien, is het een misse boel, net als 111 

iet pas heeft, eens in de hoogte te steken, doen jelui niets dan 
In al jelui genootschappen en vereenigingen is het een dooie 

boel. Z i j hebben allemaal een"hecl mooT doel, i n mooi Hol landsch genoemd 111 artikel I van de statuten en 
ze trachten dat doel te liereiken, zooals artikel II zegt, door het houden van vergaderingen. 

N u vraag ik, wie heeft ooit beleefd, dat men iets bereikt heeft door het houden van v e r g a d e r i n 
g e n . Men gaapt al als men er aan denkt. 

A l s men een doel hereiken wi l , dan moet een flinke kerel, hoogstens moeten twee of drie hun schouders 



ouder den wagen zetten. A l s er meer zijn loopen zij eikaar maar in den weg, ze laten liet op elkaar aanko
men en niemand voert iets uit. 

E n jelui vakbladen, dat is o o k wat moois. De redacteurs zitten wekelijks niet de handen in liet haar, 
hoe ze den kost voor liun lezers gaar zullen krijgen. Daarin kunt ge dan lezen, wat er al voor belangrijks op 
al die vergaderingen verhandeld wordt. N u dat is natuurlijk in al die vakbladen, want er zijn er veel te 
veel, allemaal hetzelfde, dat kun je ten minste geregeld overslaan, maar gekker is het, dat er uitgevers 
zijn, die zoon stuk of vier van die vakbladen onder verschillende hoofden de wereld inzenden met ecu 
inhoud, die voor het grootste gedeelte letterlijk hetzelfde is, hetzelfde stelsel, dezelfde prentjes, dat is 
toch wel wat te gek en dat een van jelui oudste en voornaamste genootschappen gedoogt, dat zijn orgaan op 
die manier geëxploi teerd wordt, is mij een raadsel. 

Jelui, met je oude „Opmerker" geeft dan ten minste nog meest oorspronkelijke artikelen, al heb ik op 
jelui blad ook wel wat te zeggen. Jelui geeft veel te weinig prenten en. soms artikelen, die nu een veel te ge
leerd en dan weer veel te weinig geleerd zijn en dan : jelui bent echte windwijzers, echte kameleons 

N a m Nurks, nu kom je onze eer te na, en zouden we met V a n Lennep moeten uitroepen: ,,Meneer V l e 
derbus. je wordt persoonlijk!" Een beetje overdrijving kunnen wij nog wel zetten, maar wat je daarop 't 
laatst gezegd hebt is niet waar en je zoudt dat ook wel inzien, als je de „Opmerker" a l t i jd goed gelezen 
hadt. 

Neen wij hebben gelukkig nog een anderen kijk op de dingen en met jou redeneering komt men zeker 
niet verder. 

Ga liever maar weer aan je zaken en laat ons en ons vak met rust, daar heb ge toch geen verstand van. 
W i j hebben weer een jaar van ernstigen arbeid voor de borst, maar willen t o c h vooral eenige ocgen-

blikken wijden aan de beschouwing van het verledene en wel van: 

D E N K D K R L A i N D S C . H K B O l W K l N S T IN 1903. 

De dagbladen hebben de gewoonte, bij de wisseling 
des jaars een blik achteruit te werpen, en het wel of 
wee, ons vaderland in het afgeloopen tijdperk over
komen, te gedenken. In de overzichten, bij zulk m i e 
gelegenheid geschreven, wordt de bouwkunst niet 
vermeld. Het is al in<x>i, als een paar overleden bouw
meesters op de gebruikelijke lijsten uer dooden een 
plaats vinden. Daarom is het zeker niet overbodig, 
wanneer wij de lotgevallen onzer architectuur nagaan. 

Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat door 
pessimisten het te niet gaan der Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst werd voorspeld. Men wees 
dan op zooveel andere Maatschappijen, die d m strijd 
om het besta;ui niet hadden kunnen volhouden. 

In het bijzonder het gebeurde in zake de Grafe 
lijke Zalen te 'sGravenhage, toen de Maatschappij 
een overwinning op de heeren De Stuers en Cuypers 
behaalde, gaf stof tot sombere voorspellingen. Dr. 
Cuypers en zijn aanhang verlieten de Maatschappij, 
en alles werd in het werk gesteld, om haar levens
draad a I te snijden. 

Doch onder het bewmd van den z o o sympathieken 
Abraham Sa lm is de Maatschappij niet slechts be 
houden gebleven, in menig opzicht ging zij zelfs 
vooruit.Niet nicer werd getracht door uiterlijk ver 
toon de inwendige leegte te verbergen. . \an de uitga
ven der Maatschappij werd de grootste zorg hestecd, 
en o o k dit jaar sloot de beschrijving der oude huizen 
te l'trecht zich op waardige wijze bij de inonografién, 
vroeger verschenen, aan. 

Gaal het der Maatschappij dus wel, van hen, die zij 
in 1896 bestreed, zou het moeilijk zijn, dezelfde ge. 
tuigenis te geven. 

Schijnbaar verkeeren de officieele kunstrichting en 
hare aanhangers in de heste omstandigheden. Was 
ook al sinds eenigen tijd hel Genootschap Architec
tura et Amici t ia niet een hunner bolwerken meer, zij 
zagen ecu nieuwe richting in de houwkunst veldwin-
nen, wier belijders, schoon zij geen neiging toonden 
om zich 111 het officieel gareel te laten spannen, toch. 
als er gelegenheid was, het aan diepe buigingen niet 
iieten ontbreken. E n daarenboven is natuurlijk de 
tegenwoordige politieke constellatie der officieele 
kunst in menig opzicht bevorderlijk. 

Maar andere tijden hebben andere idealen, daar
aan is nu eenmaal niets te veranderen. E n het rationa
lisme van Viollet-le Due is niet meer het ideaal van 

het thans levend geslacht. Alljerdingk Tl i i jn i , die zoo 
tegen „plaes teraars" ijverde, moet zich in zijn grai 
hebben omgekeerd, toen zijn neef Joseph Cuypers dit 
jaar een gepleisterde gevel aan den Nieuwendijk le 
Amsterdam heefi gemaakt. 

Nauwelijks is de tegenstand, waarlegen Cuypers en 
De Stuers zoo lang hadden te worstelen, gebroken, 
nauwelijks j s liet Rijksmuseum als een werk van 
waarde erkend, ot een nieuwe leer wordt reeds ver
kondigd en vindt aanstonds tal van aanhangers. 

D i t aantal is toegenomen, sinds de profeet van het 
nieuwe geloof zijn lielijdems deed in het dit jaar ge
opende Beursgebouw te Amsterdam. 

Dit bouwwerk, dat reeds, eer er nog een begin 
mede gemaakt werd, de gemoederen zoo m lievve.ging 
bracht is, toen hei gereed was, zeer uiteenloopend be
oordeeld. 1), bezwaren van practischen aard, die zich 
voordeden als scheuren, slechte ventilatie en wat dies 
meer / i j , ontstemden de gebruikers. Doch waar het 
ons slechts te doen is om de Beurs als kunstwerk, 
kunnen wij de practische zijde van de zaak laten rus 
ten. Slechts hierop zij in liet voorbijgaan gewezen, 
dat in de laatste jaren de eigenlijke vakkennis der 
architecten, bij een vorig geslacht nog zoo algemeen, 
schijnt te verminderen. 

Is e r d o o r theorie wel een nieuwe kunst te bereiken? 
Ziedaar een vraag, die wel eens gesteld mag worden, 
nu hel theoretiseeren over Ixuivvkiinst aan de orde van 
den dag is Theoriën omtrent kunst zijn a l t i jd opge
steld in tijden van verval. De negentiende eeuw heeft 
e e n grool getal van theoretici over bouwkunst filozo-
feerend, geteld, maar naar een bouwkunst zag zij te 
vergeefs uit. 

Eenvoud i s nu de leus. Doch men vergeet- dat een
voud wel een der elementen van het srlioone kan zijn, 
geenszins echter hel schoone zelf. Zoo is waterstof 
een element van water; /onder zuurstof 111 de juiste 
verhouding verkrijgt men echter de vloeistof niet. 

fn naam van den eenvoud halen de bouwmeesters nu 
den s tucadóor , 0111 hun gevels te laten bepleisteren, of, 
erger nog, om den beschouwer de illusie van groote 
stukken gehouwen steen te geven, schoon die er niet 
zijn, maar alles uit gebakken steen gemaakt wordt. 

Dit blijft een betreurenswaardige achteruitgang. 
Het stemt tot nadenken, dat niet alleen het Portland 
cement, maar ook andere surrogaten weereen rol «aan 
spelen. 

Men is aan de nieuwe leus gekomen door het be
st udeeren der gebouwen, die tegenwoordig in Noord-
Amerika worden opgericht. De eenvoud dier grooic 
of kleine, op de Romaansche kunst geïnspireerde 
bouwwerken wil men navolgen. Maar men vergeet, 
dat in Amerika niet de eenvoud, doch de doeltreffend
heid alles beheerscht. Komen daar zonderlinge vor
men voor den dag, dan zijn die niet gewild, doch bet 
natuurlijk gevolg van de eischen, door de doeltref
fendheid gesteld. 

Wanneer het streven der rationalisten niet met zoo-
voel succes bekroond is, als werd verwacht, dan komt 
dit daardoor, dat wel naar de eischen der waarheid, 
doch niet naar die der doeltreffendheid gevraagd 
werd bij het maken der ontwerpen. Vandaar de tal-
loo/.e klachten, die over de Rijksgebouwen der laatste 
twintig, dertig jaren vernomen worden. Is liet, als 
voorbeeld', nog noodig, aan het Rijksmuseum te her
inneren.' liet afgeloopen jaar heeft de verbetering, 
voor een gedeelte van het. tentoongestelde, nog niet 
gebracht, maar de Tweede Kamer heeft er althans 
/ 30.OOO voor toegestaan. 

De Kamer heeft aan de zaak geen woord gewijd. 
De geheele post voor „Kunsten en Wetenschappen" 

1100 eens tot opmerkingen aanleidin s 
I i c e r 
v e r -

die anders 
gaf- is zonder stemming goedgekeurd. Ja zelfs de 
De Stuers, d o o r de jicht gekweld, was niet eens 
schenen, toen de post behandeld zou worden. 

Het staal wel vast. dat het niet gebrek aan W a n g 
stelling, maar gebrek aan t i jd was, d ; e tot dit onver 
wachte zwijgen leidde, dat daarom niet minder merk 
waardig is. 

Men herinnert zich, hoe de lieer De Stuers tol het. 
laatst toe de onschendbaarheid van het Rijksmuseum 
heelt verdedigd. Hel moe) hard voor hem wezen, dat 
hij den strijd voor het ongerept behoud van het monu
ment, door zijn ijverig werken tot stand gekomen, 
verloor. En, al heefi Dr. Cuypers, 0111 erger te verhin
deren, zeil op zich genomen, zijn geesteskind te 
opereeren wegens een kwaal, wier ernst hem mei ge
bleken is, het zal hem bij de operatie, ook al mocht 
zij naar het oordeel der talrijke mede in consult ge-
roepenen slagen- toch wonderlijk te moede z i jn 

De eisch, dat een gebouw doeltreffend zal zijn, is 
echt modem. De tijden zijn voorbij dat men, als 
slechts het uitwendige der gebouwen voldeed, met liet 
inwendige genoegen nam. al was het ook nog 
zoo ongeschikt. Deze behoefte aan het practisch 
bruikbare, die de _'oste eeuw kenmerkt, zou den 
bouwkundige ingenieurs een goede kans geven, als 
die werkelijk de mannen waren, die zij behoorden ie 
zijn, practisch, handig, op de hoogte van hun tijd. 
Doch, en dit is een geluk voor onze architecten, zulke 
bouwkundige ingenieurs bestaan hier te lande niet, 
daar de Polytechnische School, gebonden door ver
ouderde regelingen- ze met den besten wil niet kan 
vormen. Wie nog gehoopt mochten hebben, dat de 
door de tegenwoordige regeering voorgestelde nieuwe 
regeling veel verbetering brengen zou, zullen dooi
de beschouwingen, die deskundigen daaromtrent in 
het afgeloopen jaar ten beste gaven, wel ontgoocheld 
zijn. 

Dubbel jammer mag dit boeten in een ti jd a l s de 
onze. die, de eerlijkheid gebiedt d i t te erkennen, 
vooral aan liet goedkoope, eenvoudige, practische 
waarde hecht. De ingenieur slechts voor wat noodig 
is te zorgen hebbend, behoeft zich om versiering noch 

verlangt bekommeren. Schoonheid verhoudingen te 
men van hem niet. 

Gel i jk reeds geruinien ti jd, hebben ook in 1903 vele 
architecten zich met wat men kunstnijverheid pleegt te 

noemen bemoeid. Gaf het succes, in 1902 door de Ne
derlandsche ambachtskunst behaald, grond, om haar 
een groeten bloei te voorspellen, voor zooveel bel 
commercieel gedeelte betreft is die verwachting niet 
uitgekomen. Het ligt niel op onzen weg, de oorzaken 
na te speuren, die tot het te gronde gaan van de voor
naamste werkplaatsen 111 liet afgeloopen jaar heblxm 
geleid. .Aan lofprijzingen-, laat ons maar zeggen aan 
reclame, heeft het zeker niet ontbroken. In dag- en 
weekbladen werd als om strijd de voortreffelijkheid 
onzer ambachtskunstenaars betoogd. Doch het schijnt, 
dat wij toch niet de dageraad van een nieuwe kunst 
aanschouwen, maar een stroovuur ons 111 de oogen 
flikkert- dat, door hei aanhoudend blazen wel helder 
vlamt, ofschoon het na een korte wij l zal uitgebrand 
zijn. V a n die vuurtjes zijn er 111 den laatsten t i jd ge
noeg ontstoken. 

Het jaar [903 heeft de Beurs, die te Amsterdam 
aan den Dam stond, zien verdwijnen. Slechts acht-en-
vi j f t ig jaar bleef hel gebouw 111 wezen. Welk een les 
voor het tegenwoordig geslacht ! Want in 1845 i s 
Zoekers schepping niet minder geprezen, dan die van 
Berlage thans, al heeft het o o k toen, gelijk nu. mei 
aan felle bestrijding ontbroken. 

De vraag of, en z o o ja wat ter plaatse der vroegere 
P,eurs gebouwd zal worden, bracht heel wat pennen 
in beweging. A l s het jaar 1004 de oplossing dier vraag 
mocht brengen, dan hopen wij', dat hel een gelukkige 
oplossing moge zijn. 

Over het algemeen hebben de beoefenaars van het 
bouwvak 111 1 9 0 3 niet te klagen gehad De groote ver 
liezen, die Nederland door zijn Anierikaansche spe-. 
culatie leed, kwamen te laat 111 liet jaar- om nog veel 
invloed te kunnen uitoefenen. Voor de toekomst even
wel doen zij vermindering van werk verwachten. 
Slechts die architecten, welke, en hun aantal is niet 
gering, o o k de speculatie in bouwterrein als tot hun 
vak behoorend beschouwden, hebben kwade dagen 
doorleefd. Het, gelukkig zeldzame geval deed zich 
zelfs voor, dat een architect zich genoopt zag, zijn be 
talingen te staken. Is o o k al de architect-speculant een 
figuur, die. reeds een vroeger geslacht in zijn midden 
zag, toch valt het niet te lcochenen.dat hij pas 111 den 
laatsten tijd weer op den voorgrond is gekomen. O f 
de bouwkunst wel reden heeft, zich daarover le ver
heugen, wagen wij te betwijfelen. 

Het moge dan waar zijn. dat de kunstenaar, die zich 
verre van al wat commercieel is. houdt, geen schatten 
vergaart, als hij eerlijk tracht- slechts zijn idea.al te 
dienen, verschaft dit hem een voldoening, die al hei 
goud. dat de wereld biedt, niet geven kan. Daarom 
verdient alles, wat bij de beoefenaars der architectuur 
het besef kan wekken dal zij kunstenaars zijn, onze 
waardeering. Uit dit oogpunt beschouwd heeft zelfs 
de prijskamp 111 de Schoone Bouwkunst, dit jaar door 
de Ri jks Academie van Bv ldende Kunst uitgeschre
ven, ofschoon /onder succes, zijn waarde. Anders in
gericht, kon zulk een wedstrijd ongetwijfeld veel 
tot verhef fins' onzer bouwkunst 

Want, I 
middelde 
het overigens moge bezitten, loont weinig verhel l ing 
, , f verhevens. De onaandoenlijkheid, of, wi l men 
liever- de botheid is er een te sterk sprekende eigen
schap van. E n z o o komt het, dal de Nederlandsche 
architect 111 zijn kunst meestal slechts een middel van 
bestaan ziel. A l l e r l e i vraagstukken van meer idealen 
aard, die in het buitenland de gemoederen in liewe-
ging brengen, vinden bier ter nauwernood eenige aan
dacht. 

In verband met deze Nederlandsche eigcnaardig-

fing onzer bouwkunst bijdragen, 
aat ons het maar eerlijk erkennen, het ge-
karakter der Nederlanders, welke deugden 



heid staat zeker ook de geringe bloei van ons ver-
eenigingsleven. De bestuurders onzer bouwkundige 
lichamen mogen zich afsloven zoo veel zij willen, zij 
mogen belangrijke onderwerpen aan de orde stellen, 
zij mogen de bekwaamste sprekers uitnoodigen, meer 
dan een paar dozijn belangstellenden krijgen zij niet 
bij elkander. 

Belangrijke vraagstukken kwamen in 11)03 a a n de 
orde. W i j nonnen slechts de reorganisatie der Poly
technische School, de regeling van het Middelbaar 
Technisch Onderwijs, de Arbeidswet, alles zaken, 

die de waarschuwing 111 hel „ tua res agitur" uitgespro 
ken, o o k voor de Nederlandsche bouwkunst niet over-
bodig deden zijn. 

Doch in 1903 deden de Nederlandsche architecten, 
o f het Delftsche onderwijs noch het Middelbaar Po
lytechnisch Onderwijs hen aangaat- of zij bij het 
Voorontwerp der Arbeidswet gansch niet betrokken 
waren. 

Toch hebben, 0111 maar iets te noemen, de beoefe
naars der bouwkunst bij eene goede regeling van het 
leerlingstelsel zoo groot en overwegend belang, dat 
men een andere houding had mogen verwachten. Mei 
is echter een groote zeldzaamheid, dat architecten van 
naam hun meening zeggen. Doen zij liet een enkele 
keer, dan is het bij voorkeur over esthetische vraag 
stukken. Zoo gaf de maaltijd, dit voorjaar den 
architect Berlage door zijn vereerders aangeboden, 
l)r. Cuypers gelegenheid, den Ixnirsbouwmeoster zijn 
oordeel te zeggen ; doch later werd dat oerdeel met 
zooveel voorbehoud door den spreker in een couranten
artikel herhaald, dat van de eerstgehoorde lofspraak 
met veel meer overbleef. 

De gereserveerde houding, die onze architecten in 
den regel aannemen; is in een klein land als het onze 
wel verklaarbaar. Want men heeft elkander dikwij ls 
noodig, en daarom blijft het niet zonder gevaar, kleur 
te bekennen. Dit mag, wat persoonlijke vragen be
treft, waar zijn, het verklaart evenwel niet het zwijgen, 
als vragen van algemeen belang a a n de orde zijn. 
E n daar onder vallen die, welke wij hierboven op 
somden, toch zeker wel te rangschikken. 

V a n opgewekt leven in de bouwkunst kan hier te 
lande dan ook geen sprake zijn. Zoowel de omstandig 
heden ;ils de aard van ons volk beletten dit. Hiermede 
word', met bedoeld, dat onze houwkunst achterlijk 
zou zijn. Van achterlijkheid, zooals die een vijf-en-
twintig jaar geleden zoo duideli jk merkbaar was, is 
nu niets meer waar te nemen. De. nieuwste snufjes 
uit het buitenland vinden hier aansti mis toepassing. 
O f dit als een voordeel, dan wel als een nadeel moet 
worden beschouwd, laten wij 111 hel midden. 

Dat het jaar 1904 moge brengen, wat ieder verwacht, 
wij Impen het gaarne voor allen. Misschien levert de 
prijsvraag voor den Tempel des Vredes wel verras
singen op, en verschaft zij ons een ontwerp, waarin 
de stijl der juste eeuw zich openbaart, die stijl, waar 
naar wij nu reeds zon lang gesmacht hebben. 

Doch, o o k al mocht dit zoo niet zijn, en al zou de 
nieuwe stijl zich nog niet vertoonen, wij spreken den 
wensch uit, dat bij deze gelegenheid rle Nederlandsche 
bouwkunst een goed figuur zal maken, en, kan het zijn-
dal een onzer landgenooten den 'Tempel des Vredes 
nio-'e tot stand brengen. 

P R I J S V R A G E N . 

H O I W K l ' X S T E N V R I E N D S C H A P T E 
R O T T E R D A M . 

Donr de jury, voor de door de Vereeniging Bouw 
kunst en Vriendschap 111 dit jaar uitgeschreven prijs

vragen, bestaande uit de Heeren Prof. Ilenri Evers te 
Delft, II. J. Walenkamp, W. Kromhout Cz., architec
ten te Amsterdam, A . E e Comte, hoofdleeraar aan de 
Academie, en P. A . Weeldenburg .architect te Rotter
dam- zijn de navolgende prijzen toegekend: 

ie. voor het ontwerp van een gebouw voor een ge-
zondheidskolonie, den eersten prijs bestaande uit de-
zilveren medal je met getuigschrift der Vereeniging" 
benevens /' 50 aan het ontwerp „Sani tas" , inzender de 
Heer I. M . v. d. Mey, architect té Amsterdam, den 
tweeden prijs , bestaande uit de bronzen inedailje met 
getuigschrift der Vereeniging benevens ƒ 2 5 aan het 
ontwerp motto „Debora", inzender de Heer J . Stui-
vinga te Rotterdam, den derden prijs, bestaande uit 
het getuigsclhrift der Vereeniging aan het ont
werp motto „Kirtderheim", inzender de TIeer R. 
|. Hoogeveen te Rotterdam en een buitengewone bron
zen medal je aan liet ontwerp motto Cirkel (getee-
kend) inzender de Heer I. Connirk Westenberg te 
Antwerpen. 

2e. voor het ontwerp van een traphal in een heeren
huis. De helft der te samengevoegde eerste en tweede 
prijzen, al /00 / 30 benevens het getuigschrift aan 
elk der beide ontwerpen motto's „IJ t II" en „Escalier", 
inzenders respectievelijk de Heeren J. C. Bakker te 
Schevèningen en J. l i . Smitz. Jr. te Rot terdam; 3e. 
voor het ontwerp van een Electrische trampaal den 
eersten prijs bestaande uit de bronzen niedalje niet 
getuigschrift benevens ƒ 15 aan het ontwerp: „Toos" 
inzender de Heer Corns. De draal ' , architect te Hen
gelo en den tweeden prijs bestaande uit het getuig
schrift der Vereeniging aan het motto: , Ijzer", inzen
der de Heer A . v. Baaien te Amsterdam. 

R A P P O R T V A N D E J U R Y . 

Aan het Bestuur der 
ereeni Pin i „Houwkunst en 

te Rotterdam. 
I 'riendschapn 

M ij 11c II e e r e n. 

De |urv. door l 'we Vereeniging benoemd ter be
oordeeling der prijsvragen 1 9 0 3 , heeft de eer U bei 
liet volgende als haar oordeel mede te deelen : 

l e P r ij s v r a a 
en (iezondheidskolonie, voor fc.en gebouw v< 

kinderen. 
Ingekomen 211 antwoorden. 
Algemeene bemerkingen. 
liet programma dezer prijsvraag stelt als een der 

voorname eischen: dat het gebouw eenvoudig en 
praktisch moet zijn. Is dit al een der hoofdvoorwaar
den voor elk bouwwerk 111 het algemeen, voorzeker i> 
het, dal dit in de allereerste plaats geldt voor een 
dusdanig gebouw, als waarvoor hier het ontwerp ge
vraagd werd ; de financieele middelen toch, tot heden 
voor dergelijke doeleinden beschikbaar, zijn uiterst 
beperkt. 

Was dit dus een der voorname punten, waarop bij 
de beoordeeling der ingezonden ontwerpen diende te 
worden gelet, als verdere voorname eisch behoorde te 
worden gesteld: dat het gebouw vóór alles een aan
genaam karakter drage ; het dient er vriendelijk en 
aantrekkelijk uit te zien. een vroolijk tehuis te zijn 
voor de stadskinderen die hier gedurende eenige we
ken lucht, licht en zonneschijn komen zoeken. 

X u moet al dadelijk worden opgemerkt, dat vele 
der _'(> ingekomen antwoorden, in lievredigende mate 
aan deze algemeene voorwaarden voldoen. In aanmer
king genomen1* dat deze prijsvragen hoofdzakelijk 

tot studie dienen voor onze aankomende bouwkunste
naars, mag worden gezegd, dat deze Prijsvraag als 
goed geslaagd kan aangemerkt worden. Wel geeft 
geen der ingezonden ontwerpen blijk van groote 
oorspronkelijkheid 01 van nieuwe inzichten in de tot 
beden geldende opvattingen omtrent architectuur, 
serieus werk werd echter door velen geleverd ; er zijn 
vooral als teekenvverk zeer geslaagde werken bij, zoo
dat ook dit weer getuigenis geeft van den vooruitgang, 
althans op dit gebied, gedurende de laatste jaren. 

Di t releveerende, schijnt het echter noodzakelijk op 
iets gevaarlijks te wijzen, en wel d i t : dat hei uit vele 
dezer ontwerpen blijkt, dat er verscheidene zijn onder 
de onvver|>ers, die meer t i jd besteden aan het opwer 
ken en het fraaie voorkomen van het teekenvverk, dan 
wel aan het eigenlijke ontwerp zelf. Veel ontwerpen 
zijn slechter dan het teekenvverk doet vermoeden. Dit 
verraadt dus een gevaarlijk streven naar uiterlijken 
schijn en prentjesmakerij, dat, hoewel op zich zeil 
zeer goed en aardig, zonder „fond" natuurlijk verwer
pelijk is ; en het schijnt daarom niet overbodig exen 
de aandacht er op te vestigen, hetgeen van algemeene 
bekendheid i s : het is om het gebouw zelf te doen- en 
niet 0111 de aardige afbeelding er v an. 

Het soort van aesthetisch bedrog als hier bedoeld 
(hoofdzakelijk door de Engelschen in de wereld ge 
propageerd in hun snoeperige cottage afbeeldingen, 
die in werkelijkheid zeer vaak tegenvallen), dient 
door serieuse beoefenaars van bouwkunst te worden 
v ermeden. 

Alvorens nu over te gaan tol de bespreking der ont 
werpen, afzonderlijk, nog een enkele opmerking in 
het algemeen over het gebruik dat van veranda's is 
gemaakt. 

Het programma eischt n.in zeer terecht ruime 
veranda's. Deze zijn echter in vele der ontwerpen meer 
om het aesthetisch effect gemaakt, dan wel 0111 het 
practisch nut er van D i t blijkt uit ue plaats ing: dik 
wijls toch zijn zij aangebracht, waar zij geen direct 
practisch nut hebben, en ontbreken zij op plaatsen 
waar zij op de eerste plaats noodig zouden zijn ge
weest. Zoo zijn zij bij de meeste ontwerpen meer op 
den beganen grond dan op de verdiepingen gelegen. 
Toch waren zij op de verdieping bij de slaapzalen 
vóór alles noodzakelijk geweest ; en dit, niet mtsIui 
tend voor de ruime luchtverversching 111 deze lokalen, 
hot vriendelijk uitzicht m den morgen en voor brand 
gevaar, doch tevens ook, omdat de bedden der kinde 
ren daarop geschoven moeten kunnen worden 0111 te 
ververschen en te luchten, telkens wanneer dat noodig 
is, bijv. bij iedere nieuwe' komst. 

Het is onbegrijpelijk, hoe sommigen zich door de 
zucht naar afwisseling parten hebben laten spelen en 
de veranda's schuin afgedekt hebben, terwijl het toch 
voor de hand ligt, deze horizontaal af te dekken-
waardoor op de verdieping eene gereede gelegenheid 
tot het aanbrengen van baleons zou ontstaan. 

Gaan we nu over tol nadere, beschouwing der ont 
werpen afzonderlijk, dan dienen, volgens het oordeel 
der Jury, als minst geslaagde de volgende te worden 
genoemd: 

Motto ,J,. e. B.". Onregelmatig, verbrokkeld plan. 
De hal te groot ten opzichte van het overig deel der 
ruimte. De architectuur maakt een gewonen, niet aan 
trekkelijken indruk 

V a n dit ontwerp kan worden gezegd, dat de maker 
er van zich dooreen verkeerde zucht naar afwisseling 
heeft laten leiden. Men zou zoo zeggen : w aar eerder 
dan hier bij deze prijsvraag (waar men, om 't /oo eens 
uit te drukken, de geheele ruimte tot zijn dispositie 
heeft) waar eerder dan hier, moet men er naar streven 

tot het.verkrijgen van een mooi regelmatig en natuur
li jk plan? 

Doch men ziet, hoe slechte voorbeelden siedit 
doen volgen. Waar worden in de architectuur vaak 
grooter gezochtheden gedebiteerd- dan juist daar waar 
men de ruimte tot zijn dispositie heeft 2 

Motto „Ceres", Plan regelmatig, maar te uitgebreid 
voor het doel en onpractisch van indeeling. Architec-
t uur zwak. 

Motto „Drie sliepen dooreen" (geteekend). P lan 
eenvoudig, doch. 111 tegenstelling met het vorige, te 
klein. Architectuur eveneens zwak, teekenvverk onbe 
schaafd en te gezocht. 

Motto „Dordt" . Plan /.eer onpractisch: de keuken 
wordt o. a. van de eetzaal gescheiden door een groote 
binnenplaats ; oppervlak van den bouw te groot. A r 
chitectuur als de vorige ; zoowel door rangschikking 
als kleurencombinatie schijnen het twee gehouwen 
tegen elkaar, inplaats van een enkel. 

Deze vier ontwerpen schijnen de minsl geslaagde. 
V a n de verdere verdient gezegd, dat de eigenscjrappen 
zeer uiteen loopeiv Bij het eene toch is het plan, bij 
het andere de architectuur weer beter enz. Dit maakte 
het uit den aard der zaak zeer moeilijk een juiste volg
orde te bepalen. Beter werd daarom geacht, aan 
elk ontwerp afzonderlijk een woord te wijden, afge
scheiden van volgorde, om daarna de keuze te bepa
len van de volgens het oordeel der Jury beste ontwer
pen. 

Motto „ P r o g r a m m a " Plan tamelijk goed en be
knopt, architectuur echter zeer onregelmatig, mist 
samenhang of eenheid. Balkons goed aangebracht. 
Nette perspectief teekening. 

Motto „ Jong Hol land" . Plan te groot. Architectuur 
niet slecht, teekenvverk netjes. 

Motto „Strand" . Verbrokkeld plan ; architectuur 
goed. maar niet vroolijk van indruk. F l inke perspec
tief. 

„Rust Roest". Regelmatig plan, echter met gebre
ken, o. a l igging bad- en ziekenkamer. Architectuur 
goed, en geschikt voor het doel ; maakt niet den 111 
druk een partikulier landhuis te zijn zooals vele 
andere der ingezonden ontwerpen. 

.-Licht en lucht". Goed beknopt plan Architectuur 
niet slecht, doch minder dan het plan zou doen ver
moeden ; traveen-verdeeling bepaald leelijk. Nette 
perspectief. 

„Rust". Eenvoudig plan, maar niet voldoende op
gelost. Architectuur goed. echter (enigszins gezocht 
en geen type voor vacantiekolonie. Perspectief goed, 
maar somber. 

„Debora". Goed plan, begane grondplan echter 
veel minder dan de verdieping; keuken niet practisch 
gelegen ten opzichte van de eetzaal. Heeft 't gebrek dat 
boven de balkons worden gemist Goed verdeelde 
architectuur, voornamelijk voorgevel ; de achtergevel 
meer verbrokkeld. De vóórt ra vecen bepaald mooi ver 
deeld. 'Toren-oplossing sluit niet aan, vooral niet bij 
het dak. Mooie perspectief, doch eveneens iets somber. 

„Kinderheim". Plan te groot- niet oeconomisch ; de 
'i.gging der trap slecht. Architectuur degelijk ,maar 
niet schitterend; teekenvverk flink, hoewel iets grof. 

„Phi lantropie" . Keuken slecht gelegen tenopzichte 
der eetzaal ; de boven é tage het beste van 't ontwerp; 
vooral de slaapzalen met de balkons en noodtrap zijn 
goed gerangschikt. Architectuur middelmatig. 

„No time". Te groot en te onregelmatig plan ; vooral 
slaapzalen slecht, daar / i j zijn ingebouwd en uitzicht 
missen.Architectuur niet kwaad Detailleering echter 
te gezocht. 



„Santé". Beta- dan 't vorige, doch te ruim voor 't 
doel. Architectuur te w i l d en niet natuurlijk. 

,-Sanitatus ergo". P l a n niet kwaad ; boven worden 
echter de balkons gemist, - ze hadden zoo goed hier 
kunnen gemaakt worden. Architectuur evenals bet 
plan. 

„Duin". Verbrokkeld plan. Architectuur eenvoudig 
en goed. 

„Jonni", evenals het voorgaande. 
„"Weddenschap". l i veneens ; plan echter iels beter. 
„Home". Goed plan, heeft echter hetzelfde gebrek 

omtrent de keuken als vele andere. Architectuur wel 
bestudeerd , maar nog te zwak. Loehjk twee kleuren 
baksteen zooals hier toegepast, wat de ganse he een
heid verbreekt. Te zwaar karakter voor buiten. 

„Sani tas" . Verbrokkeld plan, architectuur eveneens ; 
te veel type van landhuis. 

„Sani tas *". Goede opvatting van plan, regelmatige 
rangschikking en practisch tevens, echter met enkele 
gebreken, trap o u. te klein. Architectuur goed ; van 
aangenaam aanzien. K a p echter zeer groot, daardoor 
niet oeconomisdi ; teekenwerk te vluchtig en slordig. 

„Zonneschijn". Goede, plattegrond Levendige ar 
chitectuur fl ink détail ; teekenwerk echter verder 
eveneens niet onberispelijk. 

Cirkel (geteekend) Plan te uitgebreid'en niet oeco-
nomisch, onregelmatig. Architectuur goed en eenvou 
dig. Teekenwerk mooi, vooral perspectief. Deze onl 
wer|>er geeft bli jken van veel gevoel voor atmosfeer, 
het verband van gebouw met omgeving en ongezocht 
heid in architectonische opvattingee moge hij deze 
qualiteiten verbinden met een diepgaande studie van 
inrichting en praktijk. 

„Duinroosje". Plattegrond te uitgedreven, keuken 
te ver van eetzaal, geen balkons. Architectuur goed en 
eenvoudig maar te va. „, te onduidelijk. Teekenwerk 
idem. 

„Pro juventute". M o o i beknopt plan ; alleen bouvv-
muur lx,ven tot scheiding der slaapzalen niet van uil 
den grond geprojecteerd. Het plan is beier dan de 
opstanden, want, ofschoon deze niet slecht zijn, zijn 
de raamopeningen niet z o o goed verdeeld als enkele 
andere en veel te verschillend van proportie. 

Ofschoon uit het bovenstaande overzicht blijkt, dat 
van vele der ontwerpen de kwaliteiten nagenoeg gelijk 
zijn, hetgeen voor de |urv de keus zeer moeilijk maak
te, heeft zij bij meerderheid van stemmen besloten de 
volgende orde te bepalen voor de uitgeloofde prijzen : 

iste prijs. Motto „Sani tas '*". 
2de „ ., „Debora". 
}de ,. -, „Kinderhehn". 

Verder heeft zij de eer hel Bestuur Uwer Vereeni
ging voor te stellen een bronzen medaille te willen uit 
reiken aan M o t t o Cirkel (geteekend) voor het goede 
teekenwerk. 

2 d e P r ij s v r a a g. 

Een Traphal in een Heerenhuis. 
Ingekomen 2 antwoorden. 
Motto „II. T. II". Dit ontwerp is, wat betreft zijn 

pro|K>rties, beter dan he volgende; het is echter con
structief en decoratief te weinig uitgewerkt om er zich 
een volkomen duidelijk denkbeeld over te vormen. 

Motto „Escalier". Is meer uitgewerkt dan het voor
gaande o o k is er een meer practisch gebruik gemaakt 
van de beschikbare ruimte; de vormen zijn echter 
verre van fraai- schoorsteenen te gezocht, bogen boven 
de deuren idem. De laatste hal is gebouwd van bak
steen en siersteen en zou de vraag kunnen stellen of 

dit materiaal wel f i jn genoeg is voor het doel in di t 
geval. Constructief is het zeker, maar spoedig grof. 

Met het oog op de qualiteiten in beide ontwerpen 
heeft de Jury gemeend geen eersten prijs te moeten 
toekennen, doch aan beide ontwerpen een 2den prijs. 
Z i j stelt U w Bestuur echter voor de beschikbare som
men tusschen lieide te verdeden, alzoo f 3 0 ieder. 

3 d e P i' IJ s v r a a g. 
Een electrische Trampaal. 
Ingekomen 4 antwoorden. 
A l s algemeene indruk kan van deze ontwerpen wor

den gezegd, dat zij alle (met uitzondering van motto 
„111011 Rève") te gezocht zijn. A l s men zich in een 
groote straat een rij van deze palen voorstelt, dan 
blijkt het duidelijk, dat zij niet eenvoudig genoeg ge 
noeg zijn ; veel te druk en in t o o g loopend. Wat 
meer natuurlijkheid en rust scheen hier gevvenscht. 

Motto „Toos". Paal en voet degelijk ; de vang 
armen met de gestiliseerde Brusselsche ganzen ver 
van fraai. De verdeeling der lichten is goed- evenals 
de constructie die over het geheel gem men geschikt 
is voor het doel. Haddc de ontwerper meer in zich 
zelf gezocht, dan voorbeelden na te volgen van twij
felachtige waarde, het resultaat ware ongetwijfeld 
lieter geweest. 

Motto „Ijzer". De ontwerper heeft getracht iets oor
spronkelijks te geven, is echter vervallen in gecompli
ceerdheid, vooral wat •constructie betreft. De aard 
van het materiaal komt 111 dit ontwei']) niet tot zijn 
recht. De voet is „ii jour" bewerkt, hetgeen minder ge 
schikt lijkt voor hei vuil worden en het zich ophoopen 
van stoffen onder dien voet. Goed is gele', op de func
tie van het licht ; de proporties zijn het best i n dit ont
werp, en beter dan alle andere.. 

Motto „Noch ein Mahl" . Constructief onjuist. De 
paal is niet centraal van grondvlak en plat. Di t 
schijnt gedaan voor de ruimte; het weerstandsvermo
gen tegen winddruk is daardoor echter zeer onvol 
doende geworden. De booglampen onoordeelkundig 
geconstrueerd voor het naar beneden laten- hetgeen 
een eisch is voor alle booglampen. 

De vornienspraak niet een overeenstemming mei 
het materiaal en onbegrepen. 

Motto „ M 0 1 1 Rève". Minst gezocht. De ontwerper 
heeft zich echter geen moeite gegeven iets oorspronke
li jks voort te brengen, hetgeen vooral opmerkelijk is 
bij een vraagstuk, nog zoo weinig bestudeerd als dat 
van electrische montage. De constructie van den 
voet gelijkt op steen, heeft geen ijzerkarakter. 

Ofschoon de Jury van meening is, dat geen der in 
gezonden ontwerpen een alleszins bevredigende op
lossing geeft voor het gestelde vraagstuk, besloot zij 
niettemin als aanmoediging de uitgeloofde prijzen 
toe te kennen, en wel aan Motto „Toos" den eersten, 
en aan Motto ,• Ijzer" den tweeden prijs. 

De leden der jury, 
HE N R I E V E R S . 

P. W E E L D E N B U R G . 

W. K R O M H O U T CZ. 

11. I M. W A L E N K A M P . 

Rapporteur 

De antwoorden op de prijsvragen zullen op 3, 4 en 
5 Januari a. s. te Rotterdam en op nader te bepalen 
dagen te Amsterdam, Arnhem en Groningen worden 
tentoongesteld. 

Het bestuur der Sinipangsche Sociëteit te Soerabaja 
heeft een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwei-]) 
van een Sociëteitsgebouw. 

Het programma voor deze prijsvraag, waarbij een 
terreinschets, ligt ter inzage in het bibliotheek-lokaal 
van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst-
Marnixstraat 40.? te Amsterdam en is, zoolang de 
voorraad strekt, aan het Bureau der Maatschappij op 
aanvrage verkrijgbaar. 

V a n de ontwerpers wordt ver langd: a. een situatie-
teekening van het bouwterrein op 1 a 500; b. van het 
hoofdgebouw een plattegrond op 1 a -?ix>, een teeke 
n i i ig van den voorgevel, een van een zijgevel, en twee 
doorsneden op 1 a IOO; c een plattegrond van de 
feestzaal op 1 a >tx) en een doorsnede op 1 it u x i ; d. 
een nota van toelichting, die o. a. de samenstelling 
van vloeren en plafonds moet aangeven. A l l e teeke-
ningen moeten zonder kleuren in zwarte lijnen zijn 
uitgevoerd. 

De bouwsom is vastgesteld op / So.ooo, welke som 
niet mag worden overschreden. Eenheidsprijzen van 
materialen ter plaatse zijn in het programma opge
geven. 

De antwoorden moeten vrachtvrij zijn ingeleverd 
vóór of op 1 Ju l i 1 9 0 4 bij „den Secretaris van de Sin i 
pangsche Sociëteit te Soerabaja", en zullen beoordeeld 
worden door een jury. uit drie technici bestaande, 
wier beslissing zoo spoedig mogelijk bekend gemaakt 
wordt. 

Voor de ter bekroning waardig gekeurde ontwer
pen worden uitgeloofd a ls : ie prijs ƒ 700- >e prijs 
f 350 en 3e prijs ƒ 1 50. 

l)e bekroonde ontwerpen blijven t eigendom van 
de sociëteit, de niet bekn onde worden vrachtvrij te
ruggezonden. 

H O K K B E S C H O l VYING. 

De 3 4 s t e jaargang van V a n G e n d t ' s B o u w 
k a 1 e n d e r, uitgave van L. J. V e e n te Amsterdam, 
ligt voor ons. E l k jaar een weinig dikker, kan hij 
toch nog in den zak mede, maar het zal niet lang 
duren of de „personal ia" en de annonces zullen hem 
te d ik makeii en naar de bijlage moeten verhuizen. 

Wi] wezen daar reeds vroeger op en zouden hel nog 
steeds gevvenscht achten de tegenwoordige bijlage in 
het eigenli]k zakboekje te zien opgenomen, waar zij 
o. i . eigenlijk thuis behoort. Well icht echter zijn hier 
tegen vooralsnog bezwaren van practischen aard. 

Een aanbeveling van het thans wel algemeen be
kende boekje mag wel overbodig geaclii worden. 

In den inhoud van den kalender zijn geen noemens
waardige wijzigingen aangebracht en de inhoud van 
de bijlage is geheel onveranderd gebleven. 

Wanneer wij ons een opmerking veroorloven betref
fende de personalia, dan zou het deze zijn, dat de lijst 
der gemeentelijke technische ambtenaren vollediger 
kon zijn. 

Voorts is de Spoorwegkaart er niet op verbeterd. 
D i e van vorige jaargangen, waarop de tramwegen in 
rood waren aangegeven, was daardoor duidelijker. 

Maar overigens blijft de nu vier en-dertigjarige 
aan bi l l i jke eischen voldoen en zal hij menig bouw
kundige van veel nut kunnen zijn. 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B U I T E N L A N D . 
— Men ondervindt weder moeilijkheden met den Simplontunnel. 

Aan de Noordzijde dringt zooveel water binnen, dat men niet 
verder kan en zelfs bang is voor een instorting. Men vree»t, dat 
het bouwplan gewijzigd moet worden, betgeen de voltooiing tot 
Augustus zou vertragen. 

— De weduwe van den fabrikant Ott, te Neurenberg, beeft 
aan die stad een som van 30,000 Mark geschonken voor het 
maken van een fraai bewerkte fontein. „Kunst-brunnen", geljjk 
de stad er al meer heeft. 

B I N N E N L A N D . 
's GRAVENHAGE. De lirma Bechein & Post, te Hagen in West-

falen, de 1de dezer dagen in een circulaire m de, dat hare over
eenkomst met de tinna D. S. M. Kalker. te Amsterdam, op vriend
schappelijke wijze ontbonden was en /ij de vertegenwoordiging 
voor Nederland aan de firma Jan Hamer & Co, node <e Am
sterdam, heeft overgedragen. Tevens maakte zij bij die gelegen
heid bekend, dat zij van de lirma Gebr. Poensgeo, te Dusseldorf, 
de geheele sfdeeling ,,<! ent rale Vor warming" overnam. Door 
deze combinatie is /.ij thans in staat verschillende beproefde 
systemen van verwarming, zoowel voor booge- als lagedruk-
etooiii, vvarmwator enz., met of zonder ventilatie, uit te voeren. 
De lirma Bechem & Posl is een der oudste op dit gebied en 
de Gebr. Poensgon /ajn ook bier te lande sinds jaren geen onbe
kenden. Talrijk zijn dan ook de werken in vele openbare en 
particuliere gebouwen hier te lande door beide brum's uitgevoerd 

HAARLEM. Het Museum van Kunstnijverheid albier, werd ge
durende de muand December jl door 5.*>0, en gedurende het jaar 
1908 door 3073 belangstellenden bezocht. Uit de aan het Museum 
verbonden boekerij werden in December jl. 289, en gedurende 
het afgeloopen jaar 2145 boek- en plaatwerken naar verschillende 
plaatsen in ons land verzonden 

M i 110 N. Nadat de restauratiewerken aan het slot alhier gedu
rende meer dan een jaar nagenoeg hebben stilgestaan, zullen 
deze in bet begin vau het nieuwe jaar met frisscben moed hervat 
worden. De bovenverdiepingen van don hoogen Westertoren, een 
vertrek van den Zuidertoren enz worden dan onderhanden geno
men. Is dit alles eenmaal gereed, dan is de restauratie van bet 
gebouw feitelijk afgeloopen en hlijlt er alleen nog binnenwerk, 
decoreeren van muren enz. over 

Uiterlijk zal dos binnen betrekkelijk korten tfjd het oude kasteel 
weder harmonisch in bootd en leden te voorschijn treden en een 
lust voor de oogen zijn Jammer dat dit laatste inwendig nog 
niet bet geval is, zelfs al denkt men zich de nu grauwe muren 
geheel afgewerkt Met uitzondering van de Ridderzaal, overal 
kale wander, geen meubels, geen kronen, geen tapijten of matten. 
En zelfs die beroemde Ridderzaal, bet centrum van den Muider-
kring, boe karig is zij voorzien. Wel is er een commissie geweest 
die vol goeden moed aan bet werk toog om die zaal tot een 
gedeokteeken >an Hooft en zijn vrienden te maken, doch ze wist 
geen geestdrift voor baar doel te ontvonken Dat is jammer, 
want het slot kan in- en uitwendig een levende les in de ge
schiedenis voor het volk /ijn over een interessant tijdperk. 1 Hbld.) 

DKI.KZIJI. Met de havenplanncn voor Einden is men gereed. Het 
werk zal .'! jaren duren. In 19U4 bet indijken van r.e waddeugronden, 
ter v eerszfjdeu van de buitenhaven: 111 1905 bet maken van een 
nieuwe zeesluis, voor de groots'e zeekauteelen groot genoeg; in 
1906 bet verbreeden en verd epen van de binnenhaven. 

P E R S O N A L I A . 

— By den waterstaat en 'B lands burgerlijke openbare werken 
in Xederl.-lrdië is-

benoemd tot opzichter 2e kl bij de staatsspoorwegen op Java 
II. Hall; bij den waterstaat tot opzichters 2e kl. Th C. Gewajj, 
J. Swaving en J. A den Hartog. de laatste gesteld ter beschik
king van den chef der irrigatie-afdeeling lirantas, met Krian als 
standplaats; tot opzichtera 8e kl. II. A. van Beek en E, C'. A. 
Dense ; 

tijdelijk gesteld ter beschikking van den directeur van O. 
E. en X. uls ingenieur lie kl bjj bet mijnwezen E J. van Rijcke-
vorsel: als ingenieur 8e kl. ter beschikking van den directeur der 
B. O. W, tot het bouden van toezicht bfj bet leggen van telegraaf
kabels ter verbinding van Java met Dilliton en de Westerafdeeling 
van Borneo met een zijlijn van Billiton over Banka naar de resi
dentie Palembang V. vun der Mout; 

overgeplaatst van de residentie Besoeki naar de residentie 
Eampoi gscbe districten, de o|izicbtor 8e kl. C. A. Tor.i"'; van de 
residentie Soerabaja naar de residentie Besoeki, de opzichter 2e 
kl J . D. Th. Brunet de Rochebrune; 

bepaald dat de opzichter 8e kl. W. ,1. A, Eabaar geplaatst 
wordt in de residentie Soerabaja; dat de opzichter 8e kl. J. D. 
van Wijk geplaatst bljjft in do residentie Pasoeroean; 

geplaatst bij de directie, de benoemde adspirant-ingenieur 
H. L . Enthoven. 

— De heer II. l'rummel, te Wildervank. is benoemd tot ge 
meent0-architect aldaar. 

— De beer A. Velsink, te Hillegereberg, is benoemd tot leeranr 
in bet teekenen aan de hoogare burgerschool, de burger-avond
school en de openbare lagere Bchool D, te Ziorikzee. 

— Voor een benoeming tot directeur van gemeentewerken te 
Schiedam, worden door Burg en Wetb aanbevolen de heeren O. 
Gerlagh. ingenieur te 'sGravenhage; W. li. van Goor, ingenieur 
te 's Gravenhage; M. B. A. Bolderman ingenieur te Hardenberg, 
en A. M. C Dwurs. ingenieur te Utrecht. 
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V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— Werktuigkundige , practised ervaren Constructeur, nan 
een Machinefabriek Brieven, onder lett. 8 W 34F, aan het Bureau 
van het „N. v. d. D . " 

— E l e c t r i c i a n * , bfj de firma F. MiiMchter. Zich aan te 
melden «morgens ttn-schen 9 Jen ld uur, Spuistraat 2SU/288. te 
Amsterdam. 

— Che f-Maehi n i st, bekend met electrische licht-eu kracbt-
im-tallatip, centrale verwarming, enz Hriaven, onder lett V !M>7, 
aan het Bureau ..Vraag en Aanbod'', te Deventer. 

— Monteurs, grondig bekend met don aanleg van electrJHche 
Ücht-iostallaties bjj Croos & Co.. Rokin 154, te Amsterdam. 

— iemand, werktuigkundig practisch ontwikkeld, bekend met 
de Duit .bo eu Engelsc.be taal, in staat voor minstens ' fiüOO 
deel te nemen tot met borgstelling, aan een bestaande technische 
handelszaak. Brieven, onder lett. V 961, aan het Bureau „V.aag 
en Aanbod", te Deventer. 

— Bouwopzichter voor een Doilschen fabrieksbouw bij de 
Nedcrl. grens. Brieven, onder lett / K 489, aan het Bureau van 
het „X. v d D." 

— Kaartteekeuaar vcor een groot landmeterskantoor te 

Johannesburg. Aanvangssalaris 20 pond per maand. Aanmelding 
schriftelijk b\j den heer C. W. van der Sterr, Leidschegracht 80, 
te Amsterdam 

— T e e k e n a a r - C o i i H t r u c t e u r , arn een machinefabriek. 
Brieven, ouder lett. L W 477, aan het „N. v. d D." 

— ï e e k e n a a r (direct), in stsat voor oen bouwwerk met vele 
decoratieve onderdeelen, onder leiding van den architect, alle 
détails te maken. Brieven, onder No. 95117, aan het Bureau der 
„X. Rott Crt" 

— Teekenaar, met akte M' M. O, aan de Tielscbe Metaal-
warei.tabriek. Salaris van I 1200 tot / l&Oi. Stukken en teokenin-
gen in te zenden aan öebr Campagne, Boekhandelaars te Tiel. 

— Deelgenoot, met kapitaal, in een op te richten zaak, bjj 
voorkeur ingenieur of' mechauicien. Brieven, onder lett. D 8. aan 
het Algem. Advert-Bureau van Alta ft Van Nugteren, Beurs-
strnat 17, te Amsterdam 

— Onderwijzer, voor het rechtlijnig- en de beginselen van 
het bouwkundig teekeoen aan de Vakteekenschool „Patrimonium", 
te Amsterdam. Aanmelding en inlichting hij den directeur, den 
heer H. J van Ooijen, P. C. Hooftstraat 113. 

— Mac hi n e-Cons truc te u r, met verkplaats-pracujk, in staat 
zelfstandig plannen nit te werken. Brieven, met uitvoerige inlich
tingen en opgave van gewenscht salaris onder lett. V 919, aan 
bet Bureau „Vraag en Aanbod", te Deventer. 

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

INHORMATIE-BÜREAU V A N O E N Bo I) V A N TE C H N Cl 
TOLSTEEuSINOEL 46, Ü T R K C H T 

13 Bouwk. Opz.-teek., 22—32 j . , f 60—/ 100 's maands. 
2 „ O p z - U i t v . 26—42 j , / £ o 'smaanJs. 
3 „ Teekenaar 20—2S j . , / 50—/90 's maands. 
2 Wcik tu igk . Teek. 21—25 j . , / 5 0 - / 7 0 maands. 
4 Waterbouwk. Teekenaar of Opzichter, 2 0 - 2 9 j - i 

/ 50— 100 's maands. 
1 Electrotechniker, 29 j . , / 80 's maands. 
I Electrotechn. en Werktuigk. Ingenieur. 22 j . 
1 Opzichter in W , v e i ij of S i n n e r i j , :g j . 

T H . V A N H E E M S T E D E O B E L T , 
Mem. San. lust. London. Sanitary engineer , A M 8 T E K D A M . 

Mould ka 111o«r en Magazijnen DE R U 1 T E R K A D E 150—151. Filiaal «-n Showroom +4 KOKI.N, 

| H o o I d a g « i i t v o o r N e d e r l a n d e n K o l o n i ë n v a n S I I A i M i S A C o . , t e B a r r n e a ü . 
h P E C I A L l T E l T 1»E liEVERlKG VAK C O M P L E T E B A D - C L O S E T S en URINOIB-inriehtingen. oenlral1' 

Vciwa.ninu.', Ventilatie. Watm «-n Kondvtater verzorging. 'Irtnmph Deurdrangen. Kampioen Ventilators onder Karantie 

A D V E R T E N T I Ë N . 

HAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
Maatschappij tot Exploitatie van 

D E O P M E R K E R , 
t e ' s G r a v e n h a g e . 

B U I T E N G E W O N E A L G E M E E N E 
V E R G A D E R I N G op W o e n s d a g 13 
J a n u a r i , des namiddags ten twee 
ure, in het Zuid-Hollandsch Koffiehui» 
te 's Graveuhage. 

PUNTEN VAN BEHANDELING: 

1o. MededeeliD»en van den Directeur. 
2o Voorstellen van het llestuur tot 

reorganisatie van de Vennootschap. 
HET BESTUUR. 

H . * J . S U Y V E R 
F A B R I K A N T E N V A N 

Stoomketels en Werktuigen, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amstrr 

dam 1883 bekroond met 
EERE DIPLOMA (hoogste onderscheiding) 

Hollaudnehe Tuin en Zeepaard, 
Bickcrstraat, 

AMSTERDAM. 

H O U T E N 

P a r k e t v l o e r e n , 
G E B K . V A N M A L S E N , 

atoomtlmmerfabriek. — D I M H A Aft, 

Advertentie-Bureau 
V A N 

a . l / U V I i l l l J l l I . l L . l l , 

Van Diemenst raat 205, 
's-GRA VEbHAGE. 

H e t Advertentie-bureau van 

„DE OPMERKER" beveelt 

zich aan voor de plaatsing van 

advertentiën in alle Binnen-

en Buitenlandsche Dag- eu 

Weekbladen. 

Vervol» der UUalagea. 
Middelbare 30 Dec.: het maken en in-

hangen of stellen van: 1. twee paar ijzeren 
kluisdeuren eo acht rioolscbuuen in de slois-
hoofdeu beoosten Sas vau Gent; 2. den jjzer.'U 
bovenbouw van eeu draaibrug met toeieleideude 

vatte brug iu den werf van Sas «an Gent naar 
Weatdorpe eu bijkomende werken. Ram. nerc. 1 
f 110,000, perc. t f 74,600, massa f 184,60u. 

1'err. !. Verein Machioenlsbrik Angabargand 
Machiuenbaugesellschalt Nuernberg, Gastavs-
barg f UO.OtO; f. Kloos eo Zn., Kinderdijk, 
f 98,500; A. Medaets, Scbaerbeek, eo H. de 
Clercu, t'ccle. f91,600. 

Perc. 2. F. Kloos en Zo. f81,218; H. T. 
Wiegerink en Co., Nijm-geii, f72,996; Verein 
Maichinenfabrik Aogsburg und Maschinenbau-
gesell8Cbaft, Noeroberg, I 66,000; A. Medaets 
en 11 de Clereq f 58,f>ui 

Massa. K Kloos en Zn. f 177,608; A. Klöone, 
Kortmand, f 157,000; A. Medaets eo H. de 
Clercq f 147.000. 

's-*iravcnhage. Door den architect J. P. 
J. Latonr is aanbesteed bet bonwen van twee 
winkelhuizen aan de Wagenstraat DO. 146—147. 
't Werk is gegnod aan den laagsten inschrijver 
J . F. Jansen tour f17,950 

Hilversum. Bij onderbandsche aanbesteding 
van het verbouwen van het „Pension de Trompen
berg", gebonden ondtr beheer van den beer J. 
W. Hanrath. architect, was laagste innchrij.er 
P. Zwaait aldaar, aan wien het werk i* gtgnnd 

Halst. Alhier zal een nieuw post en tele
graaf kantjor worden geboawd. 

'••«ravenliagre. De door burgemeester en 
wethouders aangekondigle aanbesteding op 7 Jan. 
van het r oleeren van de KI. Kazernestraat en 
van een drel van het Lange Voorhoat is tot 
nader order uitgesteld 

Utrecht. Het leveren van de eiectrische en 
motorische inrichting voor de ehetrisebe cen
trale alhier is gegand aan de Allgemeiae Elec
tricians Act.en Gesellschalt te Berlin voor 
r" 200,053. 

Ter drukkerij der Xaamloo/.o Vennootschap 
„Hot Vaderland". 

P M E R K E R 

21 
(91 

> T > ' > > ~~~ > i ~ i < * 

O U W K U N D I g J W E E K B L A D . 

B e d a c t e u r J r » . H . S C H H J L T K M A . 

Adres voor Redactie en A d m i n i s t r a t i e : B u r e a u „ D E O P M E R K E R 

V A N D I E M E N S T R A A T 205, 's Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar voor 
'het binnenland / 5 

te voldoen . • 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk yroot 

ƒ 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
I October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België . . . . . . 
Voor de overige landen der Post

u n i e , met inbegrip van Nederl.-
Indië en Zuid-Afr ika - 7 

A fzo n d e r 1 ij k e nu ni m e r s , bij vooruit
betaling . per postwissel of in postzegels 
met plaat . , 

Idem, idem, zonder plaat 

Adver tent iën van I tot en met 5 regels 

/ 0.25. 
- 0.15. 

- I .—. 

- 6. co. 

l i 
SI! 

het bewijsnummer daaronder begrepen. 
V o o r eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertent iën moeten 0111 zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags vootmiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending 
pet expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Het Vaderland", Parkstraat's Gravenhage. 

11 KT VERMAARD AMSTERDAM. 
(Met ecu 

in zijn fegenwoordi-..\\ ij kinnen vzcgt W'agenaar 
gen Staat van 1 tol land) tot de Beschrijving van eene 
der grootste en aanzienlijkste koopsteoen der wereld 
het vermaard Amsterdam, (en het moge ons na deze 
lofspraak vreemd in de 0 0 r e n klinken, maar correct 
wa.-, het) de vijfde in den rang der stemmende Steden 
van Ho l l and . ' 

Men weet, dat Amsterdam zich 111 de vergadering 
van IIoog-Mogenden wisi te doen gelden, het mocht 
dan in rang hij Dordrecht, Haarlem, Delf t en Leiden 
achterstaan; liet was ook nog in d j eerste helft der 
achttiende eeuw wal W'agenaar er van zegt, mei 
andere woorden, een wereldstad. 

Zi jn grootste dagen had het beleefd, maar zijn 
conipleeten halveinaanvorni had het nog geen eeuw 
bezeten en er was nog bouwterrein binnen de halve 
maan te krijgen. 

De toenm.ili-e mule stad was echter dicht bebouwd 
en als gevolg daarvan waren hooge huizen geen zeld
zaamheid. Op den vreemdeling moeten die destijds 
wel ongeveer denzelfden indruk gemaakt hebben als 
thans de aanschouwing der Ainerikaansche hemel
krabbers bij den Europeaan teweeg brengt. 

Wanneer men van een historisch plekje spreekt 
dan mag voor Amsterdam voorzeker de D a m als 
zoodanig gelden. Mogen ook allengs meerdere ver-

plaat.) 

keerscentra zijn ontstaan, de Dam 1- nog het hart der 
stad. 

Onze plaat geeft een typisch stadsgezicht, wel niet 
op den Dam, maar ioeh 111 de onmiddelli jke omge
ving. Twee gebouwen van beteekenis vallen daarop 
het meest 111't oog , de Xieuwezijds kapel en de Beurs, 
c\z oude Beurs, met den bouw waarvan 111 I(K)8, dus 
bijna driehonderd jaren geleden, een aanvang werd 
gemaakt, die in 1613 in gebruik werd genomen en in 
[f368 aanmerkelijk vergroot. 

De plaat geeft d e n gevel aan het Rokiq te z i e n , na 
die vergrooting. 

l iet gebouw stond op vijf gewelven, waarvan het 
middelste de doorvaart vormde van het Rokin naar 
het Damrak. Sedert K U J was echter de/e doorvaart 
gesloten. 

Van ouds heelt dus de Beurs gestaan over het wa
ter en op de scheiding tussehen hel binnenwater, dat 
vóór den t i jd der spoorwegen grooter beteekenis voor 
den handel had dan 1111 en het buitenwater, waartoe 
men het Damrak wel reeds kon rekenen. Zi j vormde 
van ouds symbolisch de schakel tussehen den binnen-
landschen en achterlandschen handel met den zee
handel en men heeft deze traditie, zoowel in Zocher'.-, 
Beurs, als in Berlage's bouwwerk in eere gehouden. 

W i j zullen geen vergelijkingen maken, de oude 
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Beurs was oen verdienstelijk bouwwerk en bet Amster
dam der zeventiende eeuw waardig, de negentiende 
eeuw heeft het ten doode gedoemd, nadat het Amster
dams opkomst, zijn grootsten luister en ook zijn diepst 
verval achtereen volgens had aanschouwd. 

Met Zocher's Beurs is de opkomst van het moderne 

Amsterdam begonnen, die opkomst is ook de oorzaak-
van haren ondergang geworden. 

De Nieuwezijdskapel, een monument van het ïmd 
deleeuwsche Amsterdam, beeit beiden overleefd. Za l 
zij er ook nog staan, wanneer eenmaal Berlage's werk 
weder z a l worden afgebroken? 

V A K K E N N I S . 

In het rapport, door de beoordeelaars der prijsvra
gen van de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" 
te Rotterdam uitgebracht, trokken de volgende zin 
sneden onze aandacht. 

„ l ie t schijnt noodzakelijk, op iets gevaarlijks te 
wijzen, en wel d i t : dat het uit velen dezer ontwerpen 
blijkt, dat er verscheidene zijn onder de ontwerpers, 
die meer t i jd besteden aan het opwerken en het fraaie 
voorkomen van het teekenwerk, dan wel aan liet 
eigenlijke ontwerp zelf. W e l ontwerpen zijn slech
ter, dat liet teekenwerk doet vermoeden. Dit verraadt 
dus een gevaarlijk streven naar uiterlijken schijn en 
prentjesmakerij, dat, hoewel op zich zelf zeer goed 
en aardig, zonder f o n d natuurlijk verweqielijk i s ; 
en het schijnt daarom niet overbodig, hier de aan 
dacht te vestigen, op iets dal van algemeene bekend
heid moet worden geacht : het is om het geboinv zelf 
te doen en niet om de aardige afbeelding er van. De 
soort van esthetisch bedrog, als hier bedoeld, hoofd
zakelijk door de Engelschen in de wereld gepropa
geerd door hun snoeiierige afbeeldingen van cottages 
die in werkelijkheid vaak tegenvallen, dient door 
ernstige beoefenaars der bouwkunst te worden ver
meden". 

Deze gulden woorden, geuit door de beoordeelaars 
dezer prijsvraag, verdienen, dat er ook buiten den 
kring der medewerkers de aandacht op gevestigd 
wordt. Want het valt niet te ontkennen, in eigenlijke 
vakkennis gaan de Nederlandsche architecten meer 
en meer achteruit, al beginnen zij als teekenaars groote 
verdiensten te krijgen. De commissie wijst op het 
slechte voorbeeld van Engeland ; maar zij had Bel 
gië, Frankrijk, Duitschland en Oostenrijk even goed 
mogen noemen. Ja, zelfs Noord-Amerika had niet on
vermeld mogen blijven. 

Reeds in iSS(> werd in ons blad van 31 |u l i op de 
verandering, die plaats gevonden had, door iemand, 
die zich D. trekende, gewezen. Z i jn artikel is nog zoo 
actueel, dat het als pas geschreven beschouwd zou 
kunnen worden. 

„Een bezoek aan de verschillende tentoonstellingen 
van voortbrengselen der teekenkunst", zegt hij, „in 
de laatste jaren gehouden, en het lezen der daarover 
uitgebrachte verslagen, geven de overtuiging, dat de 
wijze van bouwkundig teekenen een groote verande
ring heeft ondergaan. Zoowel bij de eenvoudige jaar-
lijksche tentoonstelling van een gewone teekensehool 
of teekenacademie, als bij de belangrijkste tentoon 
stelling van ingekomen antwoorden op prijsvragen 
valt die verandering waar te nemen. Wi j hebben hier
bij niet het oog op den meerderen smaak, oe hoogere 
kunst ol technische kennis, waarvan tie architectoni
sche ontwerpen der laatste jaren bli jk geven, maar 
meer de manier van voorstellen, de behandeling der 
teekening, door den architect toegepast, om zijn denk
beeld de schepping van zijn geest voor het pu
bliek begrijpelijk te maken. De tijd is voorbij, waar
in men uitsluitend de zuiver gelijnde projectieteeke-
ningen, hoogstens met een zacht tintje aangevvas-
sehen, zag tentoongesteld. Breed gelijnd, artistiek 
met kleur opgewerkt, worden de bouwkundige ont
werpen ons tegenwoordig te zien gegeven, terwijl 

eenige perspectieven, hetzij van het uitwendig ensem
ble, of van de voornaamste gedeelten van het inte
rieur, vaak als aquarel behandeld, de meetkundige 
voorstelling als uitdrukkingsmiddelen te hulp komen 
en aanvullen. Ongetwijfeld geeft de nieuwe manier 
van behandeling, als zij tot liet uiterste wordt opge 
voerd, reden tot bezorgdheid, daar zij gevaar loopt, 
op te houden, architectuur te zijn, en schilderwerk te 
worden". 

A l s wij 1111 het in het Rotterdamsche rapport opge
merkte lezen, dan blijkt het, hoe het gevaar, waarvoor 
in 188(1 werd gevreesd, inderdaad zich heeft getoond. 

liet is zeker, dat een artistiek opgewerkt ontwerp 
als teekening het oog behaaglijk aandoet ; maar bij 
de uitvoering valt zulk een ontwerp in den regel tegen, 
De toetsjes en tintjes, die de teekening zoo aantrek
kelijk maakten, zijn dan verdwenen en kaalheid is 
in de. plaats van den vroege ren rijkdom getreden. 

l iet opwerken van bouwkundige teekeningen is 
iets, dat geheel op conventie berust. Een. zoo roode 
baksteen, zulke, blauwgekleurde spiegelruiten, zoo 
fraai geschaduwde daken als de teekeningen te zien 
geven, heeft nog niemand ooit in de werkelijkheid 
aanschouwd. Bevallige groepen van hoornen worden 
naast het huis geteekend, en geven aan de gevels een 
relief, dat ze in werkelijkheid zullen missen. 

Is het gebouw voltooid, dan is het den beschouwer 
volmaakt onverschillig, hoe de teekeningen er uitza
gen. Waren ze dun gevvasschen, o i geestig gelijnd? 
Het gaat hem niet aan. H i j ziet slechts, hoe de ver
houdingen zijn, of de ornamenten met smaak werden 
aangebracht, of de prof Herringen bli jk geven van een 
geoefende hand. Ziet de voorbijganger het huis van 
buiten, de lievvoner stelt nog weer gansch andere 
eischen. Want die ondervindt de deugden en de ge
breken, die aan het bouwwerk eigen zijn. 

Wie een huis bewoont, verlangt meer, dat hel goed, 
dan dat hel mooi zal zijn. Wat vandaag als schoon 
geldt, wordt morgen leelijk gevonden. Doch een goed 
huis blijft goed, zoolang het staat. 

Alleen wie groote vakkennis heeft, vermag een goed 
huis te bouwen. E n , laten wij het maar aanstonds 
zeggen, het getal der architecten, die hun vak inder
daad versaan, is in de laatste jaren niet toegenomen, 
ofschoon de beoefenaars der bouwkunst veel talrijker 
werden, dan vroeger. 

In ieder architect zit min of meer de natuur van 
een schilder, en dit maakt hel begrijpelijk, dat hij, 
wanneer hij er 11 ontwerp voltooid heeft, den lust voelt 
ontwaken, dat door ren kleurtje of wal aneeringen 
op te sieren, opdat het zooveel mogelijk nabijkome 
aan het ideaal. ,dat hij zich heeft voorgesteld. D i t 
leidt echter maar al te vaak tot papier-vergoding. 
Toch is de bestemming van den architect om te 
bouwen, en behoort zijn toekenkunst meer onderge
schikt te blijven. 

W i j willen geenszins den handschoen opnemen 
voor de onbedreven toekenaars, want in den regel zijn 
dit gern goede ontwerpers. Goed tcekenen en goed ont
werpen gaat meestentijds hand aan hand. Met de 
commissie waarschuwen wij echter alleen tegen over
dr i jv ing bij het opwerken der teekeningen. Voora l bij 
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prijsvragen is dit niets anders, dan l>oerenbedrog. Een 
•eenvoudige lijnt eekening, waarop de vensters getint 
zijn, en desnoods ook de dakvlakken door tint zijn 
aangeduid, is alleszins voldoende om de waarde van 
een ontwerp te bepalen. 

Een architect die niets kan, dan aardig teekenen, 
lreeft geen aanspraak op den naam van vakman, ten 
minste in ons land. Want in het buitenland bestaan 
gansch andere toestanden, die wij, ondertusschen, 
voor Nederland niet zouden begeeren. 

V r i j wel overal wordt, bij het stichten van ccnigs-
zins belangrijke gebouwen, onderscheid gemaakt 
tussehen ontwerper en uitvoerder. De ontwerper werkt 
slechts op het papier, d o c h heeft over het uitvoeren 
geen gezag. De teekeningen, die hij geeft, worden 
eerst, zoo noodig door wijzigingen, voor de uitvoering 
geschikt gemaakt. De architect geldt in het buiten
land als een zoo groot kunstenaar, dat het bij niemand 
opkomt ook nog vakkkennis van hem te verlangen. 

Het is ongetwijfeld waar, dat deze toestanden een 
gevolg zijn van de uitsluitend academische vorming ; 
zonderling mag het echter heeten, dat in Engeland, 
dat geen academische vorming kent, doch waar het 
leerling-stelsel nog als van ouds in zwang is, de 
vakkennis der architecten eveneens op geen hoog peil 
staat. 

M r n heelt in Nederland steeds neiging, na te vol
gen, wat in het buitenland geschiedt. Dcxi i wij hopen, 
dat het navolgen in dit geval zich nog lang moge 
laten wachten. Want het is werkelijk niet gewenscht, 
ontwerper en uitvoerder van elkander te scheiden. 

Aan de mannen der practijk is steeds de bloei der 
bouwkunst te danken geweest. Wel werden de tem
pels, de kathedralen, de grootste monumenten niet 
met het oog op de practische doeleinden gebouwd, 
maar in alle tijden waren toch de werken, die 
m de eerste plaats nuttigheid beoogden, het talrijkst. 

Zooveel men kan nagaan, is het eigenlijke bouw
kundige teckenen tot de 17e eeuw toe niet bijzonder 
in eere geweest. E n pas in de 18e eeuw werd het als 
afzonderlijk vak beoefend. Toch zal niemand willen 
beweren, dat de bloei der houwkunst pas toen een 
aanvang heeft genomen. 

Een ridder der middeleeuwen vroeg niet naar een 
mooie teekening. H i j was al tevreden, wanneer.de 
bouwmeester niet de minste middelen zijn kasteel zoo
veel weerstandsvermogen ga l , als mogelijk was. 

.Daarin alleen lag voor hem en zijn opvolgers de 
waarde, want het gold de vraag van te zijn oi niet 
te zijn. Een bouwmeester zonder grondige vakkennis 
ki ' i i men toen niet gebruiken. 

E n , wie nu een buitenhuis laat bouwen, steil zich 
111 den regel op hetzelfde standpunt, als zulk een 
ridder deed. A l s zijn woning gereed is, dan blijft hij 
niet buiten staan, om hel meer ol minder geslaagde 
wal vorm en kleur aangaat te critiseeren. Hi j gaat 
naar binnen, beoordeelt grootte en l igging der ka 
mers, let op hel aantal en de afmeingen der kasten, 
inspecteert keuken, kelder en gemakken. Van den 
uitslag van dit onderzoek stelt hij zijn oordcel af
hankelijk. Menig prentjesmaker heeft dit tot zijn 
- hade moeten ondervinden. 

Wat vakkennis aangaat kunnen architecten, wij 
schamen ons het te moeten zeggen, d ikwij ls van spe-
adatiebouwers nog heel wat leeren. Menig specula-
t:ehnis hebben wij gezien, dat aan gerieflijkheid wei
nig te wensehen overliet. Doch wij hebben (en het 
->ijt mis, dit te moeten zeggen) ook menig huis. door 
ten architect ontworpen aanschouwd, dat van buiten 
erg schilderachtig, doch van binnen haast onbewoon
baar was. 

N u mag men ons niet tegenwerpen, dat dan toch 
in ieder geval het huis van den architect solieder is 
geconstrueerd, dan dat van den speculatiebouwer, 
want de ervaring leert dit geenszins. W i j herinneren 
ons nog zeer goed het geval van een familie, die, ter-
wij l zij in haar door een bekend architect gebouwde 
villa, aan tafel zat, plotseling de zoldering naar be
neden zag komen en daardoor zoodanig verschrikt 
werd, dat zij, noch haar talrijke en aanzienlijke bloed 
verwanten in het vervolg ooit weer iets met archi 
tecten te maken wilde hebben. Toch stond de bouw
meester bekend als een zeer vaardig teekenaar. 

Over het algemeen mag gezegd- worden, dat de 
idealen, die de architectenwereld hier te lande, zoo 
wat ontwerpen als teekenen aangaat, nastreeft, het 
publiek volkomen koud laten, omdat het voelt, dat 
zij voor het werkelijke leven geen waarde hebben. 
Wat kan het iemand schelen, of zijn huis volgens een 
bepaalde kunstleer is gebouwd, of de teekeningen 
door vaklieden zijn geprezen geworden, wanneer hij 
het somber en ongezellig v i n d t 2 Wat geeft hem de 
nieuwste kunst, als 1111 / i | n eischen niet bevredigd 
ziet ? 

Het wordt zeker tijd, dat de architecten van den 
Areopagus der teekenkunst afdalen en zich in het 
gewoel van hel Forum, waar de vakkennis opgeld 
doet, gaan mengen. Z i j kunnen dit te eerder en met 
te grooter gerustheid doen, omdat zij de zekerheid 
hebben, dal toch maar enkelen hunner de eer zal be
schoren zijn, aan een monument hunne krachten te 
mogen beproeven. 

Reeds enkelen hebben' deze afdal ing volbracht, 
anderen durfden nooit het Forum verlaten. De hoog-
gezetenen zien met minachting op die zoogenaamde 
„practische" mannen neer. 

E n toch is er voor die minachting geen reden. \ \ ant 
de hooge kunst, op het papier, waar vele hedendaag-
sche architecten van droomen, die hen geheel b l ind 
maakt voor de eischen van het dagelijksch leven, is 
een luchtspiegeling, die niet gegrepen kan worden. 
Maar de eischen, die het dagelijksch leven stelt, blij 
ven om bevrediging vragen. Het publiek ziet in den 
architect nog maar al te veel een artikel van weelde, 
dat alleen voor diegenen waarde heeft, die door ijdel 
beid gedreven of 0111 reclame voor hun zaak te maken, 
geld over den balk willen gooien. De sterx opgewerkte 
teekeningen weerspreken die opvatting niet. 

Indien wij met onze gedachten een veertigtal jaren 
teruggaan, dan zien wij, hoe de teekenkunsl toen mis 
seinen lager, doch de vakkennis zeker hocger stond, 
dan nu. Het bouwen van een burgerhuis was toen 
voor de betrekkelijk zeldzame architecten een gebeur 
tenis van belang, een taak, waarbij zij alles, wat hunne 
grootendeels practische opleiding hun geleerd had, 
konden te pas brengen. Nu is het anders. Vele arcln 
tecten zijn met werk overladen, en zij zijn al heel 
blij , wanneer zij. dour het maken van artistieke schel 
sen althans eenig aandeel in de vervaardiging der 
ontwerpen hebben. Het personeel moet voor het 
overige zorgen. Wat er op zulk een wijze van de ge
bouwen terecht komt, valt licht te begrijpen. Maar het 
ergste is, dat de jongelieden, als teeken,iar> bij zulk 
een architect werkzaam, aan het smakelijk voorstellen 
op het papier een veel te groote waarde gaan toe 
kennen, dat zij gaan meenen, als zou het teekenen 
alle verdere vakkennis bij den architect overbodig 
maken 

Daarom is het goed, dat de Rotterdamsehe com
missie haar waarschuwende stem heeft doen hooren. 
Want niet alleen bij prijsvragen wordt er veel te mooi 
geteekend ; o o k waar het practische zaken geldt, ge-
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schiedt dit. l ie t papier is geduldig, zegt men al van 
ouds. Doch wat het papier verdraagt verdraagt de 
werkelijkheid niet. O p die werkelijkheid, op de prac-
tijk, moet het oog van den waaraehtigen bouwmeester 
steeds zijn gericht. Voor hem is de teekenkunst geen 
doel maar middel. Voor hem beteekent vakkennis, te 
weten, wat men in de werkelijkheid doen moet, om 
aan de eischen, die een opdrachtgever in redelijkheid 
stellen mag, te voldoen. 

B K IK V E N V A N N E T V A N D I E V E H . 

Waarde Opmerker] 
Het is nooit onaangenaam te ervaren, dat oude 

kennissen van wie men in lang niet gehoord heeft 
nog aan ons denken en het was voor uwen ouden ka
meraad Piet van Diever dan ook een prettige verras
sing, onder de vele blijken van belangstelling op i 
Januari j l . ook uw briefje aan te treffen, maar toch 
hebt ge mij met uwe vragen wel een weinig in het 
nauw gebracht 

Gi j vraagt toch niet meer of minder dan, of ik af 
en toe niet eens een bijdrage voor uw blad kan leve
ren, en gij schijnt er zoowat op te rekenen, dat het 
van/elf spreekt, dat ik dit wel doen w i l . 

Gi j beroept u op het feit, dat ik voorheen de pen 
nogal eens hanteerde en daarbij niet gewoon was mijn 
mooning onder stoelen of banken te steken. 

Ik kan dit niet weerspreken, maar gij weet, even
goed als i k , dat zooiets in ons kleine land wel eens 
euvel wordt opgenomen, en dal is voor mij in den 
laatsten ti jd vaak oen reden geweest, om mijn mond 
le houden, j e komt er op den duur hoe langer hoe 
moor t o e , om het bekende: .Alenseh iirgere dich nicht!" 
in practijk te brengen. 

I k citeer dit gezegde in het oorspronkelijk, o m te 
doen uitkomen, dat de „ver regaande onaandoenlijk
heid" waarvan Busken lluet, meen ik, het eerst ge
zegd heeft, dat zi j do moest karakteristieke eigen
schap van ons volk is, toch niet zoo s]>eoifiek H o l -
landseh is, als men ons wil wijsmaken. 

Het zit 'm daarmede voel meer in de tijdsomstan
digheden. 

Ik begin z o o nu en dan te ondervinden, dat het 
jongere geslacht van halen, heel andere idealen 
heeft, zich voor heel andere dingen warm maakt 
dan dat waartoe ik behoor. D i t is een erg gewoon ver
schijnsel, eigenlijk is het niet de moeite waard het 
hier nog eens te zeggen, maar als ik het opmerk, dan 
denk ik daarbij ; zal het m i j wel mogelijk z i j n , hier 
van Diever uit, uwe lezers iets verteerbaars voor ie 
zetten ? 

Ik weet dat gij o o k dit bezwaar niet tellen zult, maar 
ik wil het toch maken o m ti o p mogelijke teleurstel
l ing voor te bereiden 

Belang stellen in het vak doe ik zeker niet minder 
dan voorheen. Ik heb, om een ui tdrukking van den 
ouden hoor Metzei aar te gebruiken, o o k heel wat. ja
ren moe „helpen houwen' en hooi wat gekheden zien 
uithalen. 

De moesten uwer lezers zullen misschien niet cons 
weten waar Diever ligt. 

Aan de Drentsehe hoofdvaart lusschen Assen en 
Meppel ligt de Dieverbrug en Westwaarts daarvan 
oen half uurtje van de vaart af ligt Diever. 

A a n den grooten weg ligt het niet, een wereld
s tad zal het vooreerst wel niet worden, tramquaesties 
en waterquaeslies hebben wij hier niet, het uitbrei
dingsplan van de bebouwde kom kost ons geen 
hoofdbreken, evenmin als de bouwverordening A a n 
de Dieverbrug wordt ...ans oen opzichterswoning 

voor den Waterstaat gebouwd.dat is een hecle ge
beurtenis, maar overigens is ' i met de bouwerij hier 
maar stilletjes en voor speculatiebouw schijnt de 
grond hier minder geschikt te zijn, hij is hier anders 
heel wat goedkooper dan in de Veenestraai in Den 
Haag en kon i k hier oen flinke lap uitsnijden en op
rollen en in dc Residentie neerleggen, het zou onge
twijfeld een goede speculatie z i j a 

E n waarom ik mij nu in zulk oen uithoek heb te
ruggetrokken; vraagt gij mij ; het antwoord op zulk 
een vraag is met zoo heel gemakkelijk le geven. 

Het is hier rustig, dat is voor mij op het oogenblik 
de hoofdzaak. Wel komt hier nooit een opera, en wor
den drama's alleen binnenshuis of oen enkele maal ook 
buitenshuis, en dan wel eens met het mes, afgespeeld, 
wel is hier geen afdeeling van de Maatschappij tot 
Bevordering der Houwkunst, en o o k geen museum, 
wel is ons ecnig „monument van geschiedenis en 
kunst" een Hunnebed en dan nog maar oen kleintje, 
maar overigens is men hier toch niet zoo van de wereld 
afgezonderd als gij schijnt ie meenen. 

Onze |x>stbode zorgt voor de geregelde verbinding 
en hij is een model in zijn soort. Het grootste pak 
couranten en weekbladen, dat hij bij zich heeft is a l 
t i jd voor m i j bestemd en ik bedenk hem dan ook met 
Nieuwjaar en kermis niet een extra fooitje. 

Zoodoende b l i j f ik aardig" op de hoogte van het
geen er in de wereld omgaat en ik le(*s mijn bladen 
vrij wat moor op m i j n gemak dan gijlieden in de 
groote steden doet en dat 't gelezene mij dikwij ls stof 
tot opmerkingen geeft, dat is z o o . (jij wilt nu, dat ik 
die niet steeds voor mij zal houden, welnu dan, wat 
ik de moeite van 't zeggen waard vindt wil ik dan 
ook wel zeggen. 

Ik rel oreer mij echter eerst nog even aan oen vori-
gen spreker, namelijk aan den hoor Vosmaer, niet 
den klassieken Care!, maar den ingenieur, die bezig 
is voor het vraagstuk van waterreiniging door Ozon 
oen practische oplossing te zoeken, en verleden week 
als medewerker van „de Ingenieur" is opgetreden. .In 
oen soort inleiding tot zijn eerste artikeltje wijst de 
hoer Vosmaer er tip, dat de lezers genoegen zullen 
moeten nemen met mededeelingen, die toevalliger
wijze den schrijver interesseeren of zijn aandacht 
trekken en met een voorstelling van de zaken, gezien 
door zijn bril . Dit wilde ik hier ook even relevoeren ; 
er is veel en velerlei, dat mij interesseert, maar mis
schien uwe lezers in 't geheel niet en o f mijn bril alt i jd 
oen beeld zal geven, dat al uw lezers juist zal voor
komen, daarvoor kan ik ook niet inslaan. 

De schouwburgbrand van Chicago is echter iets, dat 
de belangstelling van de geheelc wereld gaande maakt 
De Amerikanen zijn in alles grootscheeps, ook in 
hun zorgeloosheid. Zulk oen ramp zou bij ons niet 
kunnen voorkomen, denkt gij ; ik zou dit echter niet 
zoo klakkeloos durven beamen en acht zoo iets in 
Amsterdam bv. evengoed mogelijk en wilt gij weten 
waarom? O m de eenvoudige reden, dat men nooit 
eens exerceert of repetitie houdt met de veiligheids-
inrichtingen, die met opoffering van groote kosten 
overvloedig zijn aangebracht. 

Ik bedoel niet, dat de goede werking van brand-
seherm, nooddeuren, brandladders, enz. niet genoeg
zaam gecontroleerd wordt ; ik veronderstel nu eens, 
dat die zaken allemaal prachtig in orde zijn, maar wat 
geeft dat, wanneer het bedienend personeel in een 
critiek oogenblik zijn plicht verzaakt? 

Zulk een exercitie of rejietitie met de veiligheids-
micdelen moet: plaats hebljen op een gewonen schouw
burgavond. A l l e f)ezoekers moeten gewaarschuwd 
worden, dal er alarm gemaakt zal worden, loos 

alarm, maar bet schouwburgpersoneel, uitgezonderd 
de directie natuurlijk, moet hiervan onkundig wor
den gelaten. Het zou mij wel benieuwen, wat er bij 
zulk een proefneming aan het licht zou komen en wat 
daarbij omtrent de doelmatigheid van de veiligheids
inrichtingen zou blijken. 

De ondervindingen, die men thans af en toe daar 
omtrent opdoet zijn ongetwijfeld te duur gekocht. 

E n durft m a i vooralsnog zulk oen proefneming 
niet aan, waarom beproeft men dan niet af en toe 
enkele onderdooien, de nooddeuren bijvoorbeeld. 

Waarom worden, bij het uitgaan van een schouw
burg, nooit eens de nooddeuren geojiend, om het. pu
bliek er toe te brengen ook daarvan eens gebruik te 
maken al is het niet strikt noodig 

Men beschouwt ze thans als verboden uitgangen, 
men weet niet waar men konu, als men er doorgaat ; 
ware het; niet veel beter ,dat het publiek alle uitwegen 
kende en leerde gebruiken? 

Zeg nu gerust, dat ik van den hak op den tak 
spring, gij weet dit is een oude hebbelijkheid, of on-
hebbelijkheid van mij, wanneer ik van Chicago over
wip naar Vel sen. 

De voorstellingen met de stoom pont schijnen daar 
ook in den winter, ijs en weder dienende ,te worden 
voortgezet, tot groot vermaak van de toeschouwers, 
doch niet zoozeer ad majorem gloriam van onze inge
nieurs. Zou men niet verstandig doen liet voorwerp 
i n liet. Rijksmuseum op te bergen. Nu men toch een 
nieuwe Nachtwachtzaal gaat bouwen zal de heer 
Cuypers er ook wel raad op weten, voor de pont oen 
plaatsje te. vinden in de schaduw der zegetoekens van 
Chatham. 

Gi j ziet, ik heb dc oudervvetsehe gewoonte nog niei 
a f gelegd, om zoo nu en dan eens een naam te noemen, 
die herinnert aan onze gouden eeuw, die nog maar niet 
wi l terugkomen, al zijn de menschen tegenwoordig 
ook heel wat knapper, dan toen ter tijd. 

Maar zij zijn over 't algemeen te haastig, dat merkt 
men 't liest als men veel couranten leest. Het is bijna 
niet bij te. houden ; maar niet onvermakelijk zijn soms 
de flaters, die het gevolg zijn van te groote vluchtig
heid. 

Zoo heb ik verleden week in „De Telegraaf" gele
zen, dal er van Rijkswege oen vaste commissie be 
noemd is tot restauratie van oude monumenten. Het 
zal toch, dacht ik, niet waar zijn, de hemel beware 
ons voor zoo iets ; en nu ben ik tot de conclusie geko-
men, dat de schrijver van deze mededeeling mij, zon
der liet te willen, hooft laten schrikken en inventarisa
tie met restauratie verwart. 

Ook heb ik in oen technisch b lad iets gelezen van 
Rtjnlandsche tras, dat. is zeker wat nieuws, maar gij 
moet mij toch bij gelegenheid eens melden of er ook 
Delflandsche en Sehiedamsche tras bestaat en hoe men 
die soorten van elkaar kan onderscheiden. 

E n hiermede besluit ik voor vandaag, er is niet veel 
nieuws in de bladen, die doodenlijsten bij 't begin van 
't jaar v ind ik een nare lectuur en dat 't zoontje van 
onzen schoolmeester door 't ijs gezakt is verleden 
week zal u ook wel niet interesse-eren. Stel u gerust, 
het is zonder ernstige gevolgen afgeloopen 
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I V O O R S N I J W E R K E N . 

V a n de oudste tijden af is ivoor een stof geweest, 
die bij voorkeur voor het vervaardigen van kleinere 
o f grootere beeldhouwwerken werd gebruikt. 

Homerus verhaalt, hoe de paleizen der koningen 

van ivoor en kostbare steensoorten schitterden, hoe 
het bed van Ulysses, de zetel van Penelope met ivoor 
waren ingelegd. Ilesiodtis vermeldt, hoe het schild 
van Hercules ivoren versierselen vertoonde. 

De Grieksche beeldhouwers gebruikten ivoor om 
bij groote figuren de lichaamsvormen weer te geven, 
terwijl zij goud voor de kleeding bezigden. Verschei
dene beelden van Phidias, zooals dat van Pal las te 
Athene, 12 meter hoog, en.dat van Zeus te Olympia , 
hetwelk 16 meter mat .waren op deze wijze bewerkt. 
Maar deze kostbare werken zijn geheel vernietigd, en 
de oudste ivoren beelden of reliefs, die lievvaard ble
ven, behooren tot de vierde eeuw onzer jaartelling. 

De Nederlandsche verzamelingen bezitten maar wei
nig ivoorsnijwerken, en dan nog meest uit een tame
lijk late jieriode. Maar het Musée C luny te Parijs biedt 
een voortreffelijke gelegenheid aan, om de wijze van 
werken, in de verschillende tijdperken gevolgd, te 
kunnen bestudeeren. 

l ie t oudste werk daar aanwezig is een hoog relief, 
dat een vrouw voorstelt, 0,12 M . ltoog, die in haat-
rechterhand een scepter en 111 haar linkerhand een 
schotel houdt. Twee gevleugelde kinderen kronen haar. 
Een veel kleinere satir en een kind, dat eon klokje 
luidt staan aan haar voeten. De kleeding is de antieke 
tuniek. Het schijnt, dat di t relief vroeger een zetel 
heeft versierd. De bewerking getuigt, van groote 
vaardigheid. Slechts het minder gelukkige, van het 
hoofd, wat zijn u i tdrukking lietreft, en de al te groote 
handen en voeten, bewijzen, dat men oen werk der Ro
meinse he kunst uit de vierde eeuw onzer jaartelling 
voor zich hooft. 

Veel fraaier is een ivoren relief, afkomstig van een 
reliek-kas te Montier, departement Haute Marne, en 
waarvan bet South Kensington Museum de weder
helft liez.it. De plaatjes ivoor zijn door de II. Berca-
rius 111 170.uil Rome medegebracht, en hebben vroeger 
als aanteekenbockje gediend. De ouden toch ge
bruikten zulke tafeltjes, met was bestreken, en door 
scharnieren aan elkander bevestigd, om op te schrij
ven. Waren de tafeltjes dicht, dan bleef het schrift 
goed bewaard. 

De tafeltjes te Cluny en te Kensington verbeelden 
vrouwen, aan oen altaar offerende Hier vertoont zich 
de antieke kunst 111 al haar schoonheid. Bli jkens op
schriften behoorde het snijwerk aan de familien Nioo-
niachus en Symniachus. en schijnt het als huwelijks
geschenk te zijn gebruikt. De kunstenaar, die het ver
vaardigde zal wel oen ouder kunstwerk hebben nage
volgd. 

De Roineinsche consuls waren gewoon, zulke 
diptieken uit te dooien, als zij hun ambt aanvaardden. 
Zi j lieten zich dan in hun ambtsgewaad gekleed, 
daarop afbeelden, alsof / i j het toeken gaven tot de 
kampspelen, die bij hun ambtsaanvaarding gegeven 
werden. Het Museum bezit daarvan oen, door Areo-
bindus, die 111 50(1 consul te Constantinopel werd, uit -
gedoold. De bewerking' is, vooral wat de vechtende 
gladiators aangaat, tamelijk ruw 

Een zeer belangrijk werk is het rel ie t, dat volgens 
de algemeen aangenomen verklaring, Christus voor
stelt, die den westersehen keizer Otto II en zijne ge
malin Theophania met beide handen kroont. Otto 
werd keizer in 973 en de vervaardiging van dit bas-
relief wordt door de kunstkenners voor gelijktijdig" 
gehouden. Trouwens wordt het huwelijk van Otto 
met Theophania, de dochter van den Oosterschen 
keizer Romanus 11, beschouwd als oen gebeurtenis, 
welke, door de overkomst van Byzantijnsche kunste
naars, van bijzonderen invloed is geweest op de 
kunst van het westen. Het relief, 0,16 M . hoog, is ook 
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geheel Byzantijnsch van opvatting. Het is merk
waardig, dat Christus bijna tweemaal zoo groot is, als 
de andere figuur, en dat het jaartal 937 een vergissing 
van den beeldhouwer moet zijn. De dnqiecring der 
figuren is wat stijf, maar overigens is het reliei goed 
bewerkt. 

D e Byzant i jnschè ivoorsnijders waren beroemd. 
Men vond te Constant inopel werkplaatsen, wier 
voortbrengselen in West-Europa veel gekocht werden. 
D e ivoren reliek-kas afkomstig uit de abdij van 
Saint Vved te Bra ine sur Vesle wordt als zulk Byzan-
tijnsch werk uit de 12e eeuw beschouwd. Hier ziet 
men verschillende heiligen tussehen kolonnetten in 
nissen geplaatst. In het geheel zijn er 42, terwij] de 
voorzijde en de achterzijde door de aanbidding der 
II. Driekoningen en Christus in heerlijkheid gevuld 
worden. De gehcele kas is slechts 0,30 M. lang, dus 
de bewerking is bijzonder fijn. 

In de 13e, 14e en 15e eeuw werden tal van tryptieken 
i n ivoor gesneden, die, behalve heiligen, ook voorstel
lingen uit de II. Schrift tussehen rijke architectoni
sche omlijstingen te zien geven. Het Cluny Museum 
bezit er verscheidene. Ongetwijfeld het fraaist is een 
uit de 14e eeuw, dat tot de sieraden ecner kerk in 
Ta rn heeft behoord. Ook kleine figuren werden veel 
gemaakt. Maar dat ook veel grootere werken soms 
voorkwamen, bewijzen de reliefs uit Dijen, die 1.38 bij 
o.(x> M . groot zijn. In 1392 werden deze „grant ta
bleaux a yinaiges d'ivoire" voor 500 livres van een 
Italiaansch meester door den hertog van Bourgondië 
gekocht. Hier zijn het l i jden van Christus en het 
leven van Johannes den Doo]>er verbeeld. 

Sommige kerkbenoodigdheden placht men in de 
middeleeuwen ook uit ivoor te vervaardigen. Zoo be
zit het Museum de bekroning van een kromstaf uit de 
14e eeuw, die een waar kunstwerk is, omdat men n 
de buiging de kruisiging van Christus a jour gesne 
dén ziet. 

Maar het ivoor werd ook gebruikt voor zaken, die 
het dagelijksch leven vorderde. Doosjes, kammen, 
jachthorens, zelfs zadels werden uit ivoor gemaakt. 
De versiering dezer voorwerpen is meest aan de r id
derromans ontleend. 

In de 1 <>e eeuw gaat de kunst achteruit. Maar 111 de 
17e eeuw treden weer goede ivoorsnijders op, zooals 
Duquesnoy en Van Opstal , van wier inderdaad fraaie 
figuurtjes het Museum er verscheidene bezit. 

D K D O O R B O R I N G V A N R E N S I M R L O N . 
Aan de „Chronique des Travaux Publics" is om

trent deze onderneming, welke wel de voornaamste 
is, die op het oogenblik in Europa onder handen is, 
het volgende ontleend. 

De onderneming staat onder beheer der firma 
Brandt, Brandau en Cie., welke firma is gevormd uh 
«•en combinatie der huizen A . Brandt en Brandau te 
Hamburg, Locke ren Cie. te Wintherthur en de Bank 
te Wintherthur. 

A l f r ed Brandt is een Ilamburgsch ingenieur, be 
kend door de uitvinding van de hydraulische rotatic 
boring, die zi jn naam draagt. Zi jn associé Brandau, 
is ook ingenieur, die zich naam heeft gemaakt door de 
graving van den tunnel van Surane in den Caucasus. 
Eduard Locker is de aanlegger van den spoorweg 
over den Pilatus, de gewichtigste Berglijn in Zwitser
land. De firma Sulzer en Cie. levert de boormachine 
Brandt ; zij verschaft aan de onderneming haar ge
reedschappen, maar haar voornaamste verdienste be
staat in het idee, dat zij had van een dubbele tunnel 
niet twee verschil lentle wegen. 

N a de Mont-Cenis-, de St. Got hard-, de B ren ner
en de Semmering-tunnels is deze de vijfde, die de 
Alpen doorboort. 

Het plan van een Alpen-doorgang te krijgen door 
den Simplon te doorboren heeft ongewone wisselval
ligheden -doorgemaakt ; het werd vijf of zes maal op
geworpen en weer losgelaten. Een groote maatschap
pij die concessie had gekregen, g ing failliet. In 1880 
had Frankri jk het onweerstaanbare idee dat kolossale 
werk onderhanden te moeten nemen. Gambetta stelde 
een wetsontwerp voor, inhoudende subsidie van 40 
mil l ioen voor de Simplondoorboring ; maar de K a 
mer verkoos doorboring van den Mont-Blanc, die 
overigens niet werd uitgevoerd. Vervolgens werden 
verschillende plannen gel i jk t i jd ig in Italië en Zwi t 
serland ontworpen. E inde l i jk sloten beide landen een 
verdrag, geteekend den 25 Nov. 1895, en de conventie 
tussehen het Italiaansche gouvernement en de spoor
wegmaatschappij van den Jura-Simplon op 22 Fdbr. 
'c/) bracht dit plan in het eerste stadium van uitvoe
ring. 

Neemt men Brieg tot uitgangspunt, dan komt de 
de l i jn, na op een afstand van, 2400 M . een hell ing te 
hebben gepasseerd van 1 op too, aan de noordelijke 
opening van. den doorgang op een hoogte van 687 M . 
boven de zee. 

De tunnel loopt in de richting N . O . - Z . W . en zijn 
totale lengte bedraagt 19.731 M. Z i jn culminatiepunt 
bevindt zich op 705.2 M . De zuidelijke ingang ligt op 
een hoogte van (>33 75 M . hoven Iselle, in het dal van 
Cherasca. 

Meer dan de helft van den tunnel bevindt zich dus 
op Italiaansch grondgebied. Overgaand van 2 tol 7 
op 100 zullen de glooiingen of hellingen den loop der 
treinen vergemakkelijken. 

Het tunnelplan van Brandt heeft deze eigenaardig
heid, dat het twee galerijen bevat : een hoofddoorgang 
en een tweede, die later kan vergroot worden voor een 
tweede li jn. De hoofdgalerij heeft een doorsnee van 
5.50 M . en een hoogte van 4.70 M . in het midden, 4.50 
aan de zijkanten. De tweede zal 3.70 treed worden bij 
een hoogte van 3.85. De beide galerijen liggen 17 M. 
van elkander verwijderd en zijn onderling verhonden 
door kleine dwarsgangen op een afstand telkens van 
2(H) M . 

In het contract zijn de onkosten begroot op 75 m i l 
lioen francs, waarvan Ï 4 0 mill ioen voor de hoofdga
lerij en 20,5 voor de bijgalerij. Volgens de overeen
komst van den 22 Februari '96 zal de opening van de 
bijgalerij voor de compagnie verplichtend zijn, zoo
dra de jaarlijksche bruto-opbrengst de grens van 
4<uxx) francs per kilometer zal overschrijden. Overi
gens zullen er vier treinen per dag loopen in lieide 
richtingen met ren minimum-snelheid van 35 k i lo 
meter. 

Zwitserland verleende aan deze onderneming een 
subsidie van 4.5 millioen, gewaarborgd door de wet 
van 22 Augustus '98. Italië daarentegen verzekert haar 
een jaarlijksche bijdrage van bfuxx) francs, loopen-
de van af den openingsdag van den tunnel tot het ein
de der concessie, d. i. gedurende 99 jaar. 

De daarbij belanghebbende Zwusersche kantons 
en gemeenten verleenen de Maatschappij van den Jura-
Simplon een subsidie van 10.5 millioen ; Italiaansche 
provincies en gemeenten storten 4 millioen. De onder
nemers denken de werken op den gestelden termijn 
gereed te hebben, nl. op 13 Mei 1904. 

(Slot volgt.) 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B U I T E N L A N D . 
— Het lnstitut de trance, dat indertijd wegens de beschikking 

van den hertog van Aumale eigenaar geworden ia van het kasteel 
van Chantüly, beeft nu van den heer Jacques Siegfried het kasteel 
van Langeais gekregen, gelegen aan de Loire, ruim drie uren 
gaans van Tours. Het ka»teel bergt wel niet zulke aanzienlgke 
kunstschatten als Ch' ntilly, maar bet ia een historisch document 
van groote beteekenis en 'bevat toch ook ryke collecties 

Van den oorspronkelyken bouw van !»90 bestaan rog slechts de 
bouwvallen vun den grooten toren, en de tegenwoordige toestand 
dagteekent van het midden der vnftiende eeuw, toen het aan de 
Koninklijke familie behoorde Hier werd in 1491 het huwelijk 
voltrokken van Karei VIII met Anna van Bretagne, Later werden 
de Luynes er de eigenaars van, totdat in 1798 de toenmalige 
hertog van Luynes bet verkocht aan de familie Moisant, die het 
zoo liet verwaarloozen, dat spoedig alleen de muren nog maar 
getuigden van de vroegere grootheid. Om het eerwaardige gebouw 
van den algeheelen endergang te redden, kocht de heer Baron, 
advokaat te Parijs, bet in 1888, maar eerst toen het in 1886 over
gegaan was in het bezit van den heer Siegfried, braken er betere 
dagen voor het kasteel aan. Deze liet het inwendige in den stijl 
der vijftiende eeuw restanreeren en meubileeren, gedeeltelijk met 
getrouwe copiecn naai authentieke origineelen, gedeeltelijk met 
echte oudheden, waaronder uitmuntende kostbare tapijten, o. a. een 
reeks met afbeeldingen van de negen geloofshelden, afkomstig 
van Saint-Maixent, een tapijt met een tafereel uit de legende van 
St. Saturninus, afkomstig van de kathedraal van Angers, tapijten 
van de abdij van Konceray, enz. 

B I N N E N L A N D . 
's Gn.wKMi.MiK. Opzichters der genie by het leger in Nederl.-

Indië kunnen voortaan de positie van onder-luitenant bereiken 
en ontvangen alsdan den titel van militair urchitect. Zij genieten 
een tractement van / 250 's maands. 

HvARi.KM. De beer E. A. von Saher, directeur van het Museum 
van Kunstnijverheid alhier, werd door de tentoonstellings-comminsie 
van de groote kunsttentoonstelling, die van 1 Mei tot einde October 
in Dresden zal gehouden worden, benoemd tot gedelegeerde voor 
de Nederlandsche kleinkunsten. Hij zal er zich voornamelijk mede 
bezighouden ten behoeve dezer tentoonstelling een collectieve 
inzending bjjeen te brengen, betrekking hebbende op de Neder
landsche goudsmidskunst Het is zeker voor den goeden naam 
van ons kunstambacht, alsmede voor dezen tak der Nederlandsche 
kunstwerken van het grootste belang, dat de keuze dezer inzen
ding met bijzondere zorg plaats beeft, belanghebbenden zullen 
dan ook wel er toe willen medewerken, dat ons land op deze ten
toonstelling, die zeer belangrijk /al worden, op degelijke wjjze 
vertegenwoordigd zal zyn. De heer von Saher is bereid, hun, die 
aan deze tentoonstelling wenschen deel te nemen, de gewenschte 
inlichtingen te geven Aanmeldingen moeten voor 1 Febr a. s. 
plaats hebben. 

SUIIKDAM. By hun voordracht voor directeur der gemeente
werken alhier deelen Burg. en Weth. mede. dat de heeren Gerlagh 
en Van Goor, ingenieurs te 'sGravenhage No. 1 en 2 werden bij 
loting en evenzoo de heeren Bolderman en Dwars No i! en 4. 

BKÜCKN-OP-ZOOM De Gemeenteraad alhier heeft in beginsel be
sloten de gemeente-teekenscbool te veranderen in een Ambachts
school. 

P E R S O N A L I A . 

— By den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken 
in Nederl.-lndië is: 

bepaald dat de ingenieur le kl. by den aanleg van staats
spoorwegen, J. I'. P. Richter, weer bij zijn korps wordt terug
gevoerd; 

ontslagen eervol, van dc leiding vnn den aanleg van den 
spoorweg Rangkasbetoeng- Laboen, de ingenieur le kl. P. Tb. 
L. Grinwis Plaat. 

— Tot eerste teekenaar nan het bureau van openbare werken 
te Haarlem is benoemd de heer A. A. Hillebrand, te 'sGraven
hage. 

— De beer J . van den Berg, eervol ontslagen agent van de 
Rijksverzekeringsbank te Enschedé, is, naar de .,N. Crt" meldt, 
benoemd tot bedryfs- ingenieur aan de Plettery te 's Gravenhage. 

— De heer A A. Bekaar, hoofdingenieur-directeur van's Rijks 
waterstaat te Middelburg, is benoemd tot officier der Belgische 
Leopoldsorde. 

— Op de voordracht voor gemeente-architect te Edam staan 
de heeren A. M. de Boer, te Frederiksoord; W. Carmiggelt, te 
Leerdam; N. van Duivenboden, te Scheveningen; J. Letzer, te 
Haarlem, en N. D. Tabak, te Amsterdam. 

— Bij den Rotterdamschen Oemeenteraad is ingekomen een 
voordracht voor directeur der drinkwaterleiding P. Hoerl'nagel, 
kapitein-ingenieur aan het Depatt. van Oorlog en W. B van 

Goor, ingenieur le kl van den waterstaat in Nederl. lndie Burg. 
en Weth. stellen voor het aanvangs-tractement te bepalen op 
/\500 'sjaars. 

De heer J . Nelemans, ingenieur van 's Rijke waterstaat te 
Ter-Neuzen, is benoemd tot ridder der Belgische Leopoldsorde. 

— Tot leeraar in de werktuigkundige vakken aan de Koningin 
Wilhelminaschool te Batavia is benoemd de heer J. F. H. Koopman. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— Bouw-Opzicbter by het Parnassim der Portugeesch-
Israëlitiscbe Gemeente te Amsterdam. Brieven te zenden vóór 
of op 16 Januari e. k. aan het Bureau der Gemeente, Rapen
burgerstraat 197, alwaar dagelijks van 11—2 uur inlichtingen 
verstrekt worden. 

— Baas-Opzichter (direct), aan de moderne steenfabriek 
„De Ijsvogel" te Maarssen. 

— Uitvoerder, voor een belangrijk bouwwerk. Brieven, ouder 
No. 21813, aan het Bureau der „X Kott. Crt." 

— Leerl ing Teekenaar. Alleen zjj, die een teekenschool 
bezocht hebben, komen in aanmerking. Brieven aan den heer 
Henri J. Smits Jbz , architect, Ripperdapark te Haarlem 

Jongmensch (direct), op een Bouwmaterialenkantoor, be
kend met Italiaansch boekhouden eu de moderne talen. Aanvang-
salariB / 50 per maand Brieven aan de firma De Itossy. Rokin 
No. 00, te Amsterdam. 

— Bouwkundig Teekenaar, in staat zelfstandig te wer
ken Brieven, onder lett. I". 16, aan het Algcm Advert-Bureau 
Rouina & Co., te Amsterdam. 

— Bouwkundig Teekenaar, voor avonduren Brieven, onder 
No. 18, aan den Boekhandelaar NV. Keijser, le Helmersstraat 88a, 
te Amsterdam. 

— Leeraar in het lynteekenen en de projectieleer aan de 
Burger-Avondschool te Schiedam. Jaarwedde /'50 per wekelyksch 
lesuur Lesuren thans tien per week. Brieven aan den Burge
meester vóór 20 Januari a. s. 

— Leeraar in bet lynteekenen aan de Ambachtsschool te 
Rotterdam, 's morgens van 8—12 uren. Salaris / 800 per jaar. 
Inlichtingen persoonlijk by den Directeur. 

— Werktuigkundige , practisch ervaren Constructeur, aan 
een Machinefabriek Brieven, onder lett. SW 345, aan het Bureau 
van het „ N . v. d. D." 

— K loctric i ens, by de tinna i' Muscbter. Zich aan te 
melden 's morgens tussehen 0 en in uur, Spuistraat 23)1288, te 
Amsterdam. 

— Chef -Machinis t , bekend met electriBcbe licht- en kracht
installatie, centrale verwarming, enz. Brieven, ouder lett. V 967, 
aan het Bureau ,.Vraag en Aanbod", te Deventer. 

— Monteurs, grondig bekend met den aanleg van electrische 
licht-installaties bij <'roos,,v Co., Rokin 154, te Amsterdam. 

— Iemand, werktuigkundig practisch ontwikkeld, bekend met 
de Duitsche en Engelsche taal, in staat voor minstens ƒ5000 
deel te nemen (of met borgstelling, aan een bestaande technische 
handelszaak. Brieven, onder lett. V 961. aan het Bureau „Viaag 
en Aanbod", te Deventer. 

— Bouwopzichter voor een Doit̂ chen fabrieksbouw bij de 
Nederl. grens. Brieven, onder lett. /. K 489, aan het Bureau van 
het „N. v d D." 

— K aar tt e e k enaar voor een groot landmeterskantoor te 
Johannesburg. Aanvangssalaris 20 pond per maand. Aanmelding 
schriftelyk bij den heer C. W. van der Sterr, Leidschegracht 80, 
te Amsterdam. 

— T e e k e n aa r-Co n s t r n c te u r, aan een machinefabriek. 
Brieven, onder lett. L NV 477, aan het „N. v. d. D." 

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

IN F O R M A T I E -BU R E A U VAN D E N BOM> V A N TECHNICI 

T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T 

13 Bouwk. Opz.-teek., 22—32 j . , / 60— / 100 's maands. 
2 „ Opz.-Uitv. 26—42 j . , / 8 0 'smaanJs. 
3 „ Teekenaar 20—28 j . , / 5 0 — ƒ 9 0 's maands. 
2 Werktuigk. Teek., 21—25 j . , / 50—/ 70 's maands. 
4 Waterbouwk. Teekenaar of Opzichter, 20—29 j . , 

f 5 0 — 1 0 0 's maands. 
1 Electrotechniker, 29 j . , / 80 's maands. 
I Electrotechn. en Werktuigk. Ingenieur, 22 j . 
I Opzichter in Weverij of S in.ierij, 29 j . 

http://Gn.wKMi.MiK


l 6 

M KI» EI» K K I.I \ ii EST. 

Vaarden. Alhier is aanbesteel bet boawerj 
van eeoe It Kath. Meisjesschool, bestaande uit 
twee verdiepingen, elk van 2 lokalen, benevens 
het verbeteren van het bierbij aangekochte huis 
aan het einde der Turlpuortstraat. Laatste inschrij
ver II. Weitjens te Knesiim, f 15,011. 

U t r e c h t . B. en \V. hebben aan II. Botert, 
directeur van den boiiwmaterialenhai del Steen-

's-Graven 
412 000 Kiétkeien. 

V e l p . Aan den heer II. »an de Loo alhier 
is door de ge i eente Groningen de levering opge
dragen van 670,000 Waalstraatklinkers, voor 
den buiteunewooJ beogen prijs van /2S.75 per 
duizend, franco Stadskanaal. 

/ « o l i e . Naar wij vernemen is de uitvoering 
van de werken, omschreven in bestek no. 10 
der iNoordoostei-locaalspoorweg-Maatschappij (het 
maken van de grond- en kunstwerken, het 
leggen van sporen en wissels enz. ten behoeve 
van den locaalspoorweg van Marienberjf naar 
(oevorden) seguiid aan den minsten inschrijver, 
den heer G. Itiickriede te Kaschede voor (378,000. 

Aanbesteding. 
0|i l>on<l< t Wnc den '&\e.n . l a i i i m r i 

11MM. des namiddags ten èèn ure, 
(West-Europeesclie tijd), zal door den 
Directeur der Noordoosterlocaalspoor-
weg-Maatsclmppij, ;ein hel kantoor 
dier Maatschappij te Z W O L L E Bad' 
liuiswal 41) openbaar worden asui-
IN«.I«««I: 

De levering van 3200 stuks Eiken

houten Dwarsliggers. 

(BfcSTEK to. 22.) 

liet bestek lifjt ter inzage aan ge
noemd Kantoor en is op franco ami-
vraag ablaut te bekomen tegen beta
ling vriii / O.50 | er exemplaar. 

Inlichtingen worden mede ten kmi-
tore der Maalvchappy gegeven. 

A A N B E S T E D I N G . 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 

DERS der gemeente ARNHEM, zullen 
l i o n d r r d i i g 31 J a n u a r i I t m i . 
's voormiddags l i y « uur, in het open
baar, ten Gemeenteliuize 

a a n b e s t e d e n : 
BESTEK No. 1. 

H e i l e v e r e n v a n UOO.OO» s t u k * 
S t r a a l k l i n k e r s en «OO.OOO 
s i n k s T r o l i o i r k l i n k e r s ( W a n l -
s l e « > n ) . 

BESTEK No. 14. 
l id leverei van lATEMALEN; 

S t e e n , l ' o i ' l l a n d e e i n e u l . en/. . 
H e e r w a r e n , K o p e r . Z i n k , G e -

i - e e < l * < l i a p | » e i i . ene . 
<>as-. W a t e r l e i d i n g s a r t i k e l e n . 

enz . 
V e r f w a r e n en dt laMrui len . 
Koi 'Mie- luareu . H o e k e n , K o o r d , 

enz . 
I tehangerN- «>u S to f f eerders , 

a r t i k e l e n . 
. M a i u i l a r l i i r e i i e n H l e e d i n g -

s l u k k e n . 
U r o g i s l a r l i k e l e n . en/. . 
D i v e r s e M a t e r i a l e n . G e r e e d * 

B e k a p p e n , V o g e l v o e d e r , e n / . 

Inlichtingen: a l l e werkdagen tot en 
met J l Januari a. S., des voor mid
dags van 10 —lti uur, aim b-t bureau 
Gemeentewerken iu de Kadestraat, 
alwaar monsters ter inzage Itggeu ; be
stekken mot geZegeldri lliscluij Wugsbil-
jeittn \ -i V rugbtutr auii bet bureau 
Gemeenteweikea ten liemeentehuize, 
No. 1 M ƒ l>.5(>: :v>. l i met mscbiij-
vmgstait a . / 1.—. 

J A N H A M E R & C ° . 
Fretterïlcspleiii 6 k 8. 

AMSTERDAM. 
Gesmeed ijzeren 

Spil- en Mtrapii, 
met deksteenen van : 

e i k e n h o u t , x y l o l i t h , 
l i m r i u e r N t e e n , g e p e r f o 
r e e r d of g e r i b d e U z e r e n 
V o e t p l a a t . 

Amerik. ïnscliuiftiare 

I J Z E R E N H E K K E N . 
T a l r i j k e N e d e r l a n d s c h e 

r e f e r e n t i e » . (4) 

p a t e n t e n 
•™ worden Terichafl«n«erk«oal 

door 
H.tW.Pataky 

FMutbarua 
m U I «TT., LtU.utj. Kt 

tM*rlekt 1881 
+ l r 3 0 0 0 0 
Pttutu aaaftrraafd, 

Tarkoopcoatncteo too pa* 
tutu aff «ilotu tot i n bo-
liM «»• ea.2 ,/4mlll.M. 
lallcktlacu * pro.p frat, 

RIBA. 
Verbeterde Kunstkalk. 

(wettig gedeponeerd). 

— Dekt in één keer over alles. — 

leisters op laivraaj; «riilis ei Iraneo, 
(J. C. WIBBEX, RIBA F " i k ' Hen llaa 

E x a m e n : B o u w k u n d i g - O p z i c h t e r 

V A . IV 1 > ± C 

M a a t s c h a p p i j to t B e v o r d e r i n g d e r B o u w k u n s t . 

Wij maken belangstellenden opmerkzaam, dat van ons nummer van 20 Juni jl., 
waarin voorkomen de *ohi»ilteltjke o p g a v e n van liet laatst gehouden examen! 
met «Ie (laarhij heimerende se l ie i se i i nog een beperkt aantal exemplaren verkrijg
baar is. 

Tegen toezending van ƒ 0.25, per postwissel of in postzegels wordt dit nummer 
omgaande toegezonden. 

'S-GRAVENHAGE, De Administratie 

l a li IHvmcnsli tuil 2 0 S . van „ D E OPMERKER". 

'Ier drukkerij der ^Bttmlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

39»t« JA A R G A N G . 
Z A T E R D A G 16 Januari 1904. 

s2-
P M E R K E R 

O U W K U N D I G « N A / E E K B L A D . 

R e d a c t e u r F * . H . S C H E L T E M A . 

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E O P M E R K E R 

VAN DIEMENSTRAAT 205, 's Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland 

te voldoen : 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk «root 

• 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
1 October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België . . . . . . . 
Voor de overige landen der 1'ost-

Unie , met inbegrip van Xederl.-
Indie en Zuid-Afr ika 

/ 5 ~ -

6.50. 

l i l 

• I 

A f z o n d e r l i j k e - n u m m e r s , bij vooruit
betaling . per postwissel of in postzegels 
met plaat . , / ° - 2 5 -

Idem, idem, zonder plaat . . . • • . - 0.15 

I.—. 

c 
3 > 

Advertent iën van 1 tot en met 5 regels 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

V o o r eiken regel meer - 0 . 1 5 . 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending 
pet expresse aan: 

de Administratie van „De Oprnetket" ter drukkerij van „Het Vaderland", Parkstraat 's Gravenhage. 

D E N I E l ' W K B K l ' l t S T E A M S T E R D A M . 

l iet onderwerp hjkl wat afgezaagd. Daar is, in den 
laatsten tijd, zooveel over de nieuwe Beurs te Amster
dam geschreven, dat, toen een ijverig boekhandelaar 
mis een brochure onder dien titel „op bezien" zond, 
onze eerste gedachte was, het gezondene maar onge
opend terug te laten geven. 

Doch toen de kruisband nog ecu ondertitel scheen 
te bedekken, behield de nieuwsgierigheid de overhand. 
..De nieuwe Beurs te Amsterdam en de Prole tar iërs 
l 'oorop, Derkinderen en Berlage" bleek het boekske 

;e heet en, welks aanschaffing ons slechts een dubbeltje 
behoefde te kosten. Was het wonder, dat wij ons die 
weelde veroorloofden ? 

liet is best mogelijk, dat loorop, Derkinderen en 
Berlage proletariërs, dat wil zeggen menschen met 
groote gezinnen, zijn. De beteekenis van het woord 
wordt evenwel in onzen t i jd zoo weinig meer begre
pen, dat ieder, die niets te verliezen heeft, ook al be 
zit hij k ind noch kraai, zich gaarne prole tar iër noemt. 
Zu lk een sine prole, die proletar iër heet, staat gelijk 
met het lucus a non lucendo, het bosch (lucus) dat, 
volgens Sycomedes, zoo heet, omdat het er niet licht in 
is (non ///eet). 

Dan, wij gunnen ieder gaarne de vrijheid zich te 
bieren met den naam die hein bet beste schijnt. D e 
schrijver van het boekje laat geen twijfel omtrent wat 
hij bedoelt. „De onmisbare en voortdurende toon van 

vijandigheid of voorzichtige terughoudendheid", du-
volgens zijn meening de beperkingen der Amsterdam
se he Beurs hebben gekenmerkt, deden hem besluiten 
„zooveel hem mogelijk was te getuigen voor die glorie
rijke uiting van den proletarischen volksgeest". 

W i j kunnen, 111 ons onaandoenlijke Nederland, wel 
wat geestdrift gebruiken, al komt zij van een proleta
riër, gelijk E. k., de schrijver, blijkbaar wil zijn. De 
kans is zelfs groot, dat iemand, d ien ie t s te verliezen, 
derhalve niemand naar de oogen te. zien heeft, een 
frisselien kijk op de dingen toont. 

Zoo begonnen wij dan het boekje met belangstel
l i ng te lezen. Toen wij aan het eind der achttien blad 

O * . . . . 
zijden gekomen waren, raakten wij aan het peinzen 
1 iver den inhoud. 

Vreemd scheen hei ons, dat de drie proletarische 
meesters hun kunst aan een beursgebouw getoond had
den. Want. wat kan iemand, die niets bezit, die niets 
te verliezen heeft, voor zulk een inrichting, waar wel 
veel verloren soms wordt, maar die toch ten doel heeft, 
door winst het bezit te vergrooten, voelen? Afschuw-
kan slechts zijn gemoed vervullen. Het zou niet van 
goeden smaak getuigen, te wil len beweren, dat daarom 
de Beurs met opzet door de proletarische kunstenaars 
afschuwelijk gemaakt werd. 

Toch is liet, alsof de schrijver wel zoo iets bedoeld 
heeft, toen hij zei : „Dit groote, rotssterke en ernstige 
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gebouw is wel een uiting van het heden. De nieuwe 
stijl is gekomen, maar anders dan verwacht werd, als 
een donderslag en de roepers om het nieuwe z i jn ge
schrokken van zijn kreunend geweld. De weelde der 
lievoorrechten begint te rieken naar het zweet der wer
kers, de gedachte des volks gaat naar recht en revolu
tie, de nieuwe kunst walgt van de zwierige opsmuk
king der vroegere stijlen. De nieuwe Beurs staat daar 
baren stug, in zich zelf gekeerd, zonder versieringen, 
zonder pilaren, uitbouwsels of fijn geprofileerde 
daken, die zij veracht, als een dweepend strijder ge
keerd in eigen kracht'. 

A l s de hoeren P. V a n Eeghen, Mr. I'. S. V a n Xierop, 
Hugo Muller en J. P. Korthals Al les , die de commissie 
uit den Amsterdamschen Raad vormden, welke den 
Beursbouw voorbereidden, dit lezen, zal het hun zon
derling te moede zijn. Steunpilaren der Beurs in over
drachtelijken / i n , hebben / i j door hun voorzitter, den 
wethouder Treub, in Berlage het Trojaansche paard 
binnen hun krmg zien brengen, waaruit dergelijke 
verschikkingen moesten voortkomen! Hopen wij, dat 
E. R. in zijn geestdrift wat overdrijft, en dat de pro 
letariér Berlage het zoo erg niet bedoeld heelt. 

Het is zeker de moeite waard, den proletarischen 
schrijver op het gebied der schoonheidsleer te volgen. 
Daar liggen minder voetangels en klemmen. 

„Als gij uit 't ( entraal Station op het breede Dam
rak komt, zie dan aandachtig naar de groote Beurs, 
die links vóór u staat, het is 't merkwaardigste gebouw, 
dat sinds honderd jaren in ons land verrezen is, zelfs 
in zekeren zin het eenig merkwaardige gebouw. Zeker, 
het werk van dr. Cuypers, den bouwmeester van het 
Rijksmuseum, het (.'entraal Station, het H u i s t e r Haar 
en zoovele kerken, waaronder de Eindhov ensehe keik 
inischieii de stoutste is, was van groote belangrijkheid 
en ook van onschatbaar nut, maar beteekenis, als hec 
Beursgebouw heeft, k o n het niet hebben. Cuypers 
kwam in een tijd. dat de bouwkunst ter neder lag. 
Het w anbegrijpen der Itaiiaansche Renaissancekunst 
toen hel voorbeeld en ideaal van allen, had voortge
woekerd op ongelooflijke wijze". 

Onze proletariër is geen man van de fijne schakee-
ringen ; hij legt het er dik op en stelt bet licht kras 
tegen de schaduw. Berlage's Beurs het beste gebouw-
der negentiende eeuw, de werken van Cuypers slechts 
betrekkelijk van waarde, het wanbegrijpen der fta 
liaansche Renaissancekunst op ongelooflijke wijze 
voortwoekerend, eer Cuypers kwam, ziedaar drie denk 
beelden, waarover oen boek zou zijn te schrijven Onze 
proletariër is echter gauw gereed. 

„ D e bouwvormen", zoo vervólgt hij, „die oorspron
kelijk m Griekenland waren voortgekomen uit den 
aard der bouwstoffen en de indeeling van den tem
pel, die later in Italië werden verwerkt tot een prach-
tigen marmeren en granieten mantel over den zwaren 
steenen kern van het gebouw, doch hier in het land 
geen zin of beteekenis hadden, werden toch maar 
klakkeloos toegepast". Ziedaar een geschiedenis der 
bouwkunst in zakformaat, ten gebruike van proleta
riërs. Hel uiterst moeilijke vraagstuk, om het ont
staan der Grieksolic bouwvormen te verklaren, waar 
aan ijverige geleerden boekdoelen hebben gewijd, 
onze proletariër h-eft het opgelost. D i e bouwvormen 
waren noodzakelijk, zij kwamen voort uit den aard 
der bouwstoffen en de indceling van den tempel. E n 
om iets zoo eenvoudigs te vinden, breken de geleerden 
zich et hoofd! Dus hoort men de waarheid uit den 
mond van oen zuigeling. De Grieksche bouwvormen 
zijn later 111 Italië verwerkt, en in marmer en graniet 
uitgevoerd, tegen zware „steenen" kernen geplakt. 

Dit is de geschiedenis der Itabaansehe bouwkunst. 

Rusk in had zi jn „Stones of Venice" wel achterwege 
kunnen laten. Waarom dikke doelen te wijden aan 
iets, dat zoo eenvoudig is ? E n de geschiedenis der Ne
derlandsche bouwkunst laat zich terugbrengen tot 
„het klakkeloos toepassen der Grieksch-Italiaansche 
vormen, die hier in het land geen zin of beteekenis 
hadden". Indien men dit maar goed wil onthouden, 
is de proletar iër tevreden. 

De Nederlandsche bouwmeesters waren volgens den 
proletar iër a l heel weinig waard. „Ko lommen en pi
lasters, die niets te dragen hadden, kroonlijsten, die 
niets afdekten maar aangespijkerd waren, baksteen en 
cement, die gevormd en gevoegd werden als groote 
marmerplaten o f als ruwe blokken graniet, koppen 
van balklagen, die niet door den muur liejieii maar 
buiten aan den wand geplakt waren, al die valschheid 
in vormen, die vloekten met den aard van het mate 
riaal hier te lande, werd samengevoegd tot triest ge 
misbaksels, gebouwen zonder zin, zonder kleur o! 
fleur, zonder waarheid of fantaisie". 

Siddert in het schimmenrijk, o Hendrik de Keyset. 
Lieven de Key en Jacob van Cainpen, nu de proleta
riër E . R. u dus ter neder haalt ! 
„Hu/in Malherbe vintf" herinnerde de proletariër 
zich. „Poen deed Cuypers", vervolgt hij, „zijn groot 
werk. H i j g ing uit van het beginsel, dat in bouwkunst 
alles redeli jken logisch moet zijn. Niets hoort aan het 
gebouw, dan wat strekt om het te vormen en in stand 
te houden. E n de versiering moet zijn een versiering 
van deze, zijn noodzakelijke, deden, zóó, dat hun doel 
en reden van bestaan niet verborgen wordt, maar nog 
sprekender naar voren treedt. Dan zal het bouwwerk 
harmonisch en rustig voor het oog zijn, elk zijner dec 
len \ o l werking en zijn versieringen vol zin." 

Wie nu ni'-eiit, dat Cuypers de man naar het hart van 
onzen proletariër is, vergist zich. 

„Cuypers had dit groote beginsel niet uit zich zelf. 
De bestudeering der bouwkunst in de middeleeuwen 
had hem geleerd, dat in dien t i jd van hoogen bloei 
Idus gewerkt werd. Hi j keerde tot de middeleeuwen 

terug. In plaats van het geknoei op beden bracht hij 
de si hoone werkwijze van vi orheen wei r in ti <c\ lassing 
Met groote talenten begaafd, door en door bekend 
met de meesterstukken der Romantiek en Gothiek, 
vruchtbaar in hel vinden van nieuwe versieringsmo 
lieven en handig m het verbinden van allerlei oude. 
vormen tot een schilderachtig en vaak indrukwekkend 
geheel, hief hij de vaderlandsohe bouwkunst tut het 
moeras van verderf op tot een zuiver, hooger plan. In. 
plaats van de wanbegrippen van zijn t i jd stelde hij 
de gouden regels van oen grooteren en bracht die 011 
vermoeid in toepassing. Z i jn taak was schoon, maar 
begrensd. Want daar zijn kunst de taal sprak van een 
ander tijdperk, kon zij het geluid van onze eeuw niet 
doen hooren. H i j volgde het groot verleden na, zuiver
de daardoor den bodem van onkruid en giftige ge
wassen, en bereidde de komst voor van hen, die het 
woord van heden, in volle reinheid en kracht zouden 
spreken, maar zeil was hij niet van dezen." 

Cuypers was dus wel Johannes de Dooper, doch 
niet de Messias zelf. Dat is Berlage. „ W a n t liet hooge 
kunstwerk van heden zal de verzinnelijking zijn van 
heel het streven, strijden en denken van dezen t i jd. en 
daardoor het volk onmiddel l i jk uit het hart gegrepen 
en gesteld tot een getuigenis voor latere eeuwen. De 
volmaakte nabootsing heeft niet de aangrijpende 
macht en echtheid van een discrete volksuiting, zelfs 
al ware zij nog stamelend o f onzeker. E n de laatstc-
heefl Berlage gegeven in de Beurs." 

(Slot volgt.) 
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MODERNE VERLICHTINGSSYSTEMEN, AER< K5EENGAS. 
N o g nooit hebben de uitvindingen en verbeteringen 

op het gebied van verlichting zich in die mate ver
meerderd als in de laatste jaren. 

Gas en petroleum hebben bijna gel i jk t i jd ig de 
kaarsen en moderateurlanipen onzer grootouders ver
drongen, maar de gasverlichting is jaren lang op het 
zelfde standpunt blijven staan. Het electrische licht 
was nog in zijn eerste kindsheid. De petroleum is 
evenwel een ernstiger concurrent geworden, dan de 
gas fabrikant en zich wellicht aanvankelijk hadden 
voorgesteld. 

Het is wel merkwaardig, dat juist het land, waar 
men wil dat de gasverlichting is uitgevonden, het 
kolenrijke België, ook het vaderland van de over de 
geheele wereld bekende „ L a m p e Beige" moest zijn, die 
de oude gasverlichting in de schaduw stelde. De lage 
stand der petroleumprijzen werkte de invoering in de 
hand en de cijfers in de IK « k e n der gasfabrieken toon
den duidelijk aan, dat de t i jd gekomen was, om 
verbeteringen aan te brengen. Toen zijn de gloeikous
jes gekomen, die de voordooien van helder licht en 
gering gasverbruik in zich vereenigden. 

Daarmede heeft de gasfabrikatie weder een belang
rijke voorsprong gekregen op het petroleumlicht, a l 
thans in de grootere plaatsen, en wat nog meer betee-
kent. zij heeft hierdoor tot heden het hoofd kunnen 
bieden aan de concurrentie van het electrisoh licht, 
dat zich aan bet hoofd van alle systemen een weg dooi
de wereld heeft gebaand en daar waar de kosten bij
zaal; waren steeds de overwinning heeft behaald. 

In den regel zijn evenwel de kosten bij levensbe
hoeften, als waartoe het kunstlicht zeker behoort, in 
geenen deele bijzaak en heeft elke verbetering in de 
kwaliteit, indien zij met een besparing van kosten ge
paard gaat onmiddel l i jk kans op succes. 

Vandaar, dat de wedstrijd aanhoudt en ons telkens 
nieuwigheden op verlichtingsgebied worden aangebo
den, die hier en tiaar practisch worden beproefd. 

Veelal blijkt dan, dat de nieuwe uitvindingen of 
\oor practische toepassing nog niet rijp zi jn of wel 
komen gebreken aan het licht, die men over het hoofd 
gezien had. 

Zo i verdwijnen dan weder verschillende construc
ties, ja geheele systemen van liet tooneel, om plaats ie 
maken voor andere, totdat men er in slaagt na veel 
tegenspoed te hebben ondervonden, veel studie te 

geofferd, 
ook in de werkelijke 

praetijk blijkt te kunnen voldoen aan zekere eischen. 
In alle groote steden zijn die eischen vrijwel de

zelfde. Daar moet men centrale inrichtingen hebben 
zoowel voor gas als voor electriciteit, waarvan het 
groot-le deel der l ievolking gebruik zal maken. 

Wie zuinigheidshalve zich daar nog niet petroleum 
behelpt past in den waren zin des woords de „économie 
des bouts de ehandelle" toe, hij is feitelijk tevreden 
met minder licht, dat hem moer geld kost. 

W i e voorts op groote zuinigheid met kunstlicht be
dacht moet zijn, denkt er niet aan proeven te gaan 
nemen met of zich een installatie aan te schaffen voor 
acetyleen- o f ander gas. 

In kleine steden en dorpen is de toestand echter 
een geheel andere. Word t daar gewoon gas gefabri
ceerd op kleine schaal, dan komt dit, zoo men goed 
licht w i l hebben zoowel de gemeente als particulieren 
naar verhouding veel duurder te staan, zelfs in die 
mate, dat daar het branden van de lampe Ijelge niet
tegenstaande haar groot petroleumverbruik toch nog 
het voordeeligst uitkomt. Men heeft voor eenige jaren 

hebben gemaakt en voel leergeld te hebben 
een oplossing te vinden, die 

gemeend in hel. electrisch licht ook voor kleine plaat
sen de oplossing te hebben gevonden, maar hetgeen 
daarmede hier en daar is liereikt lokt niet tot navol
g ing uit en heeft in het algemeen op verre na niet be
antwoord aan de groote verwachtingen, die men er 
aanvankelijk van koesterde. 

De oorzaak ligt voor de hand, wanneer men eens 
vergelijkt wat met verschillende systemen bereikt kan 
worden, indien men daarbij met de beschikbare mid
delen rekening houdt, die moestal binnen nogal enge 
grenzen beperkt zijn. 

De cijfers in het hier volgend staatje spreken duide
lijk genoeg, zij betreffen acht verschillende verlich
tingssystemen, bij name althans vrij algemeen bekend, 
behalve wellicht het Aerogeengas. Over de liekencie 
systemen voegen wij dus slechts enkele korte aantoc-
keningen aan het staatje toe, 

Over hol Aerogeengas werd in December van hei 
vorig jaar door den heer A . Barto Jr. een voor.loz.ing 
gehouden te Leiden en wij waren verleden week in de 
gelegenheid met den heer T j . V a n der Zoo, Directeur 
voor Nederland en België van de Maatschappij, die 
zich ten doel stelt tut gas te produceeren, een der toe
passingen op grootere schaal in werking te zien, name
lijk de verlichting der gemeente Wassenaar, die een 
zeer gunstigen indruk maakt. 

Wat wij z.agen komt ons belangrijk genoeg voor, 
om hier aan de hand van de bijgevoegde afbeeldingen 
een beschrijving te geven van de fabricatie van dit 
gas en daaraan toe te voegen enkele aanteekeningen 
over de reeds tot stand gebrachte en in aanleg zijnde-
installaties. 

Vergelijking van kosten van verschillende soorten van 
verlichting. 

Soort der ver
lichting. Kosten aan Materiaal. 

Kosten p. uur 
voor een licht-
kracht van 
(K> kaarsen. 

Electriciteit. 1 Kilowatt a .57.5 ets. 7.S5 Cts. 
Alcoholgloeilicht. 1 Liter Alcohol „ 70 „ 7 ». 

Acetyleengas. 1 Kg. Calcium Carbid „20 42 
Petroleum. 1 1, Petroleum ,, 10 „ 2.2 
Luchtgas. 1 K< '•. Gasoline ., 25 „ 125 " 

Petroleumgloeilicht. 1 1.. Petroleum „ 20 „ 1 
(lasgloeilicht. 1 M 3 Steenkolengas ,. 7.5 .. 0.0 
Aerogeengas 1 KG. (iasoline ., 25 „ 0 50 ,. 

Petroleum, (icon verlichting is zoo algemeen bekend 
als het gewone petroleumlicht. De thans gebruikelijke 
lampen hebben 111 den regel een lichtgevend vermogen 
van ongeveer 30 kaarsen en verbruiken gemiddeld o. 1 1 
Li ter olie per uur. 

Niet a l t i jd wordt erop gelet, dat het lichteffect van 
een petroleumlamp in hooge mate afhangt van do 
meer of minder zorgvuldige behandeling, ïnzondcr 
heid van de pit. Wordt daar geen genoegzame /org 
aan besteed dan brandt de lamp minder helder en 
verbruikt toch evenveel. Voor het overige zijn de on
gemakken aan petroleumlampen eigen, zoo algemeen 
lx-kend dal wij er hier niet verder over behoeven uit te 
weiden. 

Petroleumgloeilicht. Het olieverbruik bij deze niet 
zoo algemeen verspreide verlichtingswij ze is belang
rijk geringer en de kosten komen aan die van gasgloei
licht zeer nabij. Daartegenover staat, dat de behande
l ing der lampen nog veel moeilijker is, dan die van 
de gewone, hetgeen vooral oen groot bezwaar is, waar 
men groote lokalen met vele lampen moet verlichten. 
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Telkens wanneer men de lamp ontsteekt moet het glas 
en het gloeilichaam afgenomen en de pit in orde ge 
bracht worden. Men steekt de lamp vervolgens aan en 
de vlam, die eerst een roodachtig schijnsel heeft 
wordt na eenige minuten blauw ; wanneer men dan de 
pit op de juiste hoogte draait zal het gloeilichaam een 
mooi licht geven, maar is zij iets te h o o g , dan walmt 
de vlam, de gloeikous slaat zwart aan en de licht 
kracht vermindert. Is de pit iets te laag dan is het 
effect hetzelfde en laat de lamp een onaangenaam 
brommend geluid hooren 

De lampen zijn duur en hebben boxendien andere 
onaangename eigenschappen met de gewone lampen 
gemeen. l ie t is dus begrijpelijk, dat men van het petro-
leumgloeilicht geen groote verwachtingen voor de toe
komst heelt. 

Alco/iolgloeilic/it. Ook dit, voor enkele jaren ten 
tooneele verschenen verlichtingssysteem, heeft weinig 
ingang gevonden en men had dit ook wel vooruit kun
nen zien, omdat de alcoholvlam veel te weinig warm
te (öooo caloriën) produceert en daarbij te duur is, 
om met succes voor verlichting te worden gebezigd. 
De petroleum, die tien a elfduizend warmte eenheden 
voortbrengt verkeert te dezen opzichte in veel gunsti
ger conditie en de alcohollampen missen weinig van 
de onaangename eigenschap]>en der petroleumlampen, 
die, mits goed geconstrueerd, althans reukloos bran
den, hetgeen van de aloohollainpen niet gezegd kan 
worden. 

Electriciteit. De voordeden die het electrisch licht 
aanbiedt, wat betreft gemak en lichtkracht behoeven 
hier niet te worden uiteengezet. 

A H R O G E K N G A S F A B R I K K V O O R E E N K L E I N E G E M E E N T E 

Fig. i. 
Doorsnede a.b. 

(Zie Plattegrond.) 

Fig. J. 

()pstand. 

Fig- 3-
Plattegrond. Fig. 4. 

Doorsnede c d . 
1 Zie Plattegrond 1 

De .lichtkracht laat zich, om zoo te zeggen, tot elke 
gewenschte hoogte opvoeren, maar men moet niet 
vragen naar de kosten van aanleg zoowel als van 
exploitatie, die, bij l>etrekKelijk kleine installaties, 
naar verhouding nog van meer invloed zijn dan bij 
groote. 

In vele opzichten is het electrisch licht heden ten 
dage nog luxe-licht. Waar men zich die luxe niet kan 
veroorloven doet men vooralsnog beter van electrisohe 
verlichting af te zien. Kleine gemeenten, die geen 
groote kosten voor licht kunnen maken, kunnen met 
electrisch licht slechts onvoldoende resultaten ver
krijgen. 

Acetyleengtis. l i e t groote voordeel, van dit gas is, 
dat men er zonder gloeilichaam een schitterend effect 
mede kan verkrijgen ; de inrichting voor het fabricec-
ren is daarbij hoogst eenvoudig en gemakkelijk in 
het gebruik. 

Maar nog steeds is het ontploffingsgevaar een 
factor, die menigeen van de toepassing afschrikt. Di t 
gevaar is, wanneer men ook maar de helft der berich
ten van ontploffingen als waar aanneemt, inderdaad 
nog steeds groot en waar volkomen gevaarlooze 
systemen bestaan zal de aeetyleenverlichting nog 
groote verbeteringen moeten ondergaan, eer van een 
meer algemeene toepassing sprake kan zijn. Hoven-
dien is de prijs van het calcium carbid nog te hoog 
en kleven dit gas nog andere onaangename eigen
schappen aan, b.v. de onverdraaglijke reuk en de 
verstopping, die 111 de buisleidingen ontstaat en die 
het noodig maakt de buizen wijder te nemen, dan voor 
andere gassoorten vereischt wordt. 

LIK ht gas. .Dit gas is z.g. gecarburcercie lucht, dat wil 
zeggen, lucht vermengd met het verdampingsproduct 
van een vloeibare koolwaterstofverbinding, 111 den 
regel gasoline. 

De gasoline is een disli l latiepioduct van petroleum 
en aan benzine verwant, doch heeft een dichtheid van 
O.64O tot O.655. 

De toestellen voor de fabricatie van luchtgas zijn 
eenvoudig en goedkoop ook 111 de behandeling, niet 
alle zijn zij echter even soliede geconstrueerd. 

Men bezigt voor het luchtgas dezelfde leidingen, 
branders, enz. als voor gewoon steenkolengas; niet 
gloeilicht wordt ook hier hel beste effect bereikt. 

Iloe eenvoudig, en als het ware automatisch de be
handeling der toestellen moge zijn, het luchtgas heeft 
een hinderlijke eigenschap namelijk, dat het door 
winterkoude condenseert in de buizen en dus niet 
meer brandt. 

A l l e blusleidingen moeten dus zorgvuldig tegen af
koel ing beschermd zijn en dit moge vooreen enkele 
huisinstallatie reeds moeilijk zijn, bij leidingen voor 
straatverlichting i s het ondoenlijk te noemen en o o k 
al ware dit niet z o o , z o o zouden de aanlegkosten 
hierdoor belangrijk stijgen. 

Aerogeengas. Omtrent dit gas deen de heer Harto 
in de vergadering van den Bond van Technici A f dee
l ing Leiden eenige niededeelingen, waarvan wij het 
volgende aan de beschrijving der toestellen wil len 
laten voorafgaan. 

Daar 111 de practijk gebleken is, dal een verlichting 
met steenkolengas alleen in grootere plaatsen renda
bel is, heeft men reeds lang gezocht naar een 
middel om ook dorpen en kleine steden, een voldoen
de gasverlichting te verschaffen. Men meende dit ge
vonden te hebben in het in 183(1 door Davy ontdekte 
acetylcengas uit caleium-carbid. 

A l l e r oogen waren op dit „gas der toekomst" ge
vestigd. De eenvoudige bereidingswijze en de groote 

lichtsterkte lokte overal,tot proefnemingen uit. I>oor-
dien het gas zich gemakkelijk laat verdichten heeft 
men eerst getracht het in vloeibaren toestand te 
vervoeren naar de verbruiksplaatsen, maar een aan
tal hevige ontploffingen maakten hieraan spoedig een 
einde. Later ging men het gas op de plaats zelve be 
reiden. Toch komen, heizij door slordige constructie 
van de toestellen, hetzij door onhandige behande
l ing daarvan of nalatigheid van de verzorgers, onge
lukken nog herhaaldelijk 'voor. 

Ook het watergas, dat men inmiddels in 't groot 
wist te bereiden door waterdamp over gloeiende kool 
te leiden, heeft hier en daar offers geëischt, daar 
het door z i j n reukeloosheid z i j n aanwezigheid 
niet verraadt, en zooals bekend, zeer vergiftig is. 
Door toevoeging van een chemisch odeur kan aan dit 
euvel worden tegemoetgekomen. 

Einde l i jk slaagde men er 111 aan de bereiding van 
hel reeds 30 jaar geleden uitgevonden luchtgas, een 
zoodanige verbetering aan te brengen dat het voor 
centrale verlichting van gemeenten geschikt wordt 
Dit gas wordt • verkregen door atmosferische lucht 
door een vluchtige koolwaterstof te laten strijken. 

Zoo gemakkelijk evenwel de bereiding van het 
luchtgas is, zoo moeilijk was het om hel gas gelijkma
tig te bereiden. De moeilijkheden zijn voornamelijk 
gelegen 111 de eigenschappen der grondstoffen, die 
voor de bereiding kunnen dienen, en waarvan gaso
line de meest geschikte is. Deze worden uit de aard
olie of ruwe petroleum door gefraetionneerde d i s t i l 
latie bereid, waarbij de bestanddeel en, die zich van 
elkander onderscheiden "door een verschillend kook
punt en soortgelijk gewicht, in afzonderlijke koel
bakken geleid worden. Zoodoende verkrijgt men een 
reeks van koolwaterstoffen, die nicer ot minder voor 
hel doel geschikt zijn, en op zichzelf weer uit een 
mengsel van meer en minder vluchtige vloeistoffen 
bestaan. 

Laat men nu lucht door een dezer koolwaterstoffen 
stroomen, dan zal zij zich daarmede vermengen, 
en wel eerst niet de meest v luchtige en daarna, met de 
minder vluchtige. Men noemt dit carburceren, d. vv. z. 
men verzadigt de lucht met koolwaterstof. Langza
merhand neemt nu de carburatie af, daar de /waar
den- bestanddcclen minder gretig door de lucht wor 
den opgenomen. 

Ook de temperatuur speelt bij de luchtcarburatie 
een groote rol. Bij warm weder verdampen de koolwa
terstoffen meer dan bij lage temperatuur. In het eerste 
geval wordt het mengsel te „rijk" en bestaat het ge
vaar, (hit het een gedeelte van zijn koolwaterstof op 
de koude wanden van blusleidingen afscheidt. Dat 
deze condensatie een der grootste fouten is van een 
verlichtingsinstallatie behoeft zeker wel geen betoog. 

Bovendien heeft men rekening te houden met de 
drukking van damp en lucht gedurende het carbu
rceren. Lucht vereenigt zich n.1. onder normalen druk 
minder gemakkelijk met de gasolinenanipen, dan 
wanneer men de carburatie gel i jkt i jdig met een toe-
neinenden druk laai geschieden. A l l e tot nu toe in den 
handel gebrachte luchtgastoestellen bestaan uil twee 
hoofddoelen : een loinpresseur voor de sainenpersing 
en een carburateur voor de gasvorming, en zijn daar
door oorzaak van de bovengenoemde ongelijkmatige 
samenstelling. 

In het toestel, door den lieer Barto te Leiden ge
ëxposeerd en waarmede weldra de gemeente Boskoop 
zal verlicht worden, wordt nu de compressie en de 
carburatie gelijktijdig verricht 

Alleen hieraan is het toe te schrijven, dat het/elfde 
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gas, bereid uit dezelfde grondstoffen, andere en meer 
practische eigenschappen bezit. 

De uitvinder heeft aan het gas, dat op deze wijze 
bereid word t ter onderscheiding van den naam Aero-
geen (door lucht gevormd) gegeven. 

Ui tvoer ig behandelde spreker nu, toegelicht door 
een schetsfiguur, het Aerogeengastoestel, dat in de 
zaal was opgesteld en gas leverde aan een vijf tal 
gloeilichtbranders met een lichtsterkte van 4s tot 
100 N . K . 

Ojwal lend was het aangename helderwitte licht en 
liet rustig branden, ook wanneer een gedeelte der pit
ten wordt uitgedraaid. O p zeer vernuftige wijze wordt 
a l . de gasproductie geregeld naar het gasverbruik, 
hetgeen niet alleen economisch is, maar bovendien 
alle gevaar voor het toestel uitsluit, daar het gas nooit 
onder te hoogs druk komt. 

Aangezien steeds dezelfde hoeveelheden gasoline-
damp met constante volumina lucht, tezamen onder 
denselfden druk worden gebracht, en wel door een 
geheel automatische werking, (waarvan we straks eene 
nadere beschrijving geven), is er van „te arm" o f „te 
r i jk" gas geen sprake. 

Door de zuiver witte kleur, kan men de fijnste 
nuancen zeer gemakkelijk onderscheiden. 

In tegenstelling met steenkool gas is het zwaarder 
dan de lucht en kan dus bij een lek in de leiding ge
makkelijk door kieren van deuren en ramen ontwij
ken. Het verraadt zijn aanwezigheid door een zoet 
achtige benzinelucht. 

Onder normalen druk vermengt het Aerogecn zich 
bijna niet met de lucht, waardoor minder gevaar voor 
ontploff ing bestaat. 

IIet is niet vergiftig en eveneens onschadelijk voor 
kamerplanten. 

De geheele installatie is zeer compact en kan door 
iederen leek bediend worden. 

De prijs van het gas bedraagt per M3., daar de toe
stellen uit 1 K . G . gasoline van ± ƒ 0 , 2 4 per K . G . 
4000 L . gas maken, ± ƒ0 ,00 , gelijkstaande met de 
laagste steenkoolgasprijzen. Daar evenwel het gas 
verbruik |>er uur en per pit staat tot dat bij steenkool-
gas als Q: io , wordt deze prijs per uur en per pit aan
merkelijk lager en bedraagt voor 40 a 50 kaarsen per 
uur 0,6 cent, tegen acetyleen ± 2 cent en electr. licht 
± 4 cent. 

Ook voor kookgas, verwarmingen drijven van mo 
toren is het Aerogecn zeer bruikbaar. 

(Slot volgt.) 

CONGRES VOOR TEEKENONDERWIJS. 
Door het uitvoerend comité van het internationaal 

Congres voor Teckenonderwijs, i n Augustus e. k. te 
Bern te houden, zijn benoemd tot rappor teur-généra l 
voor enkele punten van het uitgebreide programma, 
voor dit congres vastgesteld, •— om dat algemeen rap
port in de Fransche taal te bewerken — de Heer \ Y . 
B . G. Molkenboer, te Amsterdam, en voor eenige 
andere punten van de agenda — om het algemeen 
rapport daarover 111 de Duitsche taal te behandelen 
— de Heer Herman J . De Vries, te Haarlem ; terwijl 
de heeren H . L . Boersma en A u g . V a n Del den, beiden 
te 's Gravenhage, door het comité zijn uitgenoodigd, 
betreffende een ander belangrijk onderdeel van dit 
congres hun gewaardeerde hulp te wi l len verkenen en 
daarover een uitgebreide memorie samen te stellen. 

Naar wij vernemen, hebben die heeren allen zich 
bereid verklaard, gevolg te geven aan de vercerende 
opdracht en het hier l>edoelde moeilijke werk op zich 
te nemen. 

Volgens het bulletin, dat door het uitvoerend co
mité wordt uitgegeven, zijn tot heden 200 belangstel
lenden als l i d van het congres ingeschreven. Onder de 
niet-Zwitsers zijn 't de Fransche teekenleeraren, die 
het grootst i n aantal zich daarvoor opgaven, dan volgt 
Nederland met 12 namen. A m e r i k a zal krachtig deel
nemen, vooral door inzendingen ter tentoonstelling, 
aan het Congres verbonden. Ook Japan zegde zijne 
medewerking toe. 

De Zwitsersche Regeering heeft zich offr iecl tot de 
buitenlandsche Regeeringen gewend met het verzoek, 
door het zenden van afgevaardigden naar het Con
gres deze voor het teckenonderwijs en vakonderwijs 
zoo belangrijke zaak vooral te wi l len steunen, f rank
rijk voldeed reeds aan het verzoek. 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 

P R I J S V R A G E N ! ! 
Over het nut van prijsvragen valt moeilijk te twis

ten. Over liet nut van speciaal Rotterdamsche prijs
vragen valt nóg moeilijker te redekavelen! 

Maar betrekkelijk de groote toevai ïgheid, dat 
eenige jaren achtereen een stad als Rotterdam steeds 
schier dezelfde prijswinners oplevert, doorgaans scho
lieren van tie Rotterdamsche Academie, is het goed 
met alléén 111 de binnenkamer, doch vooral ook naar 
buiten een oordeel te vormen en uit te spreken, 't Is 
natuurlijk hier niet de zaak om botweg te beweren •. 
„De Juryleden bij diergelijke prijsvragen z i jn onbe
trouwbare, onkundige, onder één hoedje met de aca
demische aspiraties-spelende kamprechters. D i t mag 
zelfs niet beweerd worden, ja, zooiets zon unfair ge
noemd kunnen worden en we zouden de eersten zijn, 
zulke zware termen en uitdrukkingen te keer te gaan. 

Echter is 't toch opmerkelijk, dat de befaam
de Erasmusstad ook op het gebied van kunst-cultuur 
zoo merkwaardig aantoont eigenlijk bloot een Mer-
curiusstad te zijn. - Dit laatste volstrekt niet bedoeld, 
alsof er overal, waar Mercurius bijgehaald wordt, een 
luchtje aan zou zijn. 

Foei, neen! — Dat zij verre! 
't Moge alleen, en nu „bad inage a part" toch bemerkt 

worden, dat het eerst bekroonde ontwerp in zake de 
prijsvraag: „Ontwerp voor een Hoerenhuis" (uitge
schreven 111 K j u J door de vereeniging ooiiwkunst en 
Vriendschap te Rotterdam) onder het motto „Etude" 
zoo weinig é tude verraadt, dat let wel op! — in 
dit plan een trapje geprojecteerd is, voerende van het 
souterrain naar de entree, (gelegen nog op lager n i 
veau, dan de belétage) welke trap in projectie zich be-
\ inrit onder het salon, en lietreflende het zoogenaam
de „bovenkomen" derzeive, reeds een zeer jeugdig-aan-
komend-volontairt je of laat me zeggen dilettantje nog 
vóór de vóórpoorte des bouwkunsttempels staande, 
alreeds terstond triomfantelijk uitkraaide 1 „Ki jk 
eens! dat kan niet! dat is een onmogelijkheid, dat 'S 
een onvergeeflijke bok ! 't Past ons niet i i i dé ta i l s te 
komen. We laten ons jeugdig vriendje in zijn leedver
maak! Toch treft het smartelijk, een zoo simpel be-
ginnelingetje met den natten vinger te zien wijzen op 
een Jury, die zooals elke Jury natuurlijk, eigenwaarde 
zich bewust is, ja zelfs zich bekoort te wezen. E n nu 
ziel men zoo op ééns de waarde (we spreken nu 
niet van eigenwaarde ) van zoo'n Jury geheel onder 
het duinmagelt je van zoo'n aankomend bouwwurmpje 
als geécraseerd! — Zieje, dat doet pi jn — als men al 
jaren meeloopt in het „vak". E n dat zoo'n ventje dat 
nu juist zien moet! ('t K i n d is 16 jaar!). 

Wij wilden 't eerst maar niet gelooven, want de na
men : Berlage, Verheul, Evers en Salm, die dan toch, 

G o d bewaar je, eventjes kl inken als beursbengels, 
suggereerden ons zoodanig, dat we zeiden: maar jon
gen heb je wel goed gezien? — Zoo'n groote stommi
teit ineen door genoemde heeren eerst bekroond prijs 
project is permitteer me, onmogelijk. - Maar ja
wel, duideli jk toonde het ventje aan, dat 2 dingen 
slechts redding konden geven als oplossing der zaak 
en als uitkomst voor de ju ry : 

10. óf het Heerenhuis moet uitsluitend zijn bedoeld 
voor de bewoning van lilliputters, niet hooger dan 
[.20 M . (al of niet gehóóge hoed), 

20. óf in het Salon is vergeten aan te brengen een 
groote uit den vloer getimmerde kist of kast, waarin 
en waardoor men zou kunnen bóven geraken. 

E n zoo heeft nu zoo'n jongen de a l wijsheid van een 
trits van Neerland's bouwstenen een knauw gegeven, 
die lang pijn zal doen. 

[ntusschen komen wij terug op den aanvang van 
ons schrijven, „Wat is het nut van prijsvragen en spe
ciaal van Rotterdamsche?" wanneer op de 
schromelijkste manier en planmaker-prijswinner — 
èn jury hunne onkunde verraden! 

's Gravenhage en Bloemendaal, 12 Jan. 1904.. 
E E N D R I E T A L B O U W K U N D I G E N . 

Ofschoon het ons niel duidel i jk is, wat de inzenders 
van het bovenstaande eigenlijk bedoelen, vonden wij 
daarin geen aanleiding, de plaatsing te weigeren. 

O p de vraag aan het slot gesteld is wellicht beter 
een antwoord te geven dan op een andere, nameli jk: 
Wat is het nut van een kritiek als de bovenstaande? 

R E D A C T I E . 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 
B U I T E N L A N D . 

— Te Mount Lofty, bij Adelaide, heelt men onlangs t>jj het 
graven in den grond een onverwachte vondst gedaan, namelijk 
een laag blauwe porseleinaarde (kaolin), welke tot dusverre ge
heel niet in Australië werd gevonden. Bij proeven niet hakken 
bleek deze aarde de beste porseleinaarde van Staffordshire nog 
te overtrell'en. De vondst is van belang, omdat nu aardewerk- en 
porseleinwaren voortaan niet meer uitsluitend van buitenslands 
ingevoerd behoeven te worden. 

— De IJjjks-tapijtfabriek van Beauvuis zal volgens de „Temps" 
een aantal belangrijke nieuwe werken naar St. Louis /enden. 

— De ingenieur in Perzischen dienst D. L. Graadt van Roggen 
vertrok 1 Nov. met een karavaan van 17 muilezels van .mlfa 
ibij Ispahan) door bet hooggebergte van bet onafhankelijke 
liachtianland naar Scboezter, liet beginpunt van zijn werkzaam
heden ter verkenning van do Kamen 

— Prof. Heinrich Weizsiiclier, de voidien&telijke directeur van 
bet Stadel'scbc Museum te Frankfort a J f . , is benoemd tot hoog
leeraar aan du Technische Hocbscbule te Stuttgart. 

— Door een aardbeving is een gedeelte van de wallen van 
Spoleto ingestort; ook de beroemde kathedraal uit de twaalfde 
eeuw met de fresco's van Filippo Lippi, schijnt in gevaar te zjjn. 

— De Fransche schilder en beeldhouwer J. L. Geróme, lid 
van de Academie van Schoone Kunsten, is verleden week te Parijs 
gestorven. In Mei zou hij tachtig jaar zijn geworden. Zoon van 
een goudsmid uit Vésoul, was bij in 1841 naar Parijs en 111 het 
atelier van Paul Delaroche gekomen. Met dezen ging bij naar 
Italië; later maakte bij herhaaldelijk reizen naar bet Oosten, o a. 
naar Egypte, die invloed oefenden op zijn werk. 

Op de' wereldtentoonstelling van '78 kwam bij met tien schil
derijen en twee gebeeldhouwde groepen voor den dag. Sinds dien 
ia hij hoe langer hoe meer gaan beeldhouwen. In '72 zond bij 
zijn Bellone naar den Salon, ivoor, marmer en brons, type, van 
wat by, naar klassieke modellen, meende nieuws ie kunnen bren
gen. Hoewel zijn denkbeeld van getooide en geschilderde beelden 
aanvankelijk slechts matige bewondering vond. hield bij zich er 
aan. Zoo maakte bij statuetten van bonaparte in Egypte, van 
'l'amerlan en van l'rederik den Groote, en deed ze namaken in 
brons en tooide het brons met goud, zilver, edelgesteenten. Op 
het graf van zijn zoon plaatste hij een beeld van de Smart, dat 
tot zjjn beste wordt gerekend. 

— BS de Duitsche opgravingen te Bagdad is, naar de „Küln. 
Zeitung" verneemt, een standbeeld van Salmaneser II. een van 

de Assyrische koningen, ontdekt. Het hoofd en de linkerzijde van 
het beeld zijn beschadigd 

— Het Kunstgewerbemuseum te Hamburg is in het bezit ge
komen van de prachtige kamerbetimmering uit bet zoogenaamde 
Nölting'eche Hans te Lübeck. 

B I N N E N L A N D . 
'sGHAVKNIIAÜE. De Minister van KuiterI. Zaken vestigt de aan

duidt van belanghebbenden op eene tentoonstelling opbetgebied 
van electriciteit, welke van .Mei tót September a. s. te Warschau 
gehouden zal worden. Voor nadere bijzonderheden wende men 
zich (in de Nederlandsche taalt tot den consul der Nederlanden 
aldaar (70 Aleja Jerozolimska), die gaarne bereid is inlichtingen 
omtrent doze tentoonstelling te geven. (St -Crt I 

AMSTERDAM. De bekende fabriek A instelhoek aan den Omval 
zal, naar wy vernemen, btyven bestaan. Zij is thans overgenomen 
door de heeren .(oh B Lambeek .Ir., architect, en P. J . ('. 
Bruuns, werktuigkundig ingenieur, die de zaak zullen voortzetten, 
en tot meer technische voimakiiig hopen te brengen. 

MAASTRICHT. De consul van Helgië alhier, do lieer Schols van 
Beethoven, verzoekt mede te deelen, dat aanvragen om pro
gramma's voor de Wereldtentoonstelling te Luik aan hem kunnen 
gericht worden tot 1 Mei a. s. Na dien tijd worden geen pro
gramma's meer afgegeven. • 

P E R S O N A L I A . 

— By den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken 
in Nederl.-lndië is-

benoemd tot opzichter le kl. bij den waterstant en 'stands 
B. O. NV , de opzichter 2e kl. J. C. van Rhecden; 

belast met de waarneming der betrekking van ty'del. leeraar 
in du wiskunde, de waarnemend adj -ingenieur bij de exploitatie 
van staatsspoorwegen op Java, C. J. van Vliet; 

toegevoegd uan den ehtl der le waterstaatsaldeelin ,̂ ten 
einde up zijn bureau te worden werkzaam gesteld, de opzichter 
le kl. il la f'outaine. tbuns iu de residentie Keduu geplaatst; 
aan den chef der 5e waterstaatsafdeelir>g, de opzichter 3e kl. II. 
C. Dykstra. tbuns tijdelijk iu du residentie Preanger-Regent-
sinappen geplaatst: aan uen chef der irrigatiuafdeeiiug Serajoe, 
met 1'oLTVvoredjo hls standplaats, de opzichter ito kl. K. C. A. 
Bense, thans tijdelijk in de residentie Djokjakarta geplaatst; met 
intrekking zijner toevoeging aan den chef der 5e vvaterstaats-
nfdccling. aan dun chef der irrigatie-atdecling tirantas, met Toeloeng 
Agoeng als standplaats, de opzichter 'lo kl. A. 1'. van Heutereu; 

si'plaatst met intrekking zijner toevoeging uuti den chef der 
irrigutieufdeeling Bran tas, in de residentie Kedoe, de opzichter 
le kl. C. R. I'. vuu Leeuwen; met intrekking zyuer toevoeging 
uan den chef der irrigatiuafdueliug Serajoe, in het gouvernement 
Atjeb eu onderhoorigheden, de opzichter 3e kl G. J. Oudraad. 

— Tot stads-urcliitect te L'dam is benoemd da beer .). Letzer, 
te Haarlem 

— Tot adjunct-directeur der gasfabriek te Zaandam is be
noemd de beer A. J. Ochtmun tu Kuschedé. 

— ür A. Bredius, directeur van het .Mauritshuis te 'sOraven-
bage. is benoemd tot lid van de af deeling schoone kunsten der 
Belgische Academie Hij vervangt Larroumet. 

— Te Amersfoort is in den ouderdom van 74 jaar plotseling 
overleaet) de heer D van der Werf. oud-opzichter bij den waterstaat. 

Door zijn moedig gedrag by den watersnood van 1855 verwierf 
by du groote bronzen medaille. 

— Bij du gasfabriek le 'sGravenhage zyu benoemd: tot 2e 
opzichter, A. van der Plas; tot 3e opzichter (te Scbuveuiugen). 
NV. C. Vegt; tot 3e opzichter-teekenaar, F. L. van Hout»; tot 
3e opzichter bij de publieke verlichting, J. H. L Schenk; tot 3e 
opzichter (inspecteur bij de meteropneiniug), .1. C. Itinner Allen, 
uitgeuomun liiuner, thans in underu betrekkingen bij du fabriek 
werkzaam. 

— Bij du duinwater eiding te 's Gravenhage zijn benoemd: tot 
hnlpcontroleur van de particuliere leidingen, P V'. Kvors, opper
wachtmeester der buzarun, en t) Prtimmel jr., sergeant der genie
troepen; tot opzichter-teekei.aar, II A. van Son eu P. Jongopior, 
thans tijdelyk als zoodanig werkzaam; tot nieteropnuinur L. Peers 
en NV. S in der Muur, tlians tijdelijk als zoodanig werkzaam, en 
A. ltustenhoveu en J P. M. Kle'kx. leorliiig-meteropnemer. 

— Op de voordracht voor gemeente-architect te Zwolle zijn 
geplast; t de heeren U Versteeg, adjunct directeur der gemeente
werken tu Arnhem, en L. Krook. architect te Amsterdam. 

— Tu Rotterdam is dezer dagen overleden do ingenieur M 
Sjjmons, vroeger geruimen tijd 11cl van de bekende firma Symons 
& Hurjgen. In den laatsteu tijd bield de heer Sijmocs zich in 
hoofdzaak bezig met den aanleg van havenwerken en andere in
richtingen ten dienste vuu den bandel. 
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VACANTE BETREKKINGEN. 
— Tweede Onderwijzer in bet timmeren aan de Ambachts

school te Winschoten. tovenB bekwaam tot het geven van vak-
teekenen enz, op een aanvangsalam voor de Ambachtsschool 
van /700 en voor de Avondteekensehool op een salaris van f 200. 
Teekeningen en verdere stukken vóór 1 Febr. aan den directeur. 

— Werktuigkundige , practisch ervaren constructeur, be
kend met zuiggas-, gas- en oliem toren, aan een machinefabriek, 
Brieven, ouder lett. P W 1U8, aan het , If. v. d. D." 

— Waterbouwkundig Opzichter. (Zie advert, in dit jNo 
— Watorhou wlcundig-Opzichter (terstond), bekend met. 

d[jkwerkon, bestratingen, landmeten en waterpassen. Brieven Ir. 
nan den ingenieur van Delfland te Delft. 

— Baas-Opzichter (direct), aan de moderne steenfabriek 
,.De Ijsvogel" te Maarssen. 

— Uitvoerder, voor een belangrijk bouwwerk. Brieven, onder 
>'o. 21813, aan het Bureau der „N. Hott. Crt." 

— Leerl ing Teekenaar Alleen /ij. die een teekenscbool 
he. echt hebben, komen in aunmerking. Brieven aan den heer 
Henri J. Smits Jhz., architect, Kipperdapark te Haarlem. 

— Leeruar in het lijnteekenen en de projectielecr aan de 
Burger-Avondschool te Schiedam. Jaarwedde /'60 per wekelgkseh 
lesuur. Lesuren thans tien per week. Brieven aan den Burge
meester vóór 20 Januari a. 8. 

— Bouwkundig Teekenaar, in staat zelfstandig te wer
ken. Brieven, onder lett. V. 1&, aan het Algcm Advert-liureau 
Rouma & Co., te Amsterdam. 

— Hou wku nd ig Teekenaar, voor avonduren Brieven, onder 
No. 18, aan den Boekhandelaar W. Keijser, le llelmersstraat SS.i. 
te Amsterdam. 

— Leeraar in het ljjnteekenen aan de Ambachtsschool te 
Botterdam, 's morgens van 8—12 uren. Salaris /800 per jaar. 
Inlichtingen persoon.ijk hij den Directeur. 

~~ DIENSTAANBIEDINGEN. 

IN F O R M A T I E -BU R E A U V A N D E N BOM> V A N T E C H N C I 

T O L S Ï E E G S I X G E L 46, U T R E C H T 

13 Bouwk. Opz.-teek., 22—32 j . , / 6 0 — / 100 's maands. 
2 „ Üpz.-Uitv. 26—42 j . , /b!o 's maands. 
3 „ Teekenaar 20—28 j . , / 50—/90 's maands. 
2 Werktuigk. Teek., 21—25 j . , ƒ 50 — f70 's maands. 
4 Waterbouwk. Teekenaar of Opzichter, 20—29 j . , 

f 50—; 100 's maands. 
I Electrotechniker, 29 j . , / 80 's maands. 
1 Klectrotechn. en Werktuigk. Ingenieur. 22 j . 
1 Opzichter in Weverij of Spinnerij, ?g ']• 

T H . V A N H E E M S T E D E O B E L T , 
Mem. San. Inst. London. S a n i t a r y E n g i n e e r , A M S T E R D A M . 

Hoofdkantoor en Magazijnen DE RU1TEBKADE 150—151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 
H o o f d a g e n t v o o r N e d e r l a n d e n K o l o n i ë n v a n S II A > l i S & < o. , t e B a r r h e a d . 
S P E C I A L I T E I T \ U 0 K DE LEVERING VAN C O M P L E T E B A D - C L O S E T S en URLNOIR - ln r ich t ingon . Central" 

Verwat muur. Ventilatie. Warm en Kondwater verzorging. Trinmpli Denrdrangen, Kampioen Ventilators onder srarantie. 

E x a m e n : B o u w k u n d i g - O p z i c h t e r 

M a a t s c h a p p i j to t B e v o r d e r i n g d e r B o u w k u n s t . 

Wij maken belangstellenden opmerkzaam, dat van ons nummer van -li) .luni jl., 
waarin voorkomen de s c h r i f t e l i j k e o p g a v e n van liet laats! gehouden examen 
met de daarbij behoorende »t?ii«*tseii nog een beperkt aantal exemplaren verkrijg
baar is. 

Tegen toezending van ƒ 0.25, per postwissel ot' in postzegels wordt dit nummer 
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DE NIEUWE BEURS TE AMSTERDAM. 
(I 'en olg en slut van bh 18.) 

W i e gelooft, vraagt niet naar bewijzen. Onze prole
tariër, die van den Messias wil getuigen, verlangt, dat 
zijn lezers zijn geloof zullen deelen. Wetenschap en 
geloof verdragen elkander slecht. 

Waarom is Berlage's Beurs volkskunst? Waarom 
is zij de verzinnelijking van heel het. streven, strijden 
endenken van dezen ti jd? Waarom draagt zij een pro 
let arisch karakter? l ie t zou ons niet verbazen, wan 
neer E . R. deze vragen even dwaas vindt, als een 
Boeddist zou doen, wien men het bewijs van de god
delijkheid van Boedda zou vragen 

Laat ons daarom dit punt niet verder aanroeren, 
maar liever eens nagaan, hoe onze proletar iër tie 
Beurs ziet. 

„De zijgevels zijn eentonig, maar niet als de straten 
van de P i jp (de volksbuurt Y Y te Amsterdam), die 
voos en dor zijn. Z i j zijn eentonig van uniforme 
kracht, welke geen ander hulpmiddel behoeft, maar in 
zichzelf zich indrukwekkend weet. Die het aandorst. 
dit te bouwen, moei zich een held gevoeld hebben, 
alleen sterker, dan heel het publiek om hem heen." 

W i j wil len op de heldhaftigheid van den proleta
riër Berlage niets afdingen. Maar in het geval van de 
Beurs kon hij die niet toonen, daar zijn opdracht 
gevers, door hel schi ld hunner geheimzinnigheid over 
hem uit te breiden, hem tegen het publiek zóó goed 
lieschermd hebben, dat dit hem niet bereiken kon. 

„De toren staat daar onwrikbaar, massief, als tegen 
wicht tot de lange zijgevellijn, prachtig met haar i n 
evenwicht. H i j mocht niet lichter zijn, noch minder 
stuursch; maar bovenin wiegt sierlijk de fijne klok 
aan ijle stalen hangers, blinkt de zuivere bloemen 
kleur der wijzerplaten. l iet groot geheel staat daar, 
alsof het niet anders kon. Denk u, dat die toren spits 
was. liet zou belachelijk en kinderachtig zijn. Denk 
11 den zijgevel meer versierd, uit- en inspringend. Het 
karakter zou er uil zijn. Denk u den gevel naar het 
station recht, vierkant, volgebouwd. Het leven zou er 
uit zijn, en de echt Hollandsche bekoring. Denk u 
den hoofdingang niet kolommen en I rontons. Dat 
kan immers niet ? Het bouwwerk staat daar voor al t i jd, 
onveranderbaar. Mooi of niet, het is zuiver gegroeid 
als een eik, een wezen van kracht en evenwicht. Het is 
u i t é é n denken en willen gesproten, tut den drang des 
11 jcis, en daarom i> het waar en indrukwekkend." 

Dit is de stijl van Ruskin. Maar gelijk men dezen 
Engelschen geestdriftige met voorzichtigheid moet le 
zen, zoo past ook bij het proza van zijn proletarische!) 
navolger eenig voorbehoud. Want niemand minder 
dan dr. ("inpers schreef, in zijn vermaard stuk over de 
Beurs: 

„Hoezeer ik over het algemeen den eenvoud in de 
constructie toejuich, zoo moet ik echter betreuren, dal 
de Bouwmeester aan de buitenzijde te ver gegaan is, 
door niet partij te trekken, ter wil le van een aangena 



nier en sierlijker aanzien, van verschillende daartoe 
dienstige en voor de hand liggende middelen, zooals; 
bewerking of klcurschakecring van het metselwerk, 
aanduiding en accentuatie van de verschil lende hoog
te der roostcringcn in de buitenmuren, zooals dit steeds 
bij de beste bouwmeesters in de roemrijkste en 
blociendste perioden gedaan i s ; daardoor wordt het 
geheel duidelijker voor den toeschouwer en doet zich 
het gebouw tevens aangenamer in zijn verschijning 
voor. Niet gelukkig kan ik noemen de stompe afdek 
king van de torens, waardoor gebroken wordt, met 
het stelsel ontsproten uit de eigenaardige behoefte der 
Noordelijke streken, waar de vele regens en de sneeuw 
een schuin hellende afdekking gevvenscht maken. 
Door die afwijking van een eeuwenoude, op goede 
gronden ruslende traditie is aan het nationaal karak
ter van den bouw afbreuk gedaan." 

A l s prozaschrijver moei de doctor het tegen den 
proletariër afleggen. Maar allicht overtreft hij hein 
in kennis der bouwkunst.. 

Daarom valt er misschien op de vergelijkingen, 
waarmede E . R. zijn hoekske besluit, wel wat. af :e 
dingen. „De sombere ingetrokkenheid van dit gebouw 
spreekt meer, dan de pracht van elk ander rondom. 
Gene is noodwendig, deze aangebracht. Alleen het 
paleis op den Dam houdt het triomfantelijk u i t " 

Deze laatste bekentenis zal zeker niemand hebben 
verwacht. Hier gaat de natuur boven de leer. A l hel 
kwaad, dal de schrijver zei van de Renaissance, is hij 
vergeten; Jacob van Campen mei zijn Palladiaan-
sche grootschheid triomfeert ook over den proletariër. 

Maar „hel Centraalstation "begint kleinachtig e 
schijnen niet zijn paviljoen!jes, zijn beeldhouwwerk 
dal cr op ligt ais op een geornamenteerde taart, zijn 
tentaclitig silhouet." Dit rijmt niet best niet de bewon 
dering, eersi voor Dr. City pers aan den dag gelegd. 

„l iet is niet de strakke eenvoud van de Beurs, die 
hare ware schoonheid vorml ; zij is slechts schoon, 
wijl zij de verzinnelijking is van de groote beweging ; 
daarom is zij waar en aangrijpend is haar strakke een
voud schooner dan de weidde van vormen, die voor nu 
beteekenloos zijn." 

Zoo eindigt onze proletariër, Hi j blijft in de Beurs-
eenvoud de verzinnelijking van de volksbeweging 
zien. Dal de bouwmeester, wien men een door een 

ander gemaakten plattegrond opdrong, wien men 
slechts een betrekkelijk geringe som voor het gebouw 
toestond, niet vr i jwi l l ig tot de soberheid is overge
gaan, beseft hij geenszins. 

Wat de schrijver over de sectiel-paneelen van den 
proletariër Toorop zegt, zou zeker verdienen aange
haald te worden. Doch wij bepalen ons tot dit gedeelte. 

„De groote kunstenaars van thans, zij die het gevoe
ligst zijn voor schoonheid en harmonie, maar daarom 
ook het felst getroffen worden door de bittere volks-
knechtende leelijkheid dezer tijden, zij kunnen niet 
meer een weelde en een macht verheerlijken, die zij 
niel langer als schoonheid zien. Daarom schrijven zij 
hun smart en hun hoop aan den wand De fiere ver
heerlijking van ouds is in een doordringende ziels
kreet veranderd. E n zeker is hei een der merkwaardig
ste teekenen van dezen tijd, dat al de geldhandelaren, 
de sjacheraars, de koerszifters, de dividendaanbidders, 
de speculanten van beroep, hunnen tempel, de Beurs, 
binnen moeien onder dat grootsche werk van k la 
gen i n vertrouwen, dal zij niel verstaan, de ziels
kreet van den kunstenaar." 

Dit lezende begrijpt men, waarom de handelaars 
op de verwijdering der pan.vlen aandringen. / / ne 
faut pas parler de corde dans Li uur is on <t un pendu. 

Doch is. als onze proletariër gelijk mocht hebben, 
de gehecle Beuis niet een misplaatst iets? Misplaatst 
niet alleen, wat het terrein betreft, doch ook 111 het 
rijk der kunst ? Hadden de drie proletariërs niet beter 
gedaan, het medewerken aan den Tempel van het 
Gouden Kal f , dat zij zoo verafschuwen, te weigeren, 
in stede van de opdracht te aanvaarden, en hun ge 
loofshclijdenis le gaan schrijven op muren, die daar
toe niet 1 lestemd waren ? 

Wij beantwoorden deze vragen niet. Onder de pro
letariërs schijnt E. H. een enfant terrible. I l i j meent, 
het echter blijkbaar niet kwaad, en dit zal menig lezer, 
die zich aan enkele zijner geestdriftige maar onbe
kookte uitingen mocht hebben geërgerd, ten slotte tot 
vergevensgezindheid hebben gestemd. 

Fig, 5. 

Doorsnede van den Gasbi reid'T. 

r b e l e r i n g. Op bladz. 17, ie kolom, laatste V e 
regel lez< men . I V oninis/vwbare en voortdurende 
toon van vijandigheid cd' voorzichtige terughoudend 
beid, die volgens zijn neening 
hebben gekenmerkt' 

besprekingen. 

M O D E R N E 

(Slot.) 

VI J S S Y S T E M E N . A K I R M i K E N C . A S . 

Overgaande tot de beschrijving der apparaten, 
komt allereerst 111 aanmerking de gasbereider of car 
burateur 111 Fig . 5 111 doorsnede voorgesteld. I l i j be
staat uit een aan alle zijden gesloten cilindervormig 
val A , de zuigruiiute vormend, waartegen een tweede 
kleinere cilinder l \ aansluit, die de drukrnimte 
vormt. Beide zijn door een l ' viinnige buis \'. E met 
elkander verbonden. 

In de zuigruimte ligt, in draaibare bussen, een vier
voudige schniefpoinp of archimedisehe spiraal, waar
van de buis een rechthoekige doorsnede heelt. Men kan 
deze inrichting niet beter vergelijken, dan met oen 
tonmolen, die algemeen bekend is, die echter 111 schtii 
nen stand wordt gebruikt, terwijl deze „tonmolen" hort 
zontaal ligt. De sehtoefbuizen zijn aan den eenen kant 
open, terwijl de andere uiteinden uitmonden 111 de 
uitgeholde spil, aan de zijde van de drukruiinte. 

Die holle as reikt tot in de drukrnimte. 
Bovendien mondt in den cilinder een buis uit, die 

met den gasolineverdeeler in verbinding staat. O p 
de as van de schroefpomp zijn htiiteiiaan vaste en 

hl voor het 111 werki stel-losse schrijven aangeoraci 
Ion van de spiraalpomp. 

De gasbereider of carburateur wordt voor 2 5 van 
den inhoud met water gevuld, dat bij het in werking
stellen van het toestel van de zuigruimte in de druk
ruiinte gevoerd wordt, vanwaar hel weer door de 
l ' vormige buis terugvloeit. Hierdoor wordt een lucht
stroom verkregen, die afhankelijk is van de lengte en 
doorsnee! van de schroefpompionipartimenten. De 
I vormige buis dient als regulateur, daar ze de sterke 
driikverhooging tegengaat, wanneer de luchtstroom 
niel weggevoerd wordt. Bij afsluiting van de druk 
ruimte komt 11.1. de lucht als zoodanig door de buis 
weer terug, wanneer door oen plotselinge verstopping 
in de afvoerbuis deze drukking al te hoog zou stijgen. 

Wordt nu 111 den gasbereider gasoline gedruppeld, 
dan verspreidt zich deze over het water, de verdamping 
neemt terstond een aanvang en een mengsel van 
water, lucht en gasolinedamp begeeft zich door de spi
raalpomp naar de drukruiinte, waar nu, begunstigd 
door de hoogt re drukking, de volledige carburatie 
plaats vindt. 

Voor luchttoevoer is 1 oven op den gasbereider een 
zelfwerkende htehtklep aar gel nacht. 

I Iet gas gaat nu eerst door den gasmeter, die niet 
alleen de verbruikte hosveelheid gas aangeeft, maar 
teven- dien', als middel om telkens a f gepaste hoeveel-
heden grondstof naar den carburateur te krijgen. De 
as van den gasmeter is n I. verbonden met dien van 
den gasolineverdeeler. Dit is een toestel dat een viertal 
schtvienuncrt jes bevat, die uit het gasolinereservoir tel 

kens een kleine hoeveelheid scheppen en hun inhoud 
ledigen in een buis, die haar naar den carburateur 
voert. 

O p deze wijze word! de gasfabricage volkomen 
automatisch geregeld door het gasverbruik. Is hel gas 
verbruik gro'ol, dan draait het gasmeterspil snel, en 
wordt er veel gasoline geschept. Word t weinig gas ver
bruikt, dan krijgt de carburatie weinig grondstof. Is 
er heelemaal geen gasverbruik, dan staat de gasmeter 
stil . de gasolineverdeeler staat stil en er wordt geen 
gas nicer gevormd. 

liet behoeft geen betoog dat door deze inrichting 
het Aerogecn niet alleen zeer gel i jkmatig van samen 
stelling wordt, maar het proces bovendien bijzonder 
economisch is. 

Van den gasmeter komt het gas bij apparaten zon 
der gashouder, direct in den drukregulateur ; bij de 
nieuwste apparaten in den gashouder, die tevens als 
drukregulateur dient, en bij gemeentelijke installa
ties in den grooten gashouder, terwijl de regulateur 
op de gewone wijze tussehen gashouder en buizennet 
is ingeschakeld. (Zie F ig . 3). 

Hel spreekt vanzelf dat voor de beweging van de 
tchroefpomp drijfkracht noodig is. Deze wordt op 
/eer eenvoudige wijze door het gas zelf geleverd. 

Voor de kleinere toestellen wordt een heetelucht-
motor gebezigd, die door een kleine Aerogeenvlam 
binnen enkele minuten 111 beweging kan worden ge
steld. 

Vc . i r de groot ere een gewone gasmotor. 
Om het toestel 111 werking te stellen, draait men 

eenige malen aan het dri jfrad van den gasbereider. 
Direct ontwikkelt zich gas en zoodra de motor vo l 
doende verwarmd is, blijft hij vanzelf 111 beweging. 

In F ig . 
verlichtin 

(1 is een kleine installatie geschikt voor de 
van een woonhuis of vi l la voorgesteld. 

Fig. 0. 

Kleine Aeiogecngasinstallatie. 
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Op den voorgrond staart de carburateur niet bijbc 
hoorenden heet el lichtmotor. 

De toestellen daarachter, die gemakkelijk op een 
tafel van gewone afmetingen plaats kunnen vinden, 
zijn, van links naar rechts, het gasolinereservoir, de 
verdeden de gasmeter, de drukregulateur en het koud-
watern scrvoir voor den motor. 

In den allerlaatste» t i jd is het apparaat voor kleine 
installaties nog belangrijk verbeterd en heeft het den 
vorm, gekregen in F ig . 7 voorgesteld. De gasoline-
verdeeler is hier met het gasolinereservoir gerombi-
neerd en het scheprad bevindt zich in de half ronde 
kap. o]) dit reservoir aangebracht. 

V a n meer belang is echter het aanbrengen van een 
gashouder. 

In de verbinding tusschen gashouder en gasmeter 
lievindt zich namelijk een kraan tot: regeling en auto
matisch buiten werking stellen van de gasproductie. 

Daardoor wordt tevens het voor den motor benoo-
digde gas toegevoerd. De kraan wordt geopend, wan
neer haar gevvichtshefboom op den stang rust, die met 
de gashouderklok omhoog gaat, zoodra deze tot op 
een bepaalde hoogte gevuld is. De kraan is gesloten, 
zoodra de gewichtshefboom loodrecht hangt. 

Wordt de kraan geopend, dan kan men de motor-
vlam aansteken en zoodoende de gasinstallatie in 
werking zetten. Dan vult zich allengs de gashouder-
klok, neemt den gevvichtshefboom mede en plaatst zich 
ten slotte op de juiste hoogte, naar verhouding van 
het gasverbruik. Wordt veel gas verbruikt, dan stijgt 
zij. 1 loudt het gasverbruik geheel op, dan valt de ge
vvichtshefboom van den stang en sluit de kraan. Daar
door gaat de vlam van den motor uit, en staat de ge
heele installatie stil. Men kan dus plotseling de ge
heele installatie buiten werking stellen door b.v. de 
laatste gasvlam in een van de installatie ver verwij
derd vertrek uit te draaien. Door aanbrenging van 
een schroef kan men dezen regulateur o o k zoodanig 
stellen, dat men opeen gegeven oogenblik de instal
latie buiten werking stelt, ook wanneer nog een, twee 

o f meerdere vlammen branden. Deze vlammen win
den dan uit den 111 den gashouder bewaarden v oor-
raad gevoed. 

Wat betreft de juiste samenstelling van het Aero-
geon, daaromtrent heeft de heer I. 1'feifer, Privaat
docent te Budapest, het eerst eenige betrouwbare ge
gevens verstrekt. Zonder op de bijzonderheden van 
zijn proefnemingen in te gaan, kan medegedeeld wor
den, dat hij vond, dat 1 M y lucht van o gr. in staat is 
bij diezelfde temperatuur o p te nemen. 

2020 
14 1 
1069 

295 
217 

E i n d 
den e< 11 

koolwaterstof van 35 gr 
40 gr. 
i ^ gr. 
75 k'r-
So ;rr. 

O kookpunt 
C 
c. 
c. 
c. 

lijk 
ï a s , d 

i | als /.innigste combinatie gevon n e l 

it per M3. ongeveer 250 gram koolwater-
stol van een maximum kookpunt van <So gr. O bevat. 

l iet hieruit bereide Aerogeengas is zóó innig samen 
gesteld, dat het op iederen afstand kan weggevoerd 
worden zonder in zijn doelen uiteen te vallen. Proe
ven hebben aangetoond, dat een apparaat, dat een 
capaciteit van <S M3. per uur heeft, zonder eenig be
zwaar constant gas kan leveren aan een straatlantaarn, 
die niet het toestel door een S K M . lange buisleiding 
verbonden is. 

Tenslotte nog eenige eigenschappen van het Aero 

g**" . . . . . 
In een babybrander ontwikkelt zich bij 100 Li ter 

gasverbruik per uur een lichtkraeht van 45 tot 50 N . K . 

Deze brander is voldoende voor een gewone huishou
ding. 

F*g- 7-
Kleine Aerogeengasinstallatie met dc nieuwste 

verbeteringen. 

De volgende irander geeft bij 151) L . gasverbruik 
a 75 kaarsen, terwijl brander 

verbruikt bij een lichtsterkte van i. 'n 
een lichtsterkte van 70 
no. 2 Jix) 
kaarsen. 

Zóó kan het lichteffect d o o r verwijding der ope
ningen opgevoerd worden tot 550 N . K . , wat bij Steen-
koolgas alleen bij aanzienlijke persing mogelijk 
wordt. 

iap dat het zich moei-Ilet Aero geen bezit de eigenso 
lijk met lucht vermengt. 

Men kan dit aantoonen door: 
lo. een cilinderglas te. nemen en daarin een gasslang 

te brengen, die tot tien bodem reikt. Laat men Aero 
geen hierin'stroomen, dan verdringt het zwaardere g a s 
de lichtere lucht, zonder zich er mee te vermengen. 
Men kan hel verkregen gas aansteken ; het brandt 
rustig op, de vlam binnen den cilinder gekomen dooft 
zeils uit door gebrek aan luchttoevoer. 

O m het gas geheel te verbranden brengt men de 
opening naar beneden. 

20. N u laat men het gas van boven instroonien ; het 
vermengt zich niet met de lucht, maar verdringt ze. 
Ook nu weer is hel mengsel niet explosief. 

Hierdoor wordt dus het bewijs geleverd, dat het 
gas zich zeer moeilijk niet lucht vermengt. 

30. Om nu tochten mengsel van lucht en gas te ver
krijgen, vult men den cilinder vooreen deel met water 
en de rest met gas, keert den cilinder om en laat een 
gedeelte water uitloopen, dat vervangen wordt door 
lucht. Door schudden vermengt men nu lucht en gas. 

Ook dit mengsel is niet explosief. 
Men kan alleen een ontplofbaar mengsel verkrijgen 

bij een bepaalde verhouding van Aero geen en lucht. 
I let zou ons te ver voeren, 0111 hier een en anderover 

deze z.g. explosie grenzen mee te doelen. De ontplof
fingen zijn zeer zwak en zonder geruisen. Het is dan 
o o k zeer moeilijk een behoorlijk knallende explosie 
te verkrijgen. Deze proeven zijn nog een uitgebreid 
veld voor de fabrikanten van Aerogeengasmotoren die 
door practische proeven zoeken naar het maximum 
van explosielkracht om het grootst mogelijke X . E . 
le bereiken. 

Eigenaardig zijn de vlamkleuren van die verschil
lende mengsels. Bevat het mengsel véél gas dan is de 
explosievlam roodachtig, bevat het weinig gas, dan 
is ze groenblauw. 

Zooals boven gebleken is, heeft het Aerogeengas 
een grootere lichtsterkte dan steonkoolgas, d. w. z. bij 

gebruik van gloeikousjes. Gebruikt men geen kousjes 
clan is de temperatuur van de vlam bijzonder hoog. 
zoodat het dan nog beter dan steonkoolgas geschikt 
is om in kooktoesteilen en verwarmingsinrichtingen 
toegepast te worden. 

Een aantal grootere en kleinere Aerogeengas fabrie
ken zijn sinds eenige jaren in werking. In Augustus 
1900 opende de Aerogcengas-Mij. te Hannover een 
fabriekje. 

Inden winter van 1900 trad een tijdperk van strenge 
koude in. waarbij de thermometer tot 30 gr. Celsius 
onder nul daalde. Toch heeft het fabriekje zonder 
eenige stoornis zijn functie verricht. l iet Aerogeengas 
hooft daardoor volkomen liewezen voor publieke ver
lichting geschikt te zijn. 

Iets later werd te Telgte bij Munster een grootere 
fabriek geplaatst, met circa 150 particuliere aanslui
tingen. De verlichting der woningen laat daar volgens 
het oordeel der bewoners, niets te wenschen over. 

Ook hier te lande zijn, behalve verscheidene parti
culiere installaties, o. a. de gemeenten Wassenaar, 
waar wij een bezoek brachten, voorts Breukelen, Aar 
denburg, Sluis, Domburg en Balk met Aerogeengas 
verlicht, terwijl in Boskoop een installatie is aan
leg is. 

W a a r d e verbruikers over het algemeen met de ver 
kregen resultaten zeer tevreden zijn, waar bevoegde 
autoriteiten als o. a. Prof. Wedd ing te Berlijn gun 
stige attesten gaven, bevoegde technici de afwerking-
der apparaten roemen, verzekering-maatschappijen 
geen verhooging van premie eischen daar waar instal
laties zijn aangebracht, daar is zeker do veronderstel 
l i ng niet gewaagd, dat dit systeem van verlichting 
oen toekomst heeften leiden kan tot de oplossing van 
het verlichtingsvraagstuk in vele gevallen, waarin 
tot heden geen practische uitweg te vinden was. 

Daarom achtten wij het wel de moeite waard, er 
onze lezers meer van nabij mede bekend te maken. 

Ten slotte geve onderstaand staatje den belang
stellenden lezer een overzicht van de capaciteit der 
bovenvermelde gemeentelijke installaties 
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E r r a t u m . — I n het staatje o p b l a d z . n j (Z\c ons v o r i g n u m m e r ) 

z i jn een paar fouten i n g e s l o p e n . I n de laatste k o l o m moet n a m e l i j k 

het kostenci j fer v o o r l u c h t g a s i n plaats v a n 1.25 ets., z i jn 1.62 ets ; 

v o o r het cijfer v o o r A e r o g e e n g a s , v e r m e l d a ls o 56 e t s , leze m e n 

1.20 ets. 

E X A M E N V O O R O P Z I C H T E R V A N D U N 

R I J K S W A T E R S T A A T . 

De Minister van Waterstaat. Handel en Nijverheid 
brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in de 
maand Maar ten vóór zooveel noodig ook in de maand 
A p r i l van het jaar 1904 oen vergelijkend onderzoek 
zal plaats hebben van eandidaten, dingende naar oen 
getuigschrift, van voldoend afgelegd examen voor 
opzichter van den Rijkswaterstaat, volgens het ge
wijzigde programma, dat verkrijgbaar is bij Gebroe
ders van ('loef te 's Gravenhage, tegen 5 tent het 
exemplaar. 

Tot deelneming worden alleen toegelaten zij, die 
op 1 Januari 10,04 het Jiste. levensjaar reeds en het 
30ste levensjaar nog niet zijn ingetreden. 

Zi j die aan het vergelijkend onderzoek wenschen 
deel te nemen, moeten zich vóór 1 Februari 1904 aan
melden aan het Ministerie van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, met oen op zegel geschreven verzoek, 
dat tevens moet bevatten eone nauwkeurige opgave 
van naam, voornaam, woonplaats en betrekking. 

Bi j dit adres moet worden gevoegd: 
10. ccne verklaring van het hoofd van het gemeen 

tehestuur dor woonplaats, dat de candiclaat is Neder
lander en van een goed zedelijk gedrag, welke I ant
s', e van geen oudere dagteekening mag zijn dan drie 
maanden vóór den datum van inzending en moet ver 
melden hoe lang de betrokken persoon in.de betref
fende gemeente verblijf hooft gehouden Theft de 
candidaal minder dan een jaar verblijf gehouden in 
zijne laatste woonplaats, dan behoort o o k oene der
gelijke verklaring van bei hoofd van liet gemeente
bestuur van zijne vorige woonplaats te worden over 
gelegd ; 

20. oene akte van geboorte ; 
3 0 . behoorlijk gewaarmerkte bewijsstukken, waar

uit blijkt, dat de candidaat na volbrachten zeventien-
jarigen leeftijd, gedurende te z.ainen minstens twee 
jaren, niet vruchl practisch werkzaam is geweest in 
een of inter tot do bouwvakken belli orende ambachten. 

De handteekeningen op deze bewijsstukken zullen 
door het hoofd van het betrokken gemeentebestuur; 
moeten zijn gelegaliseerd. 

Voor zooveel de eandidaten 111 liet liezit zijn van 
het e inddiploma m i e r ambachtsschool, alwaar de 
praktijk van de bouwvakken wordt onderwezen, wordt 
bovengenoemde termijn van twee jaren teruggebracht 
tot één jaar 

Het examen zal schriftelijk en mondeling geschieden 
Het schriftelijk examen / , i l twoo dagen (luren en 

plaats hebben in de eerste helft van de maand Maart, 
op nader voor ieder der eandidaten aan te wijzen 
plaatsen. 

Het mondeling examen zal mede twee dagen duren 
en plaats heblien te 's Gravenhage. 

Bij het mondeling examen moeten worden mede 
gebracht de teekeningen, bedoeld 111 de vakken III en 
IV van hel programma, verzameld 111 eone portefeuille. 

Hierbij wordt opgemerkt, en z u l k s in ovenenstem
ming mei en ter aanvul l ing van hel in het programma 
bepaalde, dat elk de/er teekeningen moet zijn voor
zien van oene verklaring van den leermeester o f chef, 
opdat b l i j ke : 

l o . dat deze door den candidaat i s vervaardigd ; 
20. wanneer deze is vervaardigd 
De eandidaten, die aan het examen voldoen, ont

vangen daarvan oen getuigschrift, vermeldende den 
uitslag van het examen in elk vak. 

Dit getuigschrift geeft geen aanspraak op plaat
sing vanwege het Rijk. 

http://in.de
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V E R E E N I G I N G E N . 

M A A T S C I I A I ' I M I T O T B E V O R D E R I N G D K R 
B O U W K U N S T . 

A F D E E L I N G A M S T E R D A M . 

O p <S Januari hield in de vergadering der afdeeling 
de heer YV. I. De Groot, onderdirecteur van publieke 
werken, een voordracht naar aanleiding van een door 
licni aan de eerste Duitsche stedententoonstelling te 
Dresden gebracht ambtelijk bezoek en behandelde 
daarbij speciaal onderwerpen, die ook hier ter stede 
aan de orde zijn. W i j stippen uit de uitvoerige en be 
langwekkende rede het volgende aan. Na een 
algemeen overzicht der tentoonstelling te hebben ge 
geven, ging spr. dieper o p sommige onderdeden in. 
Wat de gemeentelijke reinigingsdiensten betreft, 
wordt het meer en meer stelsel in de Duitsche steden 
het ophalen van vuilnis te doen geschieden des nachts, 
d. i. tusschen 11 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. 
Het vuilnisvat moet zijn ingericht naar het model bij 
verordening voorgeschreven. Toen spreker er zijn ver 
wondering over uitsprak, dat de leege vaten den 
heden nacht veilig zijn o p straat, werd hij met nog 
meer verwondering aangehoord over zijn vrees, dat 
bij een vveigeonlenden staat van gemeentezaken aan 
die veiligheid iets zou kunnen ontbreken. Voorts 
streeft men er naar, alle overige werkzaamheden van 
den reinigingsdienst, o o k met betrekking to! hei 
schoonhouden der straten, te doen afloopen vóór het 
dagverkeer aanvangt. Te frankfort a M . wordt voor 
het vervoer van hei vuil naar de verzamelplaatsen, ge
bruik gemaakt van de tramlijnen en van motorwagens. 

Aan spr.'s beschouwingen 'omtrent scholenbouw 
ontleenen wij, dat te Amsterdam thans een school 
te en 2e k l . per M v ombouwde ruimte ongeveer f ' 
aan zuivere bouwkosten vordert. Berekend op 48(1 o) 
-Ou leerlingen, elke klasse ingericht voor 40, biedende 
oen ruimte van 5 \ h . per leerling, zijn de bouw- en 
inrichtingskosten, met meubileering, ca. / 131 per 
leerling. 

In Duitsehland geldt den laatsten tijd als type de 
volksschool voor 237(1 leerlingen. De gemiddelde 
kosten bedragen per M3. ombouwde ruimte: 14 mark. 
De bouw- en" inrichtingskosten met meubsleering 

varieeren tusschen f 140 en I 171). De klasse lokalen 
zijn ingericht voor 54 leerlingen, gevende elk 4.70 V13. 
ruimte. De bebouwde oppervlakte, om vijfmaal zoo
veel kinderen onder te brengen dan hier, is slechts 
viermaal grooter, 111 hoofdzaak tengevolge oener ver
dieping meer. Dat in wec-vvil der gunstiger bodem 
verhouding (fundeering) toch ten onzent de kosten 
minder zijn, verdient de aandacht. Dat liet totaal dei-
inrichtingskosten in Duitsehland zooveel hooger is, 
staat wellicht in verband niet de toepassing van cen
trale verwarming. Na een blik te hebben geworpen op 
den financioelen toestand der Duitsche steden, hei 
belastingwezen en de inrichting der gemeentebestu
ren, stond spr. geruimen tijd stil bij het vraagstuk: 
stadsuitbreiding. 111 verband met het ingezondene 
door 8 der voornaamste steden Van de stadsuitbrei
dingen, gedurende 1870 tot 1800, heeft spreker geen 
indruk van bijzondere verdienstelijkheid ontvangen. 
De l iniaal regeerde schier even uitsluitend als men 
beweert, dat het ten onzent het geval was. en blijkbaar 
heelt men er evenmin den toestand over en de toe
komst ingezien. Ook de aanpassing van het nieuwe bij 
hel oude laat evenveel Ie wenschen over Spreker is 
zelfs de overtuiging toegedaan, dat als men ten onzent, 
krachtens de bouwverordeningen, over eenzeifde mate 
van vrijheid had beschikt als in Duitsche steden (onze 
Woningwet brengt ons eindelijk in wat gunstiger 

conditie, maar lang niet voldoende) bij de Nederland
sche stadsuitbreidingen ongetwijfeld, al voor vele ja
ren op gunstiger uitkomsten zoude zijn te wijzen, dan 
in Duitsehland, waar men van die meerdere vrijheid 
niet geprofiteerd heeft. Zeer heeft spreker daarentegen 
getroffen de grootsche opvatting in vele Duitsche ste 
den gehuldigd bij den ombouw, on hoog pei 1, der 
spoorwegen in en zeer nabij de stad, met onbelem
merd verkeer onder de ijzeren wegen. De personen-
stations, liefst meerdere, zijn daarbij geplaatst, meestal 
binnen de bebouwde kom, terwijl de goederenstations 
en rangeerterreinen zich daarbuiten bevinden. Nog 
een belangrijk punt heeft sprekers aandacht getrok
ken, t e weten de veranderingen die gemaakt of gepro
jecteerd zijn i n de binnensteden, niet het oog op de ge 
meenschap der oude centra met de buitenwijken. Deze 
teere quaestie heeft ook in Duitsehland heel wat stof 
tot debat gegeven, maar mannen van groot gezag en 
heuseh geen wandalen als de Geh. Baurat Stiibben, 
te Keulen, en de Oberbaucommissar Gruner te Dres
den, verklaren, dat de moderne verkoersbehoeften 
zich niet laten inkrimpen door bezwaren van oud 
hcidkundige genootschappen, hoe smartelijk de opol 
fering van het oudstedenschoon ook altoos moge zijn, 
waarbij echter de volksgezondheid een ernstig woord 
heeft mede te spreken. 

In de tentoongestelde stadsuitbreidingsplannen 
der laatste 10 jaren, vond spreker belangrijken voor 
uitgang. Ten eerste zijn ze ontworpen over veel groo 
ter oppervlakten en dragen zij ter dege het karakter 
van een meer ontwikkelden aesthetischen zin. Gruner 
schreef dan o o k 111 191)3, dal men in de meeste gróote 
steden tot de overtuiging is gekomen, dat een 
bebouwings en uitbreidingsplan een kunstwerk be 
hoort te zijn. Evenals bij een ander werk der bedden 
de kunst, zal o o k hier met technische middelen een 
ethische gedachte uitgesproken en een aesthetischen 
indruk moeten gewekt worden. Eindelooze rechte 
straten met rechthoekige bouwblokken, reusachtige 
pleinen, waarop elk gevoel van omslotenheid der 
ruimte verloren gaaf, zijn misgrepen. A l erkennc-n wij, 
dat het in elkaar zetten eener bouwverordening voer 
een groot deel een zaak is van juristen, het gezagheb
bend woord van den architect zal er niet bij mogen 
worden miskend, en bij stadsuitbreidingen zal den 
architect een even grooten invloed moeten worden 
toegekend als den ingenieur. 

Ten slotte behandelde spreker het vraagstuk: a a n 
leg van stralen en bestratingen. De straal en de toe
stand der bestrating kunnen gelden als hoogtemeter 
der volksontwikkeling en stedewelvaart. A l l e r belang 
is er bij betrokken. Sommige volken der oudheid 
stonden hoog 111 de kunst van straleninaken (Ie Ro 
meinen), de middeleeuwen zijn grauw voor de kunst 
van den stratenaanleg, de renaissance bracht weer lier 
leving. In den laatsten ti jd is aan het vraagstuk 
eener goede stadsbestrating een hygiënische kan! ge 
komen. Men wil haar geruischloos hebben eu niet tot 
stofnesten en bacter iënhaarden doen verworden. In 
de Duitsche steden staan reiniging en bestrating 
meestal onder één beheer. Terecht. Met de bestrating 
of de straai staal in verband wat onder de straat zich 
bevindt, riolen, kabels enz. 

Sommige Duitsche steden hadden zeer belangrijke 
gegevens ingezonden. Daaruit bleek, dat Hannover 
met een gezamenlijke oppervlakte aan openbare we
gen van 201 II.A., gedurende de laatste 10 jaar aan 
verbetering en onderhoud heeft besteed A40- . txx) per 
jaar, Breslau met 132 II.A., ƒ 4oaocx>; Amsterdam 
met 300 II.A., legde aan onderhoud, vernieuwing en 
verbetering, gedurende het laatste 10 jari•' tijdvak. 

slechts f 250.CXX) 'sjaars ten koste, d. 1. per H A . 
ƒ2300, f 3000 en J 833. I let is inderdaad verwonder
lijk, dat de toestand te Amsterdam nog is, gelijk wij 
hem aantreffen, waarbij bovendien is rekening le hou
den met het ongehoorde feit, dat het niet alleen den 
gemeentebedrijven elk op zichzelf, maar iedereen ver 
gund wordt dc straat op te breken en daarin le graven 
en te wroeten, ten behoeve zijner particuliere aange
legenheden. W i l men te Amsterdam tol een beteren 
toestand komen, dan zal al hetgeen aan , op <>l ondei 
den weg heeft te geschieden, behooren te worden ver
richt door de handen en onder leiding van slechts één 
gemeentelijken diensttak.Anders blijft het een Janboel. 
Wat de soort van plaveisel betreft, de ten onzent druk 
gebezigde getrokken straatklinker is geen ideaal 
materiaal, al is hij goedkoop. Amsterdam heefi be
hoefte aan een meer vlak passend materiaal, met zoo 
weinig mogelijk, in elk geval nauwsluitende voegen 
en een toebereid onderbed, welk laatste thans alleen 
voorkomt bij asphalt- en houtbestrating Dan hebben 
wij behoefte aan kundig straatmakerspersonecl. Het 
vak staat tot heden in den lande niet hoog aange
schreven, toch is het van geen minder beteekenis en 
vereischt het evenveel bekwaamheid, als een ander 
handwerk. Maar inrichting van het vak, gelijk het 10I 
heden wordt uitgeoefend, ook 111 dienst oer gemeente, 
maakte de vorming van goede straatmakers schier 
onmogelijk. 

A K D K K I . I M ; 'S G R A V E N H . U I E . 

Vergadering van 8 Januari. 
Voor onze afdeeling werd door den heer J. J. Van 

Nieukerken, architect alhier, gesproken over de 
eischen der hygiëne voor verpleeginrichtingen als 
hospitalen, sanatoria, klinieken, enz. 

De eischen, die men aan ziekeninrichtingen moe: 
stellen, gelden eigenlijk o o k voor de gewone woon 
huizen. Noodig is een goede ondergrond, genoegzaam 
licht en lucht en dan goede bouw. Tegenwoordig wa.-> 
er gelukkig samenwerking iiissehcn de .jenoeshecren 
en tie architecten. De eischen, die de hygiëne stelt, zijn 
saam te vatten 111 het ééne woord: reinheid. Licht en 
lucht moeten doordringen 111 alle hoeken van elke 
woning, maar vooral in alle ziekeninrichtingen. 

Natuurlijk is bij de oprichting van ziekenhuizen 
op tal van eischen te letten. De l igging aan sterk 
stroomend water, met het o o g op een goeden afvoer 
is zeer gevvenscht, evenzeer als de plaatsing op dro 
gen grond en in een zuivere, gezonde luchtstreek, z o o 
ccnigszins mogelijk beschermd tegen algemeen hcer-
schende winden. 

Dezelfde eischen moeten natuurlijk ook gesteld 
worden bij oprichting van sanatoria. Vooral moet ge
let worden op het belang van goed drinkwater, waar
bij vrees voor besmetting uitgesloten dient te zijn. In 
ons land heeft men helaas vaak te kampen mei dras 
sige gronden, die, wil men er ziekeninrichtingen op 
plaatsen, beantwoordende aan de eischen der hygiëne, 
in geheel anderen toestand gebracht moeten worden 
om te voorkomen dat er schadelijke gassen opstijgen. 
Ook moet de architect zijn volle aandacht wijden aan 
de regeling van den afvoer, die .gemakkelijk in de 
omgeving van duingronden en op de Veluwe ie rege
len, aanleiding geeft tot groote moeilijkheden bij 
plaatsing van ziekenhuizen in ons laagland. Een stap 
in de goede richting achtte spr., dat eerlang door wet
telijke maatregelen de besmetting van openbare wa
teren zal worden tegengegaan, maar van niet minder 
gewicht is de tegenwoordige reiniging van rioolstof-
fen, waarvan hij de verschillende stelsels besprak, 
o. m. de biologische reiniging, die aanvankelijk in 

I Engeland, later ook in ons land met succes toepassing 
I vond, en waarbij de afvalstoffen, gebracht i n e e n 

put of kelder, volkomen gereinigd kunnen worden. De 
inrichting voor een dergel ij ken afvoer in Gronin
gen deed spr. er een maken - is nogal kostbaar, een 
bezwaar, dat vaak zijn invloed zal doen gelden, wan
neer bij de stichting van ziekenhuizen slechts beperkte 
geldmiddelen voorhanden zijn. 

Bij deze eischen bl i j f t het bij de stichting van zie
keninrichtingen niet. A l l e pogingen moeten worden 
aangewend 0111 deze te plaatsen in een aangename 
omgeving. Len uitgestrekt terrein .is zeker eisch, wil 
men kunnen voldoen aan den wensch, die tegenwoor
d ig algemeen geuit wordt : afzonderlijke plaatsing 
van het ziekenhuis ol sanatorium. Spreker trad ver 
volgens in een technische bespreking van de inrich
ting van ziekenhuizen en sanatoria, die voor beide, 
vrijwel gelijk is, al kan die van sanatoria eenvoudiger 
zijn, omdat operatieve behandeling van pat iënten 
daar tot de uitzonderingen zal blijven behooren. N i m 
mer vergele de architect dat bij den bouw hoofdzaak 
is, de verzekering van voldoende licht en lucht. 

Wat de ziekenzalen betreft, men make die niet te 
groot, liefst voor niet meer dan 30 pat iënten 

In de onmiddel l i jke nabijheid Worde gevestigd een 
badkamer, een vertrek .voor de zusters, cem isoleer 
kamer en een vertrekje voor de berging van alles, wat 
onrein is. Want 111 de ziekenzalen zelf moet alle on
reinheid natuurlijk vermeden worden. In de zieken 
zalen heeft de architect zijn zorgen te wijden aan de 
constructie der wanden, plafonds en vloeren. Men 
make in cement afgewerkte •muren, die later geverfd 
kunnen worden. Spr. is na herhaald» proefnemin 
gen tot de overtuiging gekomen, dat rle gewone stand
olies; r! zeer wel bruikbaar is, wanneer althans de 
bereiding deugdelijk u i de behandeling goed is. 
„Naden ' ' en „kieren" moeten voorkomen worden en 
hel maktai van „holle boeken" is een eisch van drin 
gende noodzakelijkheid. 

De vloer zij hard en ondoordringbaar en „dorpels" 
worden vermeden. 

De versiering van ziekenzalen is een uiterst moeilijk 
vraagstuk. Decoratief schilderwerk levert groote be
zwaren op, m verband niet de vele desinfecteermid 
delen, die in ziekenzalen worden gebezigd. Het aan
brengen van andere versieringen, achter glasbedek
king gelijk men 111 Engeland dacht te maken, kost 
enorm voel ^eld. 

I Je heer J. L M. L a u w e r i k s te Amsterdam zond 
ons een cireua re van de Vereeniging van Nederland
sdie Bouwkundige Opzichters en Tcekenaars, A f 
deeling Amsterdam ; blijkbaar ten doel hebbende de 
vakgenooten op te wekken tot organisatie, met het 
oog op lotsverbetering. 

Wij ontvingen de circulaire te laat, om haar nog in 
haar geheel op te nemen, doch vestigen gaarne tb. 
aandacht op e e n vergadering l e houden op Dinsdag 
26 Januari a. s. 's avonds te halfnegen in de verga
derzaal dtr Mij . tol Bev. der Bouwkunst, Marn'X-
straat 4113 te Amsterdam, waar als sprekers zullen 
optreden de hoeren : T h . v a n d e r W a e r d e n , C i -
viel-Ingenieur, met het onderwerp: Het nut van or 
ganisatie, en Z. G u l d e n , met het onderwerp: Onze 
verhouding tot het Genootschap Architectura et A m i 
cilia, do M i j . tot Bev. der Bouwkunst en den Bond 
van Technici. 



32 39* l c J A A R G A N G . 

I N G E Z O N D E N S T E K K E N . 

Geachte Redactie, 
Mijne kleine brochure, welke door u in uw nuin 

nier van l(> Januari besproken worth, was oorspron
kelijk geti teld: De nieuwe beurs te Amsterdam en 
de Proletar iërs , 

Later veranderde ik het opschrift aldus : De nieuwe 
Beurs te Amsterdam (Toorop, Derkinderen, Berlage) 
en de Proletariërs. 

Ik kreeg \an het titelblad geen proefdruk meer te 
zien, en bemerkte eerst toen het te laat was, dat door 
eene foul van den uitgever de namen der drie kun
stenaars op een verkeerde plaats gezet waren, alsof 
zij de proletar iërs waren! Ik heb me daar natuurlijk 
duchtig aan geërgerd, en de beoordeelaars, zooals be
grijpelijk was, lieten niet na te spotten met den zon 
derl ing geworden titel. 

Met dank voor plaatsing, E . R 

~ ~ ~ ~ ~ V A U I A . 

D E D 0 0 B B 0 B 1 N G V A N D E N S I M I ' E O N . 
(Slot.) 

De boring geschiedt aan de Noord-zijde door be
weegkracht der Rhone, na haar samenvloeiing met de 
Massa, een onstuimige rivier van de Aletschgletschers. 
In de nabijheid der Massa, boven op de steile rotskan
ten van het ravijn, waar zij doorloopt, ligt de water
toren, waar bet Rhóne-kanaa l uitloopt. Dit kanaal 
heeft zijn aanvangspunt 3200 M . hooger op, dicht bij 
Morel, liet is van beton geconstrueerd en moet 1.90 
M . in de breedte en ook in de hoogte. l iet daalt gelei 
delijk van Morel met zachte glooiing, totdat het 223 
M . vóór den watertoren een tunnel ingaat. 

Het water, dat door het Rhóne-kanaa l geleid wordt, 
is verontdeinigd door een slijk, dat in korten tijd hel 
plafond in den tunnel met een dikke, compacte laag 
bedekt, die zeer moeilijk weg te nemen is, 0111 dit euvel 
te verhelpen heeft men in het kanaal een put aange
bracht, waarin door de werking van een valdeur al 
het water terecht komt, dat voor de turbines in den 
tunnel kan gemist worden. Een deel van het water 
aangebracht door het Rhóne-kanaa l , zorgt dus voor 
een goeden toestand der bedding, waarin het loopt. 
De resi vloeit onder sterke drukking 111 een geleiding 
van i-|-'7 M. , samengesteld uit buizen van gëribt 
plaatijzer van I.IK> M. in diameter. Deze kanaliseering 
steekt de Rhone over op een houten brug, die parallel 
loopt niet de spoorvvegviacluci, en stort zijn inhoud in 
vier turbines, waarvan er één dient voor ventilatie in 
den tunnel. De drie andere, die te zamen 1000 paarde-
krachten opleveren, brengen een deel daarvan over 
op drie dynamo's, die ze omzetten in electrische ener
gie ; deze verlicht de ateliers en werven en werkt te
vens op de kraan, die zorgt voor de ontlasting der 
waggons, welke den tunnel verlaten. 

Het grootste deel der energie, die door de turbines 
verkregen is. wordt gebruikt om beurtelings twee 
cylinders van enorm gewicht op te tillen, die bij hun 
da l ing een ontzettende drukking uitoefenen op een 
reservoir, gevoed door het water eener bron en der 
Rhóne ; dit water, met behulp van een stelsel pompen 
in kiezelzand gefiltreerd, wordt onder een drukking 
van 95 atmospheren in de ijzeren geleidingsbuizen ge
perst, die het voeren naar het aangrijpingspunt in de 
dubbele galerij. 

Di t onder die Itooge drukking staand water drijft 
de boormachines en voorziet de diepste gedeelten van 

• den tunnel van versche lucht. Het dient ook tot samen 

persing van de lucht, bcnoodigd voor de pneumati
sche locomotieven. 

Daar alles afhangt van het binnendringen van het 
water in den tunnel, moest men in het geval voorzien, 
dat eenig ongeluk het werk der turbines onderbrak. 
Drie machtige stoommachines zijn daartoe gebouwd. 

Het begin van den tunnel aan de noordkant bevindt 
zich 2 kilometer van het station Brieg, op een hoog
te van 087 M . en op eenige passen afstand van de 
Rhóne. Om hem te beveiligen voor een mogelijken 
aanwas van dezen gevaarlijken buurman, heeft men 
hem geplaatst boven den hoogsieii waterspiegel ; 
maar men moest ook de toegangshjnen en het toekom
stige station beveiligen voor overstroomingen, veroor
zaakt door sneeuwvallen o f door de afvloeiiing van 
het meer Mergelen in de Massa. 

Gedurende verscheidene maanden waren de onder
nemers ongerust over den voortgang van het werk ; 
de onderneming is zelfs tijdelijk onderbroken door
dien de groote hoeveelheid water in den tunnel die zei fs 
tot 121X) liter f>er seconde steeg, het werken belette. 
H a l f Februari 1902 was er uit de tunnel gekomen 14 
mill ioen M3. of 1,5 mi l l i a rd liter water. 

Schardt, l id .der geologische commissie van den 
Siniplon, zette uiteen in het rapport hetwelk over dit 
onderwerp verscheen, dat het kleine meer A v i n o eerst 
als de schuldige werd aangezien, maar men het latei-
als onschuldig erkende, daar zijn bodem ondoordring
baar was en niet diep liggend. Het water zou nu ko
men uit een ondergrondschen waterval in den berg, 
welke val wordt gevoed door atmospherisch water, op
geslorpt aan de oppervlakte van den berg. Het water, 
dat na het ledigen der reservoirs overbleef, is geschat 
op 20.000 liter per minuut. 

Daarom is de stroom gekanaliseerd vanaf de tun
nel tot BrLeg. D i t greotsche werk is geheel uitgevoerd 
door de Jura-Simplonmaatschappij. 

E E N T l " N N E L D O O R D E N J U R A . 
Door den ingenieur Elskes is weder een plan ter 

sprake gebracht, dat reeds vroeger de technici bezig 
hield t. vv. het aanleggen van een sjioorlijn door den 
Jura. H i j is van oordeel, dat een tunnel, bij Vallorbe 
door den Jura geboord, de kortst denkbare verbinding 
tussehen Parijs en Genua zal mogelijk maken, en bere 
kent. dat voor een aldus 815 K M . langen spoorweg 
niet meer dan 15 uren reizens met den sneltrein noodig 
zijn, om van Parijs naar Milaan te komen. Het is dan 
noodig, dat het traject la Joux- Vallorbe opnieuw 
wordt aangelegd, en dat het traject la lotix Mou 
chard een weinig wordt opgehoogd. 

De heer Elskes gelooft, dat een dergelijke l i jn in 
de toekomst aan andere lijnen de concurrentie onmo
gelijk zou maken. 

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

I N F O K M A Ï I E - B U R E A U VAN DKN BO D V A N TKCHN CI 

T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T 

20 Bouwk. Üpz.-teek. 21—42 j , / 60—/ 100 's maands. 
3 „ O p z - U i t v . 26—4 ' j . , / 7 0 - / 80 'smaanJs. 
3 „ Teekenaar 2 i ~ 28 j . , / 6 0 — / 1 0 0 ' s maands. 
2 Werktuijrk. Teek. 25—29 j . , / ? o - / 8 o % maands. 
5 Waterbouwk. Teekenaar of Opzichter, 2 0 - 4 1 j . , 

/ 50— ' 100 's maands. 
1 Electrotechniker, 29 jaar. 
1 Machine Teekenaar, 2 jaar. 
1 Opzichter in \ V \ v e ij of S i n i e r i j , rg j . 

Z A T E R D A G 30 Januari 1904. 

P M E R K E R 

K e d a c t e u r F * . H L S C H K L T E J M ! 

A d r e s v o o r R e d a c t i e e n A d m i n i s t r a t i e : B u r e a u „ D E O P M E R K E R 

V A N D I E M E N S T R A A T 2 0 5 , 's G r a v e n h a g e . 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland / 5 

te voldoen : 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. 

van het abonnementsjaar., of 
b in twee termijnen, elk groot 

1 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
! October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België . . . . . . 
Voor de overige landen der Post 

U n i e , met inbegrip van Neder! 
ïndië en Zuid-Afr ika . . . . 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , bij vooruit- , 
betaling, per postwissel of in postzegels 
met plaat / c 2 

Idem, idem, zonder plaat . . . . - 0 . 1 5 

- Ó.50 

7.50. 
j ï ! 

Advet tent iën van 1 tot en met 5 regels . - 1.—. 
het bewijsnummer dat ronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annono s van aanbestedingen worden bij opgave 

van doe plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertent iën moeten om zeker te zijn v i n plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags rooi middags aan ons bureau zijn bezorgd 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan 
Pet expresse aan: 

doch geven in overweging toezen Jing 

de Administratie van „De Opmetket" ter drukkerij van „Het Vadetland", Parkstraat 's Gravenhage. 

B O K W K E N S T V A N V K O E G E H . 

de ooinniis 
het wel te 

Ter drukkerij der Vennootschap „Het Vaderland". 

' hilangs / . l inde leden van het Kon ink l i jk Oudheid
kundig Genootschap door het Gemeentebestuur van 
Amsterdam 111 de gelegenheid gesteld, de teekeningen 
voor de Beurs tussehen 1835 en 1843 vervaardigd, te 
zien. 

Hel waren de bekroonde ontwerpen van Hendrik 
Springer en Isaac Warnsinck, twee (Uitwerpen van 
d r n e l i s Alewip i en het uitgevoerd ontwerp van Jan 
David Zoeher. 

Men mag aannemen, dat Springer en Warnsinck 
zelf hun on tweren geteckend heblx'ii 
saris der Publieke Werken Alevvijn za 
druk gehad hebben niet zijn ambtsbezigheden, om ook 
nog te teekenen. Waarschijnl i jk heeft Bastiaan de 
Groef, die sinds December 1834 in dienst der stad 
Was, de plannen voor Alevvijn ten papiere gebracht. 
Van Zoeher mag worden aangenomen, dat hij zeil 
het teekenwerk heeft verricht. 

De plannen dóen zien, dat destijds de Fransche 
kunst ten deele ook de Engelsche, hier moer gewaar
deerd werd. dan wat Schinkel en Klenze hadden ge 
maakt. Dat kan ons niet verwonderen. Jan de Greef 
en Zoeher hadden voor rekening van K o n i n g Lode 
wijk Napoleon te Parijs bij Percier gestudeerd, en 
/<x> de manier der Ecole des Beaux-Arts naar Neder 
land overgebracht 

Welk oen smaakvol teckenaar Jan de Grvci was, 
is gebleken, toen een deel van zijn werk op een ten

toonstelling 
lit ie zaal te 

van Architectura et Amicit ia 111 de Mi-
Amsterdam is te zien geweest. Bastiaaii, 

z i ] i i zoon, en Isaac Warnsinck waren leerlingen van 
hem, en z o o kan bet ons niet bevreemden, dat ook zij 
als teekenaars groote verdiensten hadden. 

Doch Hendrik Springer overtreft die beiden toch. 
A l s ook hij van De Greef onderwijs genoten heeft, 
dan is het talent van dien kunstenaar op hein van den 
grootsten invloed geweest. 

Ook als ontwerper staat Hendrik Springer het 
hoogst van allen. Het langwerpig vierkante Beursge
bouw, dat hij zich aan den Dam, recht tegenover het 
Paleis, gedacht had, zou geen onwaardig pendant 
voor laeob van Campen's meesterstuk geweest zijn. 
Min of meer opgevat 111 den geest der Romeinsche 
basilieken, aan den voorgevel van een portiek voor 
zien, maakt dit klassiek ontwerp ongetwijfeld een 
statigen indruk. 

De in Oost-Indische inkt aangewasschen teekenin
gen zijn fraai doorschijnend gehouden. Het opwerken 
is hier niet bedoeld als lx>erenbedrog, want de talrijke 
bladen met details, die van de grootste zorg getuigen, 
doen zien dat Hendrik Springer, behalve een smaak 
vol teekenaar en ontwerper, ook een uitmuntend 
practicus geweest moet zijn. Het valt te betreuren, 
dat deze 00111 van onzen Jan Springer zoo geheel in 
vergetelheid geraakt is. Wie kan ons wat meer van 
zijn leven en werken mededeel en? 
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l i e t ontwerp van Warnsinck bezit minder kwal i 
teiten. Men ziet aanstonds, dat dit project meer het 
werk is van een smaakvol dilettant, dan van een er
varen meester. Ook de gewasschen teekeningen zijn 
wat zwaar gedaan. De ontwer|ier hoeft eveneens den 
basilikalen aaide. gekozen, 

an Alewi jn [even ronde gebouwen 
tan de Bourse du ('om-

De ontwerpen v 
te zien. Het eerste herinnert 
rnerce te Parijs, die op haar beurt weer naar liet Pan
theon te Rome gevolgd is. Alewi jn heeft echter, op 
ecnigen afstand van den buitenmuur, een Grieksch-
Dorische orde geplaatst. De doorsnede geeft aan. dat 
het de bedoeling was, den koepel in hout te con 
Strueeren, wat zeker een stout stuk genoemd mag wor
den, daar de muren niet zwaar zijn en .geen trekstan-
gen geteekend werden. 

Bastiaan de Greef heeft de groote moeilijkheid aan 
het op academische wijze in O.-I. inkt wasschen der 
schaduwen van een rond gebouw verbonden, mei 
glans overwonnen. 

Het tweede ontwerp van Alewi jn vertoont een hoog_ 
polygoon middendeel, door een koepel gedekt, en 
met een lagere omloopende beuk. Hier is dus het 
systeem van sommige kerken der Renaissance geko
zen, in welker geest ook de details behandeld zijn. 

Daar Xoehers teekeningen bij de uitvoering dienst 
moesten doen, zijn deze alleen in lijnen behandeld, 
doch met een zekerheid en uitvoerigheid, die bewon
dering afdwingen. Zoeher was oen groot bewonderaar 
van de Engelsche bouwkunst zijns tijds, die oen sa 
niensinelting van Pal lad io met de kunst der Hellenen 
beoogde, en zich daardoor onderscheidde van Schin
kel, die meer hel archeologisch-zuivere Grieksch 
poogde weer te geven. 

De Nederlandsche bouwkunst uit. de eerste hell t 
der lo/e eeuw is zeker in menig opzicht merkwaardig. 
Deze voor Romantische l i jd wordt door de schrijvers 
over kunst ten onrechte verwaarloosd. Hopen wij, dat 
den meesters, die Nederland toen bezat, weldra recht 
moge weervaren. A W VV. 

K E F T H H i G R K S . 

Toen onlangs op hei leest van de Delftsche Plateel
bakkerij door den heer Jurriaan Kok, Directeur dei-
fabriek ..Rozenburg", het' woord werd gevoerd, werd 
door hem een leer punt aangeroerd, namelijk do 
scherpe concurrentie, door de oprichting van Rozen
burg indertijd aan de „Porceleyne Fles" aangedaan. 

De redenaar liet het toen wel voorkomen, alsof de 
tijd een verbetering in de verhouding had gebracht, 
maar een veelbeteckenende glimlach op het gelaal 
van sommigen deed vermoeden, dat dit niet algemeen 
werd gelooid, en een feit van recenten datum schijnt 
er op te wijzen, dat een succes, door de. eene inrichting-
behaald, de naijver van de andere in niel geringe mate 
opwekt. 

I oen Delft voor enkele jaren met hel Sectio! Tegel 
werk voor den dag kwam, heeft men op Rozenburg 
blijkbaar niel stil gezeten en daar nu kort geleden in 
den vorm van hel kleurig Gres een andere kaart uit
gespeeld. 

Op verschillende plaatsen heeft de directeur van 
Rozenburg over dit nieuwe product lezingen gehou
den, waar door hem allereerst gegeven werd een 
overzicht van de geschiedenis der ceramiek, die zoo 
nauw samenhangt met de geschiedenis der volken. Dan 
wees spr. er op dat zijn vak bij uitstek geschikt is om 
telkens nieuwe wegen te bewandelen. E l k e oven brengt 
nieuwe verrassingen, elk baksel heeft zijne eigenaar
digheden. De kleinste afwijking is vaak aanleiding-
tot groote mislukkingen. Dezelfde melange- doel iii 
denzelfden oven. met hetzelfde vuur. niet a l t i jd het
zelfde. Maar dit alles maakt het beoefenen der cera
miek juist zoo ambitieus. 

Vervolgens gaf spr. eene verklaring van hetgeen 
onder gres verstaan wordt. Crès is eene substantie, 
die het midden houdt tussehen de materie aardewerk 
en de materie porselein. Van het aardewerk heeft het 
gres het ondoorzichtige, en van het porselein het sa
mensmelten zijner materie. Waarom is nu het gres zoo 
bij uitstek geschikt voor de in en uitwendige versie
r ing van gebouwen? Hel antwoord op deze vraag laat 
zich als volgt samenvatten: het aardewerk is"" niet 
alti jd bestand tegen de invloeden van hel klimaat, 
vooral niet waar het moet worden aangebracht tegen 
versehe muren. Immers, a l wordt het ook harder door 
het bakken, poreus blijft het toch a l t i j d Het slurpt 
dus graag vocht in en de kans, dat het bij vorst kapot 
vriest, is zeer groot ; bij gres bestaat hiervoor geen 
gevaar. l ie t vereenigt de goede eigenschappen van 

porselein en aardewerk in zich. Vandaar zijne groote 
geschiktheid ook voor sanitaire doeleinden. Het bak
ken geschiedt evenals van porselein, op hooge tem
peratuur. Men onderscheidt gres zonder glazuur, met 
zout-glazuur en met veldspaat glazuur. De derde 
soort wordt in de Konink l i jke porselein en aarde
werkfabriek Rozenburg vervaardigd en komt het mees', 
aan porselein nabij. Al leen is het niet doorzichtig. De 
voorstellingen op hel gres dit wat de aesthetisehe 
zijde betreft zijn geen vlakke versiering, maar 
worden en rebel aangebracht, door insnijding. Daar 
uit volgt dal de contour niet gevormd wordt door een 
lijn, maar door het steken der figuren uit het pale. 
Het aanbrengen van reliefs op het pate is moeilijker, 
omdat de indringende Inch; storend werkt. Toorop 
heeft, in de door hem voor de Beurs te Amster
dam ontworpen en uitgevoerde friezen, de figuren met 
eigen hand uitgesneden en hij gal zelf de Kleuren aan. 
De geheel e persoonlijkheid van den artiest blijft dus 
bij dezen arbeid bewaard. Zi jn eigen ik ligt in het 
geheel besloetn. 

De friezen waren bij de voordrachten tentoonge
steld en zijn later in het magazijn van Rozenburgen 
in „de Woning" te 'sGravenhage uitgestald geweest. 

Dezer dagen zullen de friezen op de beurs worden 
ingemetseld. Naar de beer Kok mededeelde, zullen de 
heeren daarna een gordijn lang-, de wanden hangen. 
Daarom raadde hij zijnen hoorders aan ze spoedig te 
gaan bezichtigen. 

Velen hebben aan dien raad gevolg gegeven, maar 
onverdeeld was de bewondering niet. 

O f het kleurig gres zal blijken een succes voor Ro
zenburg te zijn komi ons daarom nog twijfelachtig 
voor. Toorop is niet gelukkig geweest, noch in zijn 
composities, noch in zijn kleuren; een grappenmaker 
op een der vergaderingen deed zelfs de vraag, die 
echter gelukkig aan de bestuurstafel niet gehoord 
werd, of het tent oongestelde wel eerste soort kleuris 
gres was, het kwam hein voor, miskleurig te zijn. 

E r is nog nooit een kunstwerk van eenige beteeke
nis gemaakt, dat algemeen bewonderd werd, en geen 
aanleiding gaf tot kritiek, zoo van bevoegde als .on
bevoegde zijde. Maar hier doet zich het verschijnsel 
voor, dat men ook in kringen, waarvan men dit niet 
venvachten zou, maar heel sober ingenomen is met 
deze werken. 

Plasschaert schrijft daarover in hel laatste nummer 
van „De Kroniek" : 

T o o r o p's S e k t i e l e n ( d e W n t n n g, 
D e n H a ag) . 

Er zijn Of) dit oogenblik bij „ d e Woning" de zes 
sektteltableattx te zien, die Toorop ontwierp voor de 
fieuTs te Amsterdam, en die door hem uitgevoerd wer
den in Rozenburg in Den Haag. Zes te l len voor-. 
I. Metaalarbeid een aambeeld in 't midden, te weers
zijden een man waarvan de eene een stang legt op 't 
aambeeld, de andere spiergespannen achterover zijn 
l ichaam buigt. II. Het Brood, twee meisjes te vvcers-

-zijden, een brood op oen tafel en een mes loodrecht 
daarop, en eemgszins o f eigenlijk zeer onduidelijk 
te. zien eerst wat het is. III. Nettenboetsters vrouwen, 
ook een tweetal, meteen breed gebaar voor de zee 
netten houdend. IV. Suikerriet, onder gebogen hal 
men, die ze zelf buigen, figuren bezig met het riet te 
snijden. V . De landbouw, een koe i n e e n grasveld en 
een kind er achter. V I . Tussehen twee pinken een 
v isscher staand ; en eenige visschen boven aan, en bij 
de boenen eenige visschen, als vu l l ing en ornament 
aangebracht 

De lichamen der menschen zi jn nog eemgszins nier 
hoog en laag bewerkt ter wil le van de schaduwwer
king en het voor het oog voller maken van den indruk. 
De kleuren zijn in groote vlakken aangeduid ; bij 
vele is het tableau afgesloten door de twee er op ver
beelde personen ; en soms zooals in liet suikerriet is 
getracht naar een levend rhytlune in den stand der 
armen ten opzichte van den romp, en i n de verhou
ding der beide figuren die daardoor ontstaan. Ze zijn 
gedacht als vlak versiering, en deze wordt uitgedrukt 
door 'Toorop in de groote vlakken k leur ; in de niet 
doordringende behandeling der l ichaam-déta i l s en. 
in zoogenaamde omamentaentige toevoeging der die
ren om open ruimten te vullen. 

O f deze. dingen schoon zijn? 
Ze zijn dit niet Ze hebben voor den krit ikus wei

nig belangrijks ten opzichte van het vroeger werk van 
Toorop. E r zijn fouten in zooals waar de visscher 
staat tussehen de twee bommen. Deze zi jn niet duide
lijk genoeg gescheiden van het fond zoodat ge ze eerst 
met ziet als de dingen die ze voorstellen en ze dus 
u hel verhaal, het afgebeelde, niet in eens heel een 
zinveren maat doen meten. In den metaalarbeid is bel 
lichaam van den werkenden man niet van een décora
tieve juistheid, noch van edelheid van versiering, die 
zeker hier hoort aanwezig te zijn. 

Ze bezitten weinig van de werklijke kracht, alle 
deze sektielen, die Toorop zijn eigen plaats geeft. 

E n ofschoon ik het reeds eenmaal zeide, zoo me 
hierbij het weer opnieuw duidelijk werd waarom 
zou ik hei zwijgen: Ze voldoen niet aan den eersten 
eisch (waaraan in een gothiseh gebouw alles zoo eriei 
en sober soms voldeed), ze zijn gedacht niet m ver 
band met Berlage's stijl, ze zijn niel ondergeschikt 
a; n '1 gebouw. 

Tot zoover „De Kroniek". 
Dat het geen Sektielen zijn, doet weinig ter zake, 

rii.ut.r schijn; er ook op te wijzen, dat wij met alleen 
staan in onze mooning, dat het kleurig gres zijn ont
staan alleen aan het succes van het sektielwerk te 
danken heeft. 

Om daarmede echter met vrucht te concurreeren, 
Rozenburg beter vooc 

het ditmaal deed. 
Delft , dat zich van de su|>erioriteit van zijn werk 

bewust is, exposeert thans sektiel paneel en bestemd 
voor een struisvogel huis in de Hamburgsche Dier
gaarde en het is maar goed, dat Toorop's friezen naar 
Amsterdam zijn. 

den dag moeten komen, dan 

Lecointe's werk staat ver boven het zijne, in opvat
ting, in teckening en in kleur en de techniek wint het 
eveneens. 

L ü C T O R . 

B R I E V E N V A N P I E T V A N W E V E R ; 

l i . 

Waarde Opmerker! 
Wat een zotte vergissingen kunnen toch ontstaan 

door de vluchtigheid die onzen ti jd kenmerkt en een 
ziekte schijnt te zijn, die hoe langer hoe meer slacht
offers maakt. Het ingezonden stukje in uw laatste 
nummer geeft mij daarvan weer een bewijs en in het 
„Nieuws 'van den Dag" zag ik uw bijschrift bij de 
mooie plaat, het Rokin in zijn vroegeren toestand 
voorstellende, l>etiteld als „Het vermoord Amsterdam" 
Ik mag den weekbladen lezer van het „Nieuws" niet 
verdenken van niet goed te kunnen lezen, ofschoon 
ook d i t gebrek heden ten dage veelvuldig voorkomt, 
en in de beste famil ies; maar ik vraag mij toch a f : 
moet de zetter hier nu maar weer de zondebok zijn, of 
heeft men in het stukje wil len zien een bedekte ver
zuchting over de wijze, waarop men. zooals sommigen 
lieweren. bezig is het oude Amsterdam te vermoorden: 

Dan heeft men er mijns inziens-toch meer in ge
zocht dan er in z i l , maar onmogelijk komt 't mij niet 
voor, waar ik wel eens heb hooren beweren, dat „De 
Opmerker" de „Ui lenspiegel" onder de bouwkundige 
weekbladen was, 

Ik heb daareven den zetter, geloof ik, recht 
laten wedervaren en mag mij daarom nu wel 
de opmerking veroorloven, dat hij, toch in mijn vori- -
gen brief een klein bokje geschoten heeft door in 
plaats van „Sehielandsche" te zetten „Schiedamsclte". 

Ik heb mij daar maar niet te. veel aan geërgerd, 
overwegende, dal van hem niet, als van de candidaten 
voor een Waterstaatsexainen. geëischt kan worden 
een voldoende kennis van den waterstaatkundigen 
toestand van I lol land. 

Misschien komt het later nog wel zoover, als wij 
voor alle ambachten overal scholen zullen hebben, 
maar van dien ideaaltoestand zijn wij nog ver ver 
wijder d. 

Mei de bouwambachten begint het er ander^ aardig 
op te gelijken en het had weinig gescheeld, of wij 
hadden er hier in Drenthe twee tegelijk gekregen, 
maar men is verstandig geweest en niet te hard van 
stal geloopen. W i j moeten het eerst maar eens niet 
Assen probeeren. E n waarom zou het daar niet even
goed gaan als elders? Met die vraag beantwoordde 
ik laatst, de vraag die tot mij gericht werd, wat ik 
dacht van de toekomst van die inrichting. 

Gi j zult wel denken, dat ik er mij dan toch met een 
echt Jantje van Leiden heb afgemaakt en dat wil ik 
ook toegeven, maar de menschen kunnen je ook soms 
van die domme vragen doen. 

Gi j weet toch, hoe ik alt i jd over het Ambachtsonder-
wijs heb gedacht. Ik heb respect voor de toewijding-
door vele werkelijk knappe menschen jarenlang, som
migen hun leven lang voor deze zaaK aan den dag 
gelegd, maar het is nog nooit iemand gelukt mij te 
overtuigen, dat een bouwambacht aan een school ge
leerd kan worden en dat de ambachtsscholen tot heden 
iets heblx-n uitgewerkt tot verhooging van het i>eil 
der ambachten, in vergelijking met dat. waarop zij 
stonden, toen er nog geen ambachstsscholen waren 
De beste ambachtslieden, waarmede I K gewerkt heb, 
waren /onder uitzondering nooit op een ambachts 
school geweest en nu kan men wel pralen van grond 
slagen leggen, van toerusten tot den strijd des levens, 
van algemeene ontwikkeling, die ook voor den am 



bachtsman gevvenscht is en dergelijke fraaiigheden 
meer, die heel goed klinken bij een prijsuitdeeling in 
de noren van belangstellende dames en heeren, liet zijn 
mijns inziens holle klanken. 

Ik wöet wel, dat velen uwer lezers over deze meening 
de schouders ophalen en misschien wenken, die Piet 
van Diever reist zeker nog met de trekschuit (snik 
noemen ze zoo'n d ing hier), maar dan slaan zij toch 
den plank mis, want gij weet, dat ik mij vroeger ge
noeg voor het ambaehtsonderwijs geïnteresseerd heb 
en het van zeer nabij ken, maar gij weet ook, dat ik 
er een andere richting mede uit heb gewild. 

Die oude koeien zal ik nu maar niet uit de sloot 
halen, maar op de dames en hoeren kom ik nog even 
terug en wel naar aanleiding van een bezoek, dat ik 
dezer dagen kroeg van eon oud Indisch man. Dat oud-
gasten zich hier vertoonen is wel een zeld
zaamheid, maar ik wist, dat hij van Groningen 
komende Assen passeerde en ik heb hem met de brik 
van mijn buurman, we hebben hier maar eone brik op 
't dor]), van het station afgehaald. 

Je zit hier zoo ongeveer, zei hij, als ik indertijd op 
mijn buitenpost in de Preanger, alleen was het daar 
minder koud, maar mistig kon het er ook wel wezen 
's morgens. 

Ik lien nooit in Indië geweest, maar toch kwam mij 
deze vergelijking wel wat gewaagd voor. Hoe liet zij , 
ik heb gezellig met hem zitten praten. H i j woont in 
Den H a a g i n eon straat, die nog niet op mijn kaart 

voorkomt en het gesprek kwam natuurlijk op l l a a g -
sche zaken. 

Je kunt je nu goedkoop oen museum van moderne 
kunstnijverheid aanschaffen', zei hij, want alle maga
zijnen in dat artikel houden opruiming op groote 
schaal tot onmogelijk lage prijzen. Die kunstnijver
heid, die in de Haagsche winkels te koop is, ken ik, 
was mijn antwoord, maar apropos, vertel me eens wat 
van jelui Indische kunstnijverheid. Ik heb gelezen, dat 
de Vereeniging „Oost en West", als ik dien naam locs 
denk ik er al t i jd bij „thuis best", in Den Haag een win
kel geopend heeft van Indische kunstnijverheidspro-
ducten. In do „Nieuwe Rotterdammer" vond ik een be
schouwing over deze nieuwste productie der genoem
de Vereeniging, die lang niet nialseh was. 

De schrijver van die beschouwing hoeft groot gelijk, 
zoo viel mijn vriend uit, hij had nog veel krasser 
moeten optreden tegen de dames en hoeren van „Oost 
en West". Humbug, allemaal humbug! en „adni i ra t ion 
mutuelle", ik zal maar geen namen noemen. 

Je moogl nu met cle ambachtsscholen hier niet veel 
op heblien, ik vind dat nu nog wel nuttige instellin
gen, maar „Oost en West" doet aan wat men Indi
sche kunstnijverheid gelieft te noemen moor kwaad 
dan goed of eigenlijk niets dan kwaad. 

K r bestaat geen inlandselte kunstnijverheid in In
dië, wel zijn er nog sporen van een inlandsche kunst, 
die eenmaal hoog stond. De weinige goede beoefe
naars van die kunst zijn er niet cle schoonste voor
spiegelingen niet voor te vinden, om te gaan werken 
voor de Kuropeesohe snuisterijen-markt. Die er zich 
loc laten pressen zijn derderangs kunstenaars en zul
len het weinigje kunstvaardigheid en vindingrijkheid, 
dat zij bezitten bij de vcrdeeling van arbeid, die in 
elke nijverheidsonderneining toegepast moet worden, 
wel spoedig verliezen. 

Boeatan (zoo heet de winkel) is een doodgeboren 
kindje, dat zal wel blijken, wanneer de zaak aan de 
dames en hoeren van „Oost en West" teveel <reld «aa t 
kosten. 

Laten wij liever over wat anders praten, zeide mijn 
«nidgast, toen ik hem nog over dë Hindoe-monumen

ten wilde interpelloeren. Ik bemerkte wel, dat dit 
onderwerp hem nog onaangenamer was dan het. vorige. 

E n hoe het nu kwam weet ik niet, maar wij geraak 
ten daarna ih wiskundige beschouwingen verzeild en 
uit het raakprobleom van Apollonius , dat wij beide 
groótendée ls vergeten waren, kwamen wij in de cirkel 
quadratuur terecht, en zoodoende op den in lnd ië nogal 
eens voorkomenden zonnesteek en de gevolgen daar
van op het hersenweefsel. 

Zonnesteek kómt hier ook wel voor, beweerde mijn 
vriend, en hij meende in Groningen een geval te heb 
ben opgemerkt bij een kleermaker, die daar beweert, 
met succes in zijn werken „het welbekende coupe 
systeem Americain o f Trigonometrie" toe te passen. 

Ik dacht eerst dat hij een loopje met mij en men 
de Trigonometrie wilde nemen, maar hij liet mij zwart 
op wit. het bewijs zien in den vorm van een adreskaart. 
Tiet stond er precies zoo. 

Toen kreeg ik respect voor zulk een doctor-kleer
maker of paletot-ingenieur, want ik overwoog, dai 
hier, met het oog op de rondingen van het menschel ijk 
lichaam, alleen van spherische trigonometrie sprake 
kon zijn. 

Het aanmeten bij dien man zal zeker veel, hebben 
van een triangulatie en ik hen benieuwd, bij gelegen 
lieicl eens te zien, welke instrumenten daarbij gebruikt 
worden. 

Een niensch is toch nooit te oud, om te loeren. 
Adieu, 

PIET V A N DI E V E R . 

26 I a 11. 11)114. 

PROGRAMMA 
VAN HET EXAMEN. VOOR OPZICHTER 

VAN DEN RMKS WATERSTAAT. 
/. Het schrijven. 
I letschrif t moet duideli jk en gemakkelijk leesbaar 

zijn. 
//. Pe Nederlandsche taal. 
Het maken van oen opstel over oen gegeven onder

werp, helder en beknopt, zonder grove taalfouten, in 
goed Nederlandsch. 

Het maken van een dictee, omvattende cle regels van 
spelling, geslacht, verbuiging en vervoeging. 

///. Het rechtlijnig en situatieteekenen. 
Bedrevenheid 111 het rechtlijnig teekenen, ter lieoor-

deeling waarvan de candidaat: moet overleggen 4 a 5 
teekeningen van eenvoudige bouwwerken, zoomede 
eenige calques op linnen en op papier. 

Voldoende bedrevenheid 111 het situatieteokenen 
door overlegging van teekeningen waaronder één 
calque. 

Een en ander moet voorzien zijn van oene verklaring 
van den leermeester of chef, dat de teekeningen dooi
den candidaat vervaardigd zijn. 

IV. 1)'and'teek enen. 
Het teekenen van een eenvoudig voorwerp naar de 

natuur. 
Voldoende bedrevenheid in het handteekenen door 

overlegging van teekeningen. 
Een en ander gewaarmerkt als onder III vernield. 
Het maken van schetsen uit de hand van al hetgeen 

als kennis van bouw- en waterbouwkunde van dep 
candidaat gevorderd wordt. 

V. Aardrijkskunde. 
Kennis van de aardrijkskunde van Nederland en 

in het. bijzonder van den loop der voornaamste rivie
ren, kanalen en spoorwegen. 

VI. Rekenkunde. 
Vaardigheid in de hoofdbewerking met geheele ge

tallen, gewone en tiendcel ige breuken 
Een ig algemeen begrip van de nauwkeurigheid van 
berekeningen. 

De leer der evenredigheden. 
De vierkants-wortel trekking. 
Het gebruik van logarithmen. 
Grondige kennis van het metrieke stelsel van maten 

en gewichten, Ijenevens eenige algemeene kennis van 
de nog voorkomende oude maten en gewichten. 

I II. Stelkunde. 
De hoofdbewerkingen met geheele en gebroken 

vormen. 
De vergelijkingen van den eersten graad, ook met 

meer onbekenden en evenveel vergelijkingen als 
onbekenden. 

De vergelijkingen van den tweeden graad mol een 
onbekende. 

VIII. Meetkunde. 
De eigenschappen der driehoeken, vierhoeken en 

regeImatige vee I hoeken. 
De evenredigheid der lijnen. 
De eigenschappen van don cirkel, ook 111 verband 

met snij- en raaklijnen. 
D e inhouden van vlakke figuren. 
Berekeningen van oppervlakken en inhouden van 

eenvoudige lichamen als pyramide, prisma, kegel, 
cylinder, bol, voor zoover noodig bij het uitvoeren van 
werken en het maken van begrootingen van kosten. 

IX. Gonio en Trigonometrie. 
De af le iding en het gebruik van de voornaamste 

goniometrische formulen. 
De rechtlijnige trigonometrie, voor zooveel betrefi 

de berekening van recht en scheefhoekige driehoeken 
en hare toepassingen. 

.Y. Landmeten en waterpassen. 
Bekendheid met de inrichting en het gebruik van 

de meest voorkomende meetinstrumenten als planchet, 
équerre, sextant, spiegel- en prisniakruis. 

Het uitbakenen van rechte en gebogen richtingen. 
Het opnemen en in kaart brengen van terreinen van 

geringe uitgestrektheid en de konnis der daarbij meest 
gebruikelijke schalen en teekens. 

Het opmeten van eonig gebouw oi vv aterliouvvkun-
d i g werk. 

Het doen van peilingen in eone rivier of langs een 
zoo-oever. 

Bekendheid met de inrichting en het gebruik van 
de waterpasinstruinenten, die bij de uitvoering van 
werken gewoonlijk gebruikt worden, als timmermans-
en flesohjes-waterpas, benevens eenvoudige 111stru 
inenten met vasten en lossen kijker. 

Algemeen begrip van het uitvoeren van oene water
passing. 

XI. Werktuigkunde. 
Kennis van de eenvoudige werktuigen die bij het 

lx>uwen meest gebruikt worden, als hefboom, katrol, 
windas, kaapstand, bok en dommekracht. 

Hunne inrichtingen, de wijze om ze op te stellen en 
te gebruiken, benevens de behandeling van zware 
lichamen en daarbij te bezigen voorzorgen. 

Algemeene kennis van de inrichting van con stoom
werktuig. 

XII. Bouwstoffen. 
Kennis van de in bouw- en waterbouwkunde meest 

gebruikt wordende bouwstoffen met hare voornaam

ste eigenschappen en de wijze van onderzoek, a l s : 
houtsoorten ; 
gebakken en natuurlijke steensoorten ; 
mortel s ; 
metalen en verven ; 
rijsmaterialen. 
Van de gebakken steenen en rijsmaterialen wordt 

de kennis der soortverdooling gevorderd, benevens die. 
der afmetingen. 

Een en ander in verband met de bepalingen voor
komende 111 het technisch gedeelte der Algemeene 
voorschriften voor do uitvoering en het onderhoud 
van werken onder behoor van liet Departement van 
Waterstaat. Handel en Nijverheid. 

XIII. Algemeene Bouwkunde^. 
1. liet uitvoeren van grondboringen en de kennis 

der Inerte lande meest voorkomende grondsoorten. 
j . Ui tvoering van aardewerken, zoowel bij ingra

ving als ophooging, daarbij moest gebruikelijke werk 
tuigen, verdeeling van ploegen en maken van stel 1 in 
gen. 

S. Verschillende soorten van fundeoringen en wan
neer zo. gewoonlijk worden toegepast. 

I Afdammen van putten en drooghouden, meest 
gebruikelijke werktuigen daarvoor; tijdelijk grond-
v ervoer. 

5. Uitvoeringen van zandplempingen, roosterwer
ken, beton en paal fundeoringen. 

Inrichting en wijze van opstelling en behandeling 
van een gewone heistelling. 

0. Verschillende metsel verbanden, rollagen en vlech
tingen, e» 11 hoek opzetten en een boek omgaan. 

7. Verschillende, hout verbindingen, hare toepassing
en de wijze waarop zij worden uitgeslagen en afge
schreven. 

Een en ander in verband niet dc bepalingen voor
komende in het technisch gedeelte der Algemeene 
Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud 
van werken onder beheer van hel Departement van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid 

XIV. Burgerlijke Bouwkunde. 
1. Stellingen bij verschillende metselwerken, inrich

tingen en daarbij te nemen voorzorgen. 
2. Uits laan van kozijnen, deuren, ramen en trappen, 

hunne bevestiging aan de muurwerken. 
v Verschillende soorten van vloeren, balklagen en 

ra veelingen. 
4 Kappen, dakbedekkingen, sol ïoorst oenen, goten 

en kroonlijsten 
; Bi) den huishouw meest voorkomende smids-; 

glazenmakers , stukadoor en behangwerk, |>ompen en 
privaten 

o. Algemeene inrichting van oene zoor eenvoudige 
woning of keel, zoo van hout als van steen. 

Een en ander 111 verband met de bepalingen voor
komende 111 het technisch gedeelte der Algemeene 
Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud 
van werken onder lieheer van het Departement van 
Waterstaat. Handel en Nijverheid. 

XI'. Waterbouwkunde. 

1. K de verschillende soorten van we^en. l \e I11I1S VcLH WV- \ v 1 r*v 1111 i m v i v . r»vrv/i 1 v i l V CU J \\ 

dc meest gebruikelijke kunst banen en welke bouwstof
fen daarvoor gebezigd worden. 

Hun aanleg en de wijze van onderhoud. 
Algemeene kennis van tramwegen, inrichting van 

spoor- en trambanen waar die met de gewone wegen 
in aanraking komen. 

Inrichting van eenvoudige tramweg-emplacementen. 
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2. Kort begrip van de inrichting en het gebruik van 
scheepvaart- en andere kanalen ; de gewoonlijk daar
bij voorkomende inrichtingen en hulpmiddelen. 

3. Kennis van de meest gebruikelijke uitdrukkingen 
die bij rivieren gebezigd worden, waarneming van 
waterstanden. 

4. Algemeene kennis van eenvoudige bruggen en 
dtnkers en samenstel l ing in de bijzonderheden van 
kleine houten en steénen bruggen en duikers. 

Korte verklaring van de verschilende soorten van 
beweegbare bruggen. 

5. Kennis van de inrichting en hel doel der verschil
lende soorten van sluizen. 

o. Algemeene vorm en samenstelling van waterkee-
rende dijken, eenige bekendheid met hunne tijdelijke 
verdediging. 

7. Kennis van de samenstelling van rijs en steen -
glooiingswerken, krammat, rijsbeslag, pakwerk, blees-
laag, zinkstuk, stortelied. ruwe en gestrate puinglooi-
ingen, glooiingen van natuurlijke steen. 

Een en ander 111 verband met de bepalingen voor
komende 111 het technisch gedeelte der Algemeene 
Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud 
van werken onder beheer van het Departement van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

XVI. Algemeene Voorschriften. 
Bekendheid met den hoofdinhoud van de Derde A f -

deeling (Administratieve bepalingen) der Algemeene 
Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud 
van werken onder beheer van het Departement van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

V ER EEN ÏGI NG EN. 

V E R E E N I G I N G V A N N E I ) E R L A N D S C I I E 
B O r W K C N D I G E O P Z I C H T E R S E N 

T E E K E N A A R S . 
AK D K K I . I N C . A M S T E R D A M . 

l>e inhoud der circulaire, waarvan wij 111 on?, vorig 
nummer melding maakten, was als volgt : 

Aan 
Heeren Architecten, Bouwkundige Opzichters 
en I eekenaars. 

In dit jaargetij ondervindt de bouwkundige 111 het 
bijzonder de voortdurende onzekerheid van het be
staan en daarom komen wij thans met ernstige woor
den tol l . 

In den zomer, wanneer een ieder genieten kan, is 
de bouwkundige verplicht nog lang nadat de arbeiders 
hun werk geëindigd hebben, te blijven arbeiden, want 
niet alleen houdt hij toezicht, ook is hij dikwij ls ver
plicht de detail teekeningen zelf te maken. 

V a n genieten 111 den zomer is 111 den regel geen 
sprake 

Werd dit nu vergoed door een flink salaris, men 
zou het nog als tegenhanger kunnen gebruiken, maai
bij dat alles komt nog de voortdurende onzekerheid 
betreffende het werk in den aanstaanden winter. 

Geld , om zonder verdiensten dezen door te komen, 
kan men niet overhouden van salarissen van 50,60,65 
gulden, enz. Het gevolg is, dat men zich 's winters, 
wanneer het aanbod toch al zeer onrustbarend stijg*, 
onder de loonen aanbiedt. W i j geloven dat het niet 
onjuist is, wat wij onlangs als een axiomia hoorden 
aannemen. 11.1. „dat een lxuiwkundige, die in het na
jaar zonder werk komt, in den regel tot het voorjaar 
vacantie heeft". Deze toestand is verderfelijk voor 
de vakgenooten en tevens voor het bouwkundig vak 
zelf. 

Voor de vakgenooten. omdat de lange afmattende 
arbeidstijd hen ongevoelig maakt voor het idealisme, 
dat toch een der hoofdvoorwaarden van een kunst
uit ing is. 

ZIJ maakt hen tot machines, want de voortdurende 
stoffelijke zorg en de onzekerheid van net bestaan 
dooden alle levenslust en energie. Hetgeen zich weer
spiegelt in het feit, dat de bouwkundigen haast niet 
te organiscoren zijn en geen lust gevoelen den toestand 
onder e-ogen te zien. Maar het is ook een gevaar voor 
het bouwkundig vak zelf. 

Men houdt theoretische beschouwingen over „rust" 
in de bouwkunst; op zich zelf natuurlijk goed, maar 
wanneer zal er rust te verkrijgen zijn als die gr<x>le 
schaar van bouwkundigen, die toch een factor is in 
de geschiedenis der bouwkunst, een bestaan bli jf t 
voeren even afmattend als geestdoodend? 

W i j vragen iedereen, o f men na een elf of twaalf 
uren arbeidsdag, 'szomers nog lust heeft zich aan 
theoretische studieën te wijden. Waar nog bij komt 
dat verscheidene er een avondschool of avondkantoor 
i>]> na houden. E n het ergste wat nog plaats vindt is 
dat „beunhazen", waaronder verstaan moet worden 
het maken van ontwerpen, enz. 111 vrijen t i jd tegen 
minimum salaris. Dit. alles 0111 de karige verdiensten 
aan te vullen. 

Hier wil len wij dan ook nog de aandacht op vesti
gen, dat het ook in het belang is van Heeren Arob ' 
tecten. dat de arbeidsvoorwaarden van bouwkundige 
Opzichters en Teekenaars verbeterd worden. Ook zij 
(de Architecten) zullen zeker dien ongezonden toe 
stand uit den weg wililen ruimen, waarbij de bouw 
kuiidigen over dag voor hen werken en 's avonds hun 
concurrenten zijn. Waar nog bij komt, dat zulke wer 
ken in den nacht gemaakt moeten worden, en zij , (de 
bouwküdigen) dus den volgenden dag niet in staat 
zijn zoo te werken als het moet. 

W i j hebben dus opgemerkt flat het 111 het belang 
is van den bouwkunst als „kunst", dat de toestand van 
de vakgenooten verbeterd wordt. W i j rekenen dan 
o o k , op steun van vereenigingen als ..Architecture" 
en „Mij. tot Bevordering der Bouwkunst", daar o o k 
zij zeker gaarne alle belemmeringen willen wegnemen, 
die een „gezonde ontwikkel ing ' der kunst in den weg 
staan. 

Wij rekenen op steun van Heeren Architecten, daar 
ook zij er belang bij hebben, dat die „oneerlijke i o n 
currentie" ophoude te bestaan. 

E n eindelijk en wel in hoofdzaak rekenen wij op 
U „vakgenooten", daar gij zult beseffen, dat wij ge 
organiseerd moeten optrekken, opdat de toestand 
niet slechter, maar beter worde. De practijk heelt vo l 
doende bewezen dat een enkeling niets gedaan krijgt, 
maar dat men vereenigd groote dingen kan tot stand 
brengen. 

De A f d . Amsterdam van de Nederl. Vereeniging 
van Bouwkundige Opzichters en Teekenaars heeft 
dan ook gemeend een o|ienbare vergadering te moeten 
uitschrijven waar het nul van organisatie in het alge 
ineen, en van den bouwkundige in liet bijzonder zal 
worden aangetoond. 

Wri j f t voor een oogenblik den slaap uit uw 00gen 
en toont door een groote opkomst dat de geest van 
organisatie ook l ' geraakt heeft. 

A f d . A M S T E R D A M N . V . van n. O en T 

Namens het Bestuur, 
Z. G U L D E N , l'oorz. 
II. V A N J A A R S V E L D Jr., Seer. 

W i j laten tlums een beknopt verslag van het in de 
vergadering van >(> dezer verhandelde volgen. 
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ln het gebouw van de Maatschappij tot Bevordering-
der Bouwkunst werd Dinsdagavond di>or de Vereeni
g ing van Nederlandsche lxuiwkundige Opzichters en 
Teekenaars een goed bezochte vergadering gehouden. 

De leider van de vergadering, de heer Lauweriks, 
doelde 111 zijn openingswoord mede, dat de heer T h . 
V a n der Waerden, civiel-ingenieur, die zou spreken 
over het nut van organisatie, verhinderd was te komen. 

Het: woord verkreeg hierna de voorzitter der V e r 
eenieriner, de heer Z . Gulden, die sprak over de ver-
houdingen der Vereeniging tot het Genootschap 
Architectlira et Amieit ia, de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst en den Bond van Technici. 

Deze begon met uiteen te zetten, dat het viKiruit-
zicht voor den bouwkundige, opzichter of teekenaar, 
om zelf als architect op te treden tegenwoordig zeer 
gering is. 

De hoofdreden hiervan is wel, dat zoovele gediplo 
meerden de Polytechnische School verlaten, zoodat het 
voor ongediplomeorde.il moeilijk is een nelrekking te 
krijgen, met name bij een Gemeente o f bij den Staat. 
Vixi r ts werd geconstateerd, dat vele distriets-opzich 
ters bij den Waterstaat zeer d ikwi j l s ui hun vrijen 
t i jd met werk nog bijverdiensten maken, o o k al tot 
nadeel van de teekenaars en opzichters. Ook worden 
door sommige bouwkundigen als personeel zeer jonge 
menschen in dienst genomen, die voor laag loon wer
ken. 

Sprekende over de oprichting van deze Vereeniging, 
protesteerde de spr tegen de verleden jaar geuite 
meening, dat zij was opgericht als e e n ui t ing van den 
geest van verzet en van de werkstakingen. Dat is ge
heel onjuist. Z i j streeft naar positieverbetering. 

N u verweet hij het den Bond van Technici, dat deze 
bijna uitsluitend o o g en oor heeft voor de intellee 
tueele belangen zijner leden. Dat wil deze Vereeni 
g ing niet, z.i| wil strijden voor de opzichters en teoke 
naars, eerst voor hun stoffelijke belangen. Z o o zal 
zij, als eerst maar de Konink l i jke goedkeuring o p de 
statuten is verkregen, de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst en „Archi leetura" uitnoodigen 0111 

Js O 

honorarium-tabellen voor opzichters en teekenaars sa
men te stellen. Den Bond van Teelnrei verweet spr. 
nog zijn te laat optreden bij de Ongevallenwet, zoodat 
opzichters en teekenaars er niet onder vallen. 

Evenmin geeft .Arehiteetura" wat spr. wenscht. Dit 
Genootschap behandelt o p zijn bijeenkomsten alleen 
technische onderwerpen. Het doel is de ixmwkunst als 
kunst te bevorderen. 

Zoo doet ««ik de Maatschappij tof bevordering dei-
Bouwkunst. Zi j heelt wel de belangen van hare leden 
behartigd, maar slechts van de architectenleden, nooit 
van de opzichters en teekenaars. 

Met een opwekkend woord voor organisatie, ten 
einde door stoffelijke verbeteringen o o k de ideëele 
kunstzijde van het vak beter tot haar recht te kunnen 
doen komen, besloot spr. zijn rede. 

Bij de gedachtenwisseling, die hierna volgde, merk 
ten de hoeren De Haan en II. Walenkamp op, dat de 
drie door den spreker becritiseerde organisaties van 
bouwkundigen zeker wel iets voor de opzichters en 
teekenaars zouden gedaan hebben, als deze maar meer 
IxdangstelImg getoond hadden voor die organisaties. 
Opzichters en teekenaars waren echter nooit o n de 
bijeenkomsten dier organisaties. Z i j zijn te laksch. 

De hoer Gulden, repliceeren.de, zette nogmaals het 
goed recht van spr.'s eigen Vereeniging uiteen, be-
toogende, dat geen der drie organisaties voor den op
zichter en teckenaar zijn wat zfj wenschten. Deze Ver
eeniging wi l krachtdadig optreden, in de eerste plaats 
voor stoffelijke belangen. Daarvoor bieden dé drie ge 
noemde organisaties geen gelegenheid. 

De heer Ingenohi maakte de opmerking, dat hel 
loon van den opzichter en teckenaar af zal hangen 
van diens capaciteiten. Het is geen quaestie van vraag 
en aanbod. De hoofdzaak is op welke wijze de loon-
standaard zal samengesteld worden. W i l men een 
minimumloon o f een soort examen-' 

N a nog eenig- debat werd de vergadering gesloten. 

A R T I E T IN D l ' S T R I A E T E 's G R A V E N H A G E . 

De Vereeniging A r t i et Industrial- hield 23 dezer 
haar eerste vergadering in het nieuwe jaar. De voor
zitter, de heer j o h . Mutters Jr., wenschte den leden 
het beste toe in dit nieuwe jaar. waarin het 25 - j a r i g 
bestaan van A r t i zal worden gevierd. liet voornemen 
beslaat te dezer gelegenheid o, a. eene tentoonstelling 
te houden. De voorzitter herdacht voorts het overleden 
l id den heer Sehliisen. 

De penningmeester, de heer W. I h. Koekx, bracht 
/ijne rekeningen verantwoording uit. Daaruit bleek 
dat de ontvangsten bedroegen / 1417,13, de uitgaven 
A 7 2 7 , 1 3 , zoodat het saldo in kas bedraagt / 6 9 0 A a n 
het begin van hei jaar bedroeg dit saldo / 4 7 5 . 1 3 . 

De secretaris, de heer P. E . V a n Leeuwen, bracht 
vervolgens het jaarverslag uit. 

De aftredende bestuursleden, de heeren N . Van 
Vliet en J . G. L . Eisen en de aftredende voorzitter, de 
heer Mutters, werden herkozen en namen hun henoe 
niing aan. 

De voorzitter deelde mede, dat het bestuur van de 
Vereeniging besloten heelt, voortaan jaarlijks 111 de 
fanuari-vergadering onder de leden voorwerpen van 
kunstnijverheid te doen verloten, speciaal voor Ar t i . 
dm ir de leden vervaardigd. 

Voor de 'vrste maal werd onder de aanwezige leden 
een haardkleedje verloot 

HiUSVRAGKX. 

De bouwkundige vereeniging „ O n d e r n e m i n g en 
Vr i jhe id" alhier heelt dezer dagen een feestelijke 
jaarvergadering gehouden in een van de zalen van her 
.,'/.. II. Koffiehuis", voorafgegaan door een tentoon
stelling van bouwartikelen, voortbrengselen van 
kunst- en andere vakken enz E r was een uitgebreide 
verzameling van smeedwerk, stucadoorsvverk, tegels, 
teekeningen van gevels, enz. ; en verder waren geëx
poseerd 5(1 ontwerpen, ingekomen op de door de ver 
' 'omging uitgeschreven prijsvraag voor een hoofd van 
het orgaan der vereeniging „de Bouwondernemer". 

De uitslag van deze prijsvraag was. dat de ie prijs 
behaald werd door den heer I B. Mulders, te Helder, 
de 2 c prijs door den heer .V A . Tekelenburg, i e A m 
sterdam, en de 3e prijs door den heer II De Ru, te 
l 'trecht. 

W i j ont Iconen het bovenstaande aan een plaatse
lijk blad 

Her programma van de prijsvraag plaatsten wij, 
op verzoek van het Bestuur, i n het nummer van 2 6 
September j l . Daarin werd bekendmaking- van de 
namen der juryleden toegezegd. W i j ontvingen echter 
de mededceling van die namen niet, * veninin als een 
uitnoodiging tot bezichtiging der ontwerpen en zijn 
dus buiten staat 0111 over liet al of niet geslaagde van 
deze prijsvraag een oordcel uil te spreken. 

http://ongediplomeorde.il
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G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B U I T E N L A N D . 
— Ken der fraaiste plafonds van liet Hertogelijk l'aleis te 

Mantua, door ('osta Junioro met de teekens van den Dierenriem 
beschilderd, dreigt, volgen» het blad ..Italia*', in te storten als 
niet de autoriteiten maatregelen nemen om dat te voorkomen. 

— H i n d o e - o u d h e d e n . — De correspondent vau liet 
,Alg HM." te Batavia seint, dat in het Malangsclie Hindoe-
uudheden ontdekt zijn, bestaande in een uitgestrekten tempel. 

- • De nieuwe Kast-ltiverhrng to New-York wordt den Slisten 
a s. voor het verkeer geopend. Het is een kettingbrug metrijvlak 
dat 41 M. boven hoogwater ligt en dat daarom zeer belangrijke 
opritten als viaducten noodzakelijk maakte De brug, die onge»eer 
48 millioen gulden gekost beeft, was ontworpen door den ingenieur 
I. L. Buck; zij beeft een spanwijdte van 448 M. en aan elke zijde 
een boog van 175 M. Me torens verheffen zich lilt) M boven 
lioogwuter. 

— De Ooatenrjjksehe Kegeering heeft een prijsvraag uitge
schreven voor de vervaardiging van een elevator in het kanaal 
van den Donau naar den Oder, bestemd om de schepeu te ver
oorloven het kanaal hij een niveaoverncb.il van 35ni90 te passee-
ren. Voor de 3 beste ontwerpen zijn premiën uitgeloofd success, 
van 100,000. 75,t00 en 50,000 kronen Ontwerpen in te zenden 
vóór 31 Miuirt a. s aun het Ministerie van Handel te \\ renen. 

— De brug over de Guadalquivir te Baeua (Spanje), welke 
dagteekendu uit den tijd der Romcinn-he overheersebing, is inge
stort. De brog was een merkwaardigheid, welke vele toeristen, 
die Cordova bezochten, kwamen bewonderen. 

- - Het nieuwe gebouw van bet Pruisische Heerenhuis in de 
Leipziger Strasse te Berlijn is gereed. Met is in Italiaans.-ben 
renaisancc-stjjl gebouwd en maakt een sierlijken indnk. Ook de 
inwendige inrichting wordt zeer geroemd. 

Met dc verbouwing van de Berljjnscbe Kon. opera is men 
reeds begonnen. Aan den Weinbergsweg te Berlijn wordt een 
groote, nieuwe schouwburg voor bOOo personen gebouwd. 

— Te Chicago zijn thans ook 15 kerken en een synagoge ge
sloten, als niet voldoende veilig voor geval van brand. Een aan
tal schouwburgdirecteuren te Chicago hebben een aanklacht tegen 
liet stadsbestuur ingediend, wegens de hun berokkende schade door 
het sluiien der schouwburgen. De stedelijke autoriteiten hebben 
het plan opgevat, den brand van den 30en December te herbalen. 
Xoodra het onderzoek in de zaak van het Iroquois-theater is af
geloopen, zal een begin gemaakt worden met do voorbereidingen 
voor dien tweeden, ditmaal op zettelijk veroorzaakten brand. Het 
tooneel van het lro<|uois-tbeater zal worden opgevuld met brand
bare stollen, om zooveel mogelijk hetzelfde effect te krijgen als 
tijdens den ramp. De verschillende posten moeten nauwkeurig do 
uitbreiding van bet vuur gadeslaan en dan hun bluschmaatregelen 
er naar regelen. De ..Times''-correspondent te Chicago verwacht 
van een dergelijke proefneming meer dan van alle mogelijke 
veiligheidsmiddelcn. Wanneer deze proef goed wordt genomen, 
komt zij ons boogst gevaarlijk voor en wordt zij niet goed ge
it men dan zul zij niets uitwerken 

BINNENLAND. 
' sGRAVENHAGE . De werkzaamheden aan den bouw van de 

Electrische Centrale, het Palace-Hotel en het Circus te Scheve-
ningen vorderen zichtbaar. Het ijzeren circus-gevaarte staat reeds 
n zijn geranmte ook wat betreft zjjn koepelvormige bekapping. 
Uelialve het gereed komen dezer drie gebouwen zal in bet a. s. 
seizoen nog eene herstelling van de Kurzaal plaats hebben, welke 
inwendig eene nieuwe beschildering ondergaat, zacht wit niet 
irouden omlijsting. 

HAARLEM . In de Klitezaal van de groote kunsttentoonstelling te 
Dresden zullen naast schilderijen en beeldhouwwerken eenige 
uitmuntende voortbrengselen der keramische kunst worden onder
gebracht Ook uitgezochte keramische producten van Nederland
sche u oorsprong kunnen daartoe worden ingezonden. Verder kunnen 
in dc afdeeling voor edele metalen eveneens werken uit onedel 
metaal vervaardigd, welke door hunne kunstwaarde uitmunten, 
worden ondergebracht. De gedelegeerde der afdeeling kunst
ambachten voor Nederland, dc heer E. A \on Saber, alhier, is 
gaarne bereid daaromtrert de geweoschte inlichtingen te geven 

L E M E N . Nadat de beer G. L. Drieesen reeds ruim drie weken 
door ongesteldheid verhinderd was, zijn function al* directeur van 
gemeentewerken alhier vaar te nemen, bebben B. en W. zich 
thans genoopt gezien, hem tot herstel van gezondheid twee maan
den verlof te verleenen. 

Kon tot dusver door den hoofdopzichter zooveel mogelijk in 
zijn werkzaamheden worden voorzien, nu moet een andere wjj/.e 
van voorziening worden getroffen, en daarom bebben B. en W 
thans de beschikking gevraagd over l 1 0 0 0 , om zoodanige maat
regelen te treilen, als noodig zullen blijken om den geregelden 
gang van den dienst te verzekeren. 

LE E U W A R D E N . In een in tegenwoordigheid van den inspecteur 
der volksgezondheid te Zwolle, den heer Eaber, hier gehouden 

vergadering van belangstellenden in de verbetering der volks
gezondheid, is besloten tot bet oprichten van een vereeniging 
daartoe. Hot voorloopig comité bestaat uit de heeren mr. C. 
Beekhuis. A. D. Beerends, N. T. Havctschmidt J.Hz., T.Komter. 
W. Sprenger en .1. Troelstra. 

In een hier gehouden vergadering* van aannemers uit de provincie 
is besloten tot aansluiting bij den Nederlandschen aannemersbond. 
Kr werden dadelijk drie nfdeelingen opgericht een te Leeuwarden, 
een te Sneek en een te Dokkum met omstreken. 

WINSCHOTEN. De groote constructie-werkplaatsen, die op 2t> dezer 
publiek verkocht zouden worden, zjjn onderhands verkocht aan 
een consortium waartoe behoort de heer Borger to Groningen, 
vroeger ingénieur bij den heer J . E . Scholten. industrieel aldaar, 
in combinatie met enkele anderen. Kr zal nu een technisch bureau 
en machinefabriek worden gevestigd. 

AALTEN . Het Hervormde kerkgebouw alhier heeft in ruim vijf 
jaren een geheele verjongingskuur ondergaan. De roode steen en 
pleisterkalk zgu overal weggehakt en vervangen door gehouwen 
steen. De houten ramen met gewoon glas zijn verdwenen; en 
vervangen door ramen, met gekleurd glas in lood Drie deuren, 
welke eertijds waren aangebracht en oorspronkelijk niet bij het 
gebouw behoorden, zijn dichtgemetseld. De galerjj in de Noorder-
zjjbeuk is weggenomen en daardoor komen de prachtige gewelven 
beter uit. Het werk moet hiermede eindigen, omdat voor verdere 
herstelling de middelen ontbreken. 

— A "levering 1 van .,De Natuur", uitgave van J. O.Broesete 
I trecht, bevat; Ken woord vooraf: Dr. Z. P Bouman — Jacht 
en Visscbcrij in de waterwereld: Dr. A. J. C Snijders. - Elec-
Irische treinen met groote snelheid: Dr. Z P. Bouman — Weten
schappelijk onderzoek der zee, ten hate van de visscherjj: A D. 
Hogedoorn. — lets over de Fundeeringskwestie van het NVestsljjk 
Viaduct van het Centraal-Station te Amsterdam: J II. E. Rückert. 
— Een merkwaardig diorlijk extract: Dr. R. G. Rijkens. De 
Purperreiger en de Roerdomp n: J. Daalder Dz. — Mededeelinjen 
betreffende de luchtscheepvaart: H. Vroedenberg. — Bewegings
fotografie met K-stralen: P. H Kijkiniin. De onhoorbare 
metronoom. Eenvoudige proeven Rust en beweging: Dr. A. 
J. C. Stiyders. — Korte mededeelingen. — Boekaankondiging. — 
Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 

— B(j den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken 
in Nederl.-Indiü is: 

geplaatst bij de directie, de benoemde adspirant-ingenieurs 
.1. VV. L. H Meertens eu W. A. van der Meulen; bij den gc-
weeteljjken dienst, in de residentie Batavia, de dienstdoende op
zichters 3e kl. H. P. Artes en J P W. Scbellekens. 

— De Gemeenteraad te Helder benoemde tot gemeente-
bouwmeester den heer R Kastelijn. tot dusver gemeente opzichter 
aldaar. 

— Door de Rotterdainscbc Oeineenteraad is het atinvangs-
tractement voor den directeur der drinkwaterleiding bepaald op 
ƒ8600, en als zoodanig benoemd dc heer P. Ilufoagel, kapitein
ingenieur, werkzaam aan het Depart, van Oorlog te 'sOraven-
hage, met 24 stemmen. De heer \\'. B. van Ooor, ingenieur le 
kl. bjj den Waterstaat in N'ederl.-Indië, verkreeg 11 stemmen. 

— De heer II. liiuck. gemeente-architect te Haarlemmermeer, 
zal op 1 februari a. s. 26 jaren als zoodanig werkzaam zijn. 

— Tot leeraar-directeu • aan de gemeentelijke Avondschool voor 
Ambachtslieden te Doetincbem is door den Kaad aldaar benoemd 
de beer W. P. Nederkoorn, te Bloemendaul Tot leeraar in hand-
teekenen werd benoemd de heer D R. Dorre, te Lochem. 

— De heer L. Burgersdijk heeft als gemeente-architect te 
Gouda tegen l .Mei ontslag gevraagd 

— Te Montfoort is in de St. .lozephs-vereenigiug een teeken
cursus opgericht ouder leiding van den heer H van Vliet. 

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

IN F O K M A T I E -BU K E A U VA.\ D E N BO>I> V A N T E C H N C l 

T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T 

24 Bouwk. Opz.-teek.. 21 —42 j . , / 6 0 — / 100 's maands. 
•; „ O p z - U i t v . 26—41 j , / 7 0 — f 80 'smaands. 
9 „ Teekenaar 21—30 j . , / 60—/ 100 's maands. 
3 Weiktuigk. Teek., 22—29 j . , / 70—/80 \s maands. 
5 Waterbouwk. Opzichter of '1 eekenaar, 20—41 j . , 

ƒ 5 0 — ' 100 's maands. 
1 Electrotechniker, 29 j . , fSo 's maands. 
1 Opz. in W^vei i j of S inuerij, :g j , / ; o 's maands. 

Ter drukkerjj der Vennootschap „Hot Vaderland". 

3 9 s t e J A A R G A N G . ZATERDAG 6 Februari 19C4. N o . 6. 
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P M E R K E R 
I B o u w k u n d i g ^ W e e k b l a d . 

JW e d H c t e u r SCH E L T EMA. 
A d r e s v o o r R e d a c t i e en A d m i n i s t r a t i e : B u r e a u „ D E O P M E R K E R 

V A N D I E M E N S T R A A T 2 0 5 , 's G r a v e n h a g e . 

s • per jaar voor AhonnementspriJ! 
het binnenland / 5. — . 

te voldoen : 
bij vooruitbetaling vóör 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
/>. in twee termijnen, elk groot 

1 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
I October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België . . . . . . . - 6.50 

Voor de overige landen der Post
unie , met inbegrip van Nederl -
Indië en Zuid-Afr ika . . . • . . - 7.50. 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , bij vooruit
betaling . per postwissel of in postzegels 
met plaat / 0.25. 

Idem, idem, zonder plaat • 0 . I 5 . 

i i 

Advertent iën van 1 tot en met 5 regels . - 1.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15. 

Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 

Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 
van diie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 
franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertent iën moeten 0111 zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags vootmiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending 
pet expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Het Vaderland", Parkstraat 's Gravenhage. 

DE KAPEL OP IIET VALKHOF TE NIJMEGEN. 
.11 liet 

stemming 
opgravingen 
Nijmegen, 
lager gelegen 
zijn eischen, 

V a n een z< >< tg 
kei ijken toestand 

ir 1894 deed Dr. Konrad Plath, mei toe- den Duitschen geleerde, die eigenlijk niet veel meer 
van het Gemeentebestuur van Nijmegen, dan een dilettant mocht hceten. Met echt wetenschap 

le Kapel op hel V a l k h o f te 1 pehjke voorzichtigheid wachtte de Nijmeeffscl 
l l i j bevond, dat tie vloer oorspronkelijk 

en om 
bevond, dal d 

had, maar toonde zich bescheiden M I 

letreffende de restauratie der Kapel . 
>enaamde herstelling in den oorspron-

die neer zou komen op een fantas
tische vernieuwing, wilde hij niets weten Ge lukk ig 
was de Kapel geen eigendom van het Ri jk , en de Ge
meente Nijmegen wilde niet meer laten restaureeren, 
dan voor het behoud dringend noodzakelijk was. 

Later kwam de Duitsche geleerde met andere 
eischen. H i j wilde gekleurde glasramen maken, een 
antependium, een altaar, een beeld van Karei den 
Grc.oten doen aanbrengen, Karolingische tapijten 
achter de zuilen spannen, oen lichtkroon van het ge
welf doen al hangen, ja zelfs eleetnscli licht doen 
aanleggen ! 

Dr. Plath beoogde hiermede, de Kapel voor het 
publiek wat aantrekkelijker te maken. Maar van de 
mannen der wetenschap, die reeds de restauratie der 
Keizersz.aal te Maastricht veroordeeld hadden, onder
vonden zijn plannen veel bestrijding. 

De heer J. |. YVeve, gemeente-architect te Nijmegen, 
gaf ook zijn meening in het openbaar te kennen. De 
slotsommen, waartoe die heer door de opgravingen ge
bracht werd, waren veel minder stel li g, dan die van 

lie 
meentearchitect zich er voor, iets als vaststaande aan 
te nemen, wat niet goed en deugdelijk bewezen was. 

H a d Dr. Plath alles, wat maar cenigszins mogelijk 
was, uit den tijd van Karei den Grooten afkomstig 
verklaard, de heer YVeve was sceptischer gestemd. Hi j 
keurde de onzinnige restauratie-voorstellen af en wil 
de niets verricht zien, dan wat voor het noodzakelijk 
herstel werd vereischt. 

De Gothisehe vensters van den omgang wilde hij 
in wezen laten en die met helder glas dichten. De 
moderne vensters wilde hij laten vervallen of door 
meer passende doen vervangen, doch zoo, dat duide 
li jk zou blijken, dat bel de oorspronkelijke niel 
waren. Al leen zijn plan, om de geheel verdwenen 
Oostelijke koornis, die reeds 111 17S- niet meer In
stond, te reconstrueeren, vond bestrijding. 

De Gemeente Nijmegen benoemde inmiddels eene 
commissie, om voorstellen te doen aangaande de 
Kapel . liet rapport dier commissie, bestaande tui de 
heeren Dr. E . Reusens, professor le Leuven, Dr \ Y 
Pleyte, directeur van het Rijksmuseum te Leiden, ( i . 
YY Van Heukeluni, pastoor te Jutfaas, B. N . J. 
Schrant, oud-leeraar, I. I. YVeve, gemeente-architeci, 
T. H . J, Abeleven en Mr, C, G. J. Bij leveld, allen ie 
Nijmegen, verscheen in het laatst van 1895. 

http://niveaoverncb.il


Het rapport ving aan met de verklaring, dal de 
commissie de Kapel wat haar aanleg betreft, als K a 
rolingisch beschouwde. Om de galerij, thans niet 
toegankelijk, te kunnen bereiken, wilde de commissie 
een traptoren doen maken, doch niet in stijl. Integen
deel zij meende, dat alles gedaan moest worden om 
te doen uitkomen, dat die traptoren een modern toe
voegsel was. 

De commissie ried aan, de vensters niet te ver
nieuwen, doch de beglazing te omsluiten niet oen 
koperen rand en de afgebrokkelde kanten der sternen 
lijsten te laten, zooals zij waren. Ook achtte de com
missie het wenschelijk, van een duidelijk moderne 
glassoort gebruik te maken, om elke bepaalde archeo
logische opvatting, en daarmede latere misleiding, 
buiten te sluiten. 

Sedert bleef de zaak rusten, totdat cie heer Weve 
onlangs een nader rapport uitbracht, dat voorstellen 
lievatte omtrent hetgeen, dat naar zijn meening moest 
worden gedaan. 

(ieli jk van iemand als de Xijmeegsche gemeente-
architect mocht worden verwacht, huldigt hij 111 zijn 

rapport volkomen de beginselen, door de commissie 
aangenomen. H i j gaat zelfs verder dan deze, en wi l 
daarom den traptoren, waarvan men het vroeger be
staan niet heeft kunnen aantoonen, weglaten. E n 
zijn vroeger plan, om de koornis weer Is maken, heeft 
hij na. rijjier overweging, laten varen. 

Alles , wat fantaisie zou zijn, wil hij vermijden, 
doch z.'ch bepalen tot de strikt noodzakelijke ver
nieuwingen en de verwijdering van alles, wat nu het 
bouwwerk ontsiert. 

De vensters vvenseht de hoer Weve te.ooen beglazen, 
de koornisopening alleen des winters met. een houten 
schot te dichten. E n voor wetenschappelijke bezoekers, 
die de galerij wenschen te betreden, zal een losse 
houten trap buiten hel gebouw bewaard, beschikbaar 
zijn. 

De Akensehe architect Iluniann en de oudheidkun 
dige commissie hebben zich, op kleine bemerkingen 
na, niet bet rapport vereenigd, en de Gemeenteraad 
van Nijmegen besloot onlangs tot de herstellingswer
ken over te gaan, die in het bijzonder voor de Rijks-
restaurators een nuttig voorbeeld zullen opleveren. 

D E A M S T E R D A M S C H E B E I R S E N D E P R O L E T A R I Ë R S . 

(Ingezonden. > 

Tegen mijne brochure van dezen naam, waarin ik 
heb gewezen op het verband dat bestaat tussehen de 
nieuwe Beurs als kunstwerk en de volksbeweging 
.onzer dagen, zooals elk waarlijk monumentaal kunst
werk steeds de verzinnelijking was van het streven en 
denken des volks of der heerschende klasse, kwamen 
111 „De Opmerker" een tweetal artikelen voor, welke 
mij schijnen grootendeels aan misverstand hun argu
menten te ontlcenen. 

Mijn geachte bestrijder verwijt mij, dat ik met 
enkele woorden de gehoede Ilollandsche Renaissance
kunst wil afbreken. Hoe komt bij er aan? Zeker ik 
had het over: „het klakkeloos toepassen der Grieksch-
Italiaansche vormen, die hier in het land geen zin of 
beteekenis hadden", en over „al de valsehheid in vor
men, die vloekten niet den aard van het materiaal 
hier te lande, samengevoegd tot trieslige misbaksels, 
gebouwen zonder zin, zonder kleur of fleur, zonder 
waarheid en fantaisie", maar niet in verband met 
tie bouwmeesters der zestiende en zeventiende eeuw, 
zelfs niet niet de ontwerpers der statige achttiende-
eeuwsche heerenhuizen, maar enkel doelende op de 
bouwwijze in ons land vóór Cuypers zijn zuiverings 
arbeid had verricht, ongeveer het midden der negen
tiende eeuw. E r is dus heelemaal geen rede voor 
I lendrik de Keyser, Lieven de Key en Jacob van Cam-
pen om „in het schimmenrijk te sidderen", noch is er 
rede zich te verbazen, dat ik niet oen enkel woord mijn 
bewondering deed spreken voor 't Paleis op den Dam. 

M i j n kritikus zal wellicht daartegen aanvoeren, dat 
«nik die oude meesters de constructies, vormen en ma
terialen aanwendden welke ik afkeurde. Hieruit volgt 
echter alléén, dat zij een bouwwijze hadden, welke 
niet meer beantwoordt aan wat de moderne smaak 
van een huidig gebouw aan waarheid en logische c o n 
structie eischt. Maar dit belet niet, dat zij in hun, aan 
hun tijd eigen vormen spraak (die weder voortkwam 
van den weg, langs welken de ontwikkel ing zich ver- j 
spreidde uit middeleeuwsche tot nieuwere natuur- en 
levensbeschouwing) kunstwerken van indrukwekken
de grootheid en bloeiende levenslust hebben gescha
pen, met welke de door mij gehekelde misbaksels 
niets als een vooze uiterlijkheid gemeen hebben. Juist 
•omdat die vroegere vormenspraak voor nu redeloos. 

dus versteend is, kan zij geen levend kunstwerk meer 
oortbrengen 
Ook uit het misverstand komt de goedige spot voor 

over de kortheid van mijn stukjes. „Onze proletar iër 
(waarom prole tar iër : beweerde nooit het te zijn 
en ben het niet) is gauw gereed", zegt mijn tegen», 
stander. O p mijn, in één volzin samengedrongen ka
rakteristiek der Grieksche en Italiaansche bouwkunst, 
laat hij vólgen : „Ziedaar een geschiedenis der bouw-
kunsl in zakformaat, ten gebruike van proletar iërs" 
en „om z o o iets eenvoudigs te vinden, breken de ge-
loerden zich het hoofd! Dus hoort men de waarheid 
uit den mond van een zuigeling!" „Ruskin had zijn 
Stones of Venice wel achterwege kunnen laten, waar
o m dikke doelen te wijden aan ieis, dat z o o eenvou
d ig is?" Dit gekeuvel is toch wel wat al te goedkoop. 
Een kleine brochure tracht geen dikke boeken te ver
vangen, maar evengoed als een uitvoerige, gedocu
menteerde studie kan een kortgedrongen, frappante 
samenvatting haar waarde en waarheid hebben. I ' i t 
't opgehoopte onderzoekings-materiaal komt met één 
slag de kernachtige synthese, Mi jn tegenstander had 
niet te meesmuilen omdat ze z o o kort was, maar te 
lievvijzeii dat ze valsoh is ; wil hij er met grond iets 
tegen aanvoeren. Hier in vergist hij zich voortdurend. 
„Onze proletar iër is geen man van fijne schakeerin
gen, hij legt het er dik op". Natuurlijk, een beeld, 
voor 't volk begrijpelijk, moet van sprekende kleuren 
en scherpe omtrekken zijn. Maar daarom is het toch 
niet onjuist? H i j brengt er ten minste geen bewijzen 
voor aan. 

O f moeien deze woorden een bewijs verbeelden: 
„Onze proletariër blijft in de Beurs-eenvoud de ver
zinneli jking van de volkslieweging zien. Dat de bouw. 
meester, wien men een door een ander gemaaklen 
plattegrond opdrong, wien men slechts een betrekKe-
hjk geringe som voor het gebouw toestond, niet vri j 
w i l l i g tot de soberheid is overgegaan, beseft hij geens
zins". Het is toch haast overbodig hierop te antwoor
den, dat 't gebouw zijn karakter van sombere inge-
trokkenheid heeft gekregen, niet ó m , maar niettegen
staande de bezwaren de omstandigheden waaronder 
de architect te werken had. want dat er met liet weini
ge geld evengoed een kleurrijk bouwsel, of een bouw

sel van goedkoope luxe te maken was. Goedkoop 
bouwen is immers niet één met het komen tot een re
sultaat van on tzagwekkende» ernst. Die twee hebben 
immers niets met elkaar gemeen! 

Mi jn bestrijder echter eischt wel bewijzen van mij. 
„Waarom is Berlage's Beurs volkskunst? Waarom is 
/.ij de verzinnelijking van heel het streven, strijden en 
denken van dezen tijd:-1 Waarom draagt zij een prole
tarisch karakter?" zoo vraagt hij en getuigt dat ik 
verlang „dat mijn lezers mijn geloof zullen doelen. 
Wetenschap en geloof verdragen elkander slecht". 

Waarom, ja, waarom? Geen wiskunde of historie
kennis wijst het uit. 't B l i jk t enkel uit de indrukken 
die 't gebouw wekt, en die heb ik beschreven. Daarbij 
i - geen sprake van „wetenschap contra geloof", maar 
van 't machtig oplaaiend gevoel, Sta ik alleen met 

mijn indruk, dan heb ik waarschijnlijk onzuiver ge
voeld, maar nu ik herhaaldelijk, ook van arlieiders-
zijde, vernam: sinds hei lezen uwer beschouwing zien 
wij de. Beurs met een ander oog, heb ik hoop, dat ik 
het geluk had, den onbewust gevoelden indruk van 
velen klaarheid te geven door mijn bescheiden werkje 
't Za l geen klank doen hooren, als niel vele gemoede
ren meeklinken. 

Maar dit stem ik mijnen kri t ikus gaarne toe: uit 
di l alles volgt, dat het besproken bouwwerk niet het 
uitgesproken karakter heeft van Beurs, plaats van 
speculatie en geldverdieihnge. H o o g over dezen on 
mogelijken eisch heen hebben de wijze kunstenaars 
iets van dieper en menschelijker beteekenis geschapen. 

En. R E D E L K . 

D E O N T W O R P E N A R B E I D S W E T 

i . 

Toep verleden jaar het „voor-ontwerp" der Arbeids
wet openbaar gemaakt werd, hebben wij dit in „De 
Opmerker" v a n g e n lO Mei besproken. Thans is bij 
Kon ink l i j ke Boodschap van (> Januari 1904 het „Ont
werp van wet" bij de Staten-Generaal ingediend, en 
is liet de moeite waard, ook hieraan oen bespreking te 
wi jden. 

Evenals vroeger zullen wij ons tot hel tweede hoofd
stuk bepalen, dus tot de voorgenomen invoering van 
een leerlingstelsel. Wat aan de bestaande Arbeids
wet of de Veiligheidswet is ontleend of wat het ont
werp aan „sociale" bepalingen bevat, valt buiten het 
k.aler eler onelerwerpen. die in een weekblad als dit 
kunnen worden behandel el. 

In de Memorie van Toel icht ing wordt omtrent het 
„Levrl ingenstelsel" in het algemeen het volgende ge
zegd. 

„De opleiding van leerlingen, waarmede dit ont
werp zich inlaat, betreft al leem elie in fabrieken, werk
plaatsen en winkels. De opleiding, elie buiten fabrie
ken, werkplaatsen en winkels in bepaald daarvoor be
stemde inrichtingen van onderwijs plaats heeft, valt 
buiten dit ontwerp. De ople id ing toch, in die inrich
tingen behoort tot het emdcrwijs, waaromtrent het 
stellen van regelen, zoodra dit mogelijk bleek, zou 
moeten plaats vinden in eene der wetten op het onder
wijs . 

.Behalve ele regelingen, die omtrent inrichtingen 
van vakonderwijs ten onzent ten deele werken, en 
o o k behalve den steun, dien de overheid aan derge
lijke inrichtingen verleent, behoort ten behoeve der op
leiding van de arbeiders meer te geschieden, dan thans 
plaats heeft. 

„Hoe uitmuntend het onderwijs aan die inrichtin
gen ook moge zijn, dit komt slechts aan een zeer klein 
deel der jeugdige arbeielers ten goede en nog steeds 
zijn er velen, die voor hun vak een opleiding buiten 
de school behoeven. Op dit (ogenblik laat deze op
leiding schier alles te wenschen over. Jongens, die in 
eene fabriek of werkplaats wórden toegelaten, loeren 
veelal slechts bi] toeval het bedrijf. Men wil den jon
gen in de cersie plaats geld doen verdienen, en de 
patroon is er to zeer op uit, den jongen slechts zulk 
werk op te dragen, wat in des patroons voordeel komt. 
Aan het laten verrichten van werk, dat den jongen 
ontwikkelt en hem met meerdere onderdooien van het 
eelrijf bekend maakt, wordt door elen patroon slechts 

'elden gedacht. 
„Hierbi j komt nog, dat jeugdige personen niet zel

den gebezigd worden tot het verrichten van bood
schappen als anderszins, ten behoeve van het bedrijf 

of het huishouden. De zeer begaafden zullen wellicht 
111 staat zijn 0111 nut le trekken uil hetgeen z i j de>or 
den moesterkneht of een flinken werkman zien ver 
richten. Maar dat zoo van bet vormen van goede 
arbeiders, die ter dege hun bedrijf verstaan, geen 
sprake kan zijn, behoeft geen betoog. 

„'Toch i s aan een goede opleiding van arbeiders 
voor heel onze volksontwikkel ing zeer veel gelegen. 
Niet alleen het belang van den toekomstigen arbeider 
staat daarbij op het spel, maar een machtig staatsbe
lang is evenzeer daarbij betrokken. Verheff ing van 
het peil, waarop onze handwerkersstand staat, zal heel 
ons volk ten goede komen". 

Dit met warmte gehouden pleidooi, in de Memorie-
van Toelichting gehouden, heeft zeker de instemming 
van alle weidenkenden. 

Reeds sedert tal van jaren hebben wij een regeling 
van het leerlingwezen als de kern van alle vakonder
wijs, voorgestaan. Het verheugt ons dan ook zeer, dat 
nu een eerste stap in de goede richting zal worden ge 
daan. 

W i j hebben er voorheen reeds op gewezen, hoevéél 
moeilijker hier de regeling wordt, dan in het buiten 
land. W i j hebben toch alles, wat in eien tijel der g i l 
den bij ons bestond, met wortel en tak uitgeroeid. 
Daarom konden ele voorbeelden, die in de Oosten 
rijksehe en Duitsche wetten van 1 8 8 3 en tc/xi zijn ge
geven, slechts op enkele punten worden gevolgd. 

Maakt, zoowel in Oostenrijk als in Duitschland, 
de regeling van het leerlingwezen eicel uit van een 
organisch goed ineengezet geheid, zoowel in het Ne
derlandsche voor-ontwerp als ontwerp blijft het een 
vreemde eend tussehen de andere, welke 111 ele bijt 
zwemmen. 

Zelfs rijst de vraag, of het niet beter geweest zou 
zijn, de regeling van het leerlingwezen aan die van het 
arbeidscontract, welke te verwachten is, te verbinden. 

De wetgever doet in ieder geval hal f werk, als hij 
zich slechts de belangen der leerlingen aantrekt, doch 
die der gezellen verwaarloost. 

Wanneer men het eerste ontwerp met het tweede 
vergelijkt, dan springen zeer aanmerkelijke verande
ringen aanstonds in het oog. 

Lu idde bet opschrift van Hoofdstuk II aanvanke
l i j k : „Van arbeid, door leerlingen verricht", dit is 
veranderd i n : „Van in ele leer zijnde personen'". Het 
eerste artikel van dit hoofdstuk, vroeger 18, nu 2 D , 
is alleen, wat de redactie aangaat, ietwat gewijzigd. 
Het nude artikel 11), luidende: „Hij, die bij het in 
werking treden van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in het vorige artikel, elen leeftijd 
van drie-en-twintig jaar nog niet voleind heeft, en 
geen h o o f d of bestuurder is van eene onderneming, 
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als in den algemeenen maatregel genoemd, mag niet 
als hoofd of bestuurder van een dergelijke onderne
ming werk/aam zijn, en mag geen leerovereenkomst 
sluiten, dan nadat hij heeft verkregen een diploma als 
bedoeld in artikel 57", is geheel verdwenen. Daardoor 
is alles wat nog aan den „Befahigungsnachweis" van 
het Oostenrijksdie voorbeeld herinnerde, uit het ont
werp verwijderd. Wij betreuren dit ; want het had in 
de toekomst zeker goed kunnen werken, wanneer 
iemand zonder waarborg van vakkennis gegeven te 
hebben, althans eer hij drie-en-twintig jaar was, niet 
als patroon of leermeester mocht optreden. Zelfs had
den wij, z o o de leeftijdsgrens behouden had moeten 
worden, die nog liever op dertig jaar gesteld gezien. 

l ie t nieuwe artikel 22 zegt: „Een jongen of een 
meisje wordt leerling door het 111 werking treden van 
eene leerovereenkomst. Houdt de leerovereenkomst op 
te werken, dan houdt de jongen of het meisje op, leer
ling te zijn". Dit is zeker geen verbetering van het 
oude artikel 2 0 : „Een leerling mag in een onderne
ming de in artikel 1S bedoelde werkzaamheden niet 
verrichten, dan nadat te zijnen aanzien eene leerover
eenkomst is gesloten en die overeenkomst door de n 
dit hoofdstuk bedoelde commissie is goedgekeurd'". 
De Memorie van Toelichting bevat hieromtrent het 
volgende: „Door het in werking treden van eene leer
overeenkomst wordt men leerling en men blijft dat, 
zoolang de leerovereenkomst werkt. Het is wensche-
lijk, dit laatste uitdrukkeli jk te bepalen, omdat bij 
gemis aan dergelijke liepaling twijfel zoude rijzen 
over de vraag, of een jongen, die geen diploma bezit 
en die misschien zelf een eind heeft gemaakt aan de 
te zijnen aanzien gesloten leerovereenkomst nog als 
leerling kan worden aangemerkt, o o k al werkt geen 
nieuwe leerovereenkomst ten zijnen aanzien". Jur idi 
sche redenen gaven dus t o t de redact :ewijziging aan
leiding ; wij vinden den ouden tekst klemmender. 

Ondertusschen men mag aannemen dat zoowel op de 
eene als op de andere wijze zal worden bereikt, wat 
wordt beoogd, namelijk dat 111 een aantal vakken 
niemand als gezel zal werken, die niet eerst een be
hoorlijken leertijd achter den rug heeft. 

In de plaats van artikel _> 1 van het voor-ontwerp, 
luidend : „Een leerovereenkomst mag niet worden ge
sloten met een hoofd of bestuurder van eene onder
neming, wanneer de in dit hoofdstuk bedoelde'com
missie heeft beslist, dat het hoofd of die bestuurder 
óf geen goede opleiding kan geven, öf als persoon 
geen genoegzamen waarborg oplevert tegen gevaar 
voor de zedelijke ontwikkeling van den jongen of het 
meisje" zijn andere bepalingen gekomen. Ar t ike l 23 
zegt m i : „Een leerovereenkomst kan niet worden ge
sloten dan met een hoofd of bestuurder, aan wien eene 
vergunning is verleend om leerlingen te hebben", 
terwijl artikel 24 bepaalt: „De in het vorige artikel 
bedoelde vergunning wordt telkens voor den tijd van 
één jaar verleend door den burgemeester, nadat deze 
het advies heeft ingewonnen van eene commissie, welke 
door Gedeputeerde Staten wordt ingesteld". 

\ \ ij hebben er vroeger reeds op gewezen, dat dit 
onderdeel van het voor-ontwerp nu niet bepaald fraai 
genoemd mocht worden. De ontwerper blijkt van een 
zeilde meening geweest te zijn, en heeft een poging 
tot verbetering gedaan. Niet de commissie beslist weer, 
maar de burgemeester, na de commissie gehoord te 
hebben, en hij kan slechts voor een jaar de vernin-
ning weigeren. 

De Memorie van Toelicht ing geeft hieromtrent het 
volgende. „Ten aanzien van de commissie wordt in het 
ontwerp slechts weinig geregeld ; het schijnt raad
zaam, om al wat die commissie betreft te doen vast 

stellen bij algemeenen maatregel van bestuur omdat, 
nu het eene gelieel nieuwe instelling betreft, nog wel 
op de eerst vastgestelde regelen zal moeten worden 
teruggekomen." 

De Minister toont zich hier dus weinig beslist. 
Doch mag, waar het een zoo ingrijpende zaak geldt, 
alles aaneen K o n i n k l i j k Besluit worden overgelaten~J 

Moeten niet in de wet cle noodige waarborgen te vin
den zijn tegen willekeur ? W i j ineenen van wel, daar 
een verbod, om leerlingen te houden voor iemand zeer 
onaangename gevolgen kan hebben. 

A l s voorbeeld, hoe het zou kunnen worden ver
anderd, geven wij hier S 137 der Oostennjksche wet 
weer, die luidt": „Het recht, 0111 leerlingen of jeugdige 
gezellen te houden kan ontzegd worden aan de onder
nemers van bedrijven, die zich aan grove plichtsver
zaking jegens de hun toevertrouwde leerlingen of 
jeugdige gezellen hebben schuldig gemaakt, oi die 
feiten gepleegd hebben, die maken, dat zij , wat hun 
zedelijkheid betreft, niet tot het houden van leerlin
gen o f jeugdige gezellen kunnen worden toegelaten. 
Deze ontzegging kan plaats vinden onafhankelijk 
van de straffen, in deze of in andere wetten bedreigd, 
en hetzij voor een bepaalden tijd, hetzij voor goed ge
schieden. In het bijzonder kan het recht 0111 leerlingen 
te houden ontzegd worden aan leermeesters, die de 
hun door de wet opgelegde verplichting omtrent het 
vakonderwijs, aan hun leerlingen ie geven, niet na
komen. Bij de eerste overtreding geschiedt de ontzeg
ging voor een bepaalden tijd, bij herhaling van de 
overtreding echter voor alti jd. Een ontzegging vindt 
echter nimmer plaats, eer de vakvereeniging, waartoe 
de leermeester behoort, advies heeft gegeven." 

Wij vinden hier dus bepaald, dat iemand slechts 
wegens zekere door hem gepleegde daden van het 
ree/it, 0111 leerlingen te houden, kan worden beroofd, 
l iet Xederlandsoh ontwerp erkent dit recht niet, doch 
stel daarvoor in de plaats een gunst, de vergunning, 
die door den burgemeester, nadat hij het advies eener 
commissie heeft ingewonnen, al dan niet kan worden 
gegeven. Wi j vertrouwen dat bij de openbare behande
l ing in de Tweede Kamer de noodige aandacht aan 
deze belangrijke leemte in het ontwerp zal worden 
gewijd. 

Ar t ike l 2 ; van het ontwerp bepaalt, dat bij alge
meenen maatregel van bestuur regelen zullen worden 
vastgesteld omtrent de instelling der commissie, om
trent hetgeen door Gedeputeerde Staten, het ge
meentebestuur, den burgemeester of de commissie be
hoort te worden in acht genomen en omtrent de 
vergoeding uit 's Rijks kas aan de leden en den secTe-
taris der commissie toe te kennen. 

De Memorie van Toelichting zegt s „Bepaald zal 
moeten worden, wanneer Gedeputeerde Staten ver
plicht zullen zijn, tot het instellen van eene commis
sie over te gaan. Eene verplichting daartoe zal, bij 
voorbeeld, kunnen bestaan, wanneer het verianeen is 
te kennen gegeven, om tot het opmaken van eene leer
overeenkomst over te gaan. Voorts zoude niet alleen 
de benoeming van de leden en den secretaris kunnen 
uitgaan van Gedeputeerde Staten, maar zoude dit 
college o o k kunnen vaststellen, welk het gebied zal 
zijn, waarvoor elke commissie wordt bevoegd geacht 
en in welke vakken of onderdeel en daarvan de com
missie zal hebben te adviseeren. De benoeming der 
leden zoude het best kunnen plaats hebben telkens 
voor twee jaren, met dien verstande, dat herbenoeming 
mogelijk zoude z i jn Niet al t i jd zal voorts voor eenig 
gebied met het instellen van slechts ééne commissie 
kunnen worden volstaan. Meer dan. ééne commissie zal 
noodzakelijk zijn, wanneer ingevolge art. 20 een aan

tal bedrijven zullen aangewezen zijn en deze niet of 
slechts weinig bij elkander behooren. Het is dan te 
verwachten, dat niet gemakkelijk personen zullen ge
vonden worden, die voldoende bekend zijn met a l die 
bedrijven. Het gemeentebestuur ware te belasten met 
de zorg, om voor de commissie een geschikt lokaal ter 
lieschikking te stellen, terwijl evenzeer zoude kunnen 
worden bepaald, dat zoowel de leden als de secretaris 
aanspraak hebben op eene vergoeding uil 's R i jk s kas. 
l>ze vergoeding zal dienen te worden toegekend ter 
zake van verrichtingen, welke het gevolg zijn van het 
bepaalde in de wet en ook dienen te worden gegeven 
aan de deskundigen, die geroepen mochten worden 0111 
deel te nemen aan het onderzoek naar de bekwaam
heid van de leerlingen. De vergoeding ware dan te 
regelen op soortgelijke wijze als ze bepaald is ten aan" 
zien van de leden en den secretaris van de Kamers van 
Arbeid en van de plaatselijke commission bedoeld in 
de Ongevallenwet." 

W i j hopen, dat rijpe overweging er den Minister 
toe brengen zal, zijne denkbeelden, zooals wij ze hier 
vinden, te wijzigen. Terwijl de Oostenrijksche en 
Duitsche wetten op het leerlingwezen de fabrieks
nijverheid uitdrukkelijk buitensluiten, heeft het Ne-
derlandsch ontwerp haar-opgenomen. Daardoor zi jn 
de moeilijkheden zóó vergroot, dat wij vreczen, dat de 
geheele regeling, thans voorgesteld, weinig nut zal 
opleveren. K a n in Duitsehland de „ H a n d w e r k s k a m -
iner", in Oostenrijk de „Genossenschaf t" zich niet 
alles, wat het leerlingwezen betreft, bezighouden, Ne
derland moet zijn toevlucht nemen tot de „Commis
sie", benoemd door een college als Gedeputeerde Sta
ten, dat natuurlijk van handwerks- en fabrieksnijver
heid geen verstand heef. Reeds nu schijnt de M i 
nister deze commission als te zullen bestaan uit de 
brave Nederlanders, die in den regel voor zulke be
noemingen in aanmerking komen, zich voor te stellen. 
Want hij voorziet de mogelijkheid, dat de hulp van 
„deskundigen" moet worden ingeroepen. Doch welk 
nut heeft men van de commissieleden, die niet deskun
d i g zi jn ? Het komt ons voor. dat men deze heeren ge
voeglijk thuis zoude kunnen laten. W i j zullen later ge
legenheid hebben om nog nader op de moeilijkheden, 
die het toepasselijk verklaren tier wet, wat liet leer
lingwezen aangaat, ook voor fabrieken met zich 
brengt, te wijzen. 

In het voor-ontwerp gaf artikel 22 aan, wat de leer
overeenkomst moest bevatten. Thans is daar artikel 
27 van het ontwerp voor in de plaats gekomen. 
W i j zullen deze artikelen in een volgend opste! 
behandelen, en dan tevens nagaan, hoe de leerovereen
komst in Duitsehland en Oostenrijk is geregeld. 

A . W. W E I S S M A N . 

HENDRIK SPRINGER. 
Een onzer lezers schrijft ons het volgende: 
„Hendr ik Springer is te Amsterdam geboren 17 

Maart 1805, als zoon van W i l l e m Springer en Maria 
Elizabeth Doetzer. H i j overleed ongehuwd p> Decem
ber i<S(>7 ie Amsterdam. 

„Door den Raad van Bestuur der Konink l i jke A c a 
demie van Beeldende Kunsten werd lüj in Mei 1820, 
als waarnemend Directeur ad interim 111 het vak der 
Bouwkunde benoemd op een tractemerat van f 700 
's jaars. 

„ In November 1830 liegaf hij zich ter verdediging 
van het vaderland in den krijgsdienst ; ingevolge het 
door K o n i n g W i l l e m 1 bepaalde behield hij toen }\ 
van zijn tractement. A l s zijn plaatsvervanger trad Ger 
rit Stoothuis op. 

„ Inmidde l s meldde Tetar van E lven zich voor het 
vervullen van de Directeursplaats aan. In Juni van her 
jaar 1835 werd deze aangesteld, en gaf men Springer 
op de meest eervolle wijze zijn ontslag." 

W i j hopen, dat anderen zich opgewekt mogen ge
voelen, deze bijzonderheden omtrent den verdienste
lijken bouwmeester nader aan te vullen. 

VKREENIGINGEN. 

B O l W ' K l ' N S T E N V R I E N D S C H A P T E 
R O T T E R D A M . 

Dezer dagen hield de Vereeniging Bouwkunst en 
Vriendschap'hare algemeene vergadering onder voor
zitterschap van den heer P. A . Weel denburg, die m 
deze eerste vergadering 111 dit jaar de gebruikelijke 
wenschen voor den bloei der Vereeniging en het wel
zijn barer leden uitsprak. Daarna werden de medaljes, 
getuigschriften en premiën uitgereikt aan de bekroon
den in de prijsvragen van het vorige jaar. N a lezing-
der notulen van de vorige algemeene vergadering 
kwam het jaarverslag over 11)03 111 behandeling, waar
uit bleek dat de algemeene toestand der Vereeniging 
gunstig nioclii genoemd worden ; dat dc Vereeniging 
in kracht toeneemt en in«vr en meer de plaats gaat in
nemen die een bouwkundig lichaa.111 111 eene groote 
stad behoort in te nemen, liet ledental vermeerderde 
met 18 en klom daardoor tot 173. De met. zorg beheer
de financiën bleken in voldoenden staat te zi jn en dc 
avondsocieteit bloeide als alti jd. Met liet opnemen van 
fragmenten van oude bouwwerken m Rotterdam werd 
voortgegaan, al was de oogst niet zoo groot als hei 
vorige jaar, de verzameling bevat toch reeds een 7 0 
nummers. In het bestuur werden 111 de plaats van de 
aftredende leden de bh. A l b . Otten en Jan Hei j ink, 
die niet herkiesbaar waren, de bh. J. C. V a n Dorsser. 
hoofdleeraar aan de academie, en W. Bruynzeel C z , 
architect, gekozen. 

I - R I E S C H E B O l ' W K R I N G T E 
L E E l W A R D E N . 

In de jongste vergadering van „De Friesche Bouvv-
kr ing" trad als spreker op de heer J. E . C. V a n Geuns. 
directeur cler Naanilooze Vennootschap „de Utrecht-
si-he Asphalt fabriek" te l 'trecht. met liet onderwerp: 
Aspalt en zijne toepassing in de bouwkunde 5 '. 

Spreker begon met de vermelding, dat men voor 't 
eerst asphalt vermeid vindt als gebruikt bij het balse
men van lijken, toch is de asphalt reeds in de aller
vroegste tijden gebruikt als bouwmateriaal, immers 
is de toren van Babel gemaakt van ongebakken kle i -
steenen, gemetseld in asphalt specie. De asphalt is een 
brandbare delfstof, volgens sommige natuurvorschers 
ontstaan uit de overblijfselen van dieren, vooral week
dieren, in vroegere zeeboezems. 

Zi] komt voor in vasten toestand o i vloeibaar als 
bergteer verwant aan petroleum. Bij de Ouden heette 
het bithuine. Dit komt het zuiverst voor in het asphalt-
nieer op Trinidad, een eiland der Ant i l l en , en ook 
rondom de Doode Zee. Zi j bestaat uil -. K o o l s t o f , wa
terstof, zwavel en zuurstof, is onoplosbaar 111 water 
en bestand legen allen weersinvloed. 

Ook op het eiland Cuba komt zuivere asphalt voor, 
echter 111 geringe hoeveelheid ; men gebruikt, deze en 
de Syrische asphalt voor nagemaakt Japansch lakwerk. 

In onzuiveren toestand vindt men bithume in het 
lava-gebergte, Neuchatel 111 Zwitserland, den Elzas, 
Hannover, Dalmatic, Hongarije en I ta l ië en wel meest 
als asphalthoudenden kalksteen of zandsteen. 

Dit gesteente wordt koud gemalen, daarna, gezui
verd en verwerkt tot vloeibare of poederasphalt. 
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In de bouwkunde wordt eerst sedert 1840 weer op
nieuw asphalt toegepast ; men gebruikt liet voor be
vloering van straten, van lokalen en voor daken. Voor 
liet eerste gebruikt men poeder-asphalt, welke wordt 
aangebracht op een betonbed ter dikte van gemiddeld 
iu c M . ; deze poeder-asphalt wordt eerst gestampt 
met heet gemaakte stampers, daarna gerold niet ver 
warmde rollen en eindelijk vlak gestreken met heeie 
bouten. I )eze laag, aangebracht tot ccn dikte van (> a ()A 
i . M , beklinkt na een jaar tot 5 c.M., daarna gaat de 
sl i j t ing in. welke 1 ;i 2 ïn.M. per jaar bedraagt. 

Voor trottoirs gebruikt men liefst geen poeder-
asphalt, maar asphalttegels, gelegd in |x>rtland-
eementspecie ; de naden worden later met vloeibare 
asphalt vol gegoten. Ook gebruikt men hiervoor giet 
asphalt. Voor giet-asphalt gebruikt men bithume en 
kunstmatige asphalt met toevoeging van smeltpoeder, 
hierbij wordt grindzand en grind gedaan ; gewoonlijk 
de helft, dit hangt af van de qualiteit der asphalt. 
Hiervan maakt men de vloeren in fabrieken en kan 
toren. 

Voor waterdicht werk 111 kelders, terrassen enz. is 
het gewenscht de asphalt te leggen 111 twee lagen. 

Verder gebruikt men dit materiaal voor hout 
cement daken. 

Mastiek bestaat uit kunstasphalt gemaakt van steen
kool teer. 

In de achttiende eeuw begon men 111 Zweden met 
het beleggen der dakvlakken met papier, overgestre-
ken met Zweedsche toer, hierop volgde in 1840 ge
drenkt dakpapier, uil een en ander ontstond het 
asphalt-dakpapier, hetwelk gebruikt w< rdt voor hout 
cement en mastiek". 

Spreker beschreef het bewerken, de toepassing en 
de duurzaamheid van een en ander op zeer eenvoudige 
doch duidelijke wijze en beantwoordde daarna wel
wil lend de vragen door eenige leden gesteld. 

De voorzitter, de heer W. O . \ HoiKamp, was de 
tiilk der vergadering toen hij den spreker hartelijk 
dank betuigde voor de keurige en onderhoudende voor
dracht, die zeer zeker oen bewijs was. dat de spreker 
op de hoogte was van zijn fabrikaat, en dat dat fabri
kaat aanbeveling verdiende. 

Verder deelde de voorzitter nog mede, dat Burg. en 
Weth. der gemeente Leeuwarden hadden besloten 
eenige nieuwgeprojoeteerde straten te noemen naar be
kende Friesche bouwkundigen, schilders en teekenaars, 
en bij acclamatie werd een voorstel aangenomen, des
wege aan dat college den dank der Vereeniging over 
te brengen. 

Met een woord van dank voor de ruime opkomst 
der leden werd hiermede de vergadering gesloten. 

PRIJSVRAGEN. 

Door de bekende firma Theehandel E . Brandsma 
te Amsterdam is een prijsvraag uitgeschreven voor 
een advertentievignet breed 71 c.M., hoog 05 c.M. of 
van de dubbele breedte bij de halve hoogte. 

In een reusachtige advertentie in de voornaamste 
dagbladen beeft zij de voorwaarden van den wed 
strijd kenbaar gemaakt. 

Daaruit blijkt, dat het haar voornamelijk 1.111 een 
origineel en doeltreffend denkbeeld te doen is. ini 
mers zegt zij : „Ook minbekwame teekenaars hebben 
bij deelname kans op succes, doordat slecht uitge
voerde teekeningen, die evenwel een goed ieleo be
vatten, door ons ter verlxetering aan een bekwaam 
teekenaar zullen worden ter hand gestelek" 

(Jok zonder deze bepaling zou toch wel een genoeg
zaam aantal min bekwame teekenaars zich tot mede

dinging geroepen hebben geacht, waar een prijs van 
A S(X) wordt uitgeloofd. 

Het bedrag van A je;o, dat verder voor verdccoling 
onder de niet bekroonde inzenders bestemd is, is daar
entegen in verhouding tot den hoofdprijs niet groot. 

De termijn van inzending voor 20 dezer is lang ge 
noeg, maar minder gebruikelijk de openlijke mede
dinging. 

Men verlangt toch, dat op de keerzij de van elk 
ontwerp de naam van den inzender zal worden ver
meld. 

Dit kan aanleiding zijn, dat velen zich van mede
dinging zullen onthouden, te meer daar niet wordt 
bekend gemaakt .door wie de ontwerpen zullen wor
den beoordeeld. 

INGEZONDEN. 

Door het personeel van oen-en-veertig vakscholen, 
waaronder alle ambachtsscholen, is het volgend aelres 
verzonden : 

Aan 
Zijne Excellentie den Minister van Binnen 
land si lie Zaken en Zijne Excellentie den 
Minister van Financiën. 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen : de 
ondergeteekenden, allen verbonden als Directeuren 
(Directrices), Leeraren (Leeraressen) en Onderwij 
zers (Onderwijzeressen) aan Vakscholen in Nederland, 

elat zij met innige blijdschap de indiening van hei 
wetsontwerp tot wijziging der wet op bet Middelbaar 
Onderwijs hebben begroet, wijl in rlit wetsontwerp de 
vakscholen genoemd worden ; 

dat bij aanneming dier wel een band tussehen elen 
Staat en de vakscholen zal gelegel worden, waardoor 
het bezwaar, om het personeel dier vakscholen als 
burgerlijk ambtenaar te beschouwen, destijds door 
den toenmaligen Minister van Financiën, Mr. Pierson, 
gemaakt, zal vervallen ; 

dat, nu categoriën leeraren en leeraressen, onderwij
zers en onderwijzeressen, zelfs directeuren en onder
wijzers van gemeentelijke kweekscholen als burgerlipk 
ambtenaar zullen worden beschouwd, zij gegreinde 
hoop hebben, ook in dit voorrecht te zullen doelen, 
zoodra het wetsontwerp tot wet wordt verheven, te
meer wij l ele vakscholen de in de wet genoemde, bur-
gerdagscholen zoo gord als geheel vervangen heb
ben ; 

dat toch het uitzicht op pensioen, wat betreft het 
mannelijk personeel , ook voor hunne werluwen en 
weezen, hen van eene drukkende zorg zoude ontlasten ; 

dat de ontheffing van elie zorg zal en moet ten 
goeele komen aan het onderwijs, waaraan zij eveneens 
hunne beste krachten vvijrlen ; 

dat zij de pogingen van de Besturen van sommige 
scholen, 0111 hun personeel op oen zekeren leeftijd een 
pensioen in uitzicht te stellen, ten zeerste waar 
deeren ; 

elat evenwel nog vele scholen een dergelijk pen 
sioenfonds missen, waardoor eins de oude dag van het 
personeel dier scholen hoegenaamd niet verzekerd is ; 

dat, waar wel eene verzekering bestaat, deze aan 
verschillende scholen ook zeer verschillend geregeld 
is, ele bijdragen, door de Besturen v.-or dit pen
sioenfonds gestort, varieeren van 2 tot 1 1 pCt., die, 
door het personeel dier scholen gestort, van 2 tot 5 
pCt. van het totaal der salarissen ; de leeftijden, 
waarop aan enkele scholen recht op pensioen bestaat 
varieeren van 60 tot 65 jaa r ; vele andere artikelen 

I eler reglementen, volgens welke aan de verschillende 
: scholen pensioen kan worden verkregen, hebben eene 
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zeer ttiteenloopende s t rekking; — terwijl tot heden 
de Besturen van alle scholen nog onmachtig zijn ge
weest eenige zorg te kunnen wijden aan na te laten 
betrekkingen van het personeel ; 

dat dergelijke toestanden huns inziens zeer onge
zond, zelfs zeer onbil l i jk zijn, daar allen toch aan 
hetzelfde doel arbeielen; 

dat zij ook daarom eene pensioenregeling, die voor 
alle scholen gelijk is, ten zoorste vvenschelijk achten ; 

waarom zij de vrijheid nemen Uwe Excellenties eer
biedig verzoeken, bij aanneming van het ingediende 
wetsontwerp, ook hen alsnog in het pensioenfonds 
voor burgerlijke ambtenaren op te nemen. 

'1 Welk doende: 
Volgen de handteekeningen van het personeel van 

41 Vakscholen. 

VARIA. 

D E H O O G S T E S P O O R W E G D E R W E R E L D . 
De langste kabelspoorweg en tevens de hoogst ge 

legen machine-installatie der wereld wordt op het 
oogenblik in Argent in ië aangelegd. 

Deze sptxjrweg dient om het transport van ertsen 
uit het middendistrict Mexicana in de Cordil leras 
naar het spoorstation Chilecito van de Argentijnsehe 
Noorderl i jn te bewerkstelligen, waarbij hij een da l ing 
van niet minder dan 3536 meter bij eene iotale lengte 
van $5 K . M . bevft te overwinnen. V a n de stoutheid 
der onderneming, die door de Duitsche urnia A d o l f 
Bleichert en Co. te Leipzig-Cohl is wordt uitgevoerd, 
kan men zich een denkbeeld vormen, wanneer men 
nagaat, elat het eindpunt van den spoorweg op 4585 
meter boven de oppervlakte der zee ligt, tins nog 400 
meter hooger dan de. top van ele Juiigfrau, waarheen, 
zooals bekend, een tunnelspoor 111 aanbouw is. Daar 
ook het lagergelegen station nog altijd op 1049 nieter 
hooger ligt, is het natuurlijk, dat ele geheide spoor
wegaanleg met alle moeilijkheden te kani|>en heeft, 
die een woest hooggebergte het doordringen van den 
mensen in flen weg legt. 

Zoo is het op enkele plaatsen noodig, den kabel, 
waarlangs de transportwagens loopen, tot 850 meter 
vrij hangende te spannen, waarbij zich zijn laagste 
punt ongeveer 2u> nieter boven den dalbodem be 
vindt ; op andere plaatsen zijn weder ijzeren torens 
van 40 meter hoogte noodig om de kabels voldoende 
hoog te ondersteunen. A l l e eonstruetiedeelen: ele 
ijzeren pijlers, de reusachtige kabels, de stoommachi
nes, kortom de bestanddeelen van den gebeden spoor
wegaanleg kunnen slechts op muildieren naar de 
bouwplaats vervoerd worden, waardoor het noodzake
li jk werd, alle doelen tot oen bepaald maximum ge 
wicht te beperken. Zoo zijn dan ook de zwaardere 
machinedoelen tot een bepaald maximum gewicht te 
wicht te beperken. Z o o zijn dan ook de zwaardere ma 
chinedeelen, stoommachines, kabelschijven, pijlers, 
alle in kleinere stukken verdeeld van welke geen enkel 
tie draagkracht van ccn lastdier overschrijdt, om dan 
eerst op de plaats van bestemming in elkaar gezet te 
worden. A l liet materieel is 111 Duitschland gemaakt. 
Het zeetransport er van vordert natuurlijk zeer bijzon
dere uitgaven. Niet minder dan [6.000 enkele collis, 
kisten en balen, met een totaal gewicht van ongeveer 
twee millioen kilogram werden over Antwerpen naar 
de haven van Rosario verscheept. In het geheel wor
den 140 K . M . kabel verbruikt, gelijkstaande met den 
afstand Den Haag- Emmerik. De aanleg van den 
spoorweg is op het oogenblik reeds zoover gevorderd, 
dat het in werking treden van het eerste gedeelte op 
handen is. Na voltooiing zal de spoorweg in staat zijn j 

|>er uur ongeveer 40.1x10 K . G . erts met cone snelheid 
van 2)2 meter per seconde te verplaatsen, waarbij 0111 
de 45 seconden ccn wagen met 500 K . G . inhoud aan 
het eindstation wordt ontladen. 

GEMENGDE BERICHTEN. 
B U I T E N L A N D . 

— De Fransche architect Cor'royer, lid van de At-.ademie van 
Schoone Kunsten, is overleden. Leerling van Viollet-le-Duc, heeft 
liij veel atudie van restaureereu gemaakt en o. a. veel gewerkt 
voor den Mont-8aint-Michel, waarbij hij ten slotte onrechtvaardig 
ia behandeld. 

— lüj een acetyleen-ontploffing in een koffiehuis te Rognonas 
(aan den Kböne-mond) werden, naar een „Havas"-telegram uit 
Avignon meldt, 10 personen gedood. 

B I N N E N L A N D . 
AMSTERDAM. Door het bestuur der Nederlaudsche Vereeniging 

voor Teekenonderwijs (Voorzitter de heer W. B. O. Molkenboer 
te Amsterdam le secretaris de beer II. J. de Jong i'/.n. te 
Utrecht, is, in zake de pensioenwetten, een adres aan Z. KM-. 
den Minister van Binnenlandsche Zaken verzonden, waarin, na 
aanvoering van velerlei gronden, Z. Exc. eerbiedig verzocht wordt 
om in het oude ontwerp van wet, onder de lijst der inrichtingen 
waarvan het onderwijzend personeel in de termen van pensioen 
zal vallen, alsnog op te willen nemen de door het Kijk, provincie 
ot' gemeente gt subsidieerde teekensc.holen, de industrie-kunst-
nijvtrheid, ambachtscholen e. d , bet/.ij gemeentelijke ot' parti
culiere instellingen. Dit adres is in extenso opgenomen in bet 
.1 an nar i-n tt miner van bet Maandblad der Vereeniging. Een adres 
van gelijke strekking is door het bestuur verzonden aan de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Geueraal. 

ROTTERDAM . B. en W. dezer gemeente stellen den Gemeente
raad vour, de verordening regelende de samenstelling van het 
bureau der bouwpolitie in dien zin te wijzigen, dat bet getal 
inspecteuis der bouwpolitie van zes op acht wordt gebracht, en 
ben te machtigen, den Kaad, behoudens nadere regeling op de 
begrootirg van het daaruit nog over III04 vereisebte extra-crediet, 
voor de aanstelling van dadelijk één, zoo noodig ook van den 
tweeden dier nieuwe titularissen, de vereischte aanbeveling in 
te dienen. 

— Men verneemt dat de bacterioloog der waterleiding, Dr. J. 
H. van 't Hort', iu de voorvallen der laatste dagen aanleiding 
heeft gevonden om bij Burg en Weth. zijn ontslag ia te dienen. 

HAARLEM. Het Museum van Kunstnijverheid beeft van de Firma 
Wed. O, O Klejjkamp to Rotterdam ten geschenke gekregen een 
lijst met oorspronkelijke teekeningen, uitgevoerd in de kunst
school te Tokio, naar bet lakwerk eener sebrjfdoos, die tnsschen 
118a eu 1199 werd vervaardigd door Voatomo en thans in den 
Tsurugaoka-tempel te Kamakura werd bewaard. Deze teekeningen 
zjjn afkomstig van de voormalige verzameling Bours te Londen. 
Genoemd Museum werd gedurende de maand Januari bezocht 
door 384 belangstellenden, terwijl uit de aan het Museum ver
houden boekerij 2(8 boek- en plaatwerken naar verschillende 
plaatsen van ons land werden verzonden. In de tweede helft der 
maand februari zal een ui gebreide verzameling van Oud-Japan-
sche kunst in bet Museum worden tentoongesteld. 

BREDA, In den tuin van de pastorie te Klein-Zundert, is diep 
iu den grond een kerkklok gevonden met het jaartal 1640. 

ZAANDAM la de laatste vergadering van den Gemeenteraad wenl 
besloten het salaris van den gemeente-architect, tot dusver be
dragende f1400, met 2 pCt. van werken boven f 10.000, vast te 
stellen op een minimum van f tioOO en een maximum van f3000. 
Deu tegeuwoordigen titularis werd dadelijk het maximum toegekend. 

PERSONALIA. 
— By deu waterstaat en 's lauds burgerlijke openbare werken 

in Neiierl -Italië is: 
tijdelijk gesteld ter beschikking van den directeur, ten einde 

dienst te doen als ingenieur der 2e kl., de ambtenaar op non-
activiteit •'. J. A. van Hresseldt. laatstelijk die betrekking be
kleed hebbende. 

— De ingenieurs A. Streitl' te 's-Gravenbage, J. F. Ligtenberg 
te Leiden en I'. O Wegener Sleeswijk te Delft, worden bestemd 
voor 's lands Oienst in Suriname. 

Tot leeraar aan de Ambachtsschool te Rotterdam ia be
noemd de heer M. Worp, directeur der Burgeravondschool te 
Vlaardingeu. 

— De heer W. B. van door. ingenieur le kl. van den water
staat in Ned.-lndië, met verlof, i» door B. en W. van Leiden, 
voor den tijd dat de directeur der gemeentewerken tot herstel van 
gezondheid met verlof is, met de waarneming van die betrekking 
belast. 



— De heer J. Brussnars. onderwijzer aan de ambachtsschool 
te Amersfoort, zal worden uitgezonden raar Batavia, als leeraar 
in het macniue-!>ankwerken aan de Koningin Wilhelniina school 
aldaar. 

— Tot buitengewoon opzichler bij de Hondsbossche zeewering 
te Petten is door den Minister van Waterstaat benoemd de heer 
A. Wiskerko, kanaalwachter te Philippine. 

" VAC A NTE BET R EKKING EN. ~~~ 
— Bouwkundig Teek en aar, zoo spoediir mogeljjk Alleen 

schriftelijke sollicilatiën met copieën van getuigschriften aan den 
architect Oscar Leeuw, te Nijmegen. 

— Opzichter aan het Ministerie van Justitie (/ie advert, 
in dit No.) 

— Opzichter, geschikt om met werkvolk om te gaan Aan
vankelijk salaris ƒ SU per \ eek. Zij, die als haas in het schilders-
ot stucudoorsvak zjjn werkzaam geweest, genieten de voorkeur, 
brieven, onder lett. E U IJl, aan het ,.N. v. d. D." 

— Werktuigkundige (lit»fst Ingenieur), grondige kennis van 
gasmotoren. Brieven, onder No. 30H2, aau het Bureau der „ K . 
Rott Crt" 

— Monteur (te-stond), voor electrische verlichting. Adres 
aan de heeren De Vries A Stevens, te Leiden. 

— Teekenaar. in hoofdzaak voor ijzerconstruclie, aan een 
groote maatfchappij te Amsterdam. Bri-ven. met volledige inlich
tingen, onder lott. (i M '.146, aan het ,.N. v. d. D " 

— Bouwkundig Opzichter-Te eken a i r , pniclischtim
merman zijnde en goed kunnende detailleeren. Zij. flie «cboolbouw 
kennen, genieten voorkeur. Brieven, met opgave van referentiën 
en verlangd salaris, onder No 22022, aau het bureau van het 
Advertentieblad te 's Graienbage. 

— Bouwkundige (bekwaam), als onderbaas te Vjdelburg. 
Brieven, onder lett. A, aan den heer F B. deu Boer, boekban
delaar te Middelburg. 

— Opzichter-Teekenaar, zelfstandig kunnende werkeu, 
voor zes mannden, om direct in dienst te treden Brieveu aan 
den heer K. de Grooth, gemeente-architect te Winschoten. 

— Qemeente-Opzichter. hij de gemeentewerken te Den 
Helder. Salaris / 800 tot t 1200. Leeftijd ouge«eer 80 jaren. Brieven, 
vóór J0 Februari, aan den burgemeester. (Zie advert in No 30.) 

— Teekenaar, in hoofdzaak voor jjzerconslructie. Brieven1 

onder lett. G M 946. aan het „N. v d. D " 

— Onderwijz r in het rechtlijnig en vakteekeneu, aan d 9 

Ambachtsschool te Veendam. Salaris / 800. 

— Machinis t , aan bet stoomgemaal van het waterschap 
HoIland-StioM en Voorburg te I.oct.cn (Utrecht) Salaris ƒ601) 
's jaars. benevens vrije wotting. Verzoekschriften, op zegel, vóór 
lo Februari aan den Heer mr. E. van Beusekom, te Loenen aan 
de Vecht. 

— Teekenaar. pp- een teeenbu'eau te Amsterdam. Kennia 
van gastcchniek gewcn-cht. Aanvangssalaris I 30 per maand. 
Brieven, ouder lett. K B 719, aan het „N. v. d. D." 

— Bouwkundig Opzichter-Teekenaar (Zie advert, in 
No 30.) 

— Teekenaar (direct), te Amsterdam. Salaris i 80 per maand. 
Brieven, onder lett N. aan den kantoorboekhandel van W G A. 
Westenburg. Job. Verhulststraat 3ft. aldaar. 

— Tweode Onderwijzer in het timmeren, ann de Ambachts
school te Winschoten. Salaris 700 en '200 voer avondteekenen. 
Brijven, vóór 1 Februari, aan den directeur. 

— ('iviel-Ingenieur, voor den dienst van weg en werken 
bij tie Maat-cli. lot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Brievon 
ami hovengenoemden dienst, Administratiegebouw I, te l'trecht. 

— Twee Teekcnnars. ten behoeve der kazernebouw te 
Nqmegen. (Ze advert, in No. 30 ) 

— <) pz i c b t er-T e e k e n aar, bekend met waterpassen en 
aanleg van gasfabrieken. Brievei. ouder lelt. M P H05 aan het 
,N. v. d. D." 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

I N F O R M A T I E - B U R E A U V A N D E N Bo • i> V A N T E C H N C I 

T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T 

25 Bouwk. Opz.-teek., 21—45 j . , / 6 0 — / 120 's maands. 
5 „ O p z - U i t v . 26—44 j , f70— f £0 'smaanjs. 
9 „ Teekenaar 21—30 j . , / 60—/ 100's maands. 
5 Waterb. Teekenaar, 20—41 j . , t 50—' 100 's maands. 
3 Werktuigk. Teek., 22—29 j . , / 70—/ 80 's maands. 
1 „ . Ingenieur (Constructeur) 24 jaar. 
1 Klectrotechniker, ?g j . 
1 Opz. in W*.ve:ij of S in ierij, . 9 j . 

T H . V A N H E E M S T E D E O B E L T , 
Mem. San. Insl. London. S a n i t a r y K n j r i n e e r , A M S T E R D A M . 

Hoofdkantoor en Mnguzijiii 11 DE RU1TERKADE 160—161. Filiaal m Show room 44 KOK IN, 

H o o f d a g e n t v o o r N e d e r l a n d e n K o l o n i ë n v a n S I I A A l i S «fc C o . , t e U a r r h e a d . 
S P E C I A L I T E I T uit.l, |iK, LKVEMK6, VAÏ* C O M P L E T E B A D - C L O S E T S en URINOIR-lnrichtingen. Ucatnle 

VeiH'a.iiiutg, Wntilatie. Warm en Koudvtater verzorging, Triumph Hetndraiigeii, Kampioen \entilaiors ander uarantie. 

Examen: Bouwkundig-Opzichter 
V A N I > ± i 

M a a t s c h a p p i j to t B e v o r d e r i n g d e r B o u w k u n s t . 

Wij maken belangstellenden opmerkzaam, dat van ons nummer van -20 Juni jl., 
waarin voorkomen de s-solirifiel|jJké opgraven van liet laatstgehouden examen, 
met de daarbij behoorende sclietisei] nog een beperkt aantal exemplaren verkrijg
baar is. 

Tegen toezending van ƒ 0.25, por postwissel of in postzegels wordt dit nummer 
omgaande toegezonden. 

'S-GRAVENHAGE , Be Administratie 

i t u i m e m e m i r a a t SOS. van „ D E OPMERKER". 

39*te J A A R G A N G 
Z A T F R D A G 13 Februari 19C4 N o . 7. 

P M E R K E R I 

O U W K U N D I G^S/VKKK B L A D -

JRedacteni- F». H. S C H E L T E M A . 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E O P M E R K E R 

VAN BIEMENSTRAAT 205, 's Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland 

te voldoen :' 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

. f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
I October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der l'ost-

Unie , met inbegrip van Neder l -
Indië en Zuid-Afrika . . . . 

/ 5—• 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , bij vooruit
betaling . per postwissel of in postzegels 
met plaat , 0 . 2 ; . 

Idem, idem, zonder plaat . . . . . . - 0 . 1 5 . 

6.50. 

7-5< l i l 

Advertent iën van 1 tot en met 5 regels . - 1. —. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van diie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt, op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeten 0111 zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nu inner, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
pet expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Het Vaderland", 1'arkstraat s Gravenhage. 

DE ONTWORPEN AH BE IDS WET. 

-t, 

II. 
en wat zij lehoort te bevat-

iet ontwerp genoemd. W i j 

Ier drukkerij der Nuaiuloozu Voi.DOoUciiau „l»«»i tmtwtoui.1-' 

De leerovereenkoi 
ten, wordt in artikel 27 van 
lezen daar: „Behalve hetgeen partijen overigens 111 
de akte der leerovereenkomst wenschen op te nemen, 
moet die akte bevatten: 

,.a. naam en voornamen van liet hoofd of den be
stuurder van de fabriek, de werkplaats of den winkel, 
de plaats, waar de inrichting is gelegen en eene aan
duiding van de werkzaamheden, welke door den leer
l ing /.uilen worden verricht ; 

„b. naam en voornamen, dag, jaar en plaats van 
geboorte en woonplaats van den leer l ing; 

,,c. naam. voornamen en woonplaats van den wette-
lijken vertegenwoordiger van den leer l ing; 

„d. den duur der leerovereenkomst , 
e. eene bepaling of en zoo ja. welke vergoeding aan 

het h o o f d of den bestuurder zal worden uitgekeerd; 
liet vak of liet onderdeel van liet vak, waarin de 

i'-erling zal worden opgeleid ; 
„g. ingeval de leerling bij het hoofd of den bestuur

der zal inwonen en overeengekomen wordt, dat hij 
voor hel verrichten van huiselijke diensten zal mogen 
worden gebezigd, de uren welke per dag aan oplei
ding moeten worden besteed ; 

„li. aanwijzing van de aanmoediging, dit" aan den 
leerling zal worden uitgekeerd en den tijd, waarop 
die aanmoediging ingaat ; 

„i. de tijr 
onder e en 

dlllL le veigoei,,,,^. 
bedt eld 1 mder h 

bedoeld 
zal 

vel met die van 
;elijken, he.-peti 

stippen, waarop de 
d e aannioedigiiij. 

worden uitgekeerd ; 
k. den duur van oen proeftijd, gedurende welken 

elk der 111 het volgende artikel bedoelde partijen 
schriftelijk aan de wederpartij de overeenkomst kan 
opzeggen." 

A l s wij de bepalingen van dit arti. 
Art. 22 van het „vcor -ontweq" ' 
ren wij eenige verschillen, die ten deele niet /onder 
beteekenis zijn. Zoo werd eerst gesproken van het 
loon. dat aan den leerling wordt uitbetaald; nu is 
daarvoor de aanmoediging 111 de plaats getreden 
Werd vroeger daaromtrent niets bepaald, nu wordt 
verlangd aanduiding van de werkzaamheden, welke 
door den leerling /ui len worden verricht. Daarente 
gen behoeft de leerovereenkomst nu niets mevr te be
vatten omtrent de wijze, waarop zij kan eindigen, en 
wordt ook niet 11.eer verlangd de uitdrukkelijke ver 
klaring van partijen, dal de verbintenis geacht wordt 
111 bepaalde gevallen, door de wet genoemd, op le 
IK inden. 

liet trekt de aandacht, dat niets omtrenl de ver 
plichtingen van leermeester en leerling tegenover 
elkander behoeft te worden opgenomen. De Oosten 
rijksehe en Duitsche wetten verlangen dit ; en het 
komt ons voor. dat het / ee r goed werken zal, wanneer 
beide partijen d e u r de overeenkomst nog eens uil 

http://oct.cn
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drukkeli jk aan die bij de wet vastgestelde verplich
tingen worden herinnerd. 

In het Nederlandsen ontwerp vindt men ten op
zichte van die verplichtingen een haast lakonieke 
kortheid betracht. Art . 38, 39 en 40 zeggen: „ l ie t 
hoofd of de bestuurder is verplicht, zooveel 111 zijn 
vermogen is, den leerling bekend te maken met het 
vak of onderdeel daarvan, en op zijn zedelijk gedrag 
toezicht te houden. H i j mag den leerling niet bezigen 
voor het verrichten van huiselijke diensten, tenzij in 
hel geval, bedoeld 111 artikel 27, en dan alleen met 
inachtneming van de ingevolge dat voorschrift vast
gestelde uren. Het hoofd of de bestuurder is verplicht, 
den leerling op diens verlangen, of op verlangen van 
diens wetielijken vertegenwoordiger, den noodigen 
t i jd te laten tot het ontvangen van godsdienstonder
wijs en het waarnemen van kerkelijke verplichtingen. 
De leerling heeft zich te gedragen naar de aanwij
zingen, die hem door of van wege het hoold of den 
bestuurder worden gegeven." 

De Duitsche bepalingen zijn uitvoeriger, waar zij 
zeggen: „De leermeester is verplicht, door een oplei
ding, die zooveel mogelijk ontwikkelend moet zijn, 
door het laten verrichten van alle in het vak voorko
mende werkzaamheden en het loeren van alle hand 
grepen den leerling tot een bekwaam gezel te vormen. 
Hi j is verplicht den leerling tot ijver aan te sporen 
en hem zooveel 111 zijn vermogen is de goede zeden 
in te prenten, terwijl hij alle ondeugden of uitspat
tingen moet legengaan De opleiding moet, zoo zij 
niet door den leermeester zelf geschiedt, plaats vin 
den door een vertegenwoordiger, die aan de bepa
lingen van de SS 120, 120a en i 29 der „Gewerbeord-
nung" voldoet. De leerling is verplicht, alles, wat naar 
aanleiding van de wet en de leerovereenkomst van 
hem verlangd wordt, te volbrengen, en aan alles, wat 
de leermeester of zijn vertegenwoordiger in redelijk 
heid van hem eischen, te voldoen. De leerling onder
werpt zich aan de bepalingen, die voor hel vak van 
den leermeester door de wet zijn vastgesteld, of in de 
leerovereenkomst zijn opgenomen. De leerling is aan 
de vaderlijke tucht van den leermeester onderworpen, 
en verplicht tot volgzaamheid, trouw, ijver en be
hoorlijk gedrag, zoowel tegenover den leermeester als 
zijn plaatsvervanger. De leerling moet ieder werk, 
dat hem opgedragen wordt, met ijver verrichten, en 
voorzichtig mei vuur en licht omgaan ; hij mag geen 
beroepsgeheimen verraden. De leerling mag de grond
stoffen en gereedschappen van den leermeester alleen 
gebruiken voor datgene, wat hem is opgedragen. De 
leerling is verplicht, de vakschool geregeld te bezoe
ken De leermeester is verplicht den leerling den 
daarvoor noodigen tijd te gunnen, en voor geregeld 
schoolbezoek te zorgen.'" 

Misschien zijn deze Duitsche bepalingen ietwat te 
uitvoerig. Maar het komt ons voor, dat in een tijd als 
de onze, nu zoo weinigen beseffen, dat /ij naast rech
ten ook plichten hebben, het nadruk leggen op die 
plichten vooral tegenover jonge mensehen /eer nuttig 
kan werken. 

Ter vergelijking volgen hier nu de Oostenrijksche 
bepalingen. „De leerling is zijn meester gehoorzaam
heid verschuldigd ; hij behoort trouw te zijn en is tot 
geheimhouding verplicht, l l i j moet zich behoorlijk 
gedragen en de aanwijzingen van den meester op
volgen. Ken minderjarig leerling is aan cle vaderlijke 
tucht van den meester onderworpen ; de meester moet 
hem beschermen en verzorgen. De leerling is, voor 
zoover hij de vakschool nog niet doorloopen heeft, 
verplicht, zulk een school of een daarmede gelijk-
staand'.n cursus te bezoeken Bezoekt de leerling- zulk 

een school niet of ongeregeld en is eigen schuld of 
moedwil daar de oorzaak van, clan kan het „Gewerbe-
gericht", den schoolopziener gehoord, den leertijd 
verlengen, ook al zou die, volgens wat in de wet en 
de overeenkomst bepaald is, worden overschreden. 
Zu lk een verlenging vindt ook plaats, wanneer de 
leerling, voor het bestuur der vak vereeniging geroe
pen, 0111 bl i jk van bekwaamheid te geven, het vak nog 
niet voldoende toont te kennen. De verschillende ver
lengingen van den leertijd mogen niet meer bedragen 
dan een jaar. De leermeester moet zorgen, dat de leer
l ing in het vak behoorlijk onderwezen wordt ; hij 
mag den leerling niet tot het verrichten van diensten 
buiten liet vak gebruiken. Den leermeester of zijn 
plaatsvervanger komt het toe, op het gedrag van den 
minderjarigen leerling in en buiten de werkplaats toe 
zicht te houden. I l i j moet den leerling aanmanen tot 
ijver, goed gedrag en het vervullen zijner godsdien
stige plichten. De leermeester mag den leerling niec 
mishandelen, doch behoort hem tegen plagerijen van 
gezellen of huisgenooten in bescherming te nemen. 
De leermeester is ook verplicht te zorgen, dat de leer
l ing geen werk te verrichten krijgt, dat zijn krachten 
te boven gaat." 

Ook in deze bepalingen komt wel liet een en ander 
voor, dat tol aanvull ing van het Nederlandsch ont
werp zou kunnen strekken, en waarvan de opneming 
in de leerovereenkomst goede gevolgen zou kunnen 
hebben. X u de verhouding tusschen meester en leer
l ing in ons land haast een eeuw door den wetgever 
als niet tot zijn bemoeiing behoorend werd beschouwd, 
is uitvoerigheid ongetwijfeld noodzakelijk. 

I Iel wekt bevreemding, dat de Memorie van Toe
lichting over deze zeer belangrijke aangelegenheid 
niets bevat. Van artikel 3(1 gaat de Minister dadelijk 
over tot. artikel 43. 

Een punt van gewicht is ook de opsomming der 
gevallen, waarin de leerovereenkomst eindigt. In 
artikel 46 van het Ontwerp leest men daaromtrent: 
„De leerovereenkomst eindigt: 

„a. door het verstrijken van den 111 artikel 27, onder 
d bedoelden ti jd of wanneer de overeenkomst is 
opgezegd van den m artikel 27, onder k, bedoel
den proeftijd ; 

,,b wanneer daaromtrent overeenstemming bestaal 
tusschen de partijen ; 

„0 door den dood van het hoofd of den bestuurder ; 
„d. dooi den dood van den leer l ing; 
„e. wanneer het hoofd of de bestuurder ophoudt, het 

in artikel 27, onder f bedoelde vak uit te oefenen ; 
I. wanneer de vergunning om leerlingen te hebben 

niet is vernieuwd." 
(Jok omtrent dit artikel bevat de Memorie van 

Toel icht ing niets. '1 o c h is een behoorlijke regeling, 
wat dit onderwerp betreft, niet gemakkelijk. 

De Duitsche wet is weder veel uitvoeriger, en toont 
zich beter op de hoogte van de practijk, dan de Ne
derlandsche ontwerper. Z i j bepaalt: „voor hel ver
strijken van den tijd, in de leerovereenkomst bepaald, 
en /onder opzegging kan de leerling weggezonden 
worden: 

„I. als hij of zijn wettelijke vertegenwoordiger bij 
het sluiten der leerovereenkomst den leermeester door 
vervalschte stukken bedrogen heeft, of hem hel be
staan van een reeds gesloten overeenkomst heeft ver
zwegen ; 

„2. als hij zich aan diefstal, verduistering, bedrog 
of onzedelijkheid schuldig maakt ; 

„3. als hij zijn leermeester zonder vergunning ver
laten heeft, of weigert de verplichtingen, die de leer
overeenkomst hem heeft opgelegd, na te komen ; 

„4. als hij ondanks'waarschuwingen onvoorzichtig 
met vuur en licht omgaat ; 

„5. als hij zich aan feitelijkheden of grove bel eed i -
gingen tegenover den leermeester, diens vertegen 
woordiger of hunne verwanten schuldig maakt ; 

„6, als hij opzettelijk iets, wat aan zijn leermeester 
of een gezel toebehoort, beschadigt ; 

„7 als hij familieleden van den leermeester, diens 
vertegenwoordiger of gezellen tot handelingen ver
leidt o f zoekt te verleiden, die met de wet of de goede 
/eden in strijd zijn ; 

„S. ais hij ongeschikt wordt voor het vak of een 
afschrikwekkende ziekte krijgt ; 

„9. als liet bestuur der Kanier van Arbeid op grond 
van de wet de ontbinding der overeenkomst gelast ; 

„10. als de leerling nalatig blijft in het bezoeken 
van de vakschool. 

„Het wegzenden van den leerling, in de gevallen 
! tot 7 mag niet geschieden, als de leermeester meer 
dan een week met dc feiten die gepleegd zijn, bekend 
was. 

„Van de zijde des levrlings kan de leerovereen
komst, na afloop van den proeftijd plaats vinden: 

„i . als hij ongeschikt wordt voor het vak ; 
„2. als de leermeester, zijn vertegenwoordiger of 

familieleden den leerling tot handelingen verleiden 
of zoeken te. verleiden, tlie niet de wet of de goede 
/eden in strijd zijn ; 

„3. als de leermeester, den leerling het verschuldig
de loon of kostgeld niet op de overeengekomen wijze 
betaalt, bij stukwerk niet voor voldoend werk zorgl, 
oi zich ten koste van den leerling wederrechtelijk be
voordeelt ; 

„4. als door het voortzetten van het onderwijs het 
leven of dc gezondheid van den leerling gevaar zou
den loopen, en dit bij hel tot stand komen der leer
overeenkomst niet bekend kon zijn ; 

„5. als de leermeester de bepalingen der wet of der 
overeenkomst niet nakomt, de gezondheid, de zede 
li jkheid o i de opvoeding van den leerling in gevaar 
brengt, het recht van vaderlijke tucht misbruikt, of 
niet meer in staat is, de verplichtingen, die op hem 
rusten te vervullen." 

Hier wordt men getroffen door de zorgvuldige 
wijze, waarop de Duitsche wetgever tie positie van 
leermeester en leerling tegenover elkander heeft ge
regeld. De Nederlandsche ontweriver maakte zich al 
te gemakkelijk van deze regeling af, misschien aan
nemend, dal hel Burgerlijk Wetboek in het Wetboek 
van Strafrecht wel voldoende zouden zijn om, wat 
mocht ontbreken, aan te vullen. In die verwachting 
zal men zich echter bedrogen vinden. Dat Duitseh
land, welks Burgerlijk Wetboek en Wetboek van 
Strafrecht veel beter zijn dan de onze, meende dc be 
palingen, die wij aanhaalden, niet kunnen missen, is 
voor ons een waarschuwing, die wij niet in den wind 
mogen slaan 

In de Oostenrijksche wet vinden wij het volgende. 
„De overeenkomst kan worden ontbonden 111 de 

volgende gevallen. 
„i . Door den leermeester: 
„a. als het overtuigend blijkt, dat de leerling geen 

aanleg heeft voor zijn vak ; 
„b. als de leerling zich schuldig maakt aan diefstal, 

verraden van vakgeheimen, onzedelijken levenswandel 
of grove onvoorzichtigheid ; 

,.e. als de leerling een ongeneeslijke ziekte krijgt 
oi mevr dan drie maanden ongesteld is ; 

..d. als de leerling een gevangenisstraf van meer 
dan een maand moet ondergaan. 

„2. Door den leerling of zijn wettel ijken vertegen
woordiger : 

„a. als cle leermeester zijn plichten grovelijk ver
waarloost, den leerling tot handelingen in strijd met 
de zeden of de wet poogt te verleiden, van zijn recti! 
tot tuchtiging misbruik maakt, of den leerling niet 
tegen gezellen of huisgenooten in bescherming neemt ; 

„b. als de leerling /onder schade voor zijn gezond
heid niet bij het vak blijven kan ; 

„c. als de leermeester een gevangenisstraf van meer 
dan een maand heeft te ondergaan, of als hij. bij 
tijdelijke afwezigheid, niet voor een plaatsvervanger 
heeft gezorgd ; 

„cl. als den leermeester voor zekeren ti jd of voor 
zijn leven het reehl ontzegd wordt, om zijn vak uit te 
oefenen ; 

„e. als de leermeester naar elders verhuist." 
Het schijnt ons toe, dat <x>k van deze bepalingen 

verscheidene voor Nederland nuttig zouden zijn. 
Misschien is het wel de bedoeling van den orjtvver 

per geweest, artikel"34 in de plaats van de Duitsche 
en Oostenrijksdie regelingen te doen treden. Di t ar 
tikel lu id t : „Op verzoek van de in artikel 2<S bedoelde 
andere partij of van den leerling kan de burgemeester, 
wanneer hij op grond van bepaalde feiten overtuigd 
is, dat het hoofd of de bestuurder geen voldoende 
vakopleiding geeft, of geen genoeg/amen waarborg 
oplevert tegen verkeerden invloed op dc zedelijke 
ontwikkeling van den leerling, de in artikel 23 lie 
doelde vergunning intrekken. Zoolang de burge 
meester op het verzoek nog niet heeft heslist kan hij 
de werking der vergunning schorsen. Een ingevolge 
dit artikel genomen besluit is met redenen omkleed ; 
een gedagteekend afschrift daarvan wordt onverwijld 
door den burgemeester gezonden aan elk der partijen.' 

De leerling of zijn vertegenwoordiger kunnen dus 
bij den burgemeester gaan klagen. Doch daar de 
„bepaalde feiten" niet in de wet omschreven zijn, zal 
de eene burgemeester ganseh anders oordtvlen, elan de 
andere, gezwegen nog van de moeilijkheid, om de 
feiten behoorlijk vast te stellen. Wel mag, ingevolge 
art. 35 de burgemeester zijn besluit niet nemen, dan 
nadat hij het gevoelen der 111 tie wet genoemde com
missie heeft ingewonnen, maar hij behoeft zich aan 
dit gevoelen niet te storen. 

Wi l l i g t de burgemeester het verzoek van leerling-
of vertegenwoordiger in, dan kunnen de laatsten 
gaan klagen bij onzen Minister", die na onder 
zoek beslist. Dit is toch waarlijk al te gek. Een 
jongen, die van zijn baas aanmerkingen krijgt, l o o p t 

op een drafje naar den burgemeester, klaagt zijn 
meester aan van allerlei leelijks, en als de burge 
meester niet dadelijk den baas openlijk aan de kaak 
stelt, door hem zijn vergunning tot het houden van 
leerlingen te ontnemen, gaat de jongen naar Den 
Haag, 0111 den Minister van Binnenlandsche Zaken 
met zijn praatjes lastig te vallen ! Hier heeft het ge 
zond verstand den ontwerper gansch en al verlaten. 

Werd er dus, op overdreven wijze, voor wat de 
ontwerper het belang van den leerling noemt gezorgd, 
de leermeester heeft geen enkel recht. Dat kan zoo 
niet blijven, en hel is te hopen, zal de geheele regeling 
niet een paskwil worden, dat voor de artikelen 34— 
37 wat beters in de plaats mag komen. 

De duur van den leertijd zal, volgens artikel 32, 
bij algemeenen maatregel van bestuur worden gere
geld. Dit is 111 overeenstemming met de Oostenrijk 
sehe bepalingen, die echter het maximum op vier jaar 
vaststellen. In Duitsehland stelt de Kamer van A r 
beid in ieder bijzonder geval den leertijd vast. 

Omtrent den proeftijd bepaalt art. 33, dat hij niet 
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langer dan zes maanden mag duren, en deel uitmaakt 
van den leertijd. In Duitschland is ook een maximum 
van vier weken voorgeschreven hij een maximum van 
drie maanden. Dezelfde bepalingen gelden in Oos
tenrijk. 

In een volgend opstel zullen wij nagaan, de wijze, 
waarop de meester beschermd wordt tegen de schade, 
die door hem zou kunnen worden geleden, als de leer
l ing eigendunkelijk een einde aan de overeenkomst 
maakt. 

A. W. W E I S S M A N . 

EEN TENTOONSTELLING TE HAARLEM. 
A l s kunststad behoort het Haarlem van heden al 

lang tot de villes mor/es. Vreemdelingen gaan er nog 
heen om de schilderijen van Frans H a l s te bezien. 
Maar waar is de bloeiende schilderschool gebleven ? 
De Fransche schrijver Taine, die zwoer bij Je milieu" 
moge verzekeren, dat alleen de Spaarnestad in de 17e 
eeuw in staat was ons H a l s en zijn volgers te geven, 
aan de bevruchtende kracht der stad blijft toch twijfel 
bestaan. 

Maar wel zeker is hel, dat, hadden de Vlamingen, 
waartoe Frans Ha l s en Lieven de Key behoorden, na 
om hun geloof uit hun land verdreven te zijn, zich 
niet te Haarlem gevestigd, er van opgewekt kunst 
leven aan het Spaarne nooit sprake zou geweest zijn. 
Toen die Vlamingen zich met de inwoners vermengd 

hadden, was het al met den bloei der kunst gedaan 
Reeds omstreeks 1 0 5 0 werd Haarlem weer de deftige, 
stijve saaie stad, die het geweest was, en die het bl i j 
ven zal tot m lengte van dagen. 

Hebben Den Haag en Amsterdam op het gebied 
der schilderkunst weer nieuwe naam gemaakt, aan elen 
Haarlemschen dorren boom kwam tot elusverre geen 
groen. De Boeken Breitner zijn in de omgeving gaan 
wonen, nadat Bauer het voorbeeld had gegeven. Van 
elen invloed, door het nieuw milieu op hun kunst irt-
geoefend merkte men echter tot elusver weinig. 

Doch de oude stam schijnt toch te zullen gaan uit 
botten. Dit bewijst een kleine tentoonstelling, die ver 
leelen week te Haarlem in het Café Neuf bij ele Groote 
Houtpoort gehouden werd door de Vereeniging 
„ O d o " 

Men hoorde tot dusver van ebt gezelschap niets. 
Te oordeelen naar wat eie tentoonstelling te zien ga l , 
moet het bestaan uit jonge lieden, elie, met prijzens
waardige zelfkennis, begrijpende dal hunne talenten 
voor ele hooge kunst niet toereikend zijn, zich tot de 
ainbaehtskunst en wat daarmede in verband staat, 
hebben beperk). 

Vooral het drijfwerk in metaal en het borduurwerk 
getuigt van smaak en vaardigheid. Dit ziende vergeef l 
men de weinig geslaagde pogingen, die anderen deden, 
0111 als ontwerpers van gebouwen iets behoorlijks te 
leveren, of om als teekenaars van naakte figuren 
Michelangelo naar ele kroon te steken. 

Dan, ele inzenders zijn blijkbaar nog jong. Mogeli jk 
groeit er uit elen teekenaar, die nu in zijn wat al te 
/waar gehouden aquarellen van zijn bewondering voor 
ele Amstelstad bli jk gaf, een meester van beteekenis. 
I leidt zelfs Israels niet over zijn eerste werk veel te 
hooren gekregen? E n misschien zullen ook anderen 
zich later een naam maken. 

De Tentoonstelling is hoofdzakelijk verblijdend, 
omdat zij er van getuigt, elat een betere geest dan 
vroeger heerschte begint te ontwaken. Laat eleze eene 
zwaluw de lente dan nog niet brengen, zij is toch een 
voorbode, elie men gaame ziet. 

Bli jve het gezelschap „ O d o " lang in stand, moge 

het wat opgewekt leven brengen in de Spaarnestad, 
die nu op den re>em van Ha l s moet teren, dejcli die in 
de kunst van het heden zoo weinig beteekent. E r is nog 
meer te doen dan het „exploiteeren" van oude buiten
plaatsen, om Haarlem althans iets van zijn vroegere 
glorie te hergeven. Dat het bezoek aan de tentoonstel
l ing vrij druk mocht boeten, doet zien dat de Haar
lemmers voor wat er op kunstgebied b.nnen hun gren
zen omgaat niet zoo onverschillig zijn, als men zou 

m oenen. 

ANDERMAAL DE AMSTERDAMSCHE 
BEURS. 

l ie t was niet onze bedoeling, 0111 militant op te 
treden, toen wij in dit b lad de aandacht vestigden op 
de brochure „De Amsterdamsche Beurs en de Prole
tariërs", als welker schrijver de Heer E d . Reelelé zich 
nu bekend maakt. W i j wilden het boekje noch elen 
auteur bestrijden, doch slechts eenige opmerkingen 
maken naar aanleiding van wat wij lazen. 

Sinds de schrijver verklaard heeft, dat zoomin hij 
als de Hoeren Toorop, Derkinderen en Berlage tot 
de prole tar iërs wenschen gerekend te worden, en de 
drie laatsten slechts door een vergissing van den 
zetter tot menschen, die niets te verliezen hebben, ge
maakt zijn, is het verband, dat er tussehen de prole
tar iërs en ele Amsterdamsche Beurs zou kunnen be
staan zoovveinig meer waar te nemen, dat velen van 
oordeel zullen zijn dat de titel geen zin mevr heeft. 

De Heer Redelé meent, dat het proletarische ka
rakter van Berlage's Beurs niet bewezen kan worden, 
doch dat het duidelijk wordt voor ,,'t machtig op-
laaienel gevoel". E n wij zijn er wel zeker van, dat niet 
alleen „van arbeiderszijde", doch ook in andere kr in 
gen zijn gevoel gedeeld wordt. Wat Berlage zelf 
onlangs te Crefeld sprak, toont duideli jk aan, elat 
(jok deze kunstenaar, al moge hij dan geen proletariër 
zijn, toch voor zijn kunst alles van de proletar iërs 
verwacht. 

O f iemand, met zulke gevoelens bezield, wijs d ivd , 
floor, als oen nieuwe Ezau zijn eerstgeboorterecht te 
verknopen voor de linzen, die te verkrijgen waren bij 
het bouwen van zulke geprononceerd kapitalistische 
werken als een Beurs, bankgebouwen en n jke lu i s 
woningen, blijve in het midden gelaten. Men krijgt 
in I tal ië vaak een gerecht, dat, wie het voor het eerst 
eet, voor vleesch verslijt ; in vverkelijkheirl is hef 
echter „toiino", 0 0 1 1 visch uit de Midde l lanelsehe Zee. 
Mogen wij den Heer Reelelé gelooven, dan doet Ber-
lage's kunst aan liezen scheitel denken. Want al mag 
men elen handel voorhouden „dat ele Beurs het ka
rakter hooft van oen plaats van speculatie en geld-
verelieninge", de „wijze kunstenaars heblxm iets van 
ebeper en menschel ijker beteekenis geschajien". 

W i j kunnen' de vraag, of iemand, elie zeio eloet, wel 
eerlijk handelt, verder laten rusten ; liever gaan wij 
over tot het liespreken eoner andere, namelijk of er 
ooit een eigenlijke volkskunst, thans ook wel gemeen
schapskunst gekreten, bestaan heeft. 

De Egyptische gebouwen zijn door het volk opge
richt ; achter ele werklieelen stonden echter opzichters 
met zweepen, terwijl de priesters de ontwerpen naar 
vaste regelen maakten. 

Wie zou hier elan nog van volks- of gemeenschaps
kunst durven spreken, Al l een wie Egypte slechts kent: 
uit Ebers' geheel verdichte verhalen. 

Was de Grieksche kunst volkskunst? Men praat 
het elkander na. Wat ons aan vertrouwbare bronnen 
overbleef geeft echter sleedits recht tot de uitspraak, 
elat de Helleonscbe monumentale werken het aanzijn 
dankten aan het genie van enkelen, en door slechts zeer 

weinig tijelgenooten op bun juiste waarde werden ge
schat. 

Bij ele Romeinen was de kunst de liefhebberij dei-
rijken, waar het volk gansch en al buitenstond. N a 
den ondergang van het Ronieinsche Ri jk hield in 
West-Europa alleen ele geestelijkheid zich met do 
kunst bezig, l iet volk mocht hoogstens handlangers-
diensten bewijzen. 

Dan komt de. 13e eeuw, en, als wij Viollet- le-Due 
en zijn gedaehtelooze napraters gelooven mochten, 
zou toen de gemeenschapskunst het levenslicht heb
ben gezien, om pas te overlijden, toen de Renaissance 
ontstaan was. De verhalen, die Viol le t - le -Duc van het 
ontstaan eener kathedraal of van een raadhuis ga l , 
staan in waarde gelijk mei Fbers' Egyptische K> 
ningsdochter, Ilamerling's Aspasia. Sienkiwiez' Quo 
Vadis . Inderdaad, alleraardigst om te lezen, doch di 
wetenschappelijke waarde nieiet het loodje leggen. 

De ambachtslieden vormden zich in de 1 3c eeuw 
tot gilden, die voortdurend met elkander overhoop 
lagen De steenhouwers richtten 0011 genootschap op. 
ccn trust, zou men thans zeggen, die zi jn vertakkingen 
door geheel West-Europa had, en die in de Wijmet 
seiarij nog voortleeft. De toetreding tot g i ld of ge 
nootschap werd zoo bezwaarlijk mogelijk gemaakt, 
concurrenten werden met alle middelen best reilen. 

Hoe een kathedraal tot stand kwam" wie nog een 
oogenblik geloof hecht aan ViolIet-le-Duc's i d i l l i 
sche beuzelpraat, verdiepe zich maar eens 111 de ge
schiedenis van onze Nederlandsche kathedraal te 
l 'trecht. 

Toen in 1253 de oude St. Maartenskerk verbrand 
was, besloot bisschop Hendrik van Viai iden een 
nieuwe kathedraal te bouwen, waarvan hij in 1254 
den eiTsten steen lei. Maar ele kerk behoorde aan den 
bisschop en zijn kapittel ; de burgerij, elie haar gods
dienstoefeningen in haar eigen parochiekerken ver
richtte, had bij ele kathedraal geen belang. O m geld 
voor den bouw te verkrijgen, werden sinds 1205 door 
tal van pausen aflaten verleend aan geloovigen, die 
penningen voor de Domkerk offerden. Ook kwamen 
eloor het geheele bisdom alle woekergelden, geroofde 
zaken, legaten en giften, wier rechthebbenden of be
stemming onbekend waren, ten vooreleele van den 
bouw. De pastoors werden telkens aangemaand, om 
bij ele biecht, en het opmaken van testamenten hun 
oiiderhoorigen tot mildheid jegens de Dom fabriek 
op te wekken. Hoe gering eie offervaardigheid eles 
volks ondanks dit alles was, bli jkt wel het beste daar
uit, dal men 111 ele 13e eeuw het werk niet verder kon 
brengen, dan tol de voltooiing der beneden muren 
van het koor 

Van de geestdrift ties volks, elie volgens Vio l le t -
le-Duc de kathedralen eler 13e eeuw heeft doen ont
staan, is in het geheel geen sprake. In ele veertiende 
eeuw, toen ele toren gebouwd werd vond het volk het 
een dwaze ijdelheid van den bisschop en het dom 
kapittel zulk oen gevaarte te doen oprichten. Niemand 
minder dan Geert Groote, de. stichter der Broeder 
schappen des Genieenen Levens, maakte zich in oen 
geschrift tot tolk van de meen ing eles volks. 

Wie nog meer bijzonderheden omtrent dezen bouw 
wi l weten, sla ele kerkgeschiedenis van Mol l op. Wat 
wij mededeelden, bewijst echter voldoende, dat ele 
gemeenschapskunst eler middeleeuwen een fabel is, 
door 19e eeuwsche schrijvers verzonnen. 

Heeft de kerk tot de ide eeuw toe haast uitsluitend 
de kunst behtvrscht, later doen de vorsten zich ook 
gelden, E n als de Fransche Revolutie aan.de heer
schappij der Koningen oen einde maakt, is het met 

de kunst vrijwel gedaan. Z i j herleeft pas weer, als het 
volk zich floor Napoleon heeft laten onttronen. 

Maar, welk tijdperk men ook bestudeert, hel bl i jkt 
steeds, dat de kunst is beoefend door enkelen voor 
enkelen. De groote massa is er al t i jd onverschillig 
voor. gebleven. Zullen wij 1111 111 de twintigste eeuw-
iets anelers aanschouwen 1 Za l er dan kunst door het 
volk voor het volk worden gemaakt ' 

Z a l dan, wat zelfs ele hooggeprezen, maar zoo slecht 
bestudeerde 13e eeuw niet vermocht te brengen, wor
den bereikt . 

De Hoeren Redelé en Berlage verwachten dit blijk
baar van den triomf der Marxistische loer. Maar al 
kan die leer, 111 praotijk gebracht, misschien de toe 
standen, waaronder ele menschen leven veranderen, 
tot het wijzigen van ieders karakter, aanleg en kun 
nen zal zij zeker niet" in staat wezen. In het algemeen 
gesproken kan men zeggen, dat tegen woon l ig ele in
vloed van de maatschappelijke, toestanden op de 
kunst overschat wordt. E r hebben tal van andere fac
toren gewerkt, die men al te vaak buiten beschouwing 
laat. 

Het is zeer gemakkelijk, om Berlage's Beurs tot 
volkskunst, tot proletarische kunst zoo men wi l , te 
verklaren. Doch zal ele geschiedenis, als zij later na
speurt, dat de bouwmeester geen kind eles volks kan 
worden genoemd, dat het volk hem de motieven niet 
geleverd heeft, dat het gebouw ook niet voor het volk 
bestemd was, de qualificatie handhaven? 

W i j betwijfelen het. 

VER EEN IGINGEN. 

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 

A i - h K K i . i M . A M S T E R D A M . 

In de huishoudelijke vergadering eler .1 leleeling, 
onder presidium van tien hoor W. J. De Groot, onder
directeur der publieke werken, werd door den secreta
ris, den heer J. II W. I.elinian, verslag uitgebracht 
over den toestand der Vereeniging gedurende het 
afgeloopen jaar. liet bestuur was er 111 geslaagd het 
ledental eene aanmerkelijke uitbreiding te eloen 
ondergaan en het op te voeren tot het grootste cijfer 
door de af deeding ooit bereikt, dank /.ij veler mede
werking en steun. 

Het verslag wees er voorts op, hoe de aleleeling zich 
daarbij met name richt tot de jongere vakgenooten, 
wien het toetreden als aspirant-lid eler a fd tv l ing ver
schillende tegemoetkomingen worden verleend. De 
technische leeskring met keur van binnen- en buiten-
landsche vakbladen, is voor aspirant-leden voor de 
halve contributie, / 2,50, opengesteld, terwijl z i j bui
tendien toegang hebben tol de technische bibliotheek 
tier maatschappij. 

Het bestuur, dat bij bet 111 werking treden van 
het nieuwe reglement, in z i j n geheel aftrad, werd bij 
acclamatie herkozen. Het bestaat uit de heeren: W. 
J. De Groot, voorzitter; W. A . E . Van Geuns, vice-
voorzitter; J. N . Landré , penningmeester ; E . M . 
Rooel on |. II. W. I.elinian, secretaris. 

De rekening en verantwoording, ondanks vele 
buitengewone uitgaven sluitende met een batig saldo, 
werd evenals de begroeiting voor 1904 goedgekeurd. 
Bij acclamatie werden 5 nieuwe leden aangenomen. 

A a n het slot eler vergadering circuleerde ecu verza
meling photograplueën naar interieurs van alle stijlen 
en landen, uit de collectie van den hoor Lel iman, die 
er eene toelichting bij gaf. 

http://aan.de
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K O N I N K L I J K I N S T I T U U T V A N I N G E N I E U R S . 

In verhand met de voort zet t ing van de voordracht 
van den lieer Pennink over de prise d'eau der Amster-
damsche waterleiding, had de president, de heer 
Welcker, ditmaal een aantal introducé 's welkom te 
heeten, die krachtens hunne jiositie, het hoogste be ' 
lang in dit onderwerp stelden. 

De ook overigens zeer druk bezochte vergadering 
moest weder aanvangen met de herdenking van door 
den dood verloren leden. V a n dezen worde in de 
eerste plaats genoemd Maurits Sijmons, een van de 
weinigen, indertijd (18O.X) wier ideaal het was om zich 
te vestigen als civiel-ingenieur, hetgeen toen nog een 
hooge zeldzaamheid was. A l s „eonsul t ing-enginccr" 
ontwikkelde hij spoedig een verbazingwekkende 
werkzaamheid, die mede blijkt uit de belangrijke lijst 
van zijne werkzaamheden in den boezem van het In
stituut en van zijn geschriften daarbuiten. Zijne 
groote belangstelling in het Instituut blijkt o o k vooral 
hier uit, dat hij ƒ 5ocxj heeft gelegateerd aan het 
Instituut, met het doel 0111 te dienen als bijdrage tot 
de stichting of den aankoop van een eigen gebouw. 
Met groote erkentelijkheid werd dit legaat aanvaard, 
terwijl Insloten werd aan het afzonderlijk te adini 
nistreeren fonds den naam te geven van Bouwfonds 
Sijmons. 

In de tweede plaats werd de oud-Minister Tak van 
Poortvliet herdacht in zijne betrekking tot de Neder 
landsche ingenieurswereld, waarop hij door zijn wer
ken en streven grooten invloed heeft geoefend. Al le r 
eerst betreft dat zijn lidmaatschap van de verschil
lendecommissies inzake de open verbinding van A m 
sterdam niet de Noordzee Maar reeds veel vroeger 
was hem een belangrijke, werkzaamheid opgedragen 
als l i d en secretaris der commissie voor het ontwerpen 
eener regeling van de zoo ingewikkelde zaak der 
ealainiteuse polders 111 Zeeland, waaromtrent tus
schen het Ri jk en Zeeland maar geen overeenkomst 
kon worden verkregen. Het rapport dier commissie, 
grootendecls van de hand van haren secretaris, ging 
vergezeld van een wetsontwerp, dat door den Minister 
in zijn geheel werd aanvaard en dat belichaamd is in 
de wet, houdende vaststelling der voorwaarden, waar 
op aan calamiteuse polders een tegemoetkoming uit 
's Ri jks schatkist kan worden verleend. E n in de 
derde plaats werd ook hier herinnerd aan zijn kana
lenwet, terwijl velen mei hem in aanraking zijn ge
weest 111 zijn kwaliteit van voorzitter der enquête
commissie voor de spoorwegen, van dijkgraaf van 
Del f land en commissaris van onderscheidene stoom
vaart-, spoor- en traniwegonderneiningen. 

Mededeeling werd gedaan van brieven aan en van 
II. VI. de Koningin Moeder bij gelegenheid van Haar 
- 5 \ i ; i n g verblijf in ons land ; van brieven aan en van 
hel correspondeerend l id J. II. van 't 1 [off, bij gelegen
heid van zijn 25-jarig professoraat ; en van een brief 
van do redactie van het Teehnolexikon, waarbij de 
medewerking van het Instituut en van de leden wordt 
ingeroepen bij de samenstelling van dit 111 de Fran-
sche, Duitsche en Engelsche talen te bearbeiden 
technisch woordenboek. 

Allereerst is vervolgens aan de orde de vertooning, 
in de vorige vergadering uitgesteld, van de lichtbeel
den met betrekking tot de voordracht van den heer 
Pennink, waarmede in de herinnering werd terugge
roepen al het belangrijke, dat toen omtrent de prise 
d'eau der Amsterdamsche waterleiding was medege
deeld. E n vervolgens voerde de inleider nog het woord 
tot het doen van aanvullende mededeelingen omtrent 
de grond waterbeweging. 

Het is spreker niet mogen gelukken met zijne onder

zoekingen zoodanige vorderingen te maken, dat hij 
het vraagstuk thans in behoorlijk afgeronden vorm 
kan analyseeren. M a a r heeft m e n bij net bepalen v a n 
wat moest worden onderzocht, lang in het donker ge
tast, thans is m e n wel zoo ver gekomen, dat m e n de 
te beantwoorden vragen heeft loeren redigeeren. D e 
wetenschap zal nu de oplossing wel brengen, en dan 
zal de techniek verder helpen bij de uitvoering. 

Voorop gesteld, dat men slechts te maken heeft niet 
het ideale geval, dat in den bodem van bijzondere 
hindernissen geen sprake is, dus dat er evenwicht v a n 
beweging zal zijn, de verhanglijn stabiel, en de toe
voer zoowel als de afvoer v a n water geli jkmatig is, 
dan luidt de vraag: Welke zullen de stroombanen zijn 
van het zich bewegende grondwater; hoe heeft men 
zich die waterbeweging voor te stellen als het meest 
waarschijnlijk? Spreker stelt zich dan die stroom
banen voor als halfcirkelvormig, en demonstreert dat 
met een toestel, welke demonstratie, ondanks de nood
zakelijkheid van groote fouten, wegens belangrijke 
afwijkingen met de werkelijkheid, de onderstelling 
van spreker niet onaannemelijk maakt 

Klopt deze voorstelling nu met onze ervaring? D e 
ervaring leert, dat de instrooming van het water boven 
in het. kanaal zeker plaats heeft, maar wij weten niet 
in welke richting het water instroomt. Ook weten wij 
niet hoeveel water in den bodem stroomt ; proeven 
met vaciuunpeilschalen hebben evenwel bewezen, dat 
er mag worden verondersteld, dat die beweging v e r t i 
kaal tracht op te stijgen. Vervolgens nemen wij waar, 
dat op een grooter afstand van hei kanaal, meer be
paald nabij de waterscheiding, slechts een da l ing van 
het grondwarVr plaats heeft, die allicht eerst doet 
denken aan een vertikaal nederwaartsehe beweging. 
E n eindelijk leert dc ervaring ook, dat de )>ogingen 
0111 direct sfrooinsnellieidsmetingen te doen, in den 
bodem, öf vrijwel alle zijn mislukt, óf dal de uit 
komsten niet: zeer veel voorbehoud moeten worden 
aanvaard, waardoor de gedachte opkomt, dat de be
weging ook anders kan zijn dan bijna rechtlijnig, 11.1. 
ook kromlijnig, dus ook halfcirkelvormig. 

Meer leert ons de ervaring niet, maar wat zij ons 
leert strijdt in geen geval mei de voorstelling, da-
spreker zich van de zaak maakt. 

D e vraag kan worden gedaan, of die voorstelling 
door een mathematische redeneering als boven allen 
twijfel verheven kan worden bewezen? Hier moet de 
theoretische mechanica helpen ; spreker verzoekt 
slechts aan de oplossing daarvan te mogen beginnen, 
en gaat daartoe na hoe de stroombaan van een zich 
bewegend waterdeeltje zal zijn. Naar de werkwijze 
der natuur zal voor die beweging niet meer worden 
aangewend dan een minimum arbeid, hetgeen iden
tiek is met een minimum van weerstand bij het door-
loopcn van den kortst mogelijken weg. E n nu is de 
vraag, of de cirkel niet de eenige figuur is, die bij een 
maximum inhoud den kort sten omtrek heeft? Die 
richting zal bij een maximum stroomprofiel een mini 
mum weerstand waarborgen. Is deze bewering juist, 
dan moet dus het bewegende waterdeeltje een halven 
cirkel doorloopen. Vervolgens brengt spreker dit s|>e-
ciale geval terug tot een geheel algemeen geval, waar
bij h.j komt tot dezelfde conclusie, i van nu door een 
experiment de juistheid van die bewering worden 
aangetoond? Spreker had de vergadering gaarne den 
eruptie kegel van zoutwater getoond, die volgens die 
redeneering moet ontstaan, indien hei daarboven drij 
vende zoete water wordt afgepom.pt ; maar deze 
proeven zijn niet gereed gekomen. Echter is reeds 
uil proefnemingen in de duinen zelf gebleken, dat de 
kegel er is, al is dan ook de toeneming van het zout

gehalte van het opgepompte water niet zoo snel ge
weest als spreker zich had voorgesteld. 

N u is het zeker voorbarig te achten uit de gedane 
waarnemingen en de tot heden verkregen uitkomsten 
reeds gevolgtrekkingen te maken, maar toch mag men 
zich op grond daarvan wel voorstellen, dat in elk 
geval die beweging veel dieper plaats vindt dan men 
aanvankelijk meende te mogen aannemen. Hiermede 
i-, een grondslag verkregen 0111 te weten wat in de 
prise d'eau zal mogen of kunnen worden gedaan. 
Hetgeen hiervan is beproefd is tot heden vrijwel ge
lukt, zoodat met gerustheid kan worden voortgewerkt 
en kritiek daarbij niet behoeft te worden gevreesd. 

De hierop gevolgde uitvoerige discussie liep te zeer 
over bijzonderheden 111 niet onmiddell i jk verband 
met de hoofdzaak 0111 die hier weer te geven. Vermeld 
zij hieromtrent, dat de heer Van Hasselt nog een 
waarneming van ouderen datum meedeelde, die de 
veronderstelling van den heer Pennink ten zeerste kan 
ondersteunen. Wat er verder in de discussie werd ge
sproken over het zoutgehalte werd 111 conclusie ui 
hoofdzaak terugverwezen naar het werkgebied van 
den chemicus. De heer Van den Bergh vraagt, of het 
wel juist is gezien, dat men bij het nagaan van de 
evenwichtstoestand van het grondwater alleen hei 
oog houdt op de plaats waar men o p p o m p t en o ! 

daarbij ook niet rekening moet worden gehouden mei 
den druk, die buiten de omgeving plaats vindt. In 
antwoordt daarop kan spreker niet anoers dan op dit 
punt herhalen wat door hem reeds is gezegd, terwijl 
overigens de wetenschap hier verder zal moeten helpen. 

De voorzitter beveelt het Instituut aan tot hel on! 
vangen van nadere mededeeling wanneer de nog ver 
der noodige onderzoekingen lot m e e r en vaster uit
komsten zullen hebben geleid. 

De lieer Leemans werd herbenoemd als l id in de 
commissie van toezicht van het weekblad „De Inge
nieur", terwijl weder tot het Instituut werden toege
laten veertien gewone leden en twintig buitengewone 
leden. 

gevormd worden, die, menBcbelijkerwjjze gepsroken, voor over-
stroomiug zelfs bij de hooget bekende vloeden, beveiligd zullen 
zijn. Dtiarenboven wordt de waterafvoer en de afvoer der produc
ten voorgoed geregeld. Blijft de toestand zooale die thans is. 
dan wordt die spoedig onhoudbaar, daar de tegenwoordige ver
keerswegen (de killen en gaten) jaarlijks meer en meer verzanden 
of opelibhen en bet Kijk die opslibbing eer bevordert dan tegen
werkt. 'I'ot verwezenlijking van de plannen is echter circa 
f 2.000 0; O noodig, zooals uit bovenstaande opgaven blijkt. De 
commissie rekent dus op den onmisbaren Bteuu der Begeering. 
De berekeningen ziju gemaakt met officieele kaarten en teeke
ningen tot grondslag IN- R°"- c'our-> 

GEMENGDE BERICHTEN. 

DE BIESB0SCH. 

Het rapport over den toestand van den Biesboscb, zooals die 
thans is. en zooals die hoogstwaarschijnlijk worden zal na de 
opening van de Nieuwe Maas. blijkt bij bestudeering inderdaad 
zeer belangrijk en met volkomen kennis van zaken geschreven, 
vandaar dat een kort overzicht van den inhoud wordt gegeven. 
De commissie stelt voor, het meereodeel der polders en poldertjes 
van den Biesboscb, thans door lage dijken of kaden omgeven, 
waardoor overstrooming telkens voorkomt, te omvatten in zes 
waterschappen, met een dijkhoogte van 4 M. + N. A. I' De 
gaten en killen binnen de omdijking vallende, dienen tot water
afvoer en productenvervoer, uitgediept tot 1.6 M. — N A. I'. 
Het Rijk zal dau moeten zorgen, dat de killen en gaten, buiten 
de indijkingen gelegen, eveneens op behoorlijke diepte worden 
gehouden. Om eenig denkbeeld te geven vau de grootte van den 
weini" bekenden Biesboscb. diene het volgende: 

Waterschap I (plan 11). Grootte: 1' CO H.A. De aaulegkosten, 
bestaande In bet verwerken vau grond en baggergroud, het ont
eigenen van land en het bouwen van 6 uitvvateringBluizen, worden 
geraamd op t' 427,000 

Waterschap 11 (plan [II), Orootte 1180 H.A. Behalve het ver
werken van grond, komeu hier voor bet bouwen van een schut
sluis en 3 uitwateringsluizen. Totale kosten 1370,000 

Waterschap III (plan IV). Orootte ÜOJ H A . Behalve de grond
werken ziju twee sluizen noodig. Onkosten f 207,200. 

Waterschap IV (plan V) Orootte 1600 H.A Voor dit water
schap zouden 2 schut- ea ï uitwateringaluizeu noodig zijn en de 
kosten totaal f532,000 bedragen. 

Waterschap V (plan VI). Orootte 240 H.A. bén uitwatering-
sluis. Kosten f 19,300. 

Waterschap VI (plan I). Orootte 80} H.A. A ijf sluisjes. I otale 
kosten f820,500. 

De commissie zou liefst Waterschap V en VI tot een groot 
waterschap vereenigen. Er werd dan méér land ingedijkt en de 
kosten werden lager. De totale grootte werd dan 1190 H.A. en 
het bedrag der onkosten f301,400. 

lit dit overzicht blijkt alzoo dat. indien de plannen der com
missie tot uitvoering komen, 6 waterschappen met een opper 
vlakte van circa 4500 H A , voor het meerendeel best land, zullen 

B U I T E NL A N D. 
— Op de begrooting voor 1904 vau België heeft de Minister 

vau Financiën en Publieke Werken, De Smet de Naever, uitge
trokken eeu bedrag van ongeveer fO.lOO.000 francs voor kanaal-
en havenwerken, te weten: 4.000.000 francs voor Antwerpen; 
2000.10» francs voor Ostende; 7.50O.O0O francs voor Heyst; 
61 0.000 francs voor Blankenbergbe; 4.000.000 francs voor de haven 
van Brussel en 1 200.00 J voor kustwerken. 

Het gaat Die t voorspoedig met don herbouw van de Campanile 
te Venetië De arbeid aan de fondamenten is gestaakt, omdat 
bij de omheining, die om de aurdwerken van den ouden toren 
i s opgericht, een bedenkelijke verzakking werd waargenomen. 
De palen daarvoor zijn blijkbaar te diep ingeslagen; de leeinlaag 
is daardoor doorboord en de zandlaag, waarin de palen daarua 
doordrongen, laat vermoedeljk water door. 

In het plaveisel van de I'iazza San > arco vertoonen zich scheuren. 

Te Ostende /.al een nieuwo pier worden gebouwd, tegenover 
het „Pulace-Hótel" Hy zal i n het geheel 503 meter lang zijn en 
voorzien worden van een groot feestgebouw. 

Te Brussel overleed, 72 jaar oud, de architect Bordiau. die 
0. a. het ontwerp maakte voor dc internationale tentoonstelling 
te Amsterdam en ook voor die te Antwerpen in 1885 en 1894 
en Brussel in 1888 eo 1897. Tal van gebouwen te Brussel en 
elders zjjn door hem onti orpon en uitgevoerd. Van de bekende 
Maisons l'rimées te Bruss.1 zijn er een paar van zijn hand. 

B I S N E X L A N D. 
's G11AVF.NIIAOI•.. De Minister van Binnenl. /.aken brengt ter 

kennis vau belanghebbenden, dat bij de Rijksverzekeringsbank 
dertien agenten zullen worden geplaatst Sollicitanten naar deze 
betrekking worden uitgiuoodigd 1 unne rei|uesten uiterlijk vóór 1 
Maart e. k. in te zeuden aan H. M. de Koningin. Sollicitanten, 
die reeds vroeger een rei|uest bebben ingezonden, worden ver
zocht daarnaar le verwijzen Bij het request moet worden over
gelegd eeu opgave van leeftijd, vau de diploma's of getuigschrif
ten, die reijuestrant bezit en van de betrekkingen waarin hij 
werkzaam U geweest. Technische opleiding en bet geplaatst zijn 
geweest aan het hoofd van eeu onderneming met uitgebreid per
soneel, zal tot uaubeveling kunnen strekken. 

UTIU: HI. Met den tunnelbouw aau bet Centraalstation hoopte 
men in Juni as. klaar te zjjn, maar nu hebben zich moeilijk
heden vau dien aard voorgedaan, dat belangrijke vertraging in 
de werkzaamheden verwacht wordt De tuunel-uitgraviog was al 
bijna gereed Men had nog maar iets dieper te graven, maar 
daarbg is men toen op eeu veenlaag onder eeu zandlaag gestuij, 
die bet gevaarlijk maakt met uitgruving voort te gaau. Er worden 
nu o k op andere plaatsen in de onmiddellijke nabijheid boringen 
gedaan, teneinde te constatoeren hoever de veenlaag zich uitstrekt. 

Men is bij het graven onder het derde perrou ook nog gestuit 
op een groot riool, met welks opruiming ook geruime tijd evtra 
zal gemoeid gaau. 

A R N H E M . Voor den heer (i. Versteeg, adjunct-directeur der ge
meentewerken alhier, die voor een benoeming tot gemeente
architect te Zwolle heelt bedankt, is door Burg. en Weth. nu 
een persoonlijke uiclage van ' 300 boven /ij 11 wedde van / 2400 
aangevraagd. Met 'toog op de 111 de eerste jaren uit te voeren 
belangrijke werken achten Burg. en Weth het wenschelijk, den 
heer Versteeg die belast is met de voorbereiding daarvan, zoo 
lang mogelijk aau de gemeente verhonden te houden. 

LEIDEN Een bouwwerk uit een vroeger tijdperk, dat. al is het 
dan ook riet vim oudhoidkundige waarde, aan een der fraaiste 
stadsgedeelten alhier een landelijk aspect gul', zal dezer dagen 
ouder den moker tan den slooper vallen 't ls de molen „De 
Oranjeboom", in den patriottentijd nuar den toemuligeu eigenaar 
„Molen van kallf" genoemd, aau de Jan van Houtkade, bij den 
ingang vau bet plauisoeu 'Toen de laatste eigenaar de concur
rentie met de stnouimeelfabriekeu niet meer kon volhouden, werd 
de oude molen door de gemeente aangekocht, omdat men en 
terecht meende, dat het de stad zou out-ieren, wanneer bij werd 
geumoveerd. /no bleef by eenige jaren eigendom der gemeente, 
doch kostte nog al veel van oudernoud. Hij was nu aan betrek-
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Kolijk voel reparatie toe en, zuinig als de Raad is, besloot men 
tot slooping over te gann en beden werd bij als zoodanig aan 
den meestbiedende verkocht voor . . . f 1725. Zoo zal bet niet 
lang meer duren, ol' ook dit overblijfsel uit een vroegere periode 
zal / ijii verdwenen. 

' SGR A V E N H A G E . Door Burg. en Weth. is aan de heeren W J. 
van dor Wettern on A. S. Key, te Rotterdam, opgedragen de 
Wagenstraat tot aau de (iedempte Burgwal mot geperste platen 
te nsphaltoeren. 

APELDOORN . In deze gemeente is door een landbouwer op 
meters diepte een uitstekend bewaard gebleven groote bronzen 
Spaanschc pot met drie pooten opgegraven. Hij is gekocht voor 
bet museum ,.1'elua" te Apeldoorn. 

SuiiooNiiovKX. De Gemeenteraad alhier heeft besloten tot bet 
bouwen van een nieuwe gasfabriek. De raming is ongeveer 
/ 11)0,000. 

PERSONALIA. 

— Hij den waterstaat en 's land» burgerlijke openbare werken 
in Nederl.-lodië z[jn : 

gesteld ter beschikking van den chef der te waterstaats-
eldeeling. de ing 2e kl. jbr. A. II. \', van der Does de Hije; 

verleend wegens ziekte één jaar verlof aan den opziebter 2e 
kl liij den waterstaat II. de Vries. 

— Aan de Technische Hocbschule to Hannover is bet diploma 
van ingenieur in de electrotecbniek behaald door onze lattdge-
nooteu de heeren 1. P. (I. van I.oenen Martinet en I Boelen. 

— Tot leeraar in bet teekenen aan de Burger-Avondschool te 
Meppel is benoemd de heer D. Mansma aldaar. 

— Tot leeraar in het Itandteekenen aan de Gemeoute-Teekcn-
school te Bergen-op-Zoom is benoemd de hoer De Rooij aldaar. 

— De heer M. Cotivée Jr. heeft tegen I April a. s. eervol 
ontBlag gevraagd als directeur der gasfabriek te Zierikzee. 

- Door den Minister van Koloniën is de candidaat-mijninge-
nieur voor den Indisc.ben dienst, J . A. Grutteliuk, gestela ter 
bescDikkit'g van den (iottverneur van Suriname, voor de tijdelijke 
vervulling van bet ambt van mijningenieur aldaar. 

— De n ijningenieiir bij het Departement van Waterstaat, dr 
1'. lleyerinck, is met toekenning van den titel van ingenieur
directeur belast met de leiding van de opsporing van delfstoffen 
van Staatswege. 

— Tot aspirant-adjitnct-ingenieur bij de st atsspoor te Tilburg 
is benoemd de heer K. van AmmerB, ie l'trecht. 

— De heer R. I. M. Thijsseu. te Amsterdam, legde met goed 
gevolg het ingenieurs-examen af aan de technische hoogesci ooi 
to Hannover. 

— Aan de Ilochschtile te Karlsruhe slaagt!» met Xo I xoor 
liet examen als ingenieur de beer A. A Bikkers, geboren te 
Rotterdam. 

VACANTE BETREKKINGEN. 

— Teekenaar of Volontair , bjj een architect. (Zie advert, 
in dit No.) 

— Dertien Agenten bij de Rijkdverzekeringbank. (Zie Bin
nenland.) 

— Twee A B p i r a n t-O pz i c I ters van den weg en twee 
bij het seitiwezeii bij de Maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen. (Zie advert, in dit No.) 

— Bouwkundig Teekenaar (aankomendi. 8aluris / MO per 
maand. Brieven, onder lett. IJ U B07, aan het „N. v d. D " 

— Teekenaar (aankomend), aan da Gorcumache machine-
labriek van de heeren De Vries Robbé & Co., aldaar. 

T e e k e n a a r - (J o n s t r ti c t e u r, aan eene machinefabriek 
in het Noorden des lantls. Brieven ami ileu heer R. Borger, it go-
meur te Groningen. 

— Bouwkundig Teekenaar (terstond). Salaris naar be
kwaamheid. Brieven, onder No. 54, aan de heeren II. B. Brejjer 
\ Zoon, Boekbandelaren te Arnhem. 

liouwkundig Opzichter te Kinderdijk. Brieven, onder 
lett O, aan do firma J. 1'. Bladergroen, Nieuwe Haven lob*, te 
Rotterdam. 

— Persoon, geheel op de hoogte van het maken van kosten
berekeningen en bet uitvoeren van werken in gewapend beton, 
in staat geheel zelfstandig te werken. Brieven, onder No 22090, 
aan het Burean van het Algemeen Netlerl. Advertentieblad te 
's (iravenhage. 

— Bouwkundig Teekenaar, zoo spoedig mogelijk. Alleen 
schriftelijke sollicitatiën met copieën van getuigschriften aan den 
architect Oscar Leeuw, te Nijmegen. 

— Opzichter aan het Ministerie van Justitie (Zie advert, 
in No. b.) 

— Opziebter. geschikt om met werkvolk om te gaan Aan
vankelijk salaris / 20 per \ eek. Zij, die als haas in het schilders-
of atucadoorsvak zjjn werkzaam geweest, genieten de voorkeur, 
brieven, onder lett. E IJ l i l , aan hot „N. v d. D." 

Werktuigkundige i liefst Ingenieur), grondige kennis van 
gasmotoren.' Brieven, onder No. 30H2, aan het Bureau der ,.N. 
Kolt Crt" 

— Monteur (terstond), voor eleetrisc.be verlichting Adres 
aan de heeren De Vries .V r-tevens, te Leiden. 

— Teekenaar, in hoofdzaak voor ij/erconstruclie. aan een 
groote maatschappij te Amsterdam. BrUven, met volledige inlich
tingen, onder lett. G M '.146, aan het ,.N. v. d. D." 

— Bouwkundig O pz ic h t e r-Te eken aar, practisch tim
merman zijnde en goed Kttuneudo detailleeren. Zij, aie acboolbouw 
kennen, genieten voorkeur. Brieven, met opgave van referentiën 
eu verlangd salaris, onder No. 22022, aan het Bureau van het 
Advertentieblad te 's Grave ihage. 

— Bouwkundige (bekwaam), als jonderbaas te Middelburg. 
Mrieven. onder lett. A, aan den heer V B. den Boer, boekhan
delaar le Middelburg. 

— O pz i c h t er-T ee k e naar, zelfstandig kunnende werkou, 
voor zes maanden, om direct in dieiiBt te treden llrieven aan 
den heer K. de Grootb, gemeente-architect te Winschoten. 

— Teckenaar, in hoofdzaak vuor tjzerconglructie. Brieven, 
onder lett. G M 946, aan het .,N. v d. b." 

— Onderwijzer in bet rechtlijnig en vakteekenen, aan de 
Ambachtsschool te Veendam. Salaris / 800. 

— Machinis t , aan bet stoomgemaal van het waterschap 
llolland-Sticbt eu Voorburg ie I.oenen (l'trecht). Salaris / 5"J 
'sjaars, benevens vrije woning. Verzoekschriften, op ze^el, vóór 
lb Februari aan den beer mr. E. van lleusekom. te Loenen aan 
de Vecht. 

— (: i v i e 1-I tl g e ti i e it r, voor den dienst van weg en werken 
bij de Maat-eh. tot lvxploitat.e van Staatsspoorwegeu. Kricen 
aan bovengenoemden dienst, Administratiegebouw I, te t'trecht 

— i > pz i ch t er-Tee ke n aar, bekend met waterpassen eu 
aanleg van gasfabrieken. Brieven, ouder lett. M P i'05 aan het 
„N. v. d. D." 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

I N F O R M A T I E - B U R E A U V A N D E X Bo D V A N T E C H K C I 

TOLSTEEoSINGEL 46, UTRECHT 

Bouwk. Opz.-teek., 21 — 45 j , / 6 0 — / f 20 'smaands. 
5 „ Opz-Ui tv . , 26— 4 i j , / 70—/ ; o 's maands. 
9 „ Teckenaar, 21—30 j . , / 60—/ 100 's maands. 
5 VVaterb. Opz.-Teek., 2 0 - 4 1 j . , / 50— 100 's maands. 
3 Werktuigk. Teek. 22—29 J-> / 7 0 — / 8 0 'smaands. 
1 „ Ingenie r (Constructeur). 
1 Opzichter in W^veii j of Sdn . e r i j . 

T H . V A N HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Insl. London. S a n i t a r y > C n p r i n « e r , A M S T E R D A M . 

Hoofdkantoor en Magazijnen DE RUITER KA DE 150—161. Filiaal en Showroom U ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van S11 A X l i S & €0., te B a r r h e a d . 
S P E C I A L I T E I T \0<Hf I>E LEVERING VAN C O M P L E T E B A D - C L O S E T S en URINOIR-inrichtingen. Central' 

Verwarming, Ventilatie, Warm en Kondwaier verzorging. 'lrinniph Iteiirdrangen, Kampioen Ventilators onder garantie. 

Tor drukkerij der Naamlooze V8nnootir.hap „Het Vaderland". 

39ste J A A R G A N G . X A T E R D A G 20 Februari 19C4. N o . 8. 

S C SC S C S^ \ c 

P M E R K E R j 

Hedaoteur JP. H. SCHELTJEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Burean „ D E O P M E R K E R 

VAN DIEMENSTRAAT 20."), 's Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland / 

te voldoen : 
a. bij vooruitbetaling voor 1 5 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
I October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

V o o r België • 
V o o r de overige landen der I'ost-

Unie , met inbegrip van X e d e r l -
Indie. en Zuid-Afr ika - 7.50. 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , bij vooruit
betaling . per postwissel of in postzegels 
met plant / 0.25. 

Idem, idem, zonder plaat . . . • . • . - 0.15. 

6.50. 

Advertent iën van 1 tot en met 5 regels . - I . — . 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franc 1 aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertent iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags vootmiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Het Vader/and", Parkstraat 's Gravenhage. 

NOG EENS DE KAROLINGISCHE KAPEL TE NIJMEGEN. 

K r is geen beter middel, 0111 een verschil van 
ïneening te doen voortbestaan, desnoods grooter te 
maken, dan polemiek. Wel verre van de strijdende 
partijen tol elkander te brengen, strekt zij meestal 
slechts lot verwijdering, terwijl gewoonlijk de vraag
punten, waarover de strijd gevoerd wordt, er geen 
centimeter dichter bij de oplossing door gebracht 
worden. 

Vooral waar de strijd de bouwkunst betreft beeft 
men dit, sedert hare jongere ontwikkel ing hier ie 
lande allerwegen kunnen opmerken, en wel 111 oen 
zeer bijzondere mate, in zake de oppositie hier te lande 
gevoerd tegen het regeeringsbeleid 111 zaken van 
houwkunst, een oppositie, die wij nu eens aannemen, 
ie zi jn begonnen in de dagen van Rose. 

De toenmaals, met de welversneden pen van een 
Alberdingk Tl i i j in gewapend, tegen de regeering in 
bet strijdperk tredenden partij heeft, na een aan
vankelijk échec, sedert de overwinning behaald en 
zich langen t i jd weten te handhaven. 

l ie t zou echter onjuist zijn te wil len beweren, dat de 
polemiek, die zij indertijd gevoerd heeft, veel tot dit 
succes heeft bijgedragen. Z i j is a l t i jd een gevaarlijk 
wapen geweest, waarmede men zich in de hitte van 
den strijd zoo licht zelf een schram kan toebrengen , 
en van de minste onhandigheid door de eene partij 
begaan wordt natuurlijk door de wederpartij dadeli jk 
gebruik gemaakt. 

Een zeer gewonen, en uit het temperamenl der 
voorvechters in den regel gemakkelijk verklaarbaar, 
verschijnsel is verder in tie polemiek de wisseling van 
hatelijkheden, waarbij vaak een groote mate van 
scherpzinnigheid wordt ten toon gespreid. 

Werd die scherpzinnigheid gericht op het vraag
stuk zelf, waarover de polemiek gevoerd wordt, dan 
zou zij zeker betere vruchten kunnen voort brengen, 
maar de toepassing dezer methode zou niet zoo ver 
makelijk zijn voor de lezers van het blad, waarin de 
polemiek gevoerd wordt 

Wij willen gaarne bekennen dal „De Opmerker", 
die reeds zoo menige quaestie op bouwkiuistgebied 
medebeleefd heeft zich meermalen 111 den strijd heelt 
gemengd, meermalen zelf het initiatief heeft geno
men, waar dit plicht geacht kon worden en daarbij 
zijn kolommen voor polemiek heeft opengesteld. 

In de lalere jaren zal men echter hebben kunnen 
opmerken, dat wij onzen lezers slechts karig het genot 
hebben doen smaken van dergelijk onvruchtbaar 
twistgeschrijf en dit is geschied voornamelijk tenge
volge van de overwegingen die hier voorafgaan. 

Dat liet geenszins verflauwde belangstelling 111 de 
belangrijke vraagstukken is. die zich steeds talrijker 
en steeds 111 meer gecomplicerden vorm voordoen, 
zullen wij wel niet behoeven te zeggen. 

Maar mei de tijden veranderen ook de inzichten ' n 
die zaken, dit kan men duideli jk waarnemen, ook in 
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jongere organen dan het onze, zonder dat daaruit nog 
de conclusie getrokken mag worden, dat de redact iën 
windwij/erpolitiek toepassen. 

Wanneer wij nu notitie nemen van een artikel n 
het weekblad „Architectura" van 13 Februari j.1., is het 
niet om een polemiek te openen 111 den/elfden geest 
als die waarmede de heer Berden de lezers van ge
noemd blad tracht te divertceren. 

Wij willen ons alleen wat den zakelijken inhoud 
van het artikel betreft eenige opmerkingen veroor
loven. 

De heer B. kan zich blijkbaar niet verecnigen met 
de beginselen die 111 acht genomen zuilen worden bij 
de herstellingen aan de Karolingische Kapel te N i j 
megen, waartoe onlangs besloten werd en waarom-
trent wij in ons nummer van 6 Februari j.1. een en 
ander mededeelden. 

Zeer verklaarbaar is clit bij den Rijks-rest orator, 
die zich geen herstelling kan voorstellen, die nu 
eens geen restauratie is. 

De heer B. vindt hier echter aanleiding het volgende 
in het midden te brengen : 

„De herstelling van de Karolingische Kapel is een 
buitengewoon moeilijke, daar zelfs hel wetenschap
pelijk begrip der kunstontwikkeling uit het ti jdvak 
van Karei den Groote nog alles behalve helder is. In de 
hedendaagsehe kunstliteratuur overheerseht nog al
gemeen de meening als zouden de Karolingische 
bouwwerken-. Dom te Aken, Kapel te Nijmegen, enz. 
ontworpen zijn naar het voorbeeld der St. Vi ta le te 
Ravenna, terwijl zij inderdaad met deze niet ken
merkends genieën hebben ; wel het achthoekige 
grondplan van de koepelzaal en het dak boven den 
koepel, twee punten van overeenkomst, welke geen 
bijzondere waarde hebben, daar n o k verschillende 
andere koepelgebouwen dezelve vertonnen. Daaren
tegen zijn op alle andere punten van vergelijking, 
waaraan wel waarde moet worden gehecht, de Karo
lingische kerken en de St. Vitale pust van elkander 
afwijkend : z o o is bij d< 
kig zonder pendentiefs ; 
de geboorte van den koepel 
derij 16 v lakkig enz. ; en bij de laatste: a. de koepel 
hall kogelvormig met pendentiefs; b. de liohttoetre-
ding i 11 den koepel zelf ; e. de ringvormige gaanderij 
S-v l akk ig enz. O o k het systeem der hoofdverhoudin
gen is afwijkend ; bij de Karolingsehe lxuivvwerken 
is zoodanig stelsel voor het bepalen der afmetingen 
van gebouw en onderdooien gevolgd, dat de Dom 
te Aken nagenoeg zuiver evenredig de dubbele grootte 
in afmetingen vrtoont van die der koepel te Nijme
gen ; bij de St. Vi ta le is een geheel ander systeem 
toegepast, zooals reeds blijken kon uil een vergelij
king van de breedte met de hoogte van de koepelzaal. 
Verder is het bouwmateriaal en ook het metselver-
band der koepels verschillend." 

eerste: a. de koepel veelvlak-
b. de hchttoetreding o n-d e r 

e. de ringvormige gaan 

„Ook is naar aanleiding van de restauratie te A k e n , 
door wetenschappelijke studie en onderzoekingen aan 
Duitsche kunstkenners gebleken, dat het vóórtype dei-
Karolingische bouwwerken verkeerdelijk te Ravenna 
gezocht is geworden." 

„Overvloedige redenen 0111 aan te nemen, dat de 
herstelling van oen Karol ingisch bouwwerk uit een 
kunsthistorisch oogpunt bezien, nog vrij wel gelijk 
staat met een operatie in het duister, en dat daarbij 
groote flaters te begaan zijn ; en wanneer men een
maal aan het breken is voor vraagstukken kan komen 
te staan waar nog niemand den juisten weg 
op weet." 

Moei l i jk is de herstelling van een oud bouwwerk 
al t i jd en dat die van een Karol ingisch bouwwerk nog 
buitengewone moeilijkheden oplevert, daarvan zat 
zeker de architect, die niet de hier besproken herstel
l ing belast is, wel 111 de eerste plaats overtuigd zijn, 
terwijl hem ook wel bekend zal zijn, wat hier gezegd 
wordt aangaande het verband tussehen de St. Vi ta le 
te Ravenna die uit de eerste helft der zesde eeuw 
dateert en de Karolingische kapellen. 

Welke mooning de hoor Weve ten dezen opzichte 
is toegedaan weten wij niet precies, maar wat dit 
vraagstuk met de herstelling hier, die geenszins een 
fantastische reconstructie beoogt, te maken hooft is> 
ons evenmin duidelijk. 

De prijzenswaardige voorzichtigheid door den heer 
W. in deze zaak aan den dag gelegd, is o. i . een waar
borg, dat hij zich ten volle bewust is van de moeilijk
heden aan het hem opgedragen werk eigen. 

Dat de hoor B. het noodig geacht hoeft nog eens op 
die moeilijkheden te wijzen versterkt ons 111 de 
meening, dat het gemeentebestuur van Nijmegen een 
verstandig besluit heeft genomen. 

Met is hier de bedoeling een monument uit een nog 
vrij duister kunsttijdperk als document te. behouden 
en niet, om de kapel 111 een toestand te brengen, zoo
danig, dat de bezoekers zich in een Karolingisch bouw
werk zullen wanen. Die waan kan men zich in het 
Rijks Museum gratis verschaffen en wil men die ver
sterken door een hofstoet, dan kan het koor van de 
opera Lohengrin daarbij wellicht goede, diensten be
wijzen. 

Wat wij daaraan echter hebben voor de geschiede
nis onzer bouwkunst blijve liefst maar in het midden 
gelaten en wat de heer B. aan het slot van zijn be
toog, in verband niet cie restauratie der kerk te Briel le , 
beweert namelijk ; dat bij een Gothisch gebouw geen 
vraagstuk kan voorkomen, waarop niet talrijke 
analoge voorbeelden het antwoord geven, is minst ge
nomen voor onze Nederlandsche Gothiek oen zeer ge
waagde stelling, alleen verklaarbaar uit de pen van 
iemand, voor wien Vio l l e t le Duo's Dictionnaire de 
1'Architecture Francaise het orakel is, dat ccn ant
woord o(> alle vragen geeft. 

N A A R S P A N J K . 
(Met een plaat.) 

Hel Hoofdbestuur der Maatschappij tot Bev. der 
Bouwkunst doet 111 het laatstverschenen nummer van 
het Bouwkundig Weekblad de vroeger toegezegde 
nadere mededeelingen aangaande het van (> tot 13 
Aji r i l a. s. te Madr id te houden V i d e Internationaal 
Congres van Architecten. 

O p 1 Januari j.1. hadden zich nog slechts een zestal 
deelnemers uit ons land aangemeld. 

De kosten van het lidmaatschap van het Congres 
die slechts frs. 25. bedragen zouden zeker voor 
niemand ccn beletsel zijn, te minder daar zij ruim

schoots vergoed worden door de vele voordeden en 
faciliteiten, waarvan de Congresleden, als zoodanig, 
kunnen profiteeren. 

Het taalbezwaar en de onbekendheid niet het l and 
en volk kan ook geen ernstig beletsel geacht worden, 
ten minste niet voor hen die in hoofdzaak gaan. om 
het Congres en de daaraan verbonden excursies. Daar-
toch zal men verkecren onder collega's uit al le be
schaafde landen en zich, ook zonder Spaansch te 
kennen, liest kunnen redden. 

Het groote bezwaar voor de meesten zal echter wel 

M O S K K K V A N C O R D O V A . 
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het kostenpunt geweest zijn en wel voornamelijk het 
ontbreken van gegevens, om een begrooting voor een 
uitstapje naar liet Pyreneesrb schiereiland te maken. 

Die gegevens worden thans in het Bouwkundig 
Weekblad verstrekt. Het Hoofdbestuur van de Maat
schappij lieeft nu een tweeledig reisplan opgemaakt. 

A , uitsluitend voor hen die alleen het Con
gres wenschen te bezoeken en terstond na af looi) 
daarvan wenschen terug te koeren. Z i j die dit plan 
volgen kunnen op 3 A p r i l des morgens X u. 2cS m. van 
Amsterdam vertrekkende den 5den d.a.v. des namid
dags 2 u. 50 m. te Madr id arriveeren. 

Daarna den I4(len A p r i l te middernacht uit M a d r i d 
vertrekkende is uien 16 A p r i l des avonds ten (> u. 
10 111. te Amsterdam terug. 

A a n het Congres verbonden zijn excursies naar 
Toledo. A l e a l a e n Guadalajara op 8 en 12 A p r i l . 

De reiskosten eerste klasse been en terug van A m 
sterdam zullen / 162,50 bedragen. 

De verblijfkosten kan men zelf berekenen, al naar 
rle eischen, die men stelt. Maakt men van hotel
coupons gebruik, .dan kost kamer, ontbijt, lunch en 
diner bij elkander per dag ƒ 0 , 5 0 it ƒ 7,- . Extratjes 
zijn hierin natuurlijk niet inbegrepen, ü p de been- en 
terugreis brengt men telkens oen nacht in den slaap
wagen door. 

„Eenmaa l zoo ver van huis, zegt bet Iloofdbestuur, 
zou het jammer zijn, 0111 niet nog wat moer te gaan 
zien." 

Daarom is nog een tweede reisplan ontworpen. 
B, voor 3 tot 14 A p r i l bli jft alles hetzelfde; daar

na wordt de ti jd van 14 A p r i l tot 1 Mei besteed aan 
een rondreis, waarbij achtereen vol gens worden be
zocht Cordova, Sevil la, (iranada, nog eens Madr id , 
Saragossa en Barcelona. 

Den 3den Mei des avonds 6 u. lo 111. kan men dan 
te Amsterdam terugkeeren. 

De kosten voor deze reis van Amsterdam heen en 
terug zullen ongeveer ƒ 3 2 5 , — bedragen. Verbli jf
kosten, als boven aangegeven te berekenen, komen 
hier nog bij. 

Het Hoofdbestuur der Maatschappij beeft zeker 
velen door de inlichtingen, waaraan wij bet boven
staande ontleenen, aan zich verplicht en stelt zich 
bovendien beschikbaar 0111 alle gewenschte inl icht in
gen te verstrekken aan ieder die zich aan bet bureau 
der Maatschappij, Marnixstraat 4 0 2 te Amsterdam, 
als l i d van bet Congres opgeeft. 

Het valt niet te ontkennen, dat het re-splan zooals 
het in korte trekken in het B. W. geschetst is er aan
trekkelijk uitziet. 

Spanje wordt meer door onze schilders, dan door 
onze bouwmeesters bezocht. V a n den r i jkdom van 
dit land a;ui bouwwerken uit vroeger tijden, heeft 
men hier te lande slechts oen vaag begrip. 

Een reisje van drie of vier weken daarheen moge 
door sommigen terecht onvoldoende worden geacht 
om land en volk uit eigen aanschouwing te loeren 
kennen, om oen indruk te krijgen van de kunst van 
dat land is het voldoende. De ontwer|>ers van het 
reisplan hebben zich wijselijk beiierkt tot eenige voor
name centra en b.v. twee volle dagen bestemd voor 
liet bezoek aan het Albambra en de Generalifc te 
Granada. 

De Moorsehe monumenten vormen nog steeds een 
der grootste aantrekkelijkheden van Spanje en zijn 
meer bekend dan de voortbrengselen van eigenlijk 
Spaansche kunst. 

Wie toch heeft nooit van het. Alhainbra geboord of 
er nooit afbeeldingen van gezien ? Wie ook kent niet, 

bij name althans, de beroemde moskoe van Cordova, 
dit veel oudere monument, eertijds het heiligdom van 
de hoofdstad van het gel i jknamig kalifaat, bestemd 
de moskeeën van Jeruzalem, Bagdad en Damascus in 
omvang en schoonheid te overtreffen. 

In 7 8 0 begonnen, herhaaldelijk vergroot, tegen bel 
einde der 1 0 d e eeuw voltooid en, na de inname der 
stad in de 1 5 d e eeuw, door de Christenen tot kerk 
veranderd, jammerlijk . verminkt en eigenlijk voor
goed bedorven, maakt toch, o o k thans nog, deze enor
me zuilenhal een onvergetelijken indruk en geeft zij 
een denklieold van den Ixiuwstijl van het merkwaardig 
ras, dat eeuwenlang in Spanje heerschappij voerde. 

Men s;ellc zich slechts voor een rechthoekige ruimte 
van [32 M . breedte en l 18 M, diepte, d o o r zuilen
rijen in negentien traveeën verdeeld. Ongeveer acht
honderd v i j f t ig zuilen, grcotendeels aan Romeinsche 
en oud ('ristelijko monumenten ontleend en dus veel
vuldig verschillend in verhouding, vorm en kleur, 
schragen de dubbele arcaden, die aan het interieur zijn 
eigenaardig karakter verleonen. 

De plaat, bij dit nummer gevoegd, geeft daar eemgs
zins oen denkbeeld van. Z i j is ontleend aan de dezer 
dagen verschenen zevende aflevering van het reeds 
vroeger door ons besproken werk van Henri Evers, 
„De Architectuur 111 hare Hoofdtijdperken", en ons 
welwillend door tien uitgever I. B. Wolters te Gro
ningen afgestaan. 

Deze aflevering is juist op tijd verschenen, 0111 de 
eventtieele deelnemers aan de reis in de gelegenheid 
te stellen, vooraf hun gel teugen aangaande de bouw 
kunst der Mooren nog eens op te frisschen. 

E n de thuisblijvers kunnen zich uit den onderhou
denden tekst en de vele fraaie afbeeldingen, waarvan 
onze plaat als oen specimen kan gelden, toch een 
voorstelling vormen van de heerlijkheden in Spanje 
en elders voor den beoefenaar der bouwkunst te ge
nieten, al zijn dan ook betrekkelijk weinigen i . i de 
gelegenheid, al dat schoons met eigen oogen te aan
schouwen. 

WAALVORM EN MONUMENTALITEIT. 
In een artikel in het weekblad „De Bouwwereld" 

heeft onlangs de beer L . M. Moolenaar, Adj . -Direc 
teur der Gemeentewerken te Groningen, denkbeelden 
uiteengezet, waarvan hij zelf niet verwacht, dat zij 
onverdeelde instemming zullen vinden, een vervvach 
ting.die dan ook reeds bevestigd werd in een naschrift, 
door de redactie van „De Nederlandsche Klei - indus 
trie" aan het in dat blad overgenomen artikel loege 
voegd. 

Het zijn voornamelijk de Nederlandsche steenfa 
brikanten, die het 111 het stuk moeten ontgelden. Hun 
wordt verweten, dat zi j de architecten, evenals Faust 
zijn leerlingen, „berauf, herab, unci quer ttnd kruin, 
bei der Xase herumführen" ; de architecten laten zich 
dit welgevallen en daarom mist onze bouwkunst 
„monumental i te i t" . 

Ofschoon de schrijver niet te kennen geeft, wat 
door hem onder dezen fraai klinkenden naam ver
staan wordt, kan men zich dit wel zoowat voorstellen. 

Duister bleef ons echter het verband tussehen deze 
monumentaliteit en bet. formaat onzer Waalsteen. 

W i j willen ons thans ook met verder verdiepen in 
beschouwingen dienaangaande en evenmin ligt het 
op onzen weg, het voor onze steonindnstrie op te 
nemen, vooral waar wij in het vakblad onzer steen-
fabrikanten een artikeltje vonden, waarin o. i . duide 
li jk het ongegronde bli jkt van de beschuldigingen, 
door den heer M . aan die heeren ten laste gelegd. 
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De heer Joseph Van de L o o schreef namelijk het 
volgende: 

Het is waar, hel opstel van den heer L . M . Moole-
naar raakt ook onze steenindustrie en als curiositeit 
is het wel waard, dat het eene plaats kroeg i n ons 
vakblad, maar van ccnig belang is het voor ons, fa
brikanten, niet. Het brengt ons geen siap verder en 
maakt ons niets wijzer. Wat wil de heer Moolenaar 
dan dat wij doen zullen? W i j kunnen toch geen 
andere afmetingen opdringen' Reeds sedert jaren 
maken wij bezande gevel-, en ook verblendsteenen in 
groot Duitsch formaat, doch onze architecten gebrui
ken die steenen niet ; ze eischen waal formaat en naar 
nog grootere steenen heeft ons nog nooit iemand ge
vraagd. Waartoe dienen dan al die groote woorden 
als : sleurgang, dwingelandij, schraapzucht enz. enz.? 

Het is wel jammer, dat een man als de heer Moole
naar in zijne gevangenis zit opgesloten,* jammer voor 
de architectuur, maar ook jammer voor hem zeiven. 
In zijne afzondering bleef hem onbekend, wal er op 
het gebied der steenindustrie in de laatste vijftien 
jaren in ons land werd gedaan. 

H a d hij dat geweten, dan zoude hij niet van sleur
gang hebben gesproken. De Nederlandsche waalsteen 
staat bij geen enkel buitenlandsch fabrikaat meer ten 
achter. Onze verblend-, sier- en profiel steenen con-
eurreeren met groot succes, ook in het buitenland en de 
gewone metselsteen wordt in geen land met zooveel 
zorg gemaakt en gebakken en zoo deugdelijk ter markt 
gebracht als in ons land. Dit weet of waardeert de 
heer Moolenaar echter niet, en cle toon, waarop hij 
over onze steenindustrie en onze fabrikanten spreekt, 
is zoo minachtend, dat ik wel /oude willen vragen, in 
welken achterhoek van ons land hij zijne kennis van 
de steenfabrikatie heeft opgedaan. 

A l s men in eene gevangenis zit, komt men niet alles 
te weten. Zoo is het den heer Moolenaar ook onbekend 
gebleven, dat wij aan den heer Berlage al de steenen 
voor de nieuwe Beurs verkochten in grooter formaat, 
doch dat die verkoop afsprong, omdat van hooger 
hand het gebruik van waalvorm werd geëischt. Meent 
de beer Moolenaar, dat de Beurs niet monumentaal is, 
dan mag hij dus noch den waalstcenfabrikant, noch 
den ovenbaas, noch den kleiboer daarvan cle schuld 
geven. 

Aan het: Centraalstation en het Rijks-Museum is 
waalvorm 111 Duitsch formaat (zooals de heer Moole
naar heel juist zegt) gebruikt. Wi j kunnen dus ook, 
wat deze gebouwen betreft, onze handen in onschuld 
wasschen. 

Ik heb gemeend hierop even le moeten wijzen, want 
ik zoude het verschrikkelijk onaangenaam vinden, als 
de meening ingang vond, dat ons land, alléén door 
de schuld der steenbakkers en ovenbazen, geen monu
mentale gebouwen krijgt. 

A l s de heer Moolenaar wil pleiten voor een grooter 
formaat onzer melselstcenen, dan staat hem dat na
tuurlijk vrij, en hij mag daarbij overdrijven, zooveel 
als hij wi l , doch wij ontzeggen hem het recht, om ons, 
fabrikanten, te beschuldigen van zaken, waaraan wij 
part noch deel hebben. 

J O S E P H V A N D E L O O . 

D i e. r e n, Februari K > 14. 

V O O R W A A R D E N van benoembaarheid tot 
Opzichter bij den Dienst van Weg en 
Werken. 

'Jen gerieve van diegenen onzer lezers, welke voor
nemens mochten zijn aan eene in dit nummer geplaat-

(*) De heer M. schreef in het stuk, dat zijn maatschappelijke posi
tie hem als tusschen de muien van een gevangenis gekluisterd houdt) 

ste oproeping van dc Maatschappij tot Exploi ta t ie 
van Staatsspoorwegen gevolg te geven, werden door 
ons aangevraagd de in bedoelde oproeping genoem
de „Voorwaaiden" . Wi j twijfelen niet, of ook niet 
direct gegadigden zullen daarin belang stellen. 

* * * 
Art. 1. De opzichters bij den Dienst van Weg en 

Werken worden benoemd uit de aspirant opzichters, 
volgens de in dit Reglement omschreven voorwaar
den. 

Art . 2. Tot aspirant-opzichter kunnen worden be
noemd jongelieden, die hebben voldaan aan het exa
men voor aspirant-opzichter, omschreven in de bij die 
Reglement behoorende bijlage I. 

Ar t . 3. Tot het examen, bedoeld in art. 2 worden 
uitsluitend toegelaten jongelieden, niet jonger clan 
iS jaar en niet ouder dan 24 jaar, die een der na ge
noemde bewijzen kunnen overleggen 1 

I. het getuigschrift van voldoend afgelegd eind
examen eener Hoogere Burgerschool met 'drie-jarigen 
cursus, of het bewijs van toelating tot de vierde klasse 
eener Hoogere Burgerschool met vi j f jar igen cursus; 

II. het getuigschrift van voldoend afgelegd eind
examen eener Hoogere Burgerschool met vijf-jarigen 
cursus ; 

III. hel diploma van Bouwkundig-opzichter, inge
steld door de Maatschappij tol Bevordering der 
Bouwkunst ; 

IV. het diploma van voldoend afgelegd examen 
voor opzichter van den Waterstaat ; 

V . hel diploma van voldoend afgelegd eindexamen 
,1,111 de Kweekschool voor Machinisten te Amsterdam. 

A l l e n moeten bovendien overleggen: 
a. eene verklaring van een door de Maatschappij 

aan te wij/en geneesheer, dat de candidaat heeft een 
gezond en sterk gestel en voldoet aan cle lichamelijke 
eischen voor den opzichter gesteld ; 

b. een bewijs, dat het gezichtsvermogen van den can
didaat voldoet aan de voor den opzichter gestelde 
eischen, afgegeven door een door de Maatschappij aan 
te wi jzen deskundige ; 

e. eene opgaaf van de instellingen of personen, bij 
wie de candidaat gedurende de laatste drie jaren is 
werkzaam geweest of onderwijs heeft genoten. 

Art. 4. l ie t in art. 2 bedoeld examen kan slechts 
tweemaal worden afgelegd. 

Art. 5. A a n eandidaten, die voldoend examen heb
ben afgelegd, maar niet tot aspirant-opzichter kunnen 
aangesteld worden, wordt op hun verlangen een schrif
telijk bewijs van voldoend afgelegd examen uit
gereikt. 

Art . 6. De aanstelling tot aspirant-opzichter is van 
tijdel ijken aard en geschiedt voor den Dienst van 
den Weg of voor den Dienst van het Sein wezen, in 
verband met het verlangen van den candidaat. 

De aspirant-opzichter, die wat ijver of gedrag be
treft, niet aan de te slellen eischen voldoet, of van 
wien blijkt, dat hij voor den werkkring van opzichter 
niet den noodigen aanleg bezit, moet den dienst dei-
Maatschappij verlaten. 

De aspirant-opzichter geniet eene bezoldiging van 
ƒ 6 0 per maand. 

Art . 7. De aspirant-opzichter kan zich na een dienst
t i jd van minstens drie (3) en hoogstens vier (4) jaar 
onderwerpen aan het examen voor opzichter, omschre
ven in cle bij dit Reglement behoorende bijlage II. 

Tot het afleggen van dit examen worden uitslui
tend toegelaten de aspirant-opzichters daarvoor op 
grond der ontvangen rapporten, door den Chef van 
den Dienst van Weg- en Werken aangewezen. 
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Het examen voor opzichter kan slechts éénmaal 
worden afgelegd. 

De Directeur-Generaal behoudt zich voor. om in 
bijzondere gevallen, op voorstel van den Chef van 
den Dienst van Weg en Werken, eene uitzondering op 
het bepaalde in de eerste en de vorige zinsnede toe te 
laten. 

De diensttijd van drie jaar, bedoeld in de eerste 
zinsnede van dit artikel, van de aspirant-opzichters 
bij den Dienst van den Weg, kan op voorstel van 
den ('hef van den Dienst van Weg en Werken — 
voor de bezitters van een der in art. 3 sub III, IV en 
V genoemde diploma's door den Directeur-Generaal 
tot twee jaar worden verminderd. 

Aspirant-opzichters, die na een vierjarigen dienst
tijd als zoodanig, niet niet goeden uitslag het examen 
hebben afgelegd, bedoeld in de eerste zinsnede, moeten 
den dienst der Maatschappij verlaten. 

Art . 8. De werkzaamheden van den aspirant-opzich
ter, gedurende den in de eerste zinsnede van het vorig 
artikel genoemden diensttijd, worden geregeld dooi
den Chef van den Dienst van Weg en Werken. 

V a n dien diensttijd zal echter worden doorgebracht: 
A. H o o r d e aspirant-opzichters van den W e g : 
i . minstens zes maanden bij de II en IV afdeeling 

v an den Dienst ; 
_'. minstens twaalf maanden bij den Dienst van 

den Weg, toegevoegd aan een Opzichter van den Weg ; 
3. minstens zes maanden op het bureau van den 

Sectie-Ingenieur ; 
4. minstens zes maanden als buitengewoon Opzich-

ter ; 
B. Door de aspirant-opzichters bij het Seinwe/.en: 
1. minstens drie maanden als leerling-machinist; 
2. minstens zes maanden 111 de werkplaatsen van 

den Dienst van Weg en Werken ; 
3. minstens zes maanden als toegevoegd of waar

nemend opzichter op de lijnen. 
De aspirant-opzichters zijn verplicht zich — voor 

zooveel noodig te doen beéedigen en moeten zich 
onderwerpen aan alle voorschriften en instruction vast
gesteld voor de opzichters bij den Dienst van Weg 
en Werken. 

Ar t . y. De aspirant-opzichters, die het best voldaan 
hebben aan het examen bedoeld in de eerste zinsnede 
van art. 7, en blijkens een hernieuwd geneeskundig 
onderzoek voldoen aan de lichamelijke eischen (zie 
art. 3 litt. a en b), worden in verband met de bestaan
de behoefte aangesteld tot opzichter tweede klasse bij 
den Dienst van Weg en Werken, op eene jaarlijksche 
liezoldiging van ƒ 9 0 0 . 

De aanstelling geschiedt voor den Weg of bij het 
Seinwezen, al naar mate het onder litt. A of onder 
litt. B van bijlage II omschreven examen is afgelegd. 

Ar t . 10. A a n hen, die, hoewel voldaan hebliende aan 
het in art. 7 bedoeld examen, wegens gebrek aan plaat
sen niet in vasten dienst der Maatschappij kunnen 
worden aangesteld, zal desverlangd een getuigschrift 
van weivolbracht examen worden uitgereikt. 

H u n zal zooveel mogelijk in verband met de be 
hoef te een werkkring worden aangewezen als t i jdeli jk 
opzichter bij de uitvoering van werkn, of op het Cen-
traalbureau op eene bezoldiging van f 70 per maand. 

Ar t . 11. De i n de artt. 2 en 7 bedoelde examens wor
den afgelegd tegenover door den Directeur-Generaal 
telkenmale op voordracht van den ("hef van den 
Dienst van W e g e n Werken te benoemen Commissies. 

U t r e c h t , 23 Februari 1903. 

De Directeur-Generaal. 

B I J L A G E 1. 

P R O G R A M M A van het examen voor Aspirant-
Opzichter. 

Het examen omvat: 

1 0 . Goniometrie en Trigonometrie. Goniometrische 
verhoudingen. A f l e i d i n g van eenvoudige trigonome
trische formules. Bepal ing van het oppervlak van 
eenvoudige vlakke figuren. Gebruik van logarithmen 
bij deze berekeningen. 

20. Stereometrie. L i g g i n g en snijding van vlakken, 
twee- en drievlakkige hoeken, prisma, piramide, c i l in 
der, kegel, bol ; bepaling van "het oppervlak en den 
inhoud dezer lichamen. 

30. Beschrijvende meetkunde. L i g g g i n g snijding 
van lijnen en platte vlakken, prisma, piramide. 

40. Natuurkunde. Leer der zwaartekracht. Eenige 
kennis van de meest belangrijke verschijnselen uit cle 
leer van de warmte, het geluid, het licht en de elec
triciteit. 

50. Werktuigkunde. Beginselen. Samenstelling en 
ontbinding van krachten. Snelheid. Zwaartepunt. 
Evenwicht. I lellend vlak. 

60. Hond. rechtlijnig- en bouwkundig teekenen. 
Het teekenen van eenvoudige voorwerpen naar de 
natuur. Het calqueeren op papier en linnen. Het schet
sen en detailleeren van construction uit het bouw- of 
ïnaehinev ak, naar keuze'van den candidaat. 

70. Kennis run ecu ambacht. Het vervaardigen van 
een op te geven eenvoudig proefstuk in hout o f 
metaal, naar keuze van den candidaat ; met. dien ver
stande, dat van hen, die bij het seinwezen geplaatst 
wenschen te worden, het proefstuk in metaal zal zijn. 

B I J L A G E 11 

P R O G R A M M A van het examen voor Opzichter 
van den Weg. 

(De bouwvak keu en de dienst op den weg en bij de 
'werken.) 

Het examen omvat : 
lo. Landmeten en waterjassen. Bekendheid met de 

inrichting en behandeling van de meest gebruikelijke 
meet en waterpasinstrumenten. Algemeen begrip van 
het uitvoeren eener waterpassing. Uitzetten van rechte 
en gebogen lijnen. Opmeten en in teekening brengen 
van terreinen, gebouwen en riviervakken. 

20. Bouwstoffen. Kennis van de in bouw- en water
bouwkunde meest gebruikelijke bouwstoffen en van 
hare eigenschappen a l s : cle hier te lande gebruikelijke 
houtsoorten, natuurlijke- en kunststeen, metalen, verf-
s tol len, rijsmaterialen; keuren en lieproeven van 
bouwstoffen, beton en mortels ; samenstel l ingen be
reiding van verven ; houtbereiding. 

$o.Algemeene bouwkunde. Kennis oer hier te lande 
meest voorkomende grondsoorten. Onderzoek van den 
bodem. Kennis van de verschillende wijzen van fun-
deering en hare toepassing. Kennis van hout, steen
en ïjzerconstructiën 111 het algemeen. Droogleggen 
van terreinen. 

40. Burgerlijke bouwkunde. Metselwerken. Ui ts laan 
van kozijnen, deuren, ramen, trappen, kapspanten; 
bevestiging aan cle muurwerken. Verschillende soor
ten van vloeren, balklagen en raveelingen. Kennis van 
de gebruikelijke kapconstruct iën, daklicdekkinger., 
schoorstecnen, goten en kroonlijsten. Privaten. Kennis 
van eenvoudig sniids-, glazenmakers-, stucadoors- en 
behangerswerk. Voldoende bekendheid met den aan
leg" van gas en waterleidingen, pompen. Vereischten 
en algemeene inrichting van eenvoudige woningen en 
gebouwen. 
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5o. Spoorwegbouw. De bami en de stations. Alge
meene kennis Van den aanleg en het onderhoud van 
de aardebaan met ta luds; taludverdediging, hallast-
lied, afslui t ing v;in den spoorweg. Eenvoudige kunst
werken a ls : bruggen, duikers, buizen, kokers. Het 
verharden van wegen en pleinen ; bestratingen. P ro f i l 
der vrije ruimte. Algemeene inrichting van een sta-
tionsemplaoement; doel en inrichting der daarop ge
bruikelijke gebouwen, perrons; stootbokken, kolen-
parken, verhoogde ladingplaatsen, inrichtingen voor 
water bezorging. 

óo. Spoorwegbouw. De bovenbouw. Het leggen van 
sporen, wissels en kruisingen ; de bevestiging der 
spoorstaven. Tongbewegingen, punt- en kruisstukken 
en contrarails, hunne samenstelling en de gebruike
lijke typen. Draa i schrijven 

7 0 . Ontwerpen en rapporteeren. Het ontwerpen en 
begrooten van eenvoudige constructiën. Het maken 
van een opstel of rapport over een onderwerp den 
Dienst van Weg en Werken l>etref fende. 

8 0 . Practische bedrevenheid. Het op bet terrein sa
menstellen en leggen van een gedeelte s|x>or met wis 
selverbinding, waarvoor een ploeg wegwerkers (zon
der ploegbaas) en de materialen ter beschikking zul
len worden gesteld. 

9 0 . Wettelijke voorschriften, dienstreglementen en 
reglementaire bepalingen. 

Voldoende kennis van de Wetten, Voorschriften, 
Dienstreglementen, Reglementen, Reglementaire be
palingen, instruction en voorschriften, waarvan den 
candidaat bij of gedurende zijne indienststelling als 
aspirant-opzichter een exemplaar zal worden ter hand 
gesteld. 

Bekendheid met de Algemeene Voorschriften voor 
de uitvoering en bet onderhoud van werken onder 
beheer van het Departement van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid. 

B i p . A G K III. 

P R O G R A M M A van het examen voor Opzichter 
bij bet Sernwezen. 

( Scinwczen, telegraaf, electrotechniek, verlichting.) 
Het examen omvat s 
10. Toegepaste natuurkunde. 
a. Algemeen begrip van de leer der warmte, gassen 

en dampen. 
b. De wetten der electriciteit, de electrische stroo

men ; magnetisme; galvanische elementen. 
c. Bekendheid met de inrichting en 1 -handeling van 

de eenvoudige electrische meetinstrumenten ; brug van 
Wheatstone; differentiaal galvanometer. Onderzoek 
van storingen. 

2 0 . Bouwstoffen. Kennis van de eigenschappen, bet 
keuren en beproeven der bouwstoffen, noodig bij den 
aanleg van electrische-, gas- en stoom leidingen. 

3 0 . Kennis -van werktuigen. 
a. Algemeene kennis van stoommachines en hare 

onderdeel en ; stoomketels, poni|)en. Inrichting en ge
bruik van den indieateur (zie o. a. „Schols, Gids voor 
machinisten"). 

b. Algemeen Ijegrip van de samenstelling en in
richting van dynamo's en van lelegraaf-blokinrich-
tingen, (zie o. a. „Handboek der Electriciteit door P. 
v. Capelle'"). 

c Kennis van de seinmriclitingen, beschreven door 
de zorgen der Derde Afdee l ing. 

d. Kennis van gasleidingen, regulateurs, gasmeters, 
branders. 

40. Algemeene werktuigbouwkunde. Kennis van 
metaal - en boutverbindingen en van de constructie der 

onderdeden van werktuigen. Het lezen en verklaren 
van teekeningen der inrichtingen genoemd i a sub 3. 

50. Spoorwegdienst. Kennis der mechanische- en 
electrische seinen en van de telegraafinrichtingen op 
een belangrijk den candidaat vooraf op te geven 
station. Voldoende bekendheid met de samenstelling 
van wissels en van de middelen tot beweging en slui
t ing der tongen ; kennis van de opzetinrichtingen en 
daaraan verbonden seininrichtingen der beweegbare 
bruggen. 

do. T ele graf eer en. Voldoende l>edrevenheid i n bet 
overseinen en opnemen van telegrammen. 

7 0 . Het ontwerpen en rapporteeren. Het ontwerpen 
en begrooten van eenvoudige electrische-, gas- en 
stoomleidingen en geleidingen voor het op afstand 
bedienen van wissels en seinen. Een opstel of rapport 
over een onderwerp den dienst betreffende. 

8 0 . Practische bedrevenheid. Het op bet terrein uit
zetten van sein- en telegraafinrichtingen ; bet maken 
en wijzigen van koppelingen en handelinrichtingen ; 
bet verbinden van blok-, telegraaf- en telefoontoestel
len. Voor deze verrichtingen worden de noodige ar
beiders en materialen ter beschikking gesteld. Het 
bedienen van een eenvoudige stoom- en dynamo-
machine niet schakelbord, l iet regelen van boog
lampen. 

Oo. Wettelijke voorschriften, reglementen, lokale 
voorschriften en reglementaire bepalingen. Voldoende 
kennis van de Wetten, Voorschriften, Dienstreglemen
ten, Reglementen, Reglementaire bepalingen, instruc
tion en voorschriften, waarvan den candidaat bi j- of 
gedurende zijne indienststelling als aspirant-opzich
ter een exemplaar zal worden ter hand gesteld. 

Bekendheid met de „Algemeene Voorschriften" 
„(A. V . ) voor de uitvoering en het onderhoud van 
„werken onder beheer van het Departement van W a 
terstaat, Handel en Nijverheid, en met de „Algemeene 
„Voorschriften voor de uitvoering van werken voor 
„den Rijkstelegraaf". 

VEREENIGLNGEN. 

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

Dinsdag 1(1 dezer heeft de heer Wouter ' ( 'ooi , inge
nieur bij de gemeentewerken, in de Vereeniging 
Bouwkunst en Vriendschap een voordracht gehouden 
over de Stedenten toonstelling te Dresden. 

Opmerkelijk is het, zeide spreker, dat deze tentoon
stelling, ondanks hare belangrijkheid, zooveel minder 
bezoekers uit H o l l a n d mocht trekken dan hare voor
gangster te Düsseldorf ; mocht dit eensdeels geweten 
kunnen worden aan de groot ere reis er been, ander 
deels is het zeker de naam der tentoonstelling geweest 
die velen moet hebben doen denken dat zij, als te 
veel van technischen aard zijnde, voor den leek min
der interessant geacht moest worden. Hoe dit zij, voor 
hen die haar bezocht hebben, heeft zij in ruime mate 
den daaraan besteden t i jd en moeite geloond, en is 
zij gebleken ook ruimschoots zijne belangstelling 
waard te zijn, dank zij vooral de zorgen van hen die 
haar in 't leven riepen om de bezoekers op velerlei 
wijzen, zoo door het inrichten van een gidsendienst, 
als het houden van voordrachten over de verschillen
de onderdeel en der tentoonstelling, voor te lichten. 

De groote uitbreiding die de steden in al hare on
derdoelen ondergaan en de daarmede gepaard gaande 
uitbreiding der overheidsbemoeiingen, die het onder
werp van geregelde gedachtenwisseling tussehen de 
stadsbesturen vormen, zijn de aanleiding geweest dat 
o]) den zoogenaamden „Sledendag" te Karlsruhe, tot 

bet houden der tentoonstelling besloten werd, waar
toe Dresden als plaats daarvoor werd aangewezen. 
Gelukkiger keuze dan deze stad, die niet ten onrechte 
het Florence aan de E l b e wordt genoemd, kon 
moeielijk gedaan worden. Niet alleen om de stad zelve 
met haar fraaie gebouwen, bruggen, musea, en haar 
algemeenen aanleg, maar ook om haar prachtige l i g 
ging te midden van een schilderachtige streek, die den 
tentoonstellingbezoekers eene gewenschte afwisseling 
vermocht te bieden. 

Het hoofdmoment der tentoonstelling, die eene op
pervlakte van 20.001) M 2 . besloeg, werd gevormd door 
een permanent tentoonstellingsgebouw, waarvan de 
bouwkosten twee millioen mark bedragen hadden, 0111 
welk gebouw zich een reeks van kleinere en grootere 
gebouwen groepeerde, die verschillende op zich zei f 
staande inzendingen herbergden. 

Spreker leidde zijne hoorders door de verschillende 
afdeelingen van het hoofdgebouw en de nevenge
bouwen heen, hen daarbij op het meest belangrijke 
opmerkzaam makende. 

Ontelbaar, merkte spr. op, was het aantal gipsmo
dellen van raadhuizen dat op de tentoonstelling 
werd aangetroffen. Bijna elke stad is in den laat sten 
ti jd in ' l bezit gekomen van een nieuw raadhuis, heeft 
er een in uitvoering of maakt daartoe de plannen 111 
gereedheid, en mogen ook niet allen even schoon o f 
kostbaar zijn uitgevoerd of geprojecteerd, hel wijst 
toch zeker op een vooruitgang in welvaart en op het 
feit, dat bijna overal de omvang der overheidsbe
moeiingen voor de behartiging der stadsbelangen, zich 
uitbreidt en dienovereenkomstig een ruimere zetel 
voor die overheid geëischt wordt. Met name noemde 
spreker de mooie raadhuizen van Aken en Neuren
berg, welk laatste zooals op meer plaatsen geschiedt, 
met het Stadt-theater in één bouw is te zamen ge
voegd. Even menigvuldig zijn de stads-uitbreidings 
plannen die elk naar den aard der stad, waarvoor zij 
zijn geprojecteerd, bijzondere eigenaardigheden heb
ben. De oude s tadsplans zelf zijn in hoofdzaak tot 3 
typen terug te brengen, samenhangend met de oor
zaken die tot den alleroorspronkelijksten aanleg aan
leiding gaven. A l s eerste type zou kunnen gelden de 
aanleg waarbij een bijzondere topografische toestand, 
als de aanwezigheid van een mooi bosch of van visoh-
rijk water, tot het bouwen van op zich zelf staande 
huizen of huizengroe]>en voerde, waardoor oen zeer 
onregelmatige kern ontstond, die zich later op even 
willekeurige wijze vergrootte. Het tweede, zeer vee'; 
voorkomend type is herkenbaar aan het vierkante 
marktplein, waaraan het raadhuis staat en waar langs 
de hoofdstraten van den stadsaanleg gaan ; eigen
aardig is daarbij dat deze straten immer zoo zijn aan
gelegd, dat het marktplein een volkomen gesloten 
stadsbeeld geeft, waardoor het die eigenaardige be
koorlijkheid, aan oude. marktpleinen eigen, heeft ver
kregen en door de eeuwen heen heeft behouden. 

Tussehen dit marktplein en de stadswallen ligt dan 
meestal een complex van meer of minder nauwe stra
ten. Freiberg en Thorgau zijn zeer sprekende voorbeel
den van dezen aanleg. Het derde type, dat zeer ruime 
rechte, eentonige straten vertoont, dankt zijn ont
staan meestal aan oen of andere vorstelijke gr i l , zoo
als b.v. Cassel. Wat het karakter der uitbreidingsplan
nen aangaat, is veelal een streven op te nierken om 
bepaalde gedeelten van de stad voor bepaalde doel
einden te bestemmen, zoodat veelal een luxe-wijk, 
een arbeiderswijk, een fabriekswijk enz. worden aan
getroffen. Bi j alle zijn min of meer geslaagde pogin
gen aangewend om bij het scheppen van ruimere ver
keerswegen in de oude gedeelten der stad de bestaan

de merkwaardige gebouwen te sparen en in den 
nieuwen toestand aan te passen. T o c h moest ondanks 
dit streven veel dat in hooge mate tot het schilder
achtig aspect van een oude stad bijdroeg, aan de ver
keerswegen opgeofferd worden, en daar di t meestal 
met groote kosten gepaard gaat, zijn het niet alleen 
de esthetici die over vandalisme, maar ook de belas
ting-betalers die over liet aanspreken van hun beurs 
dikwij ls klaagliederen'aanheffen. Dat bij de uitbrei
d ing der steden, de aanleg der straten, de rioleermg, 
het verkeerswezen, de reiniging, watervoorziening en 
verlichting factoren van groote beteekenis zijn, spreekt 
van zelf en aan al deze onderdeden was dan ook op 
de tentoonstelling een ruime plaats aangewezen. 
Spreker gaf van een en ander een overzicht, waaruit 
wederom bleek op welke afdoende en onbekrompen 
wijze in al deze behoeften werd voorzien, en welke 
zorgen aan de algemeene „Gesundhei t spf lege" werden 
gewijd. 

Een zeer belangrijk onderdeel der tentoonstelling 
was dat, hetwelk op het schoolwezen betrekking had. 
Ook op dit gebied scheen een naijver tussehen de 
steden te bestaan om elkander in de schoonheid en 
doelmatigheid der schoolgebouwen te overtreffen en 
zeker is liet dal wal er in d i topzicht in Duitschland 
gedaan wordt alles ten onzent verre achter zich laat. 

Na nog een en ander te hebben meaegedeeld om
trent de verschillende brandweerorganisaties, de ver
koophallen, abattoirs en ziekeninriehtingen, bij welke 
laatste hij 111 't bijzonder de verplaatsbare barakken 
ter vervanging van de zeer kostbare ziekenhuizen be
sprak, stond spreker nog uitvoerig stil bij het pav i l 
joen der „Volkskrankhei ten" , waar op zeer aanschou
welijke wijze het ontstaan, het verloop en de genezing 
der infectieziekten werd gedemonstreerd en waar met 
tut voer.ge tabellen en statistieken, de meerdere o f 
mindere verspreiding der verschillende ziekten werd 
aangetoond. 

Ondoenlijk, zeide spreker, was het aan a 1 les wat 
verder ter tentoonstelling aanwezig was en dat slechts 
in een meer verwilderd verband met stedenbouw 
stond, een woord te wijden. H i j besloot zijne welspre
kende en met warmte voorgedragen rede met de 
vraag: wat heeft ons de tentoonstelling geloord, en 
welke herinnering zal zij bij hare bezoekers achter
laten? en kwam tot de slotsom dat zij hoeft gegeven 
een weldadig aandoend beeld, van wat d<x>r het meii-
schelijk streven in hel belang van de nieiischheid, ter 
vermeerdering van haar welzijn en welvaart is en 
wordt gewrocht, in tegenstelling met haar Oüsse ldor -
fer zuster die haar hoogste triomfen vierde in de 
expositie der meest volmaakte vernielingswerktuigen. 

Een zeer groote collectie lichtbeelden helderde het 
ges| >r< ikene • 1] >. 

GEMENGDE BERICHTEN. 

B U I T E N L A N D . 
— Blijkens door de Regeering ontvangen mededceling zal te 

Miinclien in 1905 onder liet beschermheerschap van Z. K. II. 
Trina Leopold van Beieren, regent van bet Koninkrijk, door de 
Munchener kunstgenootschappen de „Kiinstlergenossenschaft" en 
de „Sezession" gemeenschappelijk een kunsttentoonstelling ge
houden worden. (Stct.) 

— Het „Louvre"-Museum te l'arijs is dezer dagen r o r 90.000 
l'r. eigenaar geworden van deu oudsten opschriftsteen ter wereld, 
welke ongeveer 800O jaren oud moet zjjn, afkomstig uit de dagen 
van Koning Dje, een der vorsten van de eerste Egyptische dy
nastie. 

liet liataviaasch genootschap van kunsten eu wetenschap
pen heeft een door de heeren B Kersjes, ingenieur le klasse bij 
den waterstaat, en 0. den Hamer, inspecteur van het inlandsc.b 
onderwijs, bewerkte bouwkundige beschrijving van den .Mendoot-
empel, zooals die was vóór de restauratie, uitgegeven. 



B I N N E N L A N D . 
'S-GRAVENIIAGE . De hij Kon. bed. benoemde commissie tot bet 

houden van een vergelijkend onderzoek van eandidaten. dingende 
naar het getuigschrift van voldoend afgelegd examen van op
zichter van den Rijkswaterstaat, is samengesteld uit de heeren 
R. O van Manen, inspecteur-generaal van den Rijkswaterstaat, 
te 's-Gravenhage, tevens voorzitter; J W. Welcker, hoofdingenieur-
directeur van den If jjkswaterstaat. te 's Gravenhsge; N. A. M . ' 
van den Thoorn, hoofdingenieur vnn den Rijkswaterstaat, te 
Dordrecht; M . Ualand, ingenieur van den Rijkswaterstaat, te 
Zutpben; D. E. C. Knuttel. Rijks-bouwmeester in het 2e district, 
te 's-Gravenhage; A . Eabberton, hoolJ eener openbare school 
te 's-Gravenhage; J. 1'. Wijtenhorst. ingenieur van den Rijks
waterstaat, te 's-Hertogenboach. tevens secretaris 

HAARLEM . In de rotonde en aangrenzende blauwe zaal van hot 
.Museum van Kunstnijverheid alhier, is thans een tentoonstelling 
van .lapanscbe kunst geopend. De rotonde is geheel gevuld met 
kakemono's, hout en ivoorsuijwerkon. lakwerken, porselein, aarde
werk en verdsre producten der Ja panache kunstnijverheid, uit 
de verzumoling van de lirma Kleijkamp, te Rotterdam. In de 
blauwe zaal werd bijeengebracht eon keurige verzameling stoot-
platen, lakwerken enz, tentoongesteld door eenige lielhebbers 
van Japansche kunst De verzameling zal te bezichtigen zijn van 
14 februari tot 7 Maart. 

— Aan de groote kunsttentoonstelling te Dresden, staande 
onder het beschermheerschap van Koning Goorg en onder hot 
eere praesidium van Z. K H. Prins Johann Georg van Saksen, die 
van 1 Mei tot einde October gehouden zal worden, is een ten
toonstelling van retrospectieve kunst verbonden, terwijl tevens 
een bijzondere tentoonstelling van het verbond van historische 
kunst 'm hetzelfde tentoonetellingspileis plaats heeft. Door be
middeling van den gedelegeerde voor Nederland, den directeur 
van het Museum van Kunstnijverheid alhier, werden verschillende 
Nederlandsche kunstenaars op het gebied der kunstambachten 
uitgenoodigd aan deze tentoonstelling deel te nemen en is thans 
reeds een kleine, doch uitgezochte verzameling betrekking heb
bende op de artistieke metaalbewerking en keramiek bijeenge
bracht. De kunst-industrieele voorwerpen van Ncdorlandscheu 
oorsprong, die voor deze tentoonstelling bestemd zijn, zullen 
collectief uit AniBterdam, uiterlijk 25 Maart, worden verzonden. 

LEEI . W A M I I K N . Men schrijft uit Veenwouden aan de ..Leeuw. Ct ": 
De bekende Schierstins alhier — gesticht in de 13de eeuw door 
de monniken van het Klaaskampster klooster — verkeert tegen
woordig in botiwvalligen toestand. Verschillende deskundigen zijn 
na onderzoek tot de conclusie gekomen, dat de toren voor be 
woning niet meer geschikt is en dat men te kiezen heeft tusschen 
eene vrij kostbare restauratie en afbreking. Naar we vernemen, 
hebben de eigenaars geen plan tot herstelling over te gaau en 
zoo zal wellicht spoedig de laatste der 1'riesche stinsen vallen 
onder dc hand des Bloopers. Of zou door tusschenkomst dit 
tragisch einde te voorkomen zijn r 

SCHIEDAM. Bij Burg. en Weth. is ingekomen het ontwerp voor 
eene uitbreiding van het bebouwde gedeelte der gemeente op
gemaakt door den heer II Paul, met eeu daarbij behooreud 
rapport en eene lijst van eigenaars van de verschillende gronden. 
Dit ontwerp zal eerlang bij den Oemeenteraad in behandeling 
komen. 

WINSCHOTEN. B. en \V. hebben voorgesteld aan den directeur 
der gemeentereiniging, S. Visser, eervol ontslag te verleenen en 
een levenslang pensioen van / 3 per week uit de gemeentekus 
toe te staan. 

PERSONALIA. 

VACANTE BETREKKINGEN. 

— Bjj den waterstaat en 'slands burgerlijke openbare werken 
in Nederl.-lüdiü zijn: 

benoemd tot opzichters le kl. bij het Ombilin-kolenveld A. 
V. Borst en K. A . A l'rban ; 

g e p l a a t s t te haudoeng en belast met het toezicht op de 
uitbreidingswerken der werkplaatsen, de onderopzichter 3e kl. bij 
de Staatsspoorwegen J . Cn. Stuten; 

overgeplaatst van Toeren naar Probolinggo. de opzichter 
2e kl. bij den waterstaat C I'. J. Hamel; van Malang naar Toereu, 
de opzichter 3e kl. bj den waterstaat J. D. van Wijk; van Idjoe 
naar Scrpong, de onderopzichter Ho kl. by dc staatsspoorwegen 
der westerlijnen P. Th. Emmerling; 

aangewezen als standplaats Poerwakarta, de opzichter 3e 
kl. bij de staatsspoorwegen op Java II. J . A. E. Oudholl'; 

werkzaam gesteld in de irrigatie-afdeeling Magelarjg, de 
opzichter le kl. bij den waterstaat O. R . I'. van heeuweu. 

— Tot leeraren in het lijnteekenen en de tiroiectieleer aan de 
Burgeravondschool te Schiedam zyn benoemd de heeren G. W. 
ten Darn en Ih. de Jongh van Arkel, leeraren aan de H. B. S. 
aldaar. Het voorstel van Burg. en Weth., om 2 leeraren te be
noemen elk voor de hellt der lesuren, is daarmede aangenomen. 

— Bouwkundig Opzichter . Brieven met vollege opgaven 
(copiel, ouder lett. H M !)83, aan het „N v. d, D " (1) 

— Bouwkundige (Chef de Bureau), bij het gemeentelijk bouw
en woningtoezicht te Amsterdam. (Zie advert in dit No.) (1) 

— C i v i e l - of Bouwkundig Ingenieur voor den bouw 
van een tweede gasfabtiek te 'B Gravenhage. Salaris f 3000 a 
r~8500 Brieven, vóór 1 Maart, a.n den directeur der gaslnbriek, 
Loosduinscheweg, alhier. (1) 

— Persoon, bekend met het maken van detailteekeningen. 
Brieven aan het meubelfabriek „Onder den St. Maarten", te 
Haarlem. (') 

— Teokenaar. bekend met de verwariningetechniek, bij de 
lirma Geveke & Co, te Amsterdam. Brieven, onder lett. D E «10, 
aan het „N v d D." (1) 

— Bouwkundig Opzichter, bij de gemeentewerken to 
Wormervecr. (Zie advert in dit No ) (1) 

— Teekenaar (terstond), voor ornament, perspectief en 
ni|uarel, tegen hoog salaris, bij een architect te 's Gravenhage. 
Brieven, onder No *7, aan de hoeren Blankwaardt en Schoon
hoven, Boekhandelaren alhier. (I) 

— Opzichter by het bureau van gemeentewerken to Gronin
gen. (Zie advert, in dit No.) (1) 

— Opzichter-Teekenaar bij de gemeentewerken te Roer
mond, tegen 1 April. Salaris '75 per maand. Brieven, vóór 28 
Februari, aan Burg. en Weth. (•) 

— Chef-Machinist . Brieven, onder lett. V 1169, aan bet 
Bureau „Vraag en Aanbod", te Deventer. (') 

— Opzichter , voor werken in eigen beheer, in dc Rijks
werkinrichtingen te Veenhuizeu. (Zie advert, in No. 6 ) (8) 

Bouwkundig Teekenaar (terstond). Salaris naar be
kwaamheid. Brieven, onder No. 54, aan de heeren II. B. Breder 
& Zoon, Boekhandelaren te Arnhem. (2) 

Bouwkundig Opzichter te Kinderdijk. Brieven, onder 
lett O, aan de firma J. P. Bladergroen, Nieuwe Haven 153. te 
Rotterdam. (2) 

— Persoon, geheel op de hoogte van werken in gewapend 
beton. Brieven, onder No 22090, aan het Bureau van het Alge
meen Nederl. Advertentieblad te 's (iravenhage. (2) 

— Teekenaar of Volontair , bij een architect. (Zie advert, 
in dit No.) (2) 

— Dertien Agenten bjj de Rjjksverzekeringbank. (Zie Bin
nenland No 7.) (2) 

— Twee A s p i ran t-0 pzic I t ers van den weg en twee 
bjj het seinwezeu bij de Maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen. (Zie advert, in dit No.) (2; 

— Bouwkundig Teekenaar (aankomend). Salaris / 30 per 
maand. Brieven, onder lett. IJ U 807, aan het „N. v d. D " (t) 

Teekenaar (aankomend), aan de Gorcumsche machine
fabriek van do heeren De Vries Robbé & Co., aldaar. (2) 

T e e k e n a a r - C o n s t r u c t e u r , aan eene machinefabriek 
in het Noorden des lands. Brieven aan den heer R. Borger, inge
nieur te Groningen. (2) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

(Dienstaanbiedingen in beknopten vorm worden, ten gerieve van 
heeren geabonneeraen, tweemaal per ;aar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belas', zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

— Bekwaam Bouwkundige als hoofdopzichter-teekenaar 
werkzaam biedt zich aan, wegens het niet doorgaan van een be
langrijk bouwwerk, voor tijdelijk of voor vast. Brieven, onder 
lett BB, uan het Burciiu van dit Blad. (I; 

iNbORMATlE-BuKEAU VA.V DEN B o I ) VAN TECHN Cl 
T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T 

25 Bouwk. Opz.-teek., 21—45 j . , / 6 0 — / 120 'smaands. 
6 „ Opz.-Uitv., 26—45 j i ?75~t 0 0 'smaands. 
8 „ Teekenaar, 21—30 j . , / 6 0 — ƒ 9 0 'smaands. 
5 Watert». Opz.-Teek., 21—41 j . , / 6 b — . 100 'smaands. 
2 Werktuigkundige Teekena rs. 
1 „ Ingenieur (Constructeur). 
1 Machineteekenaar. 
1 Opzichter in W^ve. ij of S :innerij. 

Ter drukkerij der Vennootschap „Het Vaderland". 

3c/ l e J A A R G A N G 
z ' A T E R D A G 27 Februari 1904. N o . 9. 

P M E R K E R 

üedacteur h>. H. S C H E L T E M A . 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E O P M E R K E R " , 

VAN DIEMENSTRAAT 205, 's Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland / 5. — . 

te voldoen : 
a. bij vooruitbetaling voor 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

" 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
1 October van het abonnementsjaar 
.vordt beschikt. 

Voor België - 6.50. 

Voor de overige landen der Post-
Unie , met inbegrip van Neder l -
Indië en Xuid-Afr ika - 7.50. 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , bij vooruit
betaling . per postwissel of in postzegels 
met plaat . , 

Idem, idem, zonder plaat 
/ 0 . 2 5 . 
- 0 . 1 5 . 

1 ' 

5 \ 

Advertent iën van I tot en met 5 regels . - I.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 

Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 
van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 
franc 3 aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeten oin zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags vooimiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
:'•:>• expnsse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij vau „Het Vaderland", Parkstraat 's Gravenhage. 

N u 

AAN DE ANDERE ZIJDE DHR 1'VliENEEN 
iok voor de Nederlandsche architecten de 

.egenheid openslaat, o m Ier gelegenheid van het 
gres te M a d r i d Spanje le bezoeken, is het zeker 
interessant met een paar 

s 
con-

wel 
uittreksels int het dagboek 

an een landgenoot, die eenige jaren geleden op het 
Iberisch schiereiland vertoefde, kennis te maken. Om 
•inaneieele redenen ging hij niet over land, dod i 
met een ertsboot van Rotterdam naar Bilbao. De rei-
iger, was zeer tevreden over de wijze waarop hij aan 
• l o n l behandeld werd. A l s do golf van Biseaye niin-
fer onstuimig geweest was, zoodat de zeeziekte zich 
iet had vertoond, zou de reis werkelijk een genot ge-
eest zijn. 

* * 
Bilbao maakt een zeer eigenaardigen indruk. De 

r-tad is volstrekt niet Spaanseh, regelmatig gebouwd 
1 goed geplaveid. Gebouwen met kunstwaarde ziet 

nen niet. \ 'iep bruggen liggen over de rivier de Ner-
vion, die door Bi lbao stroomt. Stoombooten lossen 
en laden, goederentreinen voeren erts aan. A a n den 
'inkeroever der rivier staan groote ijzersmelterijen. 
Veel ijzererts wordt ook uitgevoerd. Des avonds wor-
len de kaden elcotriseh verlicht en den geheelen dag 
eerscht hier groote drukte. 

De rein van Bilbao over Miranda .naar Burgos gaf 
nij geen Imogen dunk van de Spaansche spoorwegen. 

De wagens zi jn klein en vuil , de locomotieven worden 
slecht onderhouden. De trein gaat steeds een sukkel

gang. De stations hebben ge-en restauraties. Met 
moeite kreeg ik ergens een kop koffie, maar het was 
zoo slecht, dat ik de helft liet staan. Toen werd die 
weggenomen, en weer in de koffiepot gegoten! 

Burgos ligt aniphitheatersgewijs tegen een berg
helling, aan de Zuidzijde waarvan zich een heuvelige 
vlakte uitstrekt. Het voornaamste gebouw der stad 
is de Kathedraal, een groote kruiskerk welker Weste
lijke gevel eenigszins aan dien van den Dom te 
Keulen doet denken, daar de twee torens van ope\i-
gewerkte spitsen voorzien zijn Boven het kruis dei-
kerk verheft zich een achtkante toren 111 de rijke vor
men der latere Gothiek, welke reeds met Renaissance -
motieven vermengd zijn ; ook de kapel aan de Oost
zijde van het koor is in dien trant gebouwd. Het 
schijn, dat aanvankelijk het voornemen bestaan heeft 
om den kruisbeuk van steile daken, zooals die in de 
middeleeuwen incest gemaakt werden, te voorzien. De 
toppen, met daarvoor gemaakte arcades zijn wel aan
wezig, doch steken boven, het vlakke dak op zonder
linge wijze uit. Het Zuidel i jk portaal heeft een vroeg 
Gothiseli karakter. Daar cle kerk op 0011 helling 
staal, moet men veertig treden klimmen 0111 dit |)or 
taal te bereiken. 

Van binnen maakt de kerk een grootschen indruk 
Vooral de kruising der beuken is van een ongeloofe-
1 ijken rijkdom. De vier ronde zware zuilen, waarop 
de toren rust, doen aan die van de St. Bavokerk te 



Haarlem denken. De bogen der zijbeuken komen uil 
de schachten zonder kapitcclen te voorschijn. Tegen 
de schachten zijn nissen mei heiligenbeelden aan
gebracht. Zondert men deze rijke middenpartij ml , 
dan kan men zeggen dat de kerk overigens een streng 
karakter loont, overeenkomende met dat der Fransche 
kathedralen der 13c eeuw. 

Een der stadspoorten, die van Santa Maria, ver
toont een schilderachtige 
Rena issance. 

\ermengiiig v ; i n (), .thick en 

Over V a l l a d o l i d ben ik naar Segovia gegaan, waar 
ik tegen den avond aankwam. De straten der stad 
gaan omhoog en omlaag, d ikwij ls met steile hell in
gen. Op het hoogste punt staal de kathedraal, een 
rijk werk der latere Gothiek. A l s basiliek met kruis 
beuk gebouwd heelt zij een koepel boven het krm's, 
die den invloed der Renaissance vertoont. De hooge 
toren aan de Zuidwestzijde is, wat zijn onderste deel 
betreft, in den flamboyantstijl opgetrokken, terwijl 
de bekroning door een Renaissance-koepeltje .ge
vormd wordt. De daken hebben een bijzonder flauwe 
helling, waardoor men aan Italië herinnerd wordt. De 
kooraanleg, niel trans en kapellen, doel aan Fran
sche voorbeelden denken. De rijkdom van het inte
rieur is overweldigend. 

Is deze kathedraal in de 15e eeuw ontstaan, ook 
Romaansche kerken zijn te Segovia aanwezig; de 
aanleg, basiliek met kruisbeuk, door vlakke daken 
gedekt (11 een toren aan de westzijde wijst op Zu id -
Fransche invloeden. De toren van San Lorenzo heel; 
een laag pannendak, oie van San M i l l a n verkreeg een 
Renaissance -spits. Aan de Oostzijde der stad, op een 
hoogte bevindt zich het Alcazar, dat niet, zooals men 
uit den naam zou i pmaken, een Moorsch bouwwerk 
is, doch zich voordoet als een middeleeuwse!] kasteel, 
van tal van torens voorzien, liet gebouw dient thans 
als kazerne. De hoofdpoort met den zich daarboven 
verlieffenden toren, de kleine vensters en sobere ver
siering, heeft nog vrij wel haar oorspronkelijk karak
ter bewaard. 

Evenals Florence heeft ook Segovia vele gebouwen, 
die der kasteden dan paleizen mogen heeten. Zi j 
zijn meest tamelijk vervallen. De ('asa. de los Pioos 
is voorz'en van een gevel, welks steenen als diamant-
koppen bewerkt zijn, terwijl een kolossale boog over 
den hoofdingang is geslagen. Andere huizen ver
tonnen nog overblijfselen van niiddeleeuwsche 
kasteeltorens. 

Zeer merkwaardig is de Rorneinsche waterleiding, 
die nog al t i jd gebruikt wordt. Z i j verbindt twee 
heuvelruggen. Twee rijen van hogen dragen de 
goot, waardoor het water stroomt. De bogen hebben 
een uiterst massief karakter; de '.and des tijds heeft 
alleen de lijstwerken kunnen beschadigen. l iet is de 
vraag of onze hedendaagsche ingenieurswerken 
lang /ui len duren als dit Rorneinsche. 

Z( ») 

Madr id is een groote, ruim aangelegde stad, die 
er uitziet als alle moderne steden. Ik nam mijn in
trek in het Peninsular Hotel, dat, door zijn l igging 
bij de Puerta del Sol gemakkelijk terug te vinden is! 

Madr id stelde mij ie leur. De Manzanares is een 
troebele, in het geheel niet schilderachtige rivier. De 
bouwwerken dagteekenen meest uit de 1,Se eeuw. A a n 
kerken is geen gebrek, maar bijzonder merkwaardig 
vond ik geen enkele. Ge lukk ig heeft Madr id 111 zijn 
Prado museum kunstwerken van den eersten rang. 
A a n een beoorckvling der Spaansche schilders waag 
ik mij echter niet. 

V 

Toledo maakte een groolen indruk op mij. Een 
oude, vervallen stad. De stilte werd slechts verbro
ken door het luiden van klokken en de hoornsigna
len in de kazernes. 

De gevel van de kathedraal te Toledo is ccn com
binatie van allerlei stijlen. De drie portalen, die ge
restaureerd zijn, brengen die der Fransche kathedra
len in de herinnering. Maar boven deze beginnen 
open galerijen in lóe eeuwschen Renaissancestijl. 
V o o r den gevel, die tussehen de zware steunbeeren 
welke de portalen scheiden achteruitspringt, is in de 
18e eeuw een voorbouw gemaakt, niet een klassiek 
fronton, door obelisken bekroond, daarboven. De 
Noordelijke toren, van onderen vierkant, 111 een acht
kante lantaarn mei spits eindigend, is Laat-Gothisch. 
De Zuideli jke is onvoltooid gebleven en wordt door 
een 17e eeuwsehe koepel gedekt. 

De kerk is grootsch van aanleg, met vi jf beuken, 
en kruisbeuk. Om den koortrans schijnen door den 
ontwerper kleine kapellen bedoeld le zijn. Later w e 
den de tegenwoordige gebouwd, die bij het systeem 
niet best passen. 

Het is jammer, dat de oorspronkelijke plannen (Lr 
13e eeuw niet gevolgd zijn, die bedoelden, de vensters 
van den middenbeuk veel grooter te maken. Want het 
interieur mist 1111 rijzigheid. Het koor is met drie 
traveeën van het schip vergroot en er van afgeschei
den door een Laat-Gothiseh oxaal. Dit is het werk 
van Anequin de Egas, een Vlaming , die Janneken van 
den Eyeken heette. Hijzonder fraai zijn de koorban
ken, die door Felipe de Vigamv, "en Bourgondisch 
meester, werden gemaakt, die als medewerker Alonzo 
Berrugueti heeft gehad. De Bourgondische school, 
als wier stichter ( lans Sluiter uil Vlaanderen kan-
gelden, heeft hier werk geleverd, dat met de schilder
kunst van dien tijd op één lijn kan worden gesteld. 
In de 150 en liet begin der K>e eeuw schijnen de Ne
derlandsche kunstenaars van veel invloed te zijn. 

Het Alcazar, eens hel pa leis der Moorsche K o n i n 
gen, is door Enrique de Egas, den zoon van Anequin, 
gebouwd. Nu vertoont het zich als ••en Renaissance-
gebouw, met veel Gotlhsche motieven, dat door zijn 
hoektorens en vierkante binnenplaats aan een ver-
sterkingswerk doet denken. Dit paleis van Karei V 
is nu een kazerne. Van het terras voor hel gebouw 
heeft men een prachtig uitzicht. 

O p een hoogte aan de laag, dicht bij de brug San 
Mari ino, ligt het klooster San Juan de los Reyes, dus
genaamd omdat Ferdinand en Isabella het deden op
richten Ier herinnering aan de verovering van Granada, 
km Was, een Vlaainsch meester, dien de Spanjaarden 

in 1477 het (mlwerp dat 
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Juan (iuas noemen, maakte in 1477 het 
den Laat Gotlhsclien stijl in al zijn Zuid-Nederland-
schen rijkdom vertoont. Behalve de kerk te Bron is <T 
misschien nergens een werk zoo weelderig van flam
boyante vormen als deze. Dat de voltooiing pas in de 
Kie eeuw moet plaats gevonden hebben bewijzen de 
Renaissance-détai ls , die hier en daar voorkomen. 

Langs den steden oever van de Taag loopt een 
onregelmatige weg, die naar de Alcantarabrug leidt. 
Deze brug heeft, aan de stadzijde, nog haar middel -
eeuwsehe verdedigingswerken behouden, terwijl aan 
den anderen kant een Renaissance-portiek gebouwd is. 

Hel hospitaal Santa Crux, vroeger het stacb-
vondelingenhuis, nu een kazerne, bezit een portaal -n 

rijkste Renaissance vormen, dat aan de Noord-(l< 
Italiaansche werken der 16e eeuw doet denken. Eigene 
aardig zijn de beide kolommen naast hel tympan, die 
zich naar het beloop van den boog krommen. Het bin
nenplein van dil gebouw, met zijn fijne zuiltjes en 
sierlijke bogen zou in Italië niel misplaatst zijn. 

Is Toledo stil , hel lijkt nog levendig bij A l c a l a 
de Henares. De straten zijn nauw, slecht geplaveid ; 
de huizen heben geen vensters, doch krijgen hun licht 
van binnenplaatsen. Dit is ongetwijfeld nog een 
herinnering aan de Mooren. 

Op een pleintje staan de beide gebouwen, die archi
tectonisch merkwaardig zijn, bij elkaar. Het eene is 
de Universiteit, het andere het paleis van den b's-
schop. Dat de twee gebouwen tijdens de Regecring van 
Karei V gesticht zijn blijkt uit de wapens, de Bour
gondische kruizen en het devies „Plus otiltre". 

De gevel der Universiteit is blijkbaar het werk van 
iemand, die van de Noord-Italiaansche kunst slechts 
een vaag begrip had, doch in zi jn hart nog de Gothi-
scbe t radi t iën heiligde. Zoo is de voornaamste ver
dieping met buitengewoon lange Jonische muurzui
len versierd, wier postamenten als steunbeeren uit den 
gevel komen. De hoekmotieven der bovenste verdie 
ping, hoewel quasi in Renaissance-geest gedetailleerd, 
zijn nog volkomen Gothisch gevoeld. Slechts weinige 
en kleine vensters zijn in den gevel gemaakt. Door 
ongemeen rijke omlijstingen is getracht er meer be

teekenis aan te geven. 
Het bisschoppelijk paleis bezit een patio of binnen 

plein naar Italiaansche manier, welks galerijen door 
zolderingen van hout worden gedekt. De zuilen zijn 
van de Composiet-orde. De oovenste dragen geen 
in •gen, doch een architraaf met medaillons, die door 
sleutelstukken gesteund worden. De hoofdtrap prijkt 
niel keurig beeldhouwwerk. Het merkwaardigste in 
het paleis is de Moorsche zaal. Wie geen gelegenheid 
heeft 0111 naar Granada te gaan, kan hier reeds een 
vrij goed denkbeeld van de Moorsche kunst krijgen. 
Wel doen de Gothiscbe motieven zien, dat de Mooren 
die hier bouwden, reeds door de Christenen overwon
nen waren, en is de open kap al mede geen Moorsch 
motief. l>e rijke polychromie, die nogal gerestaureerd 
-.iujnt, geeft echter aan hel 
l lostersch karakter. 

geheel een icpaa I 

O p Paschen zou te Madr id het eerste stierengevecht 
•\an hel seizoen plaats hebben. Ik zorgde aanwezig te 
zijn. Na den 1'aaschdiensl in de Calatrava-kerk le 
'.lebben bijgewoond en de pantoffelparade in de Cal le 
Alcale te hebben medegemaakt, huurde ik 's middags 
een Victor ia , niet een keurig gcklecden cochero op 
den bok. De man begreep van zelf, dat ik naar „los 
Toros" wilde, want .dies ging er heen, in mooie of 
• vhjke rijtuigen, te paard, te voet, in vrachtwagens 

met muilezels er voor. De. dames hadden de kleurrijk
ste voorjaarsjaponnen aan. 

Het publiek vulde hel strijdperk. Een kapel deed 
weinig welluidende muziek hooren. Pas toen hoorn
signalen bet sein tot den aanvang gaven, gingen de 
menschen uit het strijdperk om hun plaatsen in ie 
nemen. E r werden dien dag zes stieren gedood en 
dies liep zonder ongevallen af. Het is een angstig 
gezicht, vooral wanneer de kleine stier op een der 
picadores. die met lansen gewapend te paard zijn ge
zeten, aanrent en het paard de horens in het l i j f stoot, 
zoodal het met zijn berijder neerstort. De banderil-
leros leiden dan de aandacht van het woedende dier 

i , terwijl de picador doodkalm opstaat, en het ziel
togende paard door muilezels wordt weggesleept. 

De matador treedt eerst op, als de banderilleros zes 
ijzers met weerhaken in de schouders van den stier 
hebben weten vast te maken. Telkens wanneer bet ge-
'ukt een der ijzers, die met linten versierd zijn, het 
woedende dier i n het vleesch te drukken, roepen de 
toeschouwers „Ole". A l s de matador, Lagerti jo of 
ïuerrita of wie het wezen moge, den stier zijn degen u 

den nek heeft gestoolen, worden de menschen razend. 
Z i j brullen „Ole, ole", gooien hoeden .sigaren en geld 
in het strijdperk, tot de matador, buigende en g l im
lachende, zich terugtrekt. 

Voor menschen met zwakke zenuwen is zulk een 
stierengevecht niet dienstig. Ofschoon mijn zenuwen 
wel wat verdragen kunnen, ben ik na het dooden van 
den eersten stier heengegaan. 

* * 
* 

Het is een hecle reis naar het Escorial , en eigen
lijk loont deze tocht de moeite niet. A a n den voet 
van een gebergte gelegen maakt het gebouw, met zijn 
lange gevels, zware hoekpaviljocnen, koepels en 
torens den indruk van een versterkt klooster Van 
buiten is het hoogst eenvoudig en ook van binnen is 
bet eer de grootschheid van den aanleg dan de rijk
dom der details, die den bezoeker treft. 

Al leen de kern van het bouwwerk kan men bezich
tigen. Daar bevindt zich de kerk, door twee torens 
geflankeerd en met een streng Dorisch portiek ver
sierd, waarop de beelden van zes Oud 1 estamentische 
koningsfiguren geplaatst zijn. Het interieur is Pal la 
diaansch, met den koepel boven het kruis en de reus
achtige pilasterorde. De grootschheid gaat met een 
zekere ki lheid gepaard. De grafkelders van Kare i V 
en Phi l ips II geven de bronzen beelden van deze vor
sten met hunne naasle verwanten in knielende hou
d ing te zien. 

De vertrekken, door Phil ips II bewoond zijn alleen 
om de geschiedkundige herinneringen, die zij opwek
ken merkwaardig. Zuidel i jk van de kerk is een groote 
binnenplaats, wier gevels met een Jonische en Dori 
sche orde versierd zijn. Middenin staal een Dorisch 
koepelpaviljoen met vier waterbekkens er om heen. 
De kloostercellen zijn reeds lang verlaten. Een brand 
heeft verscheidene gedeelten geteisterd. De talrijke 
binnenplaatsen zijn ledig, over het geheel ligt een 
waas van naargeestige somberheid, die wel in over
eenstemming is met het kartikter van den stichter. 

* 
Men is van Madr id naar Cordova een 

onderweg, en dat no f e 

eheelen dag 
wel met een sneltrein. Ook Cor

dova is een stad zonder vertier. De nationale kleeder
dracht wordt er niet meer gezien. De mantilla is ver
vangen door de laatste mode van Parijs. 

De merkwaardigheid van Cordova is de voormalige 
moskee, die tegenwoordig als kathedraal dient. De 
l igging op een heuvel, die door de Guadalquivir be-
spoelcf wordt, doet het gebouw goed uitkomen. Toch 
valt de moskee, van buiten gezien, tegen; zd t s toen 
zij nog ia welstand was, moet dit het geval geweest 
zijn. Eetst als men in den voorhof komt, die door 
galerijen omgeven wordt, ziel men de Moorsche archi
tectuur. Daar het gebouw veel ouder is, dan die re 
Granada, heeft het' een betrekkelijk streng karakter. 
De stijl van Cordova verhoudt zich tot dien van Gra
nada als het Romaansch tot de 1 se eeuwsehe gothiek. 

De moskee zelf vertoont zich niet meer 111 haar oor-
spronkelijken statu. De negentien beuken van negen
tien traveeën ieder, die door de talrijke zuilen aan 
het geheel iets van een boseh gaven, moesten ten decle 
wijken voor een [6e eeuwsehe kerk. Toch is van de 
zuilen en de daarop geplaatste dubbele bogen veel m 
wezen gebleven. De zuilen zijn blijkbaar van verschil
lende antieke bouwwerken afkomstig, want de kapi
tcclen bezitten geen Moorsch karakter. Eigenaardig 
is het, dat de basementen ontbreken' ; de bogen be-

* De /.uilen zijn namelijk grootendeels ontleend aan Rorneinsche en 
oml-< 'hristeUjke bouwwerken, en len einde de kapitcclen op ééne hoogte 
te krijgen, zijn de schachten meer of minder cliep in den vloer verzonken. 
(Zie Ilcnri Kvers ,.I>e Architectuur in hare Hoofdtijdperken".) 
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staan uit afwisselend roode en witte blokken. Een 
bijzonder rijk voortbrengsel der latere Moorsche kunst 
is de kapel van V i l l a Viciosa. 

* 
Sevi l la is een aanzienlijke stad, en de Spanjaar

den, op liet punt van steden niet verwend, zeggen : 

Quien no ha vislo Sevilla 
X o ha visto maravilla, 

zoodat, wie te Sevil la komt, zich op het zien van een 
wonder mag voorbereiden. 

Lieten de hotels in de andere Spaansehe steden, 
M a d r i d uitgezonderd, veel te wenschen over, het 
Hotel Madrid , waar ik te Sevil la mijn intrek nam, 
Ireantvvoordde beter aan de moderne eischen. Het bin
nenplein, met zijn vischvijver, palmen en tropische 
gewassen, door galerijen omringd, was een alleraar
digst verblijf. 

Sevil la bezit allerlei bouwwerken van groote be
teekenis, die uit de meest verschillende tijden afkom
stig zijn. 

De kathedraal is gebouwd ter plaatse, waar eens de 
moskee stond. Dc hooge /ware toren aan de Noord
oostzijde, die, naar het beeld, dat als windwijzer dient, 
la Gira lda pleegt genoemd te worden, is cle voor
malige minaret. Deze toren bestaat uit gebakken 
steen, die uitstekend bewaard bleef ; de bovenste 
helft der muren is in allerlei dessins benietseld, met 
azulejos of Moorsche tegels. De bekroning van den 
toren is in ide eeuwsche Renaissance, en beslaat uit 
open bogen, waarin de klokken hangen. Daarboven 
is een terras, dat evenals den San Marco-toren te 
Venetië (sedert ingestort, Red.) langs een schroefvor
mig gewonden hellend vlak bereikt wordt. V a n dit 
terras geniet men een bij uitstek fraai gezicht op de 
stad. O p dit terras staat een kleinere toren, die in 
vele opzichten aan Nederlandsche scheppingen doet 
denken. 

De kathedraal i - een Laat Gothische basiliek mei 
kruisbeuk en dubbele zijbeuken. Het koor, door een 
koepel gedekt en van uitgebouwde nissen voorzien, is 
een werk der i(>e eeuwsche Renaissance, op de Noord-
Italiaansehe voorbeelden geïnspireerd. I il dienzelf
den l i jd dagteekenen ook de aanbouwsels aan de 
Zuidoostzijde, die ofschoon fraai op zich i.elf, het 
effect van het geheel benadeelen. 

Het maakt een oiigewonen indruk, dat de daken 
bijna vlak zijn. Die flauwe hell ing vond ook bij de 
afdekkingen der luchtbogen toepassing. A l de rijk-
duin, waarover de latere Golhiek de beschikking gaf, 
pinakels, roosvenster-, f leurons, traeeoringen, enz. is 
aangewend. De Vlaamsehe invloeden zijn hier duide
li jk merkbaar. 

De Renaissance-partijen zijn veel stemmiger be
handeld ; zij onderscheiden zich door goede profi
leeringen en met smaak gedetailleerde onderdeden. 
De wapens van Karei V tegen de muren der koornis
sen aangebracht, wijzen er op, dat onder de regeering" 
van dien vorst de kerk hare tegenwoordige gedaante 
kreeg. 

De Spanjaarden noemen den stijl uit dien l i jd 
„plateresco", misschien wel, omdat de ornamenten 
aan zilveren drijfwerk doet denken, of mogelijk ook, 
omdat de ontginning der zilvermijnen in Amerika het 
geld voor de/e werken verschafte. De kapittelzaal 
in den uitbouw aan de Zuidoostzijde is er een fraai 
voorbeeld van. 

Het Ayuntamiento of raadhuis is ook in dien stijl 
gebouwd. Een nationaal karakter is hier niet te vin
den ; het is de manier der Noord Italianen, zooals die 
zich te Com o en te Pa via toont, die zonder veel wijzi

ging werd overgenomen. Zoowel pilasters, friezen als 
tympans en borstweringen zijn met de fijnste arabes
ken versierd. De kunstenaars van Europa hebben 
allen m de ióe eeuw dezelfde voorbeelden gevolgd. 
Daardoor laat het zich verklaren, dat men bij het 
beschouwen van het raadhuis te Sevil la aan het koor
hek te lonkhuizen herinnerd wordt. 

Al leen het werkelijk deel van den gevel is beliakc 
geworden. De middenpartij en de vorstelijke vleugel 
•wachten nog al t i jd op de beeldhouwers. Ook liet 
attiek is onafgewerkt gebleven. Hij/onder mooi zijn 
de opengewerkte deuren, die aan onze Nederlandsche 
koorhekken doen denken. 

Het Alcazar is het belangrijkste overblijfsel var) 
Moorsche kunst, dat Sevi l la bezit. De gevel is be
trekkelijk eenvoudig; alleen de middenpartij en tie 
galerijen onder het dak zijn rijk versierd. liet orne
ment is zuiver Moorsch ; bij de opschriften werden 
evenwel geen Arabische doch Gothische letterteekens 
gebruikt. De vertrekken groepeeren zich om twee 
binnenplaatsen, waarvan de grootste „pat io cle las 
doiicellas" genoemd wordt. Eigenaardig is hier de 
vermenging van Moorsche en Renaissance vormen. 
De bogen der galerijen zijn zuiver Arabisch, de zuilen 
en colonnctten naar Italiaanschen trant op de Compo
siet-orde geïnspireerd. 

De verdieping boven de galerijen is een i(>c eeuwsch 
toevoegsel. Het schijnt, dat het gebouw under Kare i 
V gerestaureerd werd ; 111 de Azulejos der borstwe
ringen althans komen de wapens van Leon en Casci-
lië voor, terwijl boven de galerijen het wapen des 
Keizers is aangebracht. 

De kleinere binnenplaats rechts heelt haar oor
spronkelijk karakter beter bewaard. De tuinen, die 
door galerijen omgeven worden, vertoonen een eclit 
Oostersehe pracht van planten. 

Sevi l la is een havenstad, die voor schepen van niet 
te grooten diepgang bereikbaar is. De ruime pleinen, 
nauwe straten en fraaie parken geven aan de stad 
een Zuidel i jk aanzien. Ook de platte daken en hel
derwitte muren doen aan A f r i k a denken. 

A l l e vreemdelingen, die Sevi l la bezoeken gaan 
naar het museum en... de „ l a b n e a de labacos". He i 
museum is om de prachtige werken van Mur i l l o zeker 
een bezoek overwaard. Maar de tabaksfabriek? De 

l Se eeuwsche architectuur is onbeduidend, doch men 
wordt hier door zalen geleid, waar meisjes sigaretten 
zitten le maken. Dat is de aantrekkelijkheid. 

Dat hel alle schoonheden zijn zou wat veel 
gezegd wezen. Maar hel Andalusisehe ras toont 
zich hier toch zijn roep waard. Daar het 111 de zalen 
warm en benauwd is, maken de werksters het zich 
gemakkeijk. Z i j geneeren zich niet, en er is gelegen
heid tot nadere kennismaking. Vele werksters heb
ben een klein k ind bij zich, dat zij 111 de manden met 
krultabak te slapen leggen en, als het honger krijgt, 
zonder de minste beschroomdheid van het noodige 
voorzien. Zoo is ook hier ' s lands wijs 's lands eer. 

Hel aartsbisschoppelijk paleis en de vroegere zee
vaartkundige school zijn werken der latere Renais
sance. Is liet eerste uit de 17e eeuw en betrekkelijk 
streng, de middenpartij van het laatste, dat in de 
1 Se eeuw gebouwd werd heeft ongemeen rijke vor
men. Toch is de ornamentatie niet hinderlijk. A a n 
dit gebouw werd gebakken en gehouwen steen toege
past, doch op een gansch andere wijs, dan bij ons 
geschiedde. 

Granada ! Is dit nu rle stad der M oren, waar, op 
het stationsplein, de omnibussen der hotels staan, 
waar de portiers uit alle macht „Hotel Washington". 
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„Hote l Suelos", „Hote l Alameda" schreeuwen, juist 
als overal elders? 

Ik liet mij naar Alameda rijden. Het is een 
Spaansch hotel, waar ik voor 4 peseta's per dag klaar 
kwam. Maar wie niet van het .Spaansehe eten fióudt, 
moet een ander logement zoeken. 

D i k w i | l s ging ik, na het eten, aan den overkant 
in Café Suizo een sigaret rooken, en had dan gelegen 
heid, de eigenaardigheden van het volk te lecren 
kennen. Z u l k een koffiehuis heeft a l t i jd bezoekers. 
Mannen zoowel als vrouwen rooken er sigaretten, die 
zij zelf draaien. Z i j drinken wat men te Parijs „ma-
zagran" zou noemen. Wie niet in gesprek is, leest ccn 
krant of zit te schrijven ; voor twee velletjes papier, 
twee enveloppen en het gebruik van pen en inkt be-
taalt men een halve stuiver. Del schijnt dat een 
Spanjaard nooit thuis schrijft. Moet de bediende 
komen, dan klappen de bezoekers in hun handen, en 
roepen „mozo". A l uit de verte roept dc knecht: „si, si, 
serïor" en holt op den besteller toe. Het wordt zeer 
gewoon gevonden, als een bezoeker drie uur voor het
zelfde glas koffie bli jf t zitten. 

Een bijzonderheid van Granada zijn de Gitanos 
of Zigeuners. Z i j bewonen een afzonderlijke wijk en 
hebben al geen betere reputatie, clan hun stamgenooten 
elders. 

„Quien no ha vista Granada 
No, ha visto nada", 

zeggen de Spanjaarden. Aanvankel i jk kan de reizi
ger niet begrijpen, waarom Granada zoo hoog gesteld 
wordt. De huizen met hunne platte daken, allen wi l 
gepleisterd, mogen hier en daar zich tot schilderach
tige groepen vereenigen, het donkere loof van cypres-
sen en oranjeboomen moge af en toe een aangenaam 
contrast met het pleisterwerk opleveren, sommige 
kerken mogen niet onverdienstelijk van 17e eeuwsche 
architectuur zijn, maar dit alles is niet voldoende, 0111 
de geestdrift te verklaren. 

( Wordt vervolgd.) 

I IET NI El WE I {IJ KSL ANDBO l W1 MiOK V -
STATION TE GRONINGEN. 

Het nieuwe Rijkslandbouwproefstation te Gronin
gen, aan den Parallelweg tusschen het spoorwegsta
tion en het Iloornsehediep verrezen, is dezer dagen 
geopend. 

V a n buiten draagt het gebouw den stempel van 
eenvoud, bij soberheid af, en ook van binnen is een 
eenvoud betracht, die aan de doelmatigheid slechts 
ten goede kan komen. 

V a n den ingang leidt de corridor in de eerste plaats 
naar het bureau voor administratieve werkzaamheden, 
dat tevens als wachtkamer client. Onmidde l l i jk daar
aan grenst het bureau van den directeur, den heer dr. 
H. Sjolleina, dat op het gebied van huistelefonie een 
nieuwe inrichting bezit, waardoor de directeur n 
staat is, zich rechtstreeks niet S stations in het gebouw-
te verbinden en omgekeerd, terwijl deze stations ook 
onderling niet elkaar kunnen eorrespondeeren. H e l 
behoeft nauwelijks gezegd, dat het geheele gebouw 
een electrische verlichting en eene centrale verwarming 
heeft. 

A a n hel bureau van den directeur grenst diens par
ticulier laboratorium. Eigenaardig is hier de ven
tilatie, met eene mechaniek, die niet stuk kan en 
zóó, dat zelfs een zeer groote kracht de ramen van bui
ten niet kan openen. Een deur in dat laboratorium 
geeft toegang tot een bordes, 0111 reacties te doen, 
waarbij onwelriekende gassen zich ontwikkelen. In 
dit laboratorium trof ons eene inrichting, di 

den jiroefnemer in staat stelt een voorwerp rustig en 
nauwkeurig te bekijken. De zuurkasten hier en in de 
andere vertrekken staan door buizen in verbinding-
met twee exliaustors met bijbehoorende electromoto-
ren, waardoor de dampen uil de zuurkasten naar één 
schoorsteen gezogen worden. 

Een deur in het laboratorium van den directeur 
geeft toegang tot een donkere kamer, bestemd voor 
phothograpliiseh en polarisatiewerk. Hier kan ccn 
eleelrisch rood lichtje ontstoken worden, dat geen in 
vloed heeft op de gevoelige plaat. 

Van mt het laboratorium van den'directeur komen 
wij 111 hel 19 nieter lange en () meter breede centra'te 
laboratorium, waar het daglicht overvloedig binnen
treedt, terwijl de electrische verlichting hier niet boog 
lampen geschiedt, die liet licht alleen naar den zolder 
kunnen werpen. Het diffuus, door den zolder terugge
kaatst licht geeft nagenoeg geen schaduw, wat bij 
analytisch werk een groot voordeel oplevert. 

In 't midden van. dit groote laboratorium, er voor 
als 't ware, is de weegkamer, zoodat iedereen er on
middel l i jk bij is, eene omstandigheid, die hier van 
groote waarde is. Het licht is daar schitterend, wat 
noodig is, en de buizen der centrale verwarming 
loopen er zoo, dat zij, die er soms uren achtereen 

moeten zitten, geen last van de warmte noch ook 
van de kou of tocht kunnen hebben, want de ramen 
zijn vol ledig dicht gemaakt en kunnen niet geopend 
worden. 

Onze aandacht werd gevestigd op enkele toestellen 
in het groote laboratorium, o. a. opeen electrisclien 
oven, op een electrische droogst00f, op een practische 
inrichting om glaswerk van behoorlijke lengte te ber
gen, o]) de zuurkasten, die hier loodrecht op den wand 
staan, waardoor weinig plaats verloren gaat en de 
achterkant kan worden gebruikt als bergplaats, 
enz. enz. 

E r is daar verder een loket, waardoor het vuile 
goed naar de spoelkamer gaat en het schoon gemaakt 
goed van daar terugkomt. 

A a n hei groote laboratorium grenst een vertrek, dat 
nu alleen dienst doel als bewaarplaats van chemica
liën en instrumenten, maar dat waarschijnlijk al heel 
spoedig als bijlaboratoritini in gebruik zal moeten 
worden genomen, want het personeel der inrichting 
wordt gaandeweg grooter. 

Achter dit lokaal is het zoogenaamde deslruetie-
lokaal (onze Oostelijke buien noemen het meer ken
merkend Stinkhalle), bestemd voor reacties, waarbij 
schadelijke en onwelriekende gassen worden ontwik
keld. 

Vandaar komen wij 111 de reparatiekamer. Bijna 
al het benoodigde koperwerk en ijzerwerk wordt hier 
geinaaki, grootere stukken worden hier gerepareerd. 
Een smidse, een boormachine en andere werktuigen 
leggen daarvan getuigenis af. 

V a n de reparatiekamer naar het spoellokaal. E r 
valt in zoo'n inrichting ongelooflijk veel glaswerk te 
spoelen, zoodal vier inenschenhanden hier vrij gere
geld werk hebben. Daarnaast het ontvang- en ver-
zendlokaal en daarmee hebben wij de verdieping ge 
lijkvloers bekeken. 

De kelderverdieping bevat verschillende bewaar
plaatsen (van glaswerk, van monsters, die minstens 
een- maand bewaard moeten worden, van /uren, alco
holen, aethers en dergelijke stoffen, van grondsoor
ten), een lokaal uilsluitend bestemd voor onderzoek 
van suikerbieten op suikergehalte (met donkere ka
mer voor den polarimeter), een lokaal (dal zeer koel 
kan worden gehouden) voor melkoiiderzoek en voorts 
de kachels der centrale verwarming en twee exhaustors 
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met bijbehoorende elektromotoren, die de schadelijke 
damixm uit de zuurkasten zuigen. 

Op de verdieping boven bevindt zich de woning-
van den amanuensis, een laboratorium, dat thans voor 
botercontróle-stat ion en onderzoekingen van den 
zuivel-consulent is ingericht en eindelijk ccn lokaal 
bestemd voor het bewaren van eene verzameling van 
voorwerpen betref lende, den landbouw, voor vergade
ringen en voor het verrichten van landbouw botani-
sclie (mderzoekingen. 

Tot zoover de beschrijving van het gebouw. 
ilet gebouw is ingericht naar het ontwei-]) van den 

Rijkshouvvkundige den heer V a n Lokhorst en de aan-
wijzigingen van den heer Sjollema zelf. Voor 
en aan de Oostzijde van het gebouw is een terrein van 
in 't geheel - ;

4 hectare, bestemd voor het aanleggen 
van proefvelden. 

Buiten den directeur, zijn aan de inrichting verbon
den : -l assistenten, i tijdelijke assistent, i landbouw
kundige, t scheikundige, > ambtenaren voor de ana
lyses, ï amanuensis, i schrijver, i bediende en 2 
spi >elers. 

1)1". T l ' N N E L W E R K E N A A N H E T C E N T R A A L 
S T A T I O N T E L T R E C I I L 

Deze werken hebben in den laatsten tijd tot veel 
l)espreking aanleiding gegeven ; en in 't algemeen 
wilde men de schuld van de trage werkwijze van 
heden in verband brengen met onvoorziene moeilijk 
heden, voornamelijk bestaande in het vinden van een 
veenlaag, waardoor vrees voor een verzakking ont
stond en het ontdekken van een put niet riool. Ja, 
men stelde het zelfs voor, alsof de werkzaamheden ge
heel gestaakt zouden worden (n.b. nadat reeds 
f 30.000 it ƒ 40.000 onkosten gemaakt zijn). 

Zoowel bet een als het ander is onjuist. Dat er zich 
een veenlaag onder het Centraal station bevond, was 
natuurlijk reeds bekend, vóór niet den arbeid werd 
aangevangen. Dai er verzakkingen k o n d e n plaats 
hebben was eveneens bekend, doch men meende die 
door een goede bewerking van den grond te voorko
men. De l igging van het riool stond reeds op een der 
situatieteekeningen aangegeven; zoodat van 011-
v o o r z i e ne moeilijkheden geen sprake kan zijn. 

De quaeslie is thans hoe men in de fundeering zal 
voorzien. Zu lks maakt een punt van het grootste ge
wicht uit, waarover tussehen Regecring, Directie en 
Ingenieurs beraadslagingen gevoerd worden. A l s ge
volg hiervan kan men met elen eigenlijken arbeid 
niet zoo snel voortgaan, daar men in dubio staat of 
men het geheel op palen zal fundeeren, dan wel 
of men zich van zinkputten zal bedienen. Wanneer 
hieromtrent een besluit genomen is, zal men spoedig 
den arbeid weder niet kracht hervatten. 

V E R E E N I G INT. E N . 

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

. \ i' 1) E E U N O 's G R A V E N H A G E . 

Vergadering van /o Februari 190./. 

De leden van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst, afdeeling 'sGravenhage, werden V r i j 
dagavond vergast op een zeer belangwekkende voor
dracht van Dr. P. J. II. Cuypers, architect der R i jks 
museuingebouwen. De nestor op het gebied van archi
tectuur gaf aan zijn uitgewerkte technische en histo
rische mededeelingen omtrent de Servaaskerk te 

Maastricht de bescheiden qualificatte van „eenvoudig 
praatje" voor vakgenooten. 

De vergadering was zeer druk bezocht. 
Dr. Cuypers, die reeds vroeger met hetzelfde onder

werp optrad in Architecture te Amsterdam, ving zijn 
voordracht over de restauratie van de hoofdparochiale 
kerk van den II. Scrvatius aan, met eene vooropstel
l ing van vele geschiedkundige bijzonderheden, welke 
gestaafd werden door technische gegevens en waaruit 
zijns inziens niet anders valt af te leiden dan dat de 
Servaaskerk reeds baar oorsprong vindt in den door 
Monulphus en Condulfus in de zesde eeuw gestichten 
tempel. 

Met groote aandacht gevolgd, g ing spreker achter
eenvolgens, met behulp van tal van teekeningen eu 
foto's de verschillende veranderingen na welke in den 
loop der ecuwen zijn aangebracht aan dit kerkgebouw, 
dat niet slechts als de oudste kerk van ons land, 
maar ook van een groot deel van Europa kan gelden 
Echter, niettegenstaande die wijzigingen, is met 
groote liefde om te conservecren de oude constructie 
zooveel mogelijk in haren oorspronkelijken toestand 
gelaten. 

In het tweede gedeelte zijner voordracht deelde 
spreker eenige bijzonderheden mede omtrent de door 
hem 30 jaren geleden aangevangen herstelling van 
dit merkwaardige gebouw. 

Met lu id applaus werd de spreker beloond en in 
v;in groote waardeering getuigende bewoordingen 
dankte de voorzitter, de heer Metz.elaar, hem voor zijn 
leerzame voordracht, daarbij schetsende het groote 
voorrecht en genot om met een bouwmeester gelijk D r 
Cuypers als gids zit"" 
1110'"en bezichtigen. 

een merkwaardig gebouw te 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B U I T E N L A N D . 
Hertog Engelhart vnn Aren erg. te Brussel, heelt aan den 

heer A. van der Hraatec, te Berg-Ambacht voor / 2(10 C00 opge
dragen het bedijken van ongeveer übO H.A scborgronden, ge
leden tpn noorden van den Hrosperpolder onder de gemeente 
Clioge (Nederland). Kieldrecbt en Dael (België), 

— De beer Hearst, lid van het CongreH (11 daeb'ad uitgever, 
laat te New-York tussehen de *->e Mrnat en ,.l!rn»dway" een 
buis bouwen t66 boog, dat het zelfs voor do uan „lui Itti-cbraperB" 
gewende Anierikuuen iets bijzonders is. Dit gebouw zal niet 
minder dan 34 verdiepingen hebben en het bootste huis ter 
vvereld zijn. 

— lit MDoeben wordt bet overlijden bericht van den beeld
houwer Rudolf Maiscn, maker o a. van do iiinnuinei tu.e bron te 
b'iirth, de bron op bet Domplein te Bremen en een uautal zeer 
origineele humoristische kleine beelden Zjjn laatste werk, een 
ruiterstandbeeld van Keizer Eriedricb, zal op het Berlijnscbe 
„Museums-eiland" worden geplaatst, althans wanneer het mocht 
blijken, dat op dit zoogenaamde Museums-eiland, dat reeds over
vol is van stcenen poppen, nog eenige vierkante meters beschik
baar mochten zijn Wij willen, om maar iets to noemen, even er 
aan herinneren, dat op dit beroemde eiland of op de bruggen, 
die bet niet de omliggende oevers verbinden, in bet centrum van 
Berlijn reeds de volgende standgelden voorbanden ziju: Eriedrich 
Wilhelm III in deu „Luatgartcn"; het Kaiser Wilhelm Denkmal 
in de ..Schlcssfreiheit"; de zoogenaamde Puppeuhrüike met haar 
8 groepen; do Begas Bruniiun (Neptunus) in bet Schlot-spark; 
de rGroote Keurvorst op de „Kurfiirstenbriickc''; Erie: rich Wil
helm IV op dc trap van het Nationaal Museum; de gioepon van 
den stieren- en leeuwentemmer op de trap van het Oude Museum 
en wat sedert de laatste 3 jaren soms nog daarbij mocht zijn 
gekomen. 

— In bet Museum te Napels zal binnenkort een zeer belang
wekkende en weinig bekende reeks orde tapijten tentoongesteld 
worden, in de ze-tiende eeuw in Vlaanderen geweven naar dc 
teekeningen van Barend van Orley, die zich in bet Louvre te 
1'ariJA bevinden. Heeds ecu veertigtal jaren was bet Museum in 
bet bezit van de tapijten, maar wegens een hangend proces kon
den zy' niet vertoond worden. 

Naur het schijnt word ti ze in 1881 aan Karei V ten ge
schenke gegeven door de Staten, die er, om hun eouverein te 
behagen, in hadden doon afbeelden de moest vermaarde van diena 
overwinningen, don slag 0j 1'uvu. Op welke wijze is niet recht 

duidelijk, maar zo kwamen later in bet bezit van dc familie 
d'Avaloe, waarvan do laatst overgeblevene ze in 1882 uan het 
Museum te Napels vermaakt hoeft. 

De zeven tapijten, ieder 8 meter breed en it,80 hoog en ge
weven van wol, zyde, goud- en zilverdraad, zijn geheel ongeschon
den, behalve dat aan vier de randen ontbreken. 

Ook uit een geschiedkundig oogpunt is het belang dat deze 
kunstwerken hebbeti, niet gering te achten, daar de compositie 
klaarblijkelijk plantsclgk onderzook verraadt. 

B I N N E N L A N D. 
H A A R L E M . In den Haarlemmerhout wordt aan de plannen van 

den beer Springer weer krachtig voortgovverkt. (inder de hooge 
bladerlooz.e boomen, waardoor de voor jaarswind al gaat, worden 
moer rrjwegon behard, en hier en daur wordt de grond onder het 
geboomte omgespit om met heestergewas bezet te worden. En 
even daarbuiten, op bet voormalige Zuiderhout, staat ook een 
heele verandering te wachten, door den aanleg van v.egen voor 
het ontworpen villapark, iu aansluiting aan het II mrlenimerhoitt-
park, hetwel den Hout reeds anti tie Spaarnezijde begretiBt 

NIJMEGEN; Burg. en Weth. alhier hebben ter uitvoering van de 
artt. 2S en 27 rter woningwet, met uitvoerige kaarten en grond-
teekeningen op do gemeotite-secretario ter inz.ago voor een ieder 
nedergelegd: lo. bet outwerp van een plan van uitbreiding, waarbij 
de grond woedt nangewezon, die voor den uuuleg van straten en 
pleinen is bestemd; 2o bet aan bovenbedoeld ontwerp vastge
knoopt ontwerp-raadsbesluit, waarbg verboden wordt to bouwen 
of te herbouwen op de gronden, die voor stratan of pleinen zyn 
aangewezen. Het plan van uitbreiding is ontworpen op bet zoo
genaamde Galgenveld, gelegen tussehen do St. Aniialaan, da 
Franschöstraat, den Uroesbeekscbenweg en den weg, die laatst
genoemden weg tegenover het. café Groenewoud met de St. Aniia
laan nabij den spoorweg-viaduct verbindt (ten dooie (iroenestrnut). 
Voor zooverre binnen de genoemde grenzen een deel van bet 
terrein door een particuliere maatschappij voor den aanleg van 
een villapark is bestemd (villapark (iroonewoud), is het niet in 
het ontwerp van bet plan van uitbreiding begrepen. 

In bet ontwerp zijn vier pleinen opgenomen twoe grootere 
(rechthoekig en halfcirkelvormig) vai 6000 en 4600 M-. en twoe 
kleinere van 8C0O en t'800 M*. Le verbindingsweg tussehen de 
beide groote pleinen, breed 20 M , is tevens booldvei binding tus
sehen de studsgedeelton, die noordoostelijk van den Groesbeeksohen 
weg en westeljjk van do St A nnalaan gelegen zijn. Van elk hoof J-
plein gaan daarenboven vvaaiersge» ijs wegen uit (ten deele met 
vertakkingen), wier onderlinge snijdingen knooppunten voor het 
verkeer vormen, terwijl deze wegen aan de noord- en oostzijden 
van het terrein van het terrein aan de bestaande verkeerswegen 
aansluiten 

Zi 1 l'MK.N. Dc zuidelijke arm van bet trnnssept der St. Walburg was 
inwendig nog niet geüeel gerestaureerd, toen men den steiger reeds 
weder opbouwde iu het westelijk gedeelte van den zuider zybeuk. 
waar sedert een paar eeuwen de beroemde doopvont staat. On
geveer bij den aanvang van dit jaar is men begonnen drie van 
de zes gewelven, welke dit gedeelte der kerk overdekken, van 
de witkalk te ontdoen. Daarbij bleek al dadelijk, dut ook deze 
gowolven beschilderd zijn eu wel niet twee schilderingen over 
elkaar. Tevens kwam aan den dag. dat het meest westelijke van 
dit drietal uit baksteen, de beide volgeade nit tutstoeu gemet
seld zyn. 

Dit metselwerk verkeert niet in bijzonder goeden staat; 't is 
op vele plaatsen gescheurd en niet weinig verzakt. De gebruikte 
tufsteen schijnt, voor een deel althans, afval geweest te zijn. 
Hebben \vy hier misschien nog sporen van den brand van 144nr 

De jongste der beide schilderingen zit op een dun laagje wit
kalk. I it de middenboekeii der kruisgewelven ontspringen groote 
gele takken en krullen, waaraan nu cons een soort van groote, 
donkerrode rozen, dan weer anders gevormde bloemen van de
zelfde kleur, ja zelfs roode lelies zitten, z.oouls men tliu iu de 
heraldiek pleegt te teckenen Zij worden afgewisseld met niet 
minder groote vruchten, eveneens donkcrood van kleur, waarin 
men aardbeien, kersen, radijzen e. d. herkennen kan 

Hier eu daar zyn ook flets groene bladeren aangebracht. Alles 
is uit de hand, doch vry' symmetrisch bewerkt en vult 't boven
deel der gewellveldeu geheel, zonder overlading' Veel kunst is er 
echter niet in tu ontdekkeu. De schildering schijnt met de grove 
kwast, van den witbak uit, bewerkt 0 zijn. Schaduw is op de 
takken, noch op de bladereu aangebracht; alleen op de bloemen 
is daarvan iets tc bespeuren. Aanstonds word hot duidelijk, dat 
onder die jongere schildering eene andere schuil ging, die veel 
zorgvuldiger bewerkt en — naar enkele aan den dag gekomen 
fragmenten te oordeoleu veel ongineeler is dan de jongere 
Dezor dagen nu bracht de heer Helwegen, werkzaam aan het 
atelier van dr. Cuypers, oen bezoek aan de St. Walburg en liet 
na onderzoek do nteuwo schildering wegnemen, om de oudere 
bloot te krijgen. 

Deze laatste is geschilderd op de natie kalk; dc schilder hcoft 
er zooals op sommige plaatsen nog duidolyk te zien is — de 
tiguren eerst met een scherp voorwerp, een spijker of iets der
gelijks, ingekrast. 

In de bovenhoeken der gewelfvelden, en op do tegenover ge
legen punten onder aan die velden zyn hreode banden, verdeeld 

in kepers of in vakjes van verschilleude kleur, aangebracht.Elke 
band wordt aan weerszijden afgesloten door een gehalveerd blad 
van zw.irte kleur, dat boven den baud uitsteekt, lip en om die 
banden kronkelen zich fraai gevormde bladeren, waarboven nog 
weer een sieraad, uit zwarte boogjes bestaande, uitkomt, l i t de 
middens der binden ryzen gewoonlyk langere blad- en bloent-
versieringeu op, zeer bevallig van teckening Daartuaschen vindt 
men op vier op éénc lijn Z.-N.-liggende plaatsen vnn bet eerste 
gewelf fnr-rh geteekende funtasiekoppen, niet ongeljjk aan som
mige mombakkesen, waarvan er twee en proliel, één en face go-
teekend is. De vierde is nog niet goed te onderscheiden Eón 
schijnt eene soort geatyliseerde vlammen uit den mond te spu
wen ; hy' draagt een soort turban met horens; dc tweede laat 
grijnzend de tanden zien; de derde heeft zijn vingers in do mond
hoeken gezet om zyu mond zoo wyd mogelijk open te sperren. 
Ziju hoofd draagt een krans van bladereu. He vierde heelt een 
spreukband by zich, waarop een woord geschreven staat, dat niet 
goed meer leesbaar is. 

Stellen deze fratsen iets voor f Zyn 't misschien in beeld ge
brachte ondeugden: toorn, trotscbheid, etc' Of zyn 't slechts 
spelingen van 't vernuft onzer schilders, zoouls de beeldhouwers 
van den ouden tijd er zoovele schiepen in waterspuwers en kraag-
bteeiien, en de houtsnijders op de koorbanken'r 

Op het tweede gewelf worden drie van de vier velden geheel 
ingenomen door de bovenbeschreven band-, blad- en bloemver-
siering. (lp het vierdo veld rijzen daaruit, tegenover elkaar, twee 
bustes op. De eene stnat met getrokken sabel gereed een gans 
of eend. die bij iu de baud houdt, den kop af te slaan; de tweede 
houdt een ouderwetscha bierkan vast. 't Gezicht van dezen 
laatste ziet er nogal menschelijk uit en fantastische toevoegselon 
ontbreken. Ook deze liguttr schijnt een tweetal woorden te zeg
gen, wat, is nog niet duidelijk. Ook de zin van deze twee ligurcu 
is nog duister. 

Do laatste llguttr doet eenigs/.ins denken aan de history of the 
ale-wife, in Engelsche kerken zoo vaak in allerlei grotesken voor
gesteld. Maar de overeenkomst is gering. Bij de ondore valt mis
schien te denkeu aan bestaaude oude illustraties van 't spreek
woord : ..Als de vos de passie preekt..." 

In bet derde gewelf, nog niet geheel blootgelegd, kwamen tus
sehen dc gewone baud-, blad- en bloeniversieringen een tweetal 
kronen voor den dag. 

De masken geven nan deze, oVer 't geheel forsoh en fraai ge-
toekende versiering iets vreemds; zwart, geel en rood zijn de 
kleuren, welke da schilder het meest gebruikt beeft. 

Of deze schildering misschien juist wegens de zonderlirge Irat-
sen heeft moeten plaats maken voor de latere ? Zooveel is zeker 
dat do oudste meer het bewaren waard is dan dc jongere Mis
schien geven volgende gewelven de oplossing van wat nu nog 
raadselachtig is. 

Merkwaardig is, dat nu in de kerk ook een oude buitenmuur 
van den toren bloot gekomen is. met gevoegde tufsteen bekleed, 
welke boven het dak van den zybeuk uitstak, toen deze nog niet 
tot de tegenwoordige hoogte was opgetrokken. |N. |{, Ct. 

MiniiKi.iHT.i, In de Koorkerk alhier, welke binnenkort ge
restaureerd zal worden, heeft de beer .1. A. Frederiks, architect 
der Abdijgebouwen, eenige belangrijke ontdekkingen gedaan. Op 
de plaats, waar in 1817 bet gebeente werd gevonden van Graaf 
Willem 11 van Holland, is thans eeu graf te voorschijn gekomen 
met eene buksteenen omlijstiug. dagteekenend uit de 13e eeow. 
De gemetselde ruimte, wauriu bet iijk gelegen heet, is daarbii 
ongeschonden blootgelegd. 

Voorts zyu nog aan den Ziiidely'ken wand de overblijfselen 
eener in baksteen uitgevoerde boogversieritig, en aan de Noordzijde 
van bet gebouw een groote ois met primitief schilderwerk te 
voorschijn gebracht. Aldaar gevonden blauwe arduinen en z»nd-
Iteeoen kolommen wijzen op vroeger bestaan hebbende kapellen. 

Ook is thans gebleken, dat de 0 rspronkelyke vloer der kerk 
1.20 meter lager heeft gelegen dun de tegenwoordige. 

De nasporingen worden 1 og voortgezet. 
Si>:.s 1. De gemeentetoren, die 0111 zyn rniddeleeuwscben IIOJW-

stijl zeer merkwaard g is, heelt dringende behoefte aan restauratie. 
Auugezicu de kosten — op f 10.000 geranmd — ie groot zijn voor 
dc gememitü üeeft de Kind zich tot do Regeering om subsidie 
gewend. Hierop U bericht ontvangen, dat bet Kijk de helft der 
kosten vvenscht bij te dragen, mits de voorgenomen restauratie 
zal geschieden, overeenkomstig door de Begeering goedgekeuide 
plannen. 

— Aflevering 2 van „De Natuur", uitgave van J. G. Broese te 
l'trecht, bevat: lets over gasmotoren: Dr H. E. Huisken. — 
De Doodshoofdvlinder: Dr. H. J. (Jalkoen. — Hoe leven wij ge
zond- Dr. G H van Waasbergeu. — Een automatische brand-
blusscher: Z. P. Bonman. Jacht en Viasche ij in de waterwereld 
1 Vervolg): Dr A. J. C. Snijders. Wetenschappelijk onderzoek 
dor zee. ten buie van de visucherg, 1 Vervolg): A D Hagedoorn.— 
Een merkwaardige veranderlijke Ster: Dr. Ant. Fannekoek. 
De adenoïde vegetaties in de netiskeelbolte: Dr H. H. vnnEvk. 
— lats over de Eundeeringskwestie van bet Westelijk Viaduct 
van hetCentraal-Station te Amsterdam (Vervolg): J. II E . Riickert. 
— Eenvoudige proeven. Kust en beweging (Vervolg, Evenwicht 
en zwaartepunt: Dr. A. J <J Snydors — Korte modedeelingeit. 

Astronomische mededeel ngon: Dr. Aut 1'annekoek. —Boek
aankondiging, — Correspondentie. 
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PERSONALIA. 

— Pij kon. besluit is, met 1 Maart a s. benoemd tot lüjks-
arcbiteet 'nor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst A 
Mulder, te 's Gravenhage, thans opzichter-teekenaa • ten behoeve 
van dc bewaring van en het toezicht op de gedenkteekencn van 
varorlandsche geschiedenis en kunst. 

— Voordracht voor leeruur aan de Ambachtsschool <e Veen-
dam : a. vercischtun hoofakte uti akte wiskunde J den Hollander, 
te Middelburg J Honimes en F. Kiors, beiden te Leeuwarden; 
P. Peil, te Wildervank: b vereischten vak- en ljjnteeken A .1. 
Huigen, te Rotterdam; B. Jausma, te Vcendam; 8. Jellema, te 
Leeuwarden. 

Tot leeraar hij de Kijks-normaalschool voor teekenondor-
\\ ijzers is. met 1 Maart a. s., benoemd de heer M. H. van Gestel, 
tiinus assistent bij die school. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

Directeur der Burgeravondschool te t'trccht. Jaarweddo 
/ 000 tot / 1200. Stukken op zegel aan Burg. en Weth., vóór 15 
Maart e k. ( I ) 

— Teekenaar (aankomend), op een architecten-bureau te 
Rotterdam. Brieven, onder No. 6409, aan het Bureau der „Nieuwe 
Rott. Crt." ( I ) 

Werktuigkundige , aan een machinefabriek in Noord-
Holland. Brieven, onder No. 3304, aan het Bureau der „Nieuwe 
Rott. Crt." (1) 

— Klectro- lngen ieur, op een IClectro-Technisch Bureau. 
Brieven, onder lett G 99, aau het Algem. Advert-Bureau van 
de heeren Rouina & Co., Heerengracht 226, te Amsterdam. (1) 

— Opzichter (terstond), of twee aankomende Opzichters. 
Salaris naar bekwaamheid Brieven, onder lett B, aan den heer 
J. Pekelharing, Boekhandelaar te /alt-Bommel. (1) 

— I.lee tr ic ien. op een fabriek in Noord-Brabant. Brieven, 
onder lett. W N 250, aan het „N. v. d D." (1) 

— E1 ectro-1 n gen ieu r. op een Electro-Technisch Bureau. 
Brieven, onder lett. J / . , aan bet Advort.-btireau van den heerC. 
A. Spin A Zn , te Amsterdam. (1) 

— Bouwkundig O pz i c li t er (direct). Salaris naar bekwaam
heid Brieven, onder lett W, aan het Bureau „Tubantia", te 
Eoscbedé. (1) 

— Onderbaas, bekend met fnbrieksbouw Brieven, onder 
lett. A. aau Sombeek"» Aunoneen-Bureau te Zaandam. (1) 

— Bouwkundig Opzichter. Brieven met vollege opgaven 
(eopie), onder lett. H M 983, aan het „N" v. ri, D " (2) 

— Bouwkundige (Chef de Bureau I, bij het gemeentelijk bouw
en woningtoezicht te Amsterdam, (/.ie advert in No. 8) (2) 

— C i v i e l - of Bouwkundig Ingenieur, voor den bouw 
vnn een tweede gasfabriek te 's Gravenhage. Salaris / 3000 i» 
f3500 Brieven, vóór 1 Maart, aan den directeur der gasfabriek, 
Loosduinscheweg, alhier. (2) 

— Persoon, bekend met het maken van detailteekeningen. 
Brieven aan het meubelfabriek „Onder den St. Maarten", te 
Haarlem. (2) 

— Teekenaar. bekend met de verwarmingstechniek, bij de 
lirma Geveke & Co, te Amsterdam. Brieven, onder lett. D F, '.HO, 
aan het „N v d D." (2) 

— Bouwkundig Opzichter , bij de gemeentewerken te 
I Wormerveer. (Zie advert in dit No ) (2) 

— Teekenaar (terstond), voor ornament, perspectief en 
i n<|iiarel, tegen hoog salaris, by een architect te 's Graveubage. 

Brieven, onder No. 17, aan de boeren Blankwaardt en Schoon
hoven, Boekhandelaren alhier. (2i 

— Opzichter-Teekenaar bij de gemeentewerken te Roer
mond, tegen 1 April. Salaris '75 per maand. Brieven, vóór 28 
Februari, aan Burg. en Weth. (2) 

— Chef-Machinist . Briovon, onder lett. V 1169, aan het 
Bureau „Vraag en Aanbod", te Deventer. (2) 

— Tee ken aar of Volontair , bjj een architect. (Zie advert, 
in dit No.) . (3) 

— Dertien Agenten bjj de Rjjksverzekeringhank. (Zie Bin
nenland No 7.) (Mi 

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 
heet en geabonneerden, tiveemaal per /aar twee achtereenvolgende malen 
kosteloos opgenomen. De administratie belas', zich met de toezending 
der eventueel inkomende brieven.) 

- Bekwaam Bouwkundige als hoofdopzichter-teekenaar 
werkzaam biedt zich aan, wegens het niet doorgaan van een be
langrijk' bouwwerk, voor tijdelijk of voor vast. Brieven, onder 
lett. I! B, aan het Bureau van dit Blad (2; 

I N K O R M A T I E - B U R E A U V A . V D E N Bo I ) V A N T E C H N Cl 

TOLSï 'EEjSINGEL 46, U T R E C H T 

24 Bouwk. Opz.-teek., 21—45 j . , / 6 0 — / 120'smaands. 
6 
8 

Opz-Ui tv . , 26—45 j , / 7 0 — f 00 'smaands. 
Teekenaar, 21—30 j . , / 6 0 — ƒ 9 0 'smaands. 

Waterb. Opz.-Teek., 2 0 - 41 j . , / 50 — 100 's maands. 
Werktuigk. Teekenaars 22—25 j . f 7° '-'maands. 

„ Ingenieur (Constructeur). 
Machinetcekenaar. 

1 Opzichter in VV\.ve ij of S in erij. 

D i s c o n t o - , C r e d i e t - e n H y p o t h e e k b a n k 

Firma A. J . VAN MEETEREN Jr. & Co., 

ïuTfiStiïi te Amsterdam, l e H e l m e r s s t r a a t 81. 

Verstrekt Bouw- en Handeiscredieten. 
S1É Eerste en Tweede Hypotheken. 

D . J . B E E E D V E L D - D o r d r e c h t . 
Telephoon Itttere. V44. 

Qtéenhowwerij, Qtoomsteenzaf/erij, 

jpolijsterij en g c h a v e r i j . 

Levert zeer eoncuireerend en spoedig, alle S T E E X H O Ü W ' W E K K E S Ï , in 
Hardsteen. Zandsteen en Marmer. Speciaal ingericht voor vvasclitalelgainituren. 
Steeds groote voorraad wit e n g e k l e u r d H a m e r . Goedkoop adres voor 

M e t a a l v r i j e M a r m e r e n S c h a k e l b o r d e n . 

Grieksch Marmer in voorraad — Inrichting met directe sporwcperbMing. 
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R e d a c t e u r J P . H . S S O H E L T 

Adres voor Bedactie en Administratie: Bureau „ D E O P M E R K E R 

VAN DIEMENSTBAAT 205, 's Gravenhage. 

f 5-
Abonnementsprijs per jaar voor 

het binnenland 
te voldoen : 

a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. 
van het abonnementsjaar, óf 

b. in twee termijnen, elk groot 
.f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
1 October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België - 6.50. 
V o o r de overige landen der l'ost-

Un ie , met inbegrip van Nede r l -
Indië en Zuid-Afr ika - 7.50. 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , bij vooruit
betaling . per postwissel of in postzegels 
met plaat / 0.25. 

Idem, idem, zonder plaat . . . . • . - 0.15. 

-r es 

Advertent iën van 1 tot en met 5 regels . - 1.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

V o o r eiken regel meer - 0 . 1 5 . 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van diie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franc i aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Adver tent iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
pet expresse aan: 

de Administratie van „De Opnieikei"1 ter drukkerij vau „Het Vadetland", Parkstraat 's Gravenhage. 

DE ONTWORPEN ARBEIDSWET. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 

I l l (Slot). 

Ar t ike l 43 van het ontwerp lu id t : „Met of ten aan
zien van hem, die in leerbetrekking is of geweest s 
kan, met een ander hoofd of een anderen iiestuurder 
van een fabriek, eene werkplaats of een winkel , waar 
in hetezlfde vak of gedeelte daarvan wordt uitge
oefend, als waarin de eerstbedoelde persoon als leer
l ing werkzaam is of geweest is, geen leerovereenkomst 
worden gesloten, dan na afloop van den duur der 
vorige overeenkomst. Vóór afloop van den duur dei-
vorige leerovereenkomst kan zulks alleen geschieden: 
1. met toestemming van het hoofd of den bestuurder, 
met wien de overeenkomst gesloten is ; 2. na afloojj 
van negen maanden, nadat de vorige opleiding van 
den leerling gestaakt of beë indigd is ; 3. in een geval, 
als bedoeld in artikel 46, onder c, e of f (dood van 
het hoofd, het hoofd laat z i jn vak varen, het hoofd 
heeft geen vergunning meer om leerlingen te hou
den)." 

De Memorie van Toel icht ing zegt omtrent dit arti
kel : „Het is niet meer dan bi l l i jk , dat een hoofd of 
bestuurder, die een leerling opleidt, eenige zekerheid 
heeft, dat deze, na wellicht eigendunkelijk een einde 
aan de betrekking, uit de leerovereenkomst ontslaan, 
te hebben gemaakt, niet zonder meer onmiddel l i jk bij 
een ander hoofd of een anderen bestuurder als leer
l ing wordt aangenomen. Daardoor kunnen de belan
gen van den eersten patroon in hooge mate worden 

geschaad. De leerling, die zooveel mogelijk bekend 
gemaakt moet worden niet het bedrijf u l een onder
deel daarvan ingevolge art. 38, zal met eenig fabrieks
geheim bekend kunnen zijn, waarvan de kennis voor 
een ander patroon in hetzelfde bedrijf van niet ge
ringe waarde kan zijn. Hoewel liet ontwerp nergens 
aan den patroon de verplichting oplegt om aan den 
leerling fabrieksgeheimen mede te deelen, is het 
natuurlijk zeer goed mogelijk, dat een vlugge leer
l ing dergelijk geheim toch te weten komt. Behalve 
liet bepaalde in Art . 273 van liet Wetüoek van Straf
recht nog straf te stellen op het mededeelen van der
gelijke fabrieksgeheimen, ook als van geen opzet is 
gebleken, schijnt niet wensclielijk. Daargelaten, dat 
strafbepaling slechts een repressief middel is, om de 
mededeeling van de bedoelde geheimen te voorkomen, 
zal het in menig geval zeer lastig zijn te bewijzen, dat 
eenig geheim is medegedeeld, omdat de persoon, aan 
wien zulks is geschied, er belang bij heeft om 
dit te verzwijgen.Heter schijnt het te trachten d^:i 
leerling in dien zin aan zijn eersten patroon te bin
den, dat hij niet als leerling bij een anderen patroon 
kan worden aangenomen, dan nadat een en ander is in 
acht genomen, l i t den aard der zaak moet ten aanzien 
van den leerling een leerovereenkomst meteen anderen 
patroon kunnen worden opgemaakt, wanneer de be
trekking met den eersten patroon is geëindigd, door
dat de tijd, waarvoor de overeenkomst is gesloten, 



verstreek. Na het verstrijken van den proeftijd moet 
echter de leerling niet geheel /onder toestemming van 
zijn vroegeren patroon bij een ander leerling kunnen 
worden. Ook in den proeftijd toch zal de lecrlin;. 
wellicht in de gelegenheid zijn geweest, in de inrich 
ting dingen le zien en te lee.ren kennen, waarvan de 
geheimhouding voor den patroon van groot belang 
is. Eindig t de betrekking tussehen [iatroon en leer 
l i ng 'vóór dat de tijd, waarvoor de leerovereenkomst 
wordt gesloten, is verstreken, dan wordt onderschei 
den tussehen drie gevallen. Geeft de eerste patroon 
zijn toestemming tot het sluiten eener nieuwe over 
eenkomst, dan kan deze onmiddell i jk worden aange
gaan. Geeft de patroon echter daartoe geen toestem
ming, dan moet met het sluiten van eene lecrovereen 
koms worden gewacht tot negen maanden zijn ver 
loopen, sedert het oogenblik, waarop de opleiding 
van den eersten patroon heeft opgehouden. Het derde 
geval l>eireft het overlijden van den vorigen patroon, 
het ophouden met de uitoefening van het bedrijf, 
waarin de leerling werd opgeleid en het verliezen 
der bevoegdheid om leerlingen te hebben." 

In de Oostënri jksche wet vinden wij in § 102 be 
paa ld : „De leerling of zijn vertegenwoordiger in 
rechten kunnen de overeenkomst doen eindigen, mits 
veertien dagen van te voren opzeggend, wanneer de 
leerling kan aantoonen, dat hij van vak gaat ver
anderen ol da', hij, wegens verandering in de om
standigheden zijner ouders, met hen moet medewer
ken. Zu lk een opzegging moei, niet de reden die 
daarvoor bestond, in het „Arbeidshoek" (een register 
door bepaalde autoriteiten te houden) worden inge 
schreven. A l s zulk een opzegging geschied is, mag de 
leerling binnen een jaar, nadat zij plaats vond, in het 
zelfde vak bij geen ander ondernemer in dienst'tre
den, zonder toestemming van zijn vroegeren leer
meester. Weigert de meester die toestemming, dan 
heblien de leerling of zijn vertegenwoordiger in 
rechten de bevoegdheid, de beslissing van den rechter 
in te roepen, die, zoo daartoe termen bestaan, de ver-
eischte toestemming kan verleenen." 

Wi j gelooven, dat de Nederlandsche ontwerper, 
die bij het opstellen van artikel 4} voornamelijk aan 
het bewaren van fabrieksgeheimen gedacht heeft, 
werd; het artikel aangenomen, zich in zijn verwach
ting door de practijk zal bedrogen zien. Al leen een 
behoorlijke oetiooivvet zou hier kunnen helpen 

Blijkbaar heeft den Nederlandschen ontwerper het 
Oostënri jksche voorbeeld voor oogen gestaan. Doch 
hij had het meer moeten volgen. Want het is zeker 
niet goed den leermeester het recht te geven, om, zon
der hooger beroep, den leerling te kunnen dwingen, 
negen maanden leeg te loopen. V a n dit recht kan he'. 
schromelijkst misbruik gemaakt worden ; daarom 
behoort den leerling en zijn wettelijken vertegen
woordiger in de wet uitdrukkelijk de bevoegdheid te 
worden toegekend, om de beslissing van den rechter 
in te roepen. 

Aan de andere zijde komt hel ons voor, dat de 
Nederlandsche ontwerper het den leerling te gemak
kelijk maakt, de overeenkomst te doen eindigen. Een 
opzegging veertien dagen van le voren, zooals de 
Oostënr i jksche wet die verlangt, is zeker noodzake
lijk. 

Wel zegt artikel 41 van het Ontwerp: „Bij be
ë indiging der leerbetrekking onverschillig of die 
beëindiging til dan niet samenvalt met het einde van 
den leertijd zendt het hoofd of de best uitroer hier
van bericht aan den burgemeester onder opgave van 
den flag waarop en de reden waarom de leerbetrek
king geëindigd is", en bepaalt artikel 42: „De burge-

74 ^_ 

meester zendt een afschrift van het in hel vorige arti
kel bedoelde bericht aan den wettelijken vertegen
woordiger van den leerling", terwijl wij in artikel 44 
lezen: „Het hoofd of de bestuurder, die ccn leerling 
in dienst wenscht te nemen, die reeds in leerbetrekking 

• was, kan overlegging van het afschrift, bedoeld in 
artikel 42, vorderen". A l deze bepalingen schijnen 
ons evenwel voor de practijk van geringe waarde. De 
wet moet den leerling verplichten, op straffe van 
hechtenis, niet plotseling weg te kropen, maar zijn 
meester van te voren den dienst op te zeggen. Ande is 
komt er van de geheele regeling maar weinig terecht. 

De artikelen 48, 49 en 50 zeggen: „Tweemaal per 
jaar wordt aan de leerlingen, wier leertijd geheel of 
voor twee derden is verstreken, en voorts aan andere 
personen de gelegenheid gegeven om zich te onder
werpen aan ccn onderzoek naar hunne bekwaamheid 
in het vak of gedeelte daarvan, hetwelk in eene 
fabriek, eene werkplaats of een winkel, als bedoeld 
in artikel 20 wordt uitgeoefend. Het onderzoek heeft 
plaats ten overstaan van de commissie, ingesteld 
krachtens artikel 24, al of niet met bijstand van 
andere door haar aangewezen deskundigen. Oordeelt 
de commissie, dat de bekwaamheid van den onder
zochte voldoende is, dan wordt hem een diploma van 
gezel uitgereikt. Het d iploma vermeldt bet vak of 
gedeelte van het vak, waarvoor het geldt." 

De toelichting, die de Minister hierbij geeft, l u id t : 
„Een der sterkste prikkels tot het deelachtig worden 
van een deugdelijke vakopleiding is de wetenschap, 
dal de leerling, na zijne opleiding te hebben voltooid, 
zich den weg ontsloten ziet om in hel bezit te gera
ken van een diploma, hetwelk alleen kan worden uit
gereikt, wanneer met gunstig gevolg een onderzoek 
naar de bekwaamheden van den leerling is ingesteld. 
Dit onderzoek zal plaats hebben door de commissie 
al of niet ter zijde gestaan door deskundigen, die 
door de commissie worden aangewezen. A a n het on
derzoek kan wórden deelgenomen door leerlingen en 
door andere personen. Een leerling moet echter om 
tot het onderzoek te kunnen worden toegelaten ten 
minste j! van zijn leertijd hebben voleind, ten einde te 
waarborgen, dat hij met kans van slagen aan het 
onderzoek deelneemt. Voor niet leerlingen kan derge
lijke termijn niet worden bepaald. Die personen zul
len in den regel op meer gevorderden leeftijd in bet 
bedrijf werkzaam zijn geweest, dan leerlingen, om
dat personen, zoolang zij het zeventiende jaar niet 
hebben voleind, slechts in het bedrijf werkzaam mo-
• cii zijn als leerling o f na te hebben verkiegen hec 

diploma." 

De Minister toont zich hier niet weinig optimistisch. 
Heeft hij daartoe het recht? W i j betwijfelen het. 
Want als de jonge Nederlanders van tegenwoordig 
in de hondsdagen op de jacht naar „d ip loma 's" 

aan, die hen door oudere „gedip lomeerde" Neder-
inders al dan niel worden uitgereikt, dan doen die 

jongelingen en jongedoehters dat geenszins omdat z i j 
zoo sterk geprikkeld werden door het verlangen „tot 
iet deelachtig worden van een deugdelijke opleiding". 

Stel de wetten buiten werking, die het vervullen van 
betrekkingen en ambten van het bezit van diploma's 
ifhankelijk maken, en men zal zien, dat de examina
toren zoo goed als niets meer te doen hebben. 

De Arbeidswet, zooals zij thans is ontworpen, kent 
de „ d i p l o m a - d w a n g " slechts voor hen, die geen leer
ing zijn, en nog hun zeventiende jaar niet hebben 
oleind. Doch wie eenmaal zijn achttiende jaar heeft 

bereikt heeft voor zijn verder leven geen d ip loma 
meer noodig om als gezel of meester op te treden ; n 
iet vak dat hij verkiest. 
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In het voor-ontwerp werd de leeftijdsgrens wat ver
hoogd. Ar t ike l 19 zei toch : „Hi j die bij liet in werking 
treden van een algemcenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in het vorige artikel den leeftijd van drie
ën- twint ig jaar nog niel voleind heeft en geen hoofd 
of bestuurder is van eene onderneming als in den 
algemeenen maatregel genoemd, mag niet als hoofd 
of bestuurder van dergelijke onderneming werkzaam 
zijn en mag geen leerovereenkomst sluiten- dan nadat 
hij heeft verkregen een diploma, als bedoeld 111 ar'.:-
kei 57." Ware dit artikel in het ontwerp behouden 
gebleven, dan zou althans bereikt worden, dat geen 
ongediplomeerde meesters optraden eer zijn drie-en 
twintig jaar waren, al werd, voor gezellen van achttien 
tot drie-en-twintig jaar geen diploma meer verlangd. 

In Oostenrijk wordt de bevoegdheid tot het uit
oefenen van een bedrijf door de wet geregeld. Om 
een handwerksbedrijf te mogen beginnen wordt 
vereischl, dat men een bewijs van bekwaamheid over
legt, als hoedanig beschouwd wordt een getuigschrift 
van volbrachten leertijd en een getuigschrift, dat men 
als gezel gedurende een bepaalden ti jd in zijn vak 
heeft gewerkt. 

Hier is in S 104 der „Gewerbeordnung" , bepaald : 
„Bij het eindigen der overeenkomst is de meester ver
plicht, den leerling een getuigschrift uit te reiken 
omtrent den duur van het onderricht, het gedrag en 
de vorderingen van den leerling. Is de overeenkomst 
door beide partijen geheel nagekomen, dan moet de 
vakvereeniging, waartoe de meester behoort, onder 
gebruikmaking van de getuigenis des meesters en van 
onderzoekingen, gedaan volgens JJ 114, den leerling-
een leerbrief uitreiken. Zoowel getuigschrift als leer-
brief moeten door de gemeente in het „Arbeidshoek" 
worden ingeschreven en door het gemeentebestuur 
kosteloos worden gewaarmerkt." 

De Oostënr i jksche wet sluit zich nauw bij het gilde-
wezen aan. De vakvereeniging, wier oprichting zij 
voorschrijft, is het g i ld van vroeger, doch ontdaan 
van de geb-eken, die het langzamerhand waren gaan 
aankleven. Het bestuur van de vakvereeniging is met 
het toezicht op het onderwijs en het uitreiken van den 
leerbrief, die noodig is, om het vak als meester 'e 
kunnen uitoefenen, belast. In verband met een en 
ander simt de Oostënr i jksche wet fabriekmatige be
drijven uit. 

liet komt ons voor, dal de Nederlandsche wetge
ver niet ooed heeft gedaan, door de fabriekmatige 
bedrijven in zijn ontwerp op te nemen. 

De Oostënr i jksche wet is opgemaakt door perso
nen, che blijkbaar de practijk zeer goed hebben ge
kend ; dc Nederlandsche ontwerper heeft voor die 
practijk weinig o o g getoond. Maakt het Oostënri jk
sche hoofdstuk, dat het leerlingwezen regelt, deel uit 
van een weloverwogen en stevig in elkander gezel 
geheel het Nederlandsche is een fragment, dat niet 
bij hr: overige der wel past. 

Krijgt de Oostënr i jksche werkman een leerbrief, 
die hem. nadat zijn meester omtrent hem heeft ge
tuigd, door de vakvereeniging na het verrichten van 
een proefwerk wordt uitgereikt, mocht ons ontwerp 
wet worden dan „kan" de werkman het bij ons onver 
mij del ij ke „examen" doen, afgenomen dooreen deftige 
„commissie", die zich wel kan laten terzijde staan 
door „deskundigen" , maar dit niet behoeft te doen, en 
die ten slotte het „d ip loma" uitreikt. 

De wetgever heeft hier blijkbaar gedacht aan de 
Vereeniging tot Veredeling van het Ambacht, die nu 
reeds op haar eigen boutje in dien geest werkzaam is. 
Toen die Vereeniging zou worden opgericht, kwam 
men ook mijne medewerking vragen. Ik heb die ge

weigerd, daar naar mijn meening op deze wijze niets 
te bereiken viel. Want onze examens moeten, dat kan 
niet anders, grootendcels over theoretische vakken 
loopen, terwijl de practijk daarbij niet zoo behandeld 
kan worden, als noodig zou zijn. Sedert is de Vereeni
ging met haar examens begonnen. Verscheidene malen 
heb ik van voortreffelijke werklieden moeien verne
men, dat zij zich aan het examen niet durfden onder
werpen, omdat zooveel theorie verlangd werd. Een 
scherper veroordeeling van het thans in het ontwerp 
opgenomen systeem is wel niet denkbaar. 

W i j moeten nu nog behandelen, wat omtrent he -

vakonderwijs in het ontwerp wordt gezegd, en wat te 
vinden is in de artikelen 51—59. „E lk leerling m iel 
in de gelegenheid worden gesteld om na 6 uur des 
namiddags eene inrichting voor theoretisch vakonder
wijs te volgen, wanneer deze zich binnen een afstand 
van drie kilometer van de woning, waarin de leerling 
is gehuisvest, bevindt. Bevindt zich binnen den in 
het vorige artikel bedoelden afstand niet eene inrich
t ing voor theoretisch vakonderwijs, maar wel eene 
inrichting voor herhalingsonderwijs, dan moet de 
leerling in de gelegenheid worden gesteld om na 6 
uur des namiddags laatstbedoelde inrichting te be 
zoeken. Door onzen Minister kan in bijzondere om
standigheden het in deze artikelen bepaalde uur op 
later dan 6 uur des namiddags worden vastgesteld. 
Bij algemeenen maatregel van bestuur kan worden 
bepaald hoe lang de gelegenheid om het in de arti
kelen 51 en 52 bedoelde onderwijs te volgen moei 
worden verschaft. De artikelen zijn niet van toepas 
sing indien het hoofd of de bestuurder, bij wien de 
leerling in dienst is, in zijne inrichting den leerling-
theoretisch vakonderwijs verstrekt, hetwelk naar het 
oordeel van den bevoegden inspecteur van het mid
delbaar onderwijs voldoende is. De in het vorige arti
kel bedoelde inspecteur deelt op verzoek van het 
hoofd, of den bestuurder van eene fabriek, een werk
plaats of een winkel, die in zijne inrichting gelegen
heid tot het ontvangen van theoretisch vakonderwijs 
verstrekt, aan dezen schriftelijk mede of dit onder 
wijs voldoende is. Is het in het vorig artikel bedoelde 
onderwijs naar het oordeel van den inspecteur niet 
meer voldoende, dan deelt hij dit aan het hoofd of 
den bestuurder mede. Jongens en meisjes, werkzaam 
in een vak, ten behoeve van wie theoretisch vakmider 
wijs verkrijgbaar is, moeten, wanneer ten aanzien van 
hen geen leerovereenkomst geldt, in de gelegenheid 
worden gesteld dat onderwijs te volgen na (> uur des 
namiddags. De 111 het vorige artikel bedoelde ver 
pl icht ing bestaal niet wanneer binnen een afstand 
van drie kilometer van de woning, waarin de jongen 
of het meisje is gehuisvest, zich geen inrichting be
vindt voor theoretisch vakonderwijs, waarin het daar 
bedoelde vak wordt onderwezen." 

Het vakonderwijs is hier te lande door de Regee
ring geheel en al verwaarloosd. Al l een een „teclmi-
cum" wordt ter voorziening in de bestaande behoef 
te noodig geacht. Ontelbaar zal dan ook het getal 
der leerlingen zijn, die den cirkel met een straal van 
drie kilometer uil hun woning als middenpunt door 
zoeken, zonder een inrichting van theoretisch vakon
derwijs of zelfs maar een inrichting van herhalings
onderwijs le vinden. Zul len er veel hoofden o f be
stuurders hunne leerlingen theoretisch vakonderwijs 
kunnen en willen ver-trekken.- W i j gelooven het niet, 
en vreezen geenszins, dat de Inspecteurs van het M i d 
delbaar Onderwijs ter zake van deze hoofden of be
stuurders met werkzaamheden overladen zullen 
worden. 

Ui t bovenstaande beschouwingen zal geblck'-ti 
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zijn, dat wij, wordt de Nederlandsche Arbeidswet 
aangenomen, van de werking, die bet tweede hoofd
stuk zal uitoefenen, geen groote verwachtingen heb
ben. Met is wel is waar niet onmogelijk, dat toch 
enkele verbeteringen door de Tweede Kamer in het 
ontwerp worden aangebracht, doch die zullen niet her 
gevolgde systeem kunnen wijzigen. 

Bi j een vroegere gelegenheid hebben wij over het 
Oostennjksche systeem, dat ons ook voor Nederland 
het meest aanbevelenswaardige schijnt, uitvoerige 
mededeelingen gedaan. W i j meenet, voor ditmaai 
naar deze beschouwingen, te vinden in jaargang 1902 
van „De Opmerker" te mogen verwijzen. 

A . W . WEISSMAN. 

A A N D E A N D E R E Z I J D E D E R T Y R E N E Ë N . 

( Vervolg en Slot van Blade. 69.) 
De roem van Granada is de Albambra. E igenl i jk 

valt ook dit beroemde paleis aanvankelijk tegen. 
Want wie de Inschrijvingen gelezen heeft, verwachc, 
als hij het gebouw in hel gezicht krijgt, gansch iets 
anders. Zeker, wanneer men van de Noordzijde de 
burcht haar tinnen en torens trotsch op den heuvel 
ziet onihoogheffen, terwijl daarboven de helder
blauwe hemel zich welft, en de toppen van de Sierra 
in hun reine blankheid den Zuideli jken gezichtseinder 
afsluiten, dan wordt men door de schoonheid van het 
geheel getroffen. Maar toch beantwoorden de kale 
muren, zonder vensters niet aan de verwachtingen, die 
gekoesterd werden. 

Ook als men den heuvel is opgegaan en den hoofd
ingang van het gebouw, aan de Zuidzijde gelegen, 
bereikt heeft, wordt men min of meer teleurgesteld. 

Want men komt om de bouwkunst der Mooren en 
er vertoont zich een pa leis in Renaissancestijl , dat 
Karei V van 1527—1533 door den architect Machuca 
liet bouwen De ontwerper kende de Italiaansche 
architectuur blijkbaar op zijn duimpje. De twee ver
diepingen heeft hij ieder van een pilasterorde voor
zien ; beneden koos hij rustieke Toskaansche, boven 
een Jonische orde op hooge piëdestal len, zooals ook 
Sanmicheli ze gebruikte. De ingangspaviljoenen 
zijn van gecanneleerde Dorische en Ionische half-
zuilen voorzien en met goed uitgevoerd beeldhouw
werk versierd. De binnenplaats vertoont overeenkomst 
niet die van Yigno la le Gaprarola, die echter pas later 
ontstond, zoodal Machuca hier ^een navol»in<jf heeft 
geleverd. De Dorische en jonische zuilen zijn hijzon
der streng behandeld. 

Het is echter niet om de schoonheden der Renais
sance te leeren kennen, dat men de Alhainbra opzoekt. 
De toegang tot het Moorsche paleis is aan de Noord
zijde. De verschillende vertrekken zijn 0111 twee lang
werpige binnenplaatsen gegroepeerd. De eerste daar
van, de Patio de los Arrayanes sluit aa.i de Zuidzijde 
legen het Renaissance-paleis aan, dat er op vreemde 
wijze bovenuitsteekt. De andere, wier as loodrecht op 
die der vorige ligt, is de lieroemde Patio de los Leones. 
I it de zalen aan de Noordzijde heeft men een prachtig 
gezicht. 

Wat in den beroemden Leeuwenhof tegenvalt, is 
dat de architectuur der galerijen geheel zonder kleur 
is. 'I oen het gebouw in welstand was, zullen hier schit
terende tinten en verguldsel het oog hebben gestreeld. 
De bronzen leeuwen, die om het bekken staan, hebben 
een zeer archaisch karakter. 

De rijkdom der Moorsche ornamenten is verbazing
wekkend. Nu eens zijn het meetkundige samenstellin
gen, dan weer gestylccrde planten, terwijl ook 
Arabisch letterschrift in het ornament een rol speek. 
De versieringen bestaan uit gips, in vormen gegoten 
Voor het benedendeel der muren zijn azulejos toege
past. Hier en daar zijn de gipsen ornamenten ge
kleurd ; rood, blauw en geel, soms ook goud zijn liet 
meest gebruikt. De kleuren der tegels zijn blauw, van
daar dat de azulejos genoemd worden, paars, geel, 
bruin, en groen, alles in stille tinten. De kleine orna

menten doen de vertrekken grooter schijnen dan zij 
in werkelijkheid zijn. 

De vertrekken worden meest verlicht door de deur, 
die onder de galerijen uitkomt. Vensters bevinden 
zich alleen in den grooten toren, die als „saki de los 
embajadores" bekend staat en in de Oostelijk daar
van gelegen „torre del mihrab". In de „sala de las 
dos hermanas" valt hel licht onder het gewelf naar 
binnen. Dit gewelf en dat van de aan de andere zijde 
van het plein gelegen „sala de los Abencerrages" ver-
toonen een bijna ongelooflijken ri jkdom. Z i j gaan 
over van het vierkant in het achtkant en bestaan uit 
houten schinkels, die de afhangende gipsornainenten 
steunen. 

De Moorsche kunst is niet constructief, doch uit
sluitend decoratief. Hoe alles geconstrueerd is, bli jf t 
den bezoeker der zalen verborgen. De voornaamste 
muren zijn van steen, doch gepleisterd. V a n zeer 
lichte materialen moet al wat zich boven de zuiltjes 
bevindt, gemaakt zijn, want de dunne schachten zou
den onder een zware last liezwijken. 

De A l ham bra is niet het eenige merkwaardige ge
bouw van Granada. Ook de Kathedraal, een werk uit 
de i(>e eeuw, verdient de aandacht. Het systeem is 
nog dat der Gothiek, maar in de details is de stijl van 
Bramante toegepast. De pijlers bestaan uit samenge
voegde Korinthische zuilen en pilasters. Daarentegen 
hebben de gewelven meer het Laat-Gothisch karakter. 
Boven het kruis verheft zich een koepel, die door 
twaalf pijlers wordt gedragen. 

In een groote kapel aan de Noordzijde, welke ouder 
moet zijn dan de kerk zelve, zijn twee grafteekens te 
zien. De eene is de tombe van Ferdinand van Arragon 
en Isabella van Castil ië, onder de andere rusten Ph i 
lips de Schoone en Johanna, de dochter van Ferdi
nand. Keizer Karei V heeft de graven van zijn ouders 
en grootouders van moederszijde dus doen versieren. 
A l s de beeldhouwer wordt Bar to lomé Ordonez ge
noemd, die blijkbaar de werken der Noord-Italianen 
als zijn voorbeelden heeft genomen. 

Over Bobadi l la ben ik per spoor naar Malaga ge
gaan, en van daar per boot naar Tanger. Het gezichc 
hetwelk deze Afrikaansche stad, uit zee gezien, ople
vert, is prachtig. Witte huizen en minarets liggen op 
de hell ing van een berg', aan welks voet de blauwe 
golven het gele strand bespoelen. 

Toen de boot ankerde werd zij omgeven door een 
zwerm van roeibootjes, wier bemanning als om strijd 
de reizigers naar den wal wilden brengen. Eenmaal 
aan land moesten wij naar het douane-kantoor, waar 
zwijgende Mooren dienst deden. Ik nam mijn intrek 
in het hotel V i l l a France. De weg daarheen ging door 
modderige straatjes met kleine winkeltjes en mos
keeën. Overal zaten bedelaars, die lastig oenoejf 
waren. 

Het hotel is hoog gelegen en vrij groot, met een 
terras, vanwaar men een fraai uitzicht over de witte 
stad en de zee geniet. De stad is wel schilderachtig, 
maar uit een bouwkunstig oogpunt beschouwd levert 

zij met veel op. Maar het is iets zeer eigenaardigs, zoo 
plotseling midden in het Oosten te worden verplaatst. 
In de kleine koffiehuizen wordt de koffie in molens 
zeer fi jn gemalen. Men krijgt bet dik door het vocht 
heen, waaraan men eerst wennen moet, eer men hel 
lekker vindt. 

De moskeeën hebben wel de traditioneele portalen 
met hoefijzervormige bogen, doch kunnen niet zeer 
oud zijn, daar de details vrij late Renaissancevormen 
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vertoonen. De minarets zijn nu eens vierkant, dan weer 
achtkant in plattegrond. De galerijen, waar de 

: muezzin de geloovigen ten gebede roept, hebben zeer 
! zonderlinge kantcelen. 

Dc Moorsche tegel versieringen zijn hier èn daar *e 
zien. het mooist op de binnenplaats van het paleis, 
waar de gouverneur woont. 

Over het algemeen is Tanger echter belangrijker 
voor den schilder, dan voor den architect. 

R E S T A U R E E R E N . 

A l s ik lees, wat de voorstanders van het restauree-
ren onzer oude bouwwerken af en toe ter verdediging 
van wat zij doen in het midden brengen, komt mij de 
„roekeiooze wanhoopsstrijd der verdwijnende soort, 
waarvan wijlen Dr . Schaepman eens gewaagde, voor 
den geest. 

Het restaurecren van oude bouwwerken is in gansch 
Europa een vak geworden, dat velen menschen aan 
brood helpt. M a g men er zich dan over verbazen, als 
die restaurators zich te weer stellen, wanneer zij be
merken, dat hun restauraties veroordeeld worden ; 
wanneer zij voelen, dat, werd de veroordccling alge
meen, hun restaurecren afgedaan zou hebben, D e n 
wanhoopsstrijd vergeeft men der verdwijnende soort 
gaarne. 

Dadel i jk gevaar is echter nog niet aanwezig. Zoo
lang Keizer Wi lhe lm II leeft, zal het den Duitsc.hen 
herstellers niet aan opdrachten ontbreken. In Frank
ri jk moge Minister Combes zich tegen de congrega 
ties verzetten, de „architectes d iocésams" heblien voor-
loopig geen nood. Het restaurecren geldt in Enge
land als „fashionable", en in Nederland werkt de af-
deeling kunsten en wetenschappen op den ouden 
voet, al staat zij onder een ander hoofd. 

De t i jd is echter aan bet veranderen. De jonge kun 
stenaars, de mannen der toekomst, voelen voor het. 
restaurecren niets. Zi j zijn van oordeel, dat het beter 
is, de oude werken met rust te laten en zelfsandig 
scheppend op te treden. Dreigt voor een gedenkstuk 
uit het verleden inderdaad gevaar, dan meenen zij 
dat men den ingenieur, niet den architect le hulp 
moet roepen om te behouden, wat te behouden is. 

Reeds sinds een kwart eeuw heb ik tegen het restau
recren, zooals dit bij ons te lande gedurende dien t i jd 
geschiedde, gestreden. Veel wi l heb ik tot dusver van 
mijn strijd niet gehad. Ik kan geen dagblad opnemen 
of ik lees, dat hier een toren, daar een raadhuis, ginds 
een kerk, elders een muurschildering zal gerestaureerd 
worden. D a n troost ik mij met de gedachte, dat 
eeuwen lang de menschen gemeend hebben, op een 
vastliggende aarde te loopen, en dan verheug ik mij, 
dat ik niet als Gal i le i , door de inquisitie in de gevan
genis kan worden geworpen totdat ik plechtig in het 
openbaar beken, aan de noodzakelijkheid en de voor
treffelijkheid van het restaurecren te gelooven. 

T a l van documenten onzer oude kunst worden ver-
va lscht. Ar t i ke l 227 van het Wetboek van Strafrecht 
zegt: „Hi j die in eene authentieke akte een valsche 
opgave doet opnemen aangaande een feit, van welks 
waarheid de akte moet doen blijken, met het oogmerk 
om die akte te gebruiken of door anderen te doen ge
bruiken als ware zijne opgave in overeenstemming 
met de waarheid, wordt, indien uit dat gebruik ccnig 
nadeel kan ontstaan, gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes jaren". 

G e l u k k i g voor onze restaurators is het, dat de o f f i 
cieren van Justitie de oude gebouwen niet als authen
tieke akten beschouwen. Want anders zouden vervol
gingen niet uitblijven. 

Zoo is het Muiderslot een authentieke akte, waarin, 
sinds de 13e eeuw, allerlei opgaven zi jn opgenomen 
van feiten. Tot ongeveer 1880 bleef de akte, zooals 
zij was. Toen begonnen echter de vervalschers met 
hun werk. Al les , wat na de 13e eeuw geschreven was, 
zelfs het 17e eeuwsch schrift van den Drossaart Hooft , 
werd met scherpe pennemessen vveggeradeerd Daarop 
werd in nagebootst 13e eeuwsch schrift de akte zóó 
aangevuld, alsof z i j ' i n haar geheel door Graaf F lor i s 
of een zijner tijdgenooten was opgemaakt. Dat het 
oogmerk, om die akte door anderen te doen gebrui
ken, als ware de opgave in overeenstemming met de 
waarheid, bestond, daaraan kan niét worden getwij
feld. E n dat er groot nadeel voor de latere kunstge
schiedenis zal ontstaan, indien zij de vervalschte akte 
moet gebruiken, staat mede vast. 

Evenwel, onder het bereik der tegenwoordige straf
wet valt zulk een vervalsching niet. Een zware straf 
wacht echter den restaurators, daar het nageslacht 
ben en hun bedrijf op de kaak der geschiedenis, die 
het wereldgericht is, zal stellen. 

A . W. WEISSMAN. 
* 

Nu de heer Weissman ons, als ware het, de pen uit de 
hand neemt, waar wij ons nederzetten, om een laatste 
woord te schrijven in antwoord op een uitdagend 
derde artikeltje van den heer Berden in het weekblad 
„Archi tectura" van 27 dezer, wil len wij aan het bo
venstaande slechts weinig toevoegen, om daarmede 
tevens het onvruchtbaar debat te sluiten. 

In het geval van de Karolingische kapel treedt de 
persoonlijkheid van den restaurator zoo weinig op 
den voorgrond, dat wij niet begrijpen met welke l>e-
doeling de heer B. deze in dit verband ter sprake 
brengt. 

„Dit betoog raakt onze. zaak niet" zeggen wij hem 
gaarne na, maar wat de zaak wel raakt is het begin
sel, waarvan men bij herstelling van monumenten 
uitgaat. 

Ofschoon wij niet in alle opzichten de meening zijn 
toegedaan, dat men de monumenten der bouwkunst 
uitsluitend als historische documenten heeft te be
schouwen, zoo is toch o. i. elke opvatting, waarbij de 
documentaire waarde van e e n monument op den ach
tergrond wordt geschoven, ter wi l le van e e n waan, 
waardoor alleen e e n Lekenpubliek zich zal laten ver
schalken, uit den booze. Z u l k een waan is op het 
toonvel, in een panopticum, enz. op zijn plaats ; in 
de bouwkunst is dergelijk comediespel te veroor
deel en. 

Dat onze Rijksrestorators ue beginselen, die, na bet 
verschijnen der geschriften van Vitet, Merimée en 
Viol le t - le-Duc, ook hier te lande ingang hebben ge
vonden, vooreerst nog niet zullen loslaten, ligt voor 
de hand. 

In 't algemeen zijn wij Nederlanders op het punt 
van beginselen nog al vasthoudend en blijven wi j 
liever in een eenmaal aangenomen richting voortgaan, 



dan, dat wij door liet verzetten der bakens bl i jk zou
den geven van inzicht te zijn veranderd. 

Maar men moet wel struisvogelpolitiek in toepas
sing brengen, om niet te bemerken, dat een kentering 
van denkbeelden in zake restauratie niet verre meer is. 

Overdri jving werkt steeds de reactie in de hand. 
„Plus royaliste que le roi", hebben de aanhangers 

van V i o l let le Due zich van overdrijving niet vrij 
weten te houden en vaak te weinig acht geslagen op 
een door den meester voorop gestelde uitspraak : „Les 
principes absolus en ces matières peuvent conduire i i 
1'absurde" ; een uitspraak, te d ikwi j l s helaas reeds 
door de feiten bevestigd. 

Zes jaren geleden werd in ons blad door Luctor een 
artikel gewijd aan Vio l le t le Due's restauratieleer en 
daarmede een vrijwel vergeefsche jioging gedaan, 
om de strijdende partijen nader tot elkander te bren
gen* 

Onze Rijksrestorators zijn gebleven bij hunne op 
vatting van die leer, die van den aanvang af hun 
richtsnoer geweest is. 

Di t is moeilijk te ontkennen, al tracht de heer B. 
ons te doen gelooven, dat voor hem de Dictionnairc 
nooit meer geweest is, dan een voor de studie van 
iederen architect noodzakelijk boek. 

R E D . 

HENDRIK SPRINGER. 
Naar aanleiding van de mededeclingen in ons num

mer van 6 Februari en in het bijzonder naar aan
leiding van het slot daarvan, maakt de heer Leonard 
Springer ons opmerkzaam op een levensbeschrijving 
van zijn com Hendrik Springer, voorkomende in de 
„Bouwkundige Bijdragen" Deel X V I , 2de stuk. 

Deze levensbeschrijving, van de hand van den heer 
J. II. Lel iman, is gedateerd op 31 December 1SO7 en 
dus twee en een halve maand na Springers dood 
(]() October 1 8 6 7 ) geschreven. 

Het is wel opmerkenswaardig, dat nauwelijks 3 7 
jaren verloopen zijn en men nu van dezen verdienste
lijken bouwmeester reeds moet vragen: „wie kan ons 
wat meer van zijn leven en werken mededeelen?'", 
terwijl men zich ook zelfs zijn levensbeschrijving, be
graven als zij is in de papiermassa van het tijdschrift 
der Maatschappij tot Bev. der Bouwkunst, niet meer 
herinnert. 

Deze biographie is op zich zelf reeds een historisch 
stuk geworden. Zi j verplaatst ons in een ti jd zoo zeer 
verschillend van (ie onze, dal wij hem veel verder van 
ons al wanen dan hij i s ; zij verplaatst ons in de 
duistere jaren van het eerste derde deel der negen
tiende eeuw, waarvan niet gezegd kan worden dat hei. 
ccn bloeitijdperk der Nederlandsche bouwkunst ge
weest is. 

De ziel van de negotie ontbrak, en zij die de bouw
kunst als kunst beoefenden vonden geen werk, dat 
met hun neigingen strookte en naar zijn waarde ge
honoreerd werd. 

Slechts op het papier was het hun vergund hunne 
denkbeelden een zichtbaren vorm te geven, in de be
antwoording van prijsvragen moesten zij bevrediging 
zoeken en met de behaalde onderscheidingen zich te 
vreden stellen. Tot uitvoering van belangrijke werken 
werden zij zelden geroepen. Zoo lezen wij dan ook 
van Springer, dat riet minder dan veertienmaal zijn 
ontwerpen bekroond werden of loffelijke onderschei
dingen verwierven. Slechts tweemalen echter was het 
hem vergund ook de uitvoering te leiden, namelijk 

aan de kerk le YVormervccr en aan het E v . Luthersclie 
Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Amsterdam. 

Teleurstellingen waren ruimschoots zijn deel en 
men kan zich voorstellen hoe ccn arbeidzame natuur, 
bezield met een sterke liefde voor de kunst er toe 
komen moest, zich allengs geheel uit het openbare 
leven terug te trekken en zijn ervaringen dienstbaar 
te maken aan de opleiding van jongeren. 

Vermelding verdient nog, dat kleine opdrachten 
door hem met evenveel liefde werden behandeld als 
grootere. Zoo zijn b.v. tal van orgelbetimmenngen 
in verschillende kerken door hem ontworpen en ge
detailleerd. 

W i j mogen den heer Lel iman dankbaar zijn de na
gedachtenis van een l i d van het geslacht Springer 
aan de vergetelheid te hebben ontrukt. 

Terecht kan van dit geslacht gezegd worden, dat 
de bouwkunst in het bloed zat. 

In de eerste helft der 18de eeuw komt in de Poor-
terbrieven van .Amsterdam reeds ccn ' fan Springer 
voor, die timmerman was. Diens zoon fan eveneens 
huistimmerman, werd in 17O8, poorter der stad. 

Willem Springer, de zoon van voornoemden Jan, 
timmerman en aannemer, werd poorter in 1804. H i j 
overleed in 1857 en was de vader can Hendrik; fan 
Cornells; Willem; Cornells en Dirk. A l l e n stonden 
aanvankelijk hun vader in de uitoefening van het 
vak ter zijde. 

Jan Cornelis, timmerman, is later Hoofdopzichter 
bij den aanleg van Staatsspoorwegen geweest en 
heeft o. a. den bouw van de brug te Kuilenburg ge
leid, hij overleed in 1891. 

Willem, metselaar, werd later Adjunct-bouwmees
ter te Amsterdam, is nog in leven ; Cornelis, schilder, 
werd later vermaard architectuurschilder en overleed 
eveneens in 180,1. 

Dirk, timmerman, is vroeg gestorven. 
De zoons van Jan Cornelis en Wi l l em voornoemd 

zijn allen in het bouwvak gekomen. 
De zoon van Cornelis is de tuinarchitect Leonard 

Springer, die de vriendelijkheid had. ons bovenstaan
de bijzonderheden mede te doelen, waarvoor wij hem 
gaarne onzen dank brengen. 

Z i e „ D e O p m e r k e r " , jaargang i S y S , Ni», en 4. 

B I O L O G I S C H E R E I X I G I X G S 1 X R I C H T I N G . 
Een hoogst belangrijke inrichting staat binnenkort 

in de gemeente T i lbu rg voltooid te worden. Eene in
richting, van welker bestaan vele Tilburgenaren zich, 
wel is waar weinig of in het geheel ni^t iibewust zijn, 
maar die, wanneer ze eenmaal aan het beoogde doel 
mocht beantwoorden, wellicht aan een diepgevoelden 
misstand een einde zal maken. 

W i j bedoelen cle Biologische reinigingsinrichting, 
onder de gemeente in aanbouw en thans het oogen
blik harer voltooiing nabij. 

Gel i jk bekend is het het ernstige streven dezer Re
geering, op de krachtdadige wijze tegemoet te komen 
aan de gegronde grieven van zoovele gemeenten be
treffende de immer toenemende vervuiling harer wa
terwegen door fabrieksfaeealiën. Met het oog op 
eene mogelijk eerlang te ontwerpen wet, die paal en 
perk zou hebben te stellen aan dien voor velen inder
daad onhoudbaren toestand, is oj) last van het be
treffende Ministerie te T i lbu rg begonnen met den aan
bouw eener inrichting, waarin proeven zullen worden 
genomen om langs natuurlijken weg het onzuivere vva 
ter te reinigen. 

Iemand die kort geleden een bezoek bracht aan dit 
établissement, waar hem niet slechts toegestaan werd 
het ccn en ander te bezichtigen, doch bovendien de hoer 
Nicuwenhuizen, met de technische leiding van den 

bouw belast, voorkomend was zich ten geleide be-
schikbaar te stellen, bericht daarover: 

De biologische reinigingsinrichting dan, waarvan 
hier sprake is, bevindt zich ongeveer een kwartier 
gaans beoosten den weg, die naar de zoogenaamde 
.Tilburgsche Hoeven" loopt, nabij het aldaar liggen
de R . - K . Kerkhof. Vanuit de verte gezien, maakt zij 
wel cenigszins den indruk van een Oostersch land
huis, wit gepleisterd als het is en met zijn volkomen 
gemis aan kapbedekking. V a n nabij, bl i jkt het in 
hoofdzaak te bestaan, uit eene aaneenschakeling van 
bakken of „tanks", op verschillend niveau gelegen 
en door gooien met elkaar in verbinding staande. 

Nadat het onzuivere water door middel eener een 
trifugaalpomp, welke door een motor in beweging ge
bracht wordt, naar '11 hooggelegen reservoir gevoerd 
is, vloeit 't vandaar naar de open tanks, op welken 
weg en 111 welke tanks het verschillende biologische 
processen ondergaat, om ten slotte, - wanneer ten
minste de proef slagen zal uit de laagst liggende 
tanks geheel zuiver te voorschijn te komen. Gel i jk 
ons medegedeeld werd, zal eveneens eene proef geno
men worden met eeii gesloten tank, een groot reser
voir, volkomen gtis en luchtdicht gemaakt. 

Naar alle waarschijnlijkheid zal over een paar 
maanden het gebouw in werking kunnen gesteld wor
den,' waarna het evenwel nog wel een tweetal jaren 
duren zal, eer men niet zekerheid het resultaat der 
proeven zal kunnen vaststellen. Laten wij er bij voe
gen, dat ten behoeve van den leider van het experi 
nienteele gedeelte, den heer Dr . Schooneboom, in de 
onmiddell i jke nabijheid van het werk een gebouwtje 
is ingericht, dat als laboratorium zal moeten dienen. 

Het is te hopen, dal de Biologische reinigings
inrichting, — de eerste welke op 's R i jks lasten hier 
te lande Werd gebouwd ten volle aan de gestelde 
verwachtingen moge beantwoorden. T i lbu rg zelf 
niet slechts, doch vooral de plaatsen aan de Lei_ ol 
Voorste Stroom gelegen, met name het naburige Oister_ 
wijk, zouden er in de toekomst ten zeerste door ge
baat worden. 

~ VARIA. 

D E F R E S C O ' s V A X M I C H E L A N G E L O 

Een der laatste daden van Leo X I I I was, zooals 
men weet, de benoeming van een bijzondere commis
sie, die tot taak heeft de meesterwerken van Michel 
Angelo, aan een onderzoek te onderwerpen, daar deze 
door de bouwvalligheid der Sixtijnsche kapel ernstig 
gevaar loopen verloren te gaan. Deze commissie is 
saamgesteld uit de eerste deskundigen van Rome en 
stelt zich ten doel, zooveel mogelijk de verwoesting 
van deze kostbare schilderstukken te voorkomen. Tot 
de leden dier commissie behooren: Seitz, Sneider, 
Mannucci, Marucchi, Caü, Xogara, Steinmann, Cai , 
Boni en Valles. Het voorloopig onderzoek heefi aan 
getoond, dat de groote dakbalken reeds dermate ver 
vallen zijn, dat ieder oogenblik een ongeluk verwacht 
had kunnen worden. 

Met de grootste voorzichtigheid worden deze nu 
verwijderd, door ijzeren dragers vervangen, waardoor 
men niet enkel het dak voor ineenstorting hoopt te 
behoeden, maar tevens ook op het oog heeft de S ix -
lijnsche kapel brandvrij te maken. Ondertusschen is 
binnen in de kapel een stellage opgericht, welke bijna 
tot aan de schilderstukken van Michel Angelo reikt, 
zoodat de onderzoekers met de grootste nauwkeurig
heid hun waarnemingen zullen kunnen verrichten be
treffende den toestand der schilderstukken. 

A l s resultaat, kwamen zij tot de ontdekking, dat 

er niet alleen door de fresco's groote scheuren loojjen, 
maar ook dat op meer plaatsen de oppervlakte reeds 
ccn dreigende welving vertoont en men binnen korte-
ren of langeren ti jd het afvallen van stukken ka lk en 
schilderwerk te duchten had. 

De opdracht der herstelling welke moet geschieden 
zonder dat het werk van den kunstenaar beschadigd 
wordt, is voorzeker geen gemakkelijke taak ; doch 
prof. Seitz, die het opzicht heeft over alle schilder
stukken in het Vaticaan, is van mecning, dat het dak 
kan hersteld worden zonder dat de fresco's er de na-
deelige gevolgen van ondervinden. 

Een zeer interessant en tevens geruststellend feit, 
is, dat de sjiieten en scheuren, die men van den be-
ganen grond af meende te zien, niet echt zijn, doch 
dat fle/.e vier eeuwen geleden d o o r Michel Ange lo zelf 
werden aangebracht uit ccn „g rap" die hij zich ten 
koste van zijn vriend en geestverwant Baccio P in te l l i 
veroorloofde. Deze was de architect van de S ix t ina 
en scheen er zich op te beroemen, dat de kapel voor 
de eeuwigheid gebouwd was ; om hem den schrik op 
het l i j f te jagen schilderde Ange lo 30 jaar later tegen 
het dak (-enige scheuren ter breedte van twee duim. 
Met het huidige schilderwerk begon hij in 1508 en 
werkte daaraan ruim vier jaar tijds. 

Leo N l l l beval dc grootste voorzichtigheid aan, 
toen men niet de besproken restauratie een aanvang 
maakte en stond er op, dat geen enkel schilder met 
zijn penseel aan de fresco's zou raken. „ E r leeft heden 
ten dage geen man", zeide hij tot een der leden uit de 
commissie, „die aan een l i jn der kunststukken komen 
kan zonder schade aan te richten." 

~~~ GEMENGDE BERICHTEN. 
B U I T E N L A N D . 

— De toren der kathedraal van Met/, begint eenigszins over 
te hellen in Zuid-Wer-telijke richting Er in een commissie belast 
met een onderzoek omtrent den toestand van het merkwaardige 
gebouw. 

B I N N E N L A N D. 
' S - G K A V K N I I A U K . Naar wij uit goede bron vernemen zal in April a s. 

aan het Departement van Justitie de aanbesteding plaats hebben 
van den houw van drie Tuchtscholen. 

De aanbesteding van de Tuchtschool voor jongens te Haren bij 
Groningen, raming t'161'210. is bepaald op April; die van een 
dergelijke inrichting te Xijmegen, raming f 151.800. op 9 April 
d. a. v., terwijl die van de Tuchtschool voor meipjes te Zeist, 
raming 1129 600 op 16 April zal volden. 

— hij het bouwdepartement in de kol uie Suriname worden 
verlangd drie tijdelijke opzichters, bekend met grondwerk en 
monierwerken. Voor bijzonderheden zie men de ..Staatscourant'' 
No 50. 

A M S T E R D A M Aan de door de lirma H Bran.Jsma, theehandelaren 
te Amsterdam uitgeschre»en prijsvraag voor oen advertentie vignet 
(zie ons blad vati 6 Februari) werd door 3774 personen deelgeno
men, die ruim 5500 ontwerpen inzonden 

De lirma kan tevreden zijn over dit resultaat, waarvan de mede
deeling haast ongelooflijk schijnt. Welk een oogst voor het luttele 
bedrag van f 00 en welk eeu uitstekend geslaagde réclame. 

H A A M , I : M . De tentoonstelling van Japansche kunst, die in het 
Museum van Kunstnijverheid alhier geopend is, heeft tot nog toe 
zeer de aandacht gelrokken. De merkwaardige werken van oude 
kunst, als snijwerken in hout en ivoor, bronzen, keramische wer
ken, en niet minder de kakemonos eu de prenten vormen eene 
zeer merkwaardige verzameling die men maar zelden te zien 
krijgt. De tentooostelling verheugt zich dan ook in een druk 
bezoek en zul tot •' Maart geopend bljjven. 

— Gedurende de maaud Februari werd bot Museum van Kunst
nijverheid alhier bezocht door ü5u belangstellenden, terwijl uit 
de aan het Museum verhonden boekerij iti'.i hoek-en plaatwerken 
naar verschillende plaatsen van ons land verzonden werden 

PERSONALIA. — 
— By het onlangs gehouden bouwkundig opzichten-examen te 

Amsterdam slaagden o. a als Xo. 2 van de 49 eandidaten de 
beer Job. Schulte Nordholt, bouwkundig opzichter bij de archi 
lecten K. & <l lloekzema Kz.. te kroningen. 
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— Tut ^ i i u m i k - i i M i i i u i i It) / w i i l i e is iu He p l i i a l H van now 
heer I- van Essen, rlie om <rczondkeideredeiion ontslusr hoeft ge
vraagd, benoemd do lieer L Krook, architect te Amsterdam, 
met 1ft stun men, tegen 4 op No. 2 der voordracht, den heer C. 
Swartuol, gejitus kupitein der genie 0-1. leger. 

— Tot onderwijzer in liet timmeren en teekenen aan de Am
bachtsschool te Winschoten ia benoemd de heer T. J. Swaneu-
burg, te Gouda Mee op voordracht atoi.deu de heeren II L. 
Swarts, aldaar, en J Timmerman te Wageniugen. 

Tot leeraar aan de Ambachtsschool te Veendam is benoemd 
de heer I'. Heil, onderwijzer te Wildervank 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Inspecteur bij de bouwpolitie te Rotterdam, (/ie advert, 

in dit No.. (1) 
— Bouwkundige (Chef de Bureau) bij bet gemeentelijk 

bouw- eu wot ingtoeziebt te Amsterdam (Zie adv. in dit No.) (1) 
— Bouwkundig Teekenaar (terstond). Brieven, met ver

langd salaris onder No. 22326, aan het Bureau van bet Algem 
Nieuws- en Advertentieblad, Oen Haag. (II 

— Bouwkundig Teekenaar, die in zijn vrjje uren nog 
iets wil verdienen, vervoege zich onder lett. V E 755, aan het 
Bureau vau bet „N. v. d O." (1) 

— Onderwijzer in bet machinehankwerken en het daarbij 
behoorend vakteeksnen. aan de Ambachtsschool te Amersfoort, 
tegen 15 April a s. Salaris /1U00. Brieven, vóór i5 Maart a. s, 
aan den directeur. 

— Directeur der Burgeravondschool te Utrecht. Jaarwedde 
ƒ600 tot M200. Stukken op zegel aan Burg. eu Weth, «óór Ib 
Maart e k. («) 

— Teekenaar (aankomend), op een architecten-bureau te 
Rotterdi in. Brieven, onder No. 5409, aan het Bureau der „Nieuwe 
Rott. Crt." (2) 

Werktuigkundige , aan een machinefabriek in Noord-
Holland. Brieven, onder No. 3304, aan het Bureau djr „Nieuwe 
Roti. Crt." (*) 

— E Icc tro-1 nge n teu r, op eeu hlectro-Teckniscb Bureau. 
Brieven, onder lett G 09, aan het Algem Advert-Bureau van 
de hoeren Rounia & Co., Heorengracht 226, te Amsterdam. (2) 

— Opzichter ('erstond), of twee aankomende Opzichters . 
Salaris naar bekwaamheid Brieven, onder lett B, aan den heer 
J Pekelharing. Boekhandelaar te Zalt-Bommel. (2) 

— E l o c t r i i i e n , op oen fabriek in Noord-Brabant. Brieven, 
onder lett. W N 250, aan het „N. v. d D." (2) 

— li lectro-Ingenieur, op een Electro-Technisch Buroau. 
Brieven, onder lett. .1 Z, aan het Advert.-Bureau van den hee<-C. 
A Spin & Zn , te Amsterdam. (2) 

— Bouwkundig Opzichter (direct). Salaris naar bekwaam-
beid brieven, onder lett W, aan het Bureau „Tubantia", te 
F. .schede. (2) 

— Onderhaas, hekend met fabrieksbouw Brieven, onder 
lett. A, aau Sumb ek's Annoncen-Bureau te Zaandam. (2) 

— Bouwkundig Opzichter , bij de gemeentewerken te 
Wormerveer. (Zie advert iu No 9.) (31 

DIENSTAANBIEDINGEN." 
— Bouwkundige biedt zich aan als opzichter of uitvoerder 

betzij tijdelijk of vast. Brieven, onder letter C J, Bureau „Da 
Opmerker". (1) 

I N F O R M A T I E - B U R E A U VA.V D E N B O > D V A N T E C H N CI 

T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T 

21 Bouwk. Üpz.-teek., 21—42 '} . , f60— / 100's maands. 
5 „ Opz-Ui tv . , 24—4: j , / 7 0 — ƒ 8 0 'smaanjs. 
7 „ Teekenaar, 21—30 j . , / 6 0 — ƒ 9 0 's maands. 
5 Waterb. Opz.-Teek., 2 0 - 4 1 j . , / 50— 100 's maands. 
2 W erktuïgk. T-*ckenaars / 70 '.- maands. 
1 „ Ingenie ,r (Constructeur). 
1 Machineteekenaar. 

Maatschapij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Wasdag den ZZsteu Maart 

MOOS, des namiddags ten 3 ure 
(locale tijd), aan het Centraal bureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in liet Moreelse Park 
te Ut>echt, van: 

B E S T E K No. 970. 
H e t m a k e n v a n g e b o u w e n e u 

i n r i e h t i i i g e n o p l iet goe-
« l e r e u H t a t i o n A M S T E R D A M 
( D O K L A A X ) . 
B e g r o o t i n g f 3S.800.—. 

De besteding geschiedt volgens § 87 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 1 sten Maart 
1904 ter lezing aan liet Centraalbureau 
in het Moreelse Park en aan liet bu
reau van den Sectie-Ingenieur H. J. 
V A N H O O R N , te Utrecht en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen be
taling van J' I . O O . 

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

Aanwijz ng op het terrein zal ge
schieden den loden iVInHrt 1V»04, ttn 
10.:JO ure voormiddag (West Europee' 
sche tij/I/. 

U T R E C H T , den 24sten l'ebruati 1004. 

R U I M T E v o o r A T E L I E R 
of ander doeleinde te Huur 

1" MEI IOO 4 
Fiati*< h e l a a n £.S. A M # T E H I > A M . 

BEZICHTIGING: D i n s d a g * e n V r i j d a g v a n 1—S u u r . 

Schriftelijk te bevragen bij M. MENDES D l C O * T A , Makelaar, Nieuwe 
frinsengrat'ht 73, AMMTMMMMM. 

A a n b e s t e d i n g 
Op l»iÈisdatf IS Maart l»04 

wenschen de Arcnitecten Z. H O E K 
en J. T H . W O U T E R S , namens hunne 
principaal in heiZUIÜ-HOLLA NDSCH 

KOFFIEHUIS, Groenmarkt te 's Gra

venhage, des namiddags 3 u u r 

AAN TE BESTEDEN: 
1°. Hel houwen van een dub

bele VILLA aan deu Siad-
houdcrslaan 

en 

2°. Het bouwen van een HEE-
KEMH'IS a/d. Slaleuiaan. 

Bestekken en Teekeningen zijn van af 
Woensdag 9 Maait 1904 verkrijgbaar 
ten Kantore vao bovengenoemde A i -
chitecten, Waldeck Pyrmontkade 133 
'sGravenhage, tegen betaling van reap. 
/ » en ƒ 3. 

B H S D E D E K L I N U B N . 

's-tiravenliag-e, (Oaderh), door den arch. 
D. Oosthoek: het bonweo van woonhuizen aau 
de Laan van Meerdervoort. Genood aan J. V. 
Kleman», 's Hage, voor f 103.50(1. 

•jiroenten. Ia de e gemeente zal een R.-K. 
Zusterschool en ten Oude Maiioei- eo Vrouwen
huis word-n gebouwd. 

H a a r l e m . Hat bonweo van tea winkelhuis 
met borenwoniig Kleine Houtstraat DO. 81 eu 
het verbouwen van perceelea aan de Bakenes-
strgracht 62 en Kleine Houtstraat 28 (architect 
de heer J. A. Traanberg) is Krirund aan den 
Coup. Konwersbood alhbr voor 18446. 

H o o r n . Het amoreeren en weder opbouwen 
van pr reëel 30 aan bet Groote Noord alhier, 
i< gegwd aau den heer J. Verberoe te Hem 
voor f8450. 

R o t t e r d a m . Door de Maat.chappy tot Eipl 
van Staatsspoo'W. is na ui.derhaudsche aanbe
steding aan den heer J. H. Nieuwenhuizen 
alhier, voor 13390 opgedragen, bet maken tan 
wascn- en badinrichtingen op de emplacementen 
Rotterdam D. P. eo Feijeiuord. 

Nchoonlioveii. De Gemeenteraad heelt be
sloten tot het boiwtn van eeo nieuwe gasfabriek. 
De riming is ongeveer f HU',000. 

Z l e r l k z e e . Het bestuur van het waterschap 
„Schouwen" heet besloten tot het uitvoeren van 
verschillende veranderingen aan het atoomgemaal. 
De kosten wordeu gtraaind op f 55 000. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 

P M E R K E R 
| JB<^^ B L A D . 

Bedacteur I». U. S C H E L T E M A . 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E O P M E R K E R 

VAN DIEMENSTRAAT 205, 's Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland f 5 . — . 

te voldoen : 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
I October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België - 6.50. 
Voor de overige landen der Post-

Unie , met inbegrip van Neder l -
Indië en Zuid-Afr ika - 7.50. 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , bij vooruit
betaling . per postwissel of in postzegels 
met plaat . , / 0.25. 

Idem, idem, zonder plaat . . . . • . - 0.15. 

: - M 

Advertent iën van I tot en met 5 regels . - 1.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

V o o r eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags rooi middags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan: 

de Administratie van „De Opmaker ter drukkerij van „Het Vaderland", Parkstraat 'sGravenhage. 

U I T D E N T U D D E R G I L D E N . 

Onder de meest bekende Nederlandsche kunste
naars der 17e eeuw behoort zonder twijfel Hendr ik 
De Keyser. Maar toch wisten wij van dien meester 
maar betrekkelijk weinig. l ) i l gaf mij aanleiding, op 
het Amsterdamsch Archief een onderzoek naar hem 
en zijn geslacht in te stellen. De in menig opzicht niet 
onbevredigende uitkomsten daarvan hoop ik in „Oud-
H o l l a n d " openbaar te maken. 

Daar echter de bijzonderheden, die ik omtrent De 
Keyser en zijn nakomelingen in betrekking tot het 
Metselaarsgild, waartoe ook de Steenhouwers behoor
den, vond, tot technische uiteenzettingen aanleiding 
geven, die in een algemeen tijdschrift minder op haar 
plaats zouden zijn, geef ik die hier. 

Zestiende eeuwsehe bescheiden van net Metselaars
g i l d bestaan niet meer De oudste registers van gilde-
broeders en leerjongens beginnen niet de eerste jaren 
der zeventiende eeuw. 

Alen kan dus niel nagaan, hoe Hendr ik De Keyser, 
toen hij zich in het laatst van 1591 te Amsterdam 
vestigde, gildebroeder geworden is. Toen Hendr ik 
zich () A p r i l 1591 te Amsterdam in ondertrouw liet 
-opnemen met Bijken van Wilderen uit Antwerpen, 
was hij reeds „becltsnij der, out 25 jaer, wonende in 
Sinte Catelyneclooster" te Utrecht H i j zal dus reeds 
daar gildebroeder geweest zijn, en, toen hij 24 Octo
ber 1591 het Amsterdamsch poorterrecht kocht, te
gen betaling van 4 gulden inkomgeld, zooals 14 

Augustus 1579 bepaald was, in het Metselaarsgild 
der Amstelstad zijn toegelaten. A l s zijn vader ook 
gildebroeder geweest was, had hij slechts 2 gu ldenen 
10 stuivers te betalen gehad. 

Het register der leerlingen, dat pas met K m begint, 
noemt ons ook eenige, die bij Hendr ik De Keyser wer
den opgeleid. Doch tevens bleef een leerovereenkomst 
bewaard, die 13 A p r i l 1595 door den notaris Lieven 
Heyl inc werd opgemaakt, waarbi j : „Dirck Jansz., 
leerbereyder binnen Amsterdam besteedt Hen-
drick |ans/.., out 18 jaeren, minne te dienen Hendrick 
de Keyser, steenhouwer aldaer, voor 3 jaeren, ingaan
de op Amsterdamsche kennisse 1594, mnnie bij Hen
drick de Keyser te leeren hel steenhouwen. contre-
feyten ende alle cyraet te maecken, gelyck een steen
houwer tot zijnder neeringlie noodich ende van doen 
heeft, zullende de Keyser betaelen het eerste jaar 4 
st. daegs, liet tweede jaer 5 st. daegs, hel derde jaer 
6 st. daegs, behalve het bier, dat de werckgesellen ge-
woonlyck sijn, te hebben ; voor de ghetrouwe naeko-
mingh verbinden sich Dirck Jansz. ende Berendt Cuy
pers, ter bcgheerte van Jan Hendricks/.., des voorsz. 
jongen vader." 

Waarschijnli jk was Di rck Jansz. een oudere zoon 
van Ian Hendricks/.., die in de acte stadsmetselaar 
genoemd wordt. Deze stadsmetselaar is vermoedelijk 
kort nadat de acte werd opgemaakt, overleden, o f 
was misschien reeds gestorven, toen de hulp van 
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den notaris werd ingeroepen. Z i j n oudste zoon Dirck 
en Beretndt Cuypers zullen dan zijn verplichtingen 
gezamenlijk overgenomen hebben. 

Bi j de keur van 14 Augustus 1579 was voor hei 
metselaarsgilde vastgesteld, dat de meester, op een 
boeie van 30 stuivers ten behoeve der armenbos, den 
leerling moest doen inschrijven den eersten Zondag 
na den dag der aanneming. De Amsterdamsche 
kennis begon den eersten Maandag na 17 September, 
St. Lambertus. 

Den Zondag daarop volgende zal De Keyser 
wel met zijn leerling naar de gildekainer zijn gegaan. 
In deze Sabbathschennis zag men toen nog geen 
kwaad. Het duurde lot 21 A p r i l 1(141 eer Burge -
meesteren den Zondag in Maandag veranderden 
„zijnde de Sondagh tol hooringe van Godes heylig 
woort". 

De broeders van hel Metselaarsgild mochten een 
leerling voor niet korter dan twee jaar in dienst ne
men. De Keyser heeft zich aan deze bepaling gehou
den ; het maximum van vier jaar achtte hij blijkbaar 
niet noodig. 

()]> den meester rustte de zedelijke verplichting, 
den door hem aangenomen leerling in alle geheimen 
van zijn ambacht 111 te wijden. Di t vond men een 
zoo natuurlijke en van zelf sprekende zaak, dat lïnr-
gemeesteren het niet noodig achtten, het in den gilde-
brief van [579 uitdrukkelijk te bevelen. Doch de 
leerovereenkomst zegt dat Hendrik De Keyser aan 
Hendrik Jansz. zal leeren : „het steenhouwen, contre-
fcyten en alle cyraet te maecken, gelyck ccn steen
houwer tot sijn der neeringhe noodich ende van doen 
heeft". De Keyser kon dus niet volstaan, zijn leerling 
alleen in het steenhouwen te onderwijzen. H i j was 
ook verplicht hem in de beeldhouwkunst en het ver
vaardigen van ornamenten te onderrichten 

In 149S hadden de Metselaars bepaald „geen 
meester en sal enich leerknecht aennemen om te leren 
min dan twee jairen ende dat in des meesters cost, 
dat is te weten dat geen poirteren en sijn, maer die 
poirle-en sijn die sullen sij mede mogen aennemen 
twee jairen ende zullen mogen doen hair eygen cost". 

Daar Hendrik Jansz. een ])oortcrs zoon was, kwam 
hij niet bij De Keyser in de kost. Alleen over het 
bier, dat de gezellen naar plaatselijk gebruik kregen, 
wordt dan ook in de leerovereenkomst gesproken. 

Dat de leerling loon kreeg schijnt er op te wijzen, 
dat hij reeds eenige bedrevenheid in zijn vak bezat. 
Want het loon was niet l a ag ; in het jaar 1539 ver
diende een volleerd gezel zes stuivers daags, welk 
loon pas in 1662 tot [8 stuivers was gestegen. W i j 
mogen dus aannemen, dat hel in 1595 ongeveer 12 
stuivers zal hebben bedragen 

In den ti jd der gilden werd het loon naar de hoe
veelheid en de hoedanigheid van het verrichte werk 
berekend. Het waren de Overlieden der gilden, die 
de daghuren vaststelden. Door te letten op de hoe-
veelheidt maakte men onderscheid tusschen de jaar
getijden. De gildebrief der Metselaars van 1498 be
paalde dan ook ,,de overluyden sullen elc vierendeel 
jairs dat „leen ordineren nae gelegentheit van den 
tyt" en tevens „sij sullen ordineren enen ygelick die 
geen volle daehhuer verdienen can hoeveel hij 
daeehs voor sijn daehhuer sal hebben". In 159} had 
de Regeering van Amsterdam bovendien vijf com
missarissen benoemd „omme ordre te stellen op de 
ambachten van de Timmerluyden, Kistenmaeckers 
enda Metselaers". Deze commissarissen hebben dus 
hel loon, dat Hendrik Jansz. genieten zou, bepaald. 
Hij ! ien onder de zes stuivers 'laags werd geen 
onderscheid tusschen do jaargetijden gemaakt. 

De leerling moest, bij zijn indiensttreding, inge

volge het in 1579 bepaalde, zes stuivers intreegeld 
aan het g i l d voldoen, een verplichting, die Hendr ik 
Jansz. ongetwijfeld zal zijn nagekomen 

A l s .meester mocht De Keyser slechts twee leerlin
gen tegelijk houden. Misschien heeft Hendr ik Jansz. 
dus nog een kameraad gehad, omtrent wien, daar 
de inschrijfboeken van dien t i jd niet meer bestaan, 
wij echter in het duister tasten 

In 1(107- heeft Hendrik De Keyser een reis naar 
Engeland gemaakt. Want den 15 Juni van dat jaar 
werd aan Mr. Hendrick de Keyser, Heeltsnijder 
ende Mr. Cornelis Danckerts, Metselaer be-
taelt hondert seven en negentig gulden, seventieu 
stuyvers ende viij penningen over d'oncosten bij haer 
gedaen op een reyse naer Londen 0111111e aldaer in
spectie te nemen op seeckre wereken als breeder 
blyckende bij declaratie daervan sijnde". O p die reis 
was het waarschijnlijk, dat De Keyser kennis maakte 
met den 19-jarigen Nicholas Stone, die bij hem eerst 
als leerling, later als gezel werkte. Den 25 A p r i l 1 <u 3 
trad Nicholas met De Keyser's oudste dochter Maria, 
die in 1592 geboren was, in den echt. 

Nicholas Stone is, na zijn huwelijK, in zijn vader
land teruggekeerd. Hendrik Jansz. schijnt hem te 
hebben vergezeld, althans Ga l l and vermeldt een 
grafieeken voor ccn zekeren Sutton, dat zij gezamen
lijk in Engeland hebben gemaakt. Tusschen 1(115 en 
1(1411 werd aan de overzijde der Noordzee veel ge
bouwd, wat de Nederlandsche steenhouwers zeker 
aangelokt kan hebben, daar hun geluk te gaan be
proeven. De Engelsche bouwwerken uit dien ti jd 
hebben heel wat, dat aan Nederland herinnert. Een 
studie der Engelsche archieven zou waarschijnlijk 
veel licht kunnen brengen 

Dat Hans Pietersz. van Steenwinckel ook under 
de leerlingen van Hendrik De Keyser heeft behoord, 
weten wij uit de ...Architectura Moderna". In oen acte, 
door den notaris Warnaerts 12 November 1024 opge
maakt, wordt Steenwinckel „burger deser stede, out 
33 jaer" genoemd. H i j moet dus in 1591 geboren zijn. 
Om hem van de andore „Pieterszen" te onderschei
den noemde men hem „van Steenwinckel", waaruit 
valt op te maken, dat ook zijn vader een steenhouwe
rij hoeft gehad. H i j zal wellicht tegelijk met Stone 
bij De Keyser in de loer geweest zijn, dus vóór 1O11, 
a's wanneer het oudste inschrijfboek begint. 

Dal Steenwinckel Hans wordt genoemd, wijst er 
op, dat zijn vader een Duitscher was, die zich te .Am
sterdam had gevestigd. Na 1(123 moot Hans naar 
Denemarken vertrokken zijn, waar hij met hel bou
wen van het kasteel 1- redenksborg werd belast. De 
„Architectura Moderna" geeft de afbeelding eener 
/oor rijke galerij, door hem voor dat kasteel ontwor
pen. In [629 had Pieter De Keyser beelden naar Zwe
den gezonden. Maar toen zij aan de Sont gelost 
waren, bleken zij beschadigd. Toen verklaarde Pieter, 
in een acte, opgemaakt door den notaris Jaeobsz, dat 
„ H a n s van Steenwinckel, Ko. Maj. bouwmeester en 
beelthouwer te ('openhagen sonde gaen sien, waer de 
beelden waren en ondersoeeken hoeveel oncosten ge
maakt souden moeten worden om de afgestooten 
vingers, handen, etc. bij te maecken". 

Omtrent Pieter De Keyser zegt het inschrijfboek: 
„K)i(i. Den in Januarius neempt aen Hendrick 
d'Cayser voor sijn leerjonge sijn soon Pieter Hen
dricks/.. d'Cayser d'tyt van twee agteroenvolgende 
jaeren". Twintig dagen later werd ook „ T h o m a s 
d'Cayser" als leerling van zijn vader ingeschreven. 
Doch deze verkoos het schilderen, en is geen steen
houwer geworden. Slechts door hem te verwarren mer 
een zijner naamgenooten heeft dc kunstgeschiedenis 
hem tot steenhouwer gemaakt. 

Pieter D e Keyser werd, toen hij zijn leertijd vol
bracht had, nog niet in het g i l d opgenomen. „Pieter 
Hendrickszo. Keyser is als gyldebroeder int geheel 
mitsgaders d'bos int gylt aengenomen, alsoo hij in 
ons boeck getecckent staet anno 1616 den 10 Janua
rius, op huyden den 3 Novemb. 1(121", zegt het g i l -
deboek. Pieter De Keyser werd dus pas een hal f jaar 
na zijns vaders dood giidebroeder. H i j is in 1639 
overman geweest. 

„Den 24 November 1O44 laet aenteyekenen meyster 
Pieter de Keysser, steenhouwer, sijn soon, genaemt 
Cornelis Pietersz. de Keysser, out 21 jaeren, omt 
steenhouwen te leeren voor den tydt van twee ach
tereenvolgende jaeren", lezen wij verder in het in
schrijfboek. Omtrent dezen Cornelis De Keyser, die 
naar zijn overgrootvader, den L'trechtschen kasten
maker, heette, heb ik verder niets kunnen vinden. 

Hendr ik De Keyser had ook ccn zoon, die W i l l e m 
heette. In een acte door den notaris Capoen, 4 Ju l i 
1Ó58 opgemaakt, geeft W i l l e n als zijn leeftijd 55 
jaar op. H i j moet dus in 1(103 geboren zijn. O m 
trent hem zegt het gildehoek: „1(140. Den 13 Augus-
us is voor gyldebroeder aengenomen Wylem Hen-
dricksz. Keyser en heeft het gylt en d'bos voldaen 
na behooren. Steenhouwer". 

Het was natuurlijk geen leerling meer, die op 
zeven-en-dertigjarigen leeftijd in het g i l d werd op
genomen. W i l l e m had zijn geluk in Engeland be
proefd, doch de staatkundige gebeurtenissen noopten 
hem, naar het vaderland terug te koeren. Waarschijn
lijk had zijn zwager, Nicholas Stone W i l l e m over 
doen komen. Vóór hem was reeds Thomas De Keyser 
naar Engeland gegaan, doch niet de schilder, maar 
een naamgenoot en familiel id. W i j vinden hem in 
1(119 te Amsterdam, oud 22 jaar, van Utrecht geko
men, om zich in ondertrouw te begeven niet Anna 
V a n Dyck. De schilder trouwde 111 1626, oud 29 jaar, 
met Machtelt Andries. 

Thomas De Keyser kwam nog eer terug dan W i l 
lem. Want in hét gildeboek staat: „1(140. Den 14 
May is voor gyldebroeder aengenomen Thomas de 
Keyser en heeft het gylt en de bos voldaen na be
hooren. Steenhouwer". Dat hier niet de schilder De 
Keyser bedoeld is, blijkt uil het weglaten van Hen 
dricksz.", dat bij W'illenis naam wel vóórkomt. 

Pieter De Keyser heeft zijn vader als'stadssteen
houwer opgevolgd, en vervulde dit ambt van 1621 
tot 1(145. O p oen lijst der stedelijke ambtenaren, in 
het laatst van 1045 opgemaakt, vinden wij zijn naam 
niet meer. Het schijnt, dat hij zijn ontslag hooit 
moeten nemen wegens gepleegde malversat iën. H i j 
loofde, als welgesteld man, tot 107b. Toen werd hij 
7 December in de Noorderkerk ljegraven. 

'Thomas De Keyser begon oen /aak op de Brou 
wersgrachl, hoek Lindengraeht. H i j moet vóór 1(158 
gestorven zijn, daar zijn vrouw Anna V a n Dyck m 
oen acte van dat jaar weduwe genoemd wordt. 

W i l l e m De Keyser. die eon man van veel talent, 
maar tevens een slecht financier was, vestigde zich 
in 1041 op de N . Z . Voorburgwal, waar het hem niet 
aan werk ontbrak. Vooral onder Vingboons leverde 
hij veel gehouwen steen. Zoo noemt ccn notariecle 
acte hem in 1(143 als den steenhouwer, die Joan 
Poppen gebruikte, toen hij door Vingboons zijn huis 
aan de Kloveniersburgwal (110. 95) tegenover de 
Oudemanhuispoort liet bouwen. 

In 1645 gaf de brand van de Nieuwe Kerk veel 
werk aan de Stadssteenhouwerij. Wie, na het heen
gaan van Pieter De Keyser daar aan het hoofd stond, 
heb ik niet kunnen vinden. Maar toen ook de toren der 
Nieuwe Kerk en een nieuw raadhuis, loeiden naar 
ontwerpen van Jacob V a n Campen zouden worden 

gebouwd, kwam er behoefte aan een bekwaam stads
steenhouwer. De keus viel op . . ï l l em De Keyser, die 
3 December 1047 aangenomen werd „op een wedde 
van 1000 gl . en 100 g l . extraordinaris voor dat hij 
de stad zal ten dienst staen in de teyekenkonst". 

Ru im vi j f jaar heeft W i l l e m dit ambt bekleed. 
Den 20 Februari 1(153 „wert hem sijn dienst opge-
segd wegens fraude bij liem gedaen aen de Reke
ning vant arbeytsvolck". 

Den 27 Juni 1(153 werd Simon Bosboom in zijn 
plaats aangesteld; aan „Wil lem Keyser, geweesen 
Stadssteenhouwer" werd 12 December 1653 een 
vierendeel jaars tractement toegelegd'. 

U i t de bovengenoemde bijzonderheden blijkt dat 
Hendrik De Keyser's zoon W i l l e m als stadssteen
houwer een zeer groot aandeel heeft gehad in de 
uilvoering van het Raadhuis, door Jacob V a n Cam
pen geordonneerd. Want in 1(153, toen De Keyser 
ontslagen werd, was het grootste gedeelte van den 
gehouwen steen bewerkt. De „teyekenkonst" van . 
W i l l e m De Keyser moet op een hoog peil gestaan 
hebben, daar, sinds Pieter Post in 1647 Jacob van 
Campen geholpen had, van geen andere teekenaar 
in de stukken sprake is. 

W i l l e m De Keyser wijdde zich, na zijn ontslag uit 
den dienst der stad, weer aan zijn steenhouwerij op 
den N . Z . Voorburgwal. Maar roods in September 
1054 verkocht hij die voor ƒ 7500 aan Benningh 
Wi jma. In Juni van het jaar 1(155 kocht hij voor 
ƒ 4 8 1 2 „een packhuys of steenhouwerij niet woningh 
daerboven" op de Prinsengracht hoek Elandsstraat. 
Ofschoon het hem hier niet aan werk ontbrak, gingen 
zijn zaken toch achteruit. 

H i j weet zijn ontslag uit stadsdienst aan Simon 
Bosboom, dien hij verdacht, bij V a n Campen en 
Stalpaert tegen hem geïntr igeerd te hebben. In [ 6 5 6 
bracht hij tegen Bosboom de beschuldiging" in, dat 
hij de arbeidsloonen uitbetaalde, na er eerst een be
drag ten eigen bate van te hebben afgenomen. 

In October 1658 ging W i l l e m De Keyser failliet, 
en vertrok hij uit Amsterdam. 

Hendrik De Keyser heeft cok een zoon gehad, die 
Hendr ik heette. A l s deze 5 December 1(147, weduw
naar van Lijsbcth Bellende zijnde, met Trijntje F re 
rix in ondertrouw wordt opgenomen, is hij 34 jaar 
oud, en wordt hij steenhouwer genoemd. H i j moet 
dus in 1(113 geboren zijn. Hendrik werd 2 Septem
ber 1047 „int gil t genomen sonder proef, niet in de 
bos". Hieruit valt op te maken, dat hij reeds elders 
meester geworden is. Waarschijnli jk is dit de Hen
drik De Keyser, dien Wagenaar noemt als den ver
vaardiger der fraaie Huiszittenhuisreliefs, die nu in 
het Rijksmuseum berusten. Deze meister is 2(1 Sep
tember 1665 in de Nieuwe Kerk begraven. 

Toen Simon Bosboom als stadssteenhouwer in 
1662 overleden was, kwam Thomas De Keyser in 
zijn plaats. Men hooft gemeend, dat dit do schilder 
geweest i s ; daar deze stadssteenhouwer in 10(17 
overleed, vindt men dan ook in de catalogi der musea, 
dit jaar als het sterfjaar van den schilder vermeld. 
Maar des schilders vrouw is in 1(14(1 gestorven, en 
des steenhouwers weduwe krijgt 10 Augustus 1667 
van Thesaurieren een gratificatie. Dezelfde persoon 
kan liet dus niet geweest zijn. 

W i j zouden ook nog aan den l'trechtschen steen
houwer kunnen denken, die Thomas De Keyser 
heette, die in 1(140 giidebroeder word, en zich toen 
op cle Brouwersgracht vestigde. Maar gelijk wij 
zagen moet hij vóór 1(158 gestorven zijn. 

Omtrent andere leden der familie hoop ik later 
eenige mededeelingen te kunnen doen. 

A . W . W E I S S M A X . 
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E E N P R I J S V R A A G H I S T O R I E . 

Over liet nut van prijsvragen is uien het hier te 
lande nog verre van eens, maar toch bl i jkt telkens, 
wanneer van het uitschrijven van prijsvragen sprake 
is, dat er nog steeds een aantal beoefenaars van de 
bouwkunst en aanverwante vakken is, dat zich ook 
door een gebrekkig in elkaar gezet programma, on
voldoende belooning en onvoldoende waarborgen 
wat de beoordecling betreft, niet van medewerking 
laat terughouden. 

Dat vooral de ouderen, die hun sporen hebben ver
diend niet veel voor prijsvragen gevoelen is begrij
pelijk. Velen, die vroeger voorstanders en ijverige 
mededingers waren en geen gelegenheid lieten voor
bijgaan om hun krachten m het „worstelperk der 
eer" te beproeven zijn later onverschilligen, zoo niet 
tegenstanders, geworden. E n het is niet a l t i jd ge
krenkte eerzucht geweest, die hiervan de oorzaak was, 
maar het waren vaak de zeer ontmoedigende onder
vindingen, waarvan ieder, die eenige jaren aan het 
beantwoorden van prijsvragen heeft medegedaan, 
weet mee te praten. 

Hoezeer de voorbeelden voor de hand liggen w i l 
len wij «nis thans van aanhaling daarvan onthouden 
en de oude geschiedenissen laten rusten, ten gevolge 
waarvan de prijsvragen bij een groot deel der bouw
kunstbeoefenaars in discrecliet zijn geraakt. 

De wijze, waarop wij thans de prijsvragen, op uit 
gebreide schaal, als reclaniemiddel zien gebruiken, 
zal zeker niet strekken, om het aantal voorstanders 
te vergrooten. Wel laten zich v.ele liefhebbers door 
een klein kansje verlokken en schijnt, zooals wij in 
ons vorig nummer opmerkten, een resultaat als dat 
van de prijsvraag der firma E. Brandsma te Amster
dam haast ongelooflijk, maar op deze wijze toege
past worden de prijsvragen een soort loterij, gelijk
staande met de prijsraadsels die men in de couran
ten aantreft en waarop men een wekker, een fiets, 
een bankethanmietje, of een ander voorwerp van 
twijfelachtige waarde kan trekken. 

T o l de prijsvragen van iets minder ordinaire soorc, 
olschoon ook daarbij de reclame geen geringe rol 
speelt, belmoren o. a. die welke door tapijt fabrieken 
en meubelfabrikanten in de laatste jaren werden 
uitgeschreven. 

Deze hadden voor de Hitschrijvers ook nog een 
direct practisch doel, namelijk het bekomen van een 
keur van ontwerpen, om uit te zoeken tegen een 
kle in bedrag aan prijzen. 

A l s voorbeeld hiervan noemen wij de prijsvraag 
y o o r (-en Modern Woonkamer-Ameublement, in 
A p r i l van het vorig jaar uitgeschreven door de Meu
belfabriek „Neder land" , |. A . Huiz inga te Gronin
gen. 

In de namen der juryleden onder het programma 
afgedrukt (zie bladz. 143 van onzen jaargang 1903) 
mochten zeker alle mededingers een waarborg zien, 
dal deze zaak in alle opzichten correct zou worden 
behandeld. Drie-en zestig antwoorden kwamen dan 
ook in (zie bladz. 207 van onzen voormelden jaar
gang), terwijl nadere bekendmaking van den uit
slag der beraadslagingen der prijsreehters werd toe
gezegd . 

De/e toezegging geschiedde in liet eind van Juni 
1903. Ongeveer hal f Ju l i d. a. v. werd aan een der 
mededingers van wege den heer Huiz inga (waarom 
niet door den secretaris van de jury?) bij schrijven 
bekend gemaakt, dat de jury van oordeel was, dat 
tie hoogste prijs niet. kon worden uitgereikt en zij 
deze gesplitst had en over andere teekeningen (sic) 
verdeeld : verder, dat zij (de jury) had goedgevon

den, de inzending onder motto een prijs toe te 
kennen van ƒ enz. enz. 

Het aanbod werd door den betrokken mededinger 
aanvaard en het bedrag per postwissel door den heer 
Huiz inga overgemaakt, aan het alleszins b i l l i jk ver
zoek van den betrokkene, om overzending van het 
toegezegde rapport der jury werd door laatstge
noemde niet voldaan. 

De zomer g ing voorbij, maar noch van het ver
schijnen van het rapport, noch van de in het pro
gramma toegezegde tentoonstellingen der ontwerpen 
in verschillende plaatsen van ons land vernam men 
iets. 

De betrokken mededinger meende toen, het was 
inmiddels December geworden, niet beter te kunnen 
doen dan zich te wenden tot den heer Berlage. 

Het bescheid hierop ontvangen, bestond in eer» 
verwijzing naar een eler andere juryleden, die zich 
met het maken van het Rapport had belast. 

Di t j u ry l i d schreef, dat 0111 verschillende redenen, 
hel opstellen van liet rapport zeer vertraagd was, 
hetgeen hem zelf zeer onaangenaam was, maar te 
zullen trachten de zaak zoo spoedig mogelijk in 
orde te brengen. Omtrent de tentoonstellingen werd 
weder naar den heer Huizinga verwezen. 

O f de betrokken mededinger aan deze laatste ver
wijzing gevolg heeft gegeven is ons niet bekend, 
maar wel weten we, dat het rapport nog niet ver
schenen is. De verschillende redenen, die aan de pu
blicatie in den weg stonden, schijnen dus nog te be
staan en het betrokken juryl id , moet dus nog dage
lijks het onaangename daarvan gevoelen. 

Is het onbescheiden, nu weldra een jaar na liet uit
schrijven van de prijsvraag verstreken is, te vragen, 
welke dan toch wel die verschillende redenen zi jn 
en wie of wat toch wel de jury beletten kan haar 
rapport bekend te maken. 

A l l e mededingers hebben toch recht te weten, 
waarom de eerste prijs niet is toegekend, hoe de ver
deeling der premieën is vastgesteld en welke over
wegingen hiertoe hebben geleid. 

Maar wij behoeven een jury als die, welke hier 
fungeerde, toch niet aan hare plichten te herinneren 
en wat de heer Huizinga aangaat, mogen wij van hem 
ook veronderstellen, dat hij niet zoozeer vertrouwd 
is met de regelen, die bij een welingerichte prijsvraag 
gelden en de mogelijkheid veronderstellen, dat hij 
te oocder trouw tegen die regelen zou hebben willen 
zondigen, dan nieencn wij toch, dat deze jury wel 
over de middelen beschikte, om dit te voorkomen en 
de rechten der mededingers te handhaven tegenover 
inzichten van louter commercieelen aard. 

Een ig licht 111 deze aangelegenheid is zeker ge-
wenscht in het belang van den prijsuitschrijver, zoo
wel als in dat der mededingers en in dat van de zaak 
der prijsvragen in het algemeen. 

Men vraagt thans, en onz.es inziens terecht, wat 
door den fabrikant niet de aangekochte ontwerpen 
gedaan wordt en hoe het gaan zal met de nakoming 
van art. 7 van hel programma. 

Heeft de jury zich voor die nakoming niet zede
lijk verantwoordelijk gesteld en is zij dus ook nie: 
zedelijk verplicht, die te controleeren? 

Men moge over prijsvragen denken z o o men wi l , 
een verklaard tegenstander zal zich niet voor het 
zitting nemen in een jury laten vinden. 

Mogen wij dus veronderstellen, dat deze jury be
staat uit mannen, die nog wel iets gevoelen voor 
prijsvragen en daaraan nog wel eenige waarde voor 
bouw- of anibachtskunsl toekennen, dan mogen wij 

ook verwachten, dat de beginselen die bij prijsvragen 
behooren te gelden, door hen in acht genomen zul
len worden en de plichten, die zij als juryleden op 
zich nemen, met de grootste nauwgezetheid zullen 
worden vervuld. Worden zij daarin door hun lastge
vers tegengewerkt, dan moet daartegen door hen 
desnoods openlijk worden geprotesteerd, maar 111 
geen geval mogen de mededingers, 01e hun l i j d en 
arbeid gaven, de dupe van de historie worden en, 
zooals hier wel cenigszins het geval schijnt te zijn, 
beschouwd worden als een „quant i té négligeable". 

STEDENBOUW. 
De „Haagsche Courant" bevatte dezer dagen een 

beschouwing over bovengenoemd onderwerp van den 
volgenden inhoud: 

Niet alleen bij onzen Gemeenteraad bestaat een 
onvoldoend begrip van wat de moderne stedenbouw 
is en eischt. Niet alleen onze Raad beschouwt dit als 
een onderdeel van architectswerk. 

In het Kamerverslag over de Hooger Onderwijs
wet (afd. Technische Hoogeschool) las men : 

„Door enkelen werd 111 overweging gegeven, 111 
art. I2d tussehen g en // ii) te voegen : „de aanleg en 
uitbreiding van steden" en „de aanleg en exploitatie 
van waterleidingen". 

Het antwoord der Regeering daarop lu idde: 
\anleg van steden" komt ten onzent weinig 

voor, en de uitbreiding van steden is genoegzaam 
onder h en ^'(architectuur en aanleg van wegen en 
bruggen) begrepen." 

Naar aanleiding daarvan schreef de heer J. \Y . ('. 
Te l legen, te Amsterdam, 111 liet „Hbl ." het volgende, 
dat, al is de zaak inmiddels gisteren in de Kamer 
voorloopig afgedaan, toch van beteekenis b l i j f t : 

De eerste woorden van dit antwoord: 
\anleg van steden" k o m t ten onzent weinig 

voor 
moet men zonder twijfel niet zoozeer als een ern

stig gemeend argument, dan wel als een pennevnj-
beid opvatten, verklaarbaar in een oud-journalist. 
De „enkelen" van liet Verslag hadden liet ontvangen 
van dit antwoord kunnen voorkomen door de woor
den: „ a a n l e g e n uitbreiding van steden" samen te 
vatten in het woord „stedenbouw". Doch dit is bi j
zaak ; hoofdzaak is, dat liet bedoelde vak niet ge
noegzaam begrepen kan worden geacht onder de 
vakken // en g. Dat men hen, die 0111 onderwijs in 
„stedenbouw" vragen, invent te kunnen verwijzen 
naar deze paar vrij willekeurig gekozen vakken, is 
wel het beste bewijs dat de omvang en de beteeke
nis van bedoeld vak nog weinig gekend wordt. 

Toch had men eenige hoop mogen koesteren dat 
de indruk, dien de tentoonstelling te Dusseldorf en 
nog meer die, welken de „Stedenten toons te l l ing" te 
Dresden op tal van landgenooten heeit gemaakt., 
eenige verandering in de heerschende denkbeelden 
zou hebben gebracht. 

Doch laat ik, om het besef te doen ingang vinden 
dat het vak „stedenbouw" recht van beslaan heeft, 
het woord liever geven aan den man, die niet een 
variant op Heine zou kunnen zeggen: „Noemt men 
de Duitsche stedenbouwers, dan wordt ook mijn 
naam genoemd". Ik doel op het vroegere h o o f d der 
gemeentewerken van Keulen, Baurath Stiibben, die 
in de inleiding van zijn „S tad tebau" van dit vak de 
volgende schets geeft : 

„De stedenbouw heeft tot onderwerp al die bouw
plannen (bauliche Anlagen), die eenerzijds bestemd 
zijn om de stadsbevolking in staat te stellen tot het 
oprichten van doelmatige woningen en! werkplaat

sen en het onderling verkeer en de beweging in de 
vrije lucht te bevorderen, anderzijds aan de gemeen
schap de gelegenheid te verzekeren om gebouwen te 
stichten voor bestuur, godsdienst, onderwijs, gezond
heidsdienst, ziekenverpleging, verschalfing van le
vensmiddelen, veiligheid, uitspanning, kunst en we
tenschap en dergelijke onderwerpen van algemeen 
belang. De stedenbouw bereidt dus inderdaad den 
algemeenen bodem voor, waarop de particulier later 
werkzaam zal zijn ; hij stelt de plaatselijke voor
waarden vast, die noodig zijn voor het wonen der 
ingezetenen, het straatverkeer, den openbaren dienst. 

„Het wonen, nijverheid en bedrijf; het verkeer in 
de stad en met de omgeving en de stedelijke alge
meene werken zijn dus uitgangspunt en doel van al 
wat onder den stedenbouw valt. 

„De aanleg van een nieuwe stad of van een nieuwe 
stadswijk, evenals de verbetering van oude wijken, 
moet uitgaan van bovenbedoelde plaatselijke eischen 
van wonen, handel en nijverheid, verkeer en gemeen
schapsbelangen ; zij, moeten zich daaraan aanknoo-
pen en, een en ander verbeterend en omwerkend, tot 
volkomen ontwikkel ing brengen." 

Nu zou men bovenstaande aanhaling misverslaan 
en zich o o k een verkeerd denkbeeld vormen van den 
omvang, dien een college in „stedenbouw" dient le 
verkrijgen, - merkt de heer l e l legen daarbij o p - -
wanneer men zou meenen, d a l a i de aangestipte on
derwerpen in onderdeden behandeld moeten worden. 
Dit doet Stiibben evenmin. Voortdurend verwijst hij 
den lezer voor detailstudie naar boeken en verhan
delingen van bij/onderen aard. Hetzelfde moet de 
man doen, dien het onderwijs in een vak als „Steden
bouw" wordt opgedragen ; hij moet zijn leerlingen 
in groote lijnen schilderen, welke rol de techniek op 
gemeentelijk gebied in de naaste toekomst moet ver
vullen, en hun voorts den weg wijzen voor detail
studie. Onderwijs in de onderdeden kan 111 den regel 
van de Technische Hoogeschool niet verlangd wor
den ; deze moet geschieden in liet praktische leven. 
In verband niet de eischen die de levenstaak stelt. 

Zoo opgevat, heeft het vak „Stedenbouw" recht op 
een zelfstandige plaats en mag niet genoegen geno
men worden niet verdeel ing van het vak over andere 
vakken. Het overzicht over het geheel wordt dan niet 
verkregen. E n het is zoo noodig dat dit wel geschiede, 
niet alleen voor toekomstige technische gemeente
ambtenaren, maar ook voor technici, wien een zetel in 
het bestuur der gemeente wordt aangewezen. Zoo een 
dergelijke aanwijzing tot dusver menigmaal de bron 
van teleurstellingen is geworden voor de technische 
ambtenaren, dan moet dit zonder twijfel hieraan 
worden oegeschreven, dat hij, die door zijn mede 
bestuurders als een deskundige werd beschouwd en 
ziehzelven ook als zoodanig beschouwde, dit toch 
eigenlijk niet was; en dit niet zoozeer door eigen 
schuld als wel door het ontbreken van hel vak „Ste
denbouw" op liet program der Polytechnische School. 

V E U E E N I G I X G E N . 

B O r W K l ' N S T E N V R I E N D S C H A P . 
Dinsdagavond 8 Maart heeft prof. Henri Evers in de 

Vereen. Bouwkunst en Vriendschap een voordracht 
gehouden over de „Ruimte-ontwikkel ing in de archi
tectuur'. Het onderwerp, zeide spreker, is niet nieuw, 
doch niettemin zeer belangrijk. Wat toch anders is 
het werk van den bouwmeester dan het scheppen eener 
ruimte de begrenzing van een volume lucht voor een 
bepaald doeleinde 3 Dit begrip beheerscht de geheele 
architectonische uit ing en hierin is het dat de aspi
raties, het karakter, de samenlevingsverhoudingen 
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van volken en rassen door de kunstenaars tot u ;t-
d rukk ing gebracht worden in al de verscheidenheid die 
van de verschillende stijlen het kenmerk is. Niet enkel 
echter de voldoening aan matericele behoeften is het 
die tot het scheppen van de ruimte drong, maar ook 
en vaak in nog hoogere mate het streven naar vertol
k ing van meer ideale denkbeelden in voor de zin
nen waarneembare vormen. Niet immer is er ook een 
juist verband tusschen de inwendige ruimte en haar 
uiterlijken vorm, doch wel is al t i jd het bouwgewrocht 
de ui tdrukking van den geest des tijds waarin het 
ontstond. Ik denk hierbij, zeide spreker, aan de E g y p 
tische piramiden, die wondergevaarten van het N i j l -
dal , ontstaan op den wenk van den oppermachtigen 
god-koning, die daartoe naar willekeur over de 
werkkracht van den armen fellah beschikte en wiens 
onbeperkte macht in de reuzengrootte van zijn graf
monument hare ui tdrukking vindt. Ondanks den 
eerbied, dien wij moeten hebben voor den bouw dier 
piramiden en voor de minutieuse bewerking van het 
weerbarstige materiaal, toch zijn zij slechts tolken 
van uiterlijk vertoon en blijven het logge gevaarten, 
waaraan elke zinrijke samenstelling vreemd is. Het 
zijn monumenten uit de k-ndsheid der kunst. Ik denk 
verder, zeide spreker, aan de monumenten der oude 
Indiërs , die wondervolle uitingen van de fantasti
sche verbeelding van den dweepzieken Oosterling 
met hunne weelderige vormen en kostbare materialen, 
overdekt met een overvloed van beeldhouwwerk van 
ongemecne charme, en eene bewerking die van eene 
weergalooze verbeelding en vaardigheid getuigt. 
Doch ook hier zoekt men tevergeefs een inwendige 
ruimte, waarvan het uitwendige' de ui tdrukking is. 
De kern is eene kleine cel la, die honderdvoudig om
wikke ld is, met het doel haar aan hel profane oog re 
onttrekken. Bij voortschrijdende cultuur wordt ook 
de samenhang tusschen het uit- en inwendige inniger, 
de monumenten bestaan niet alleen om zichzelf swil ; 
zij danken het aanzijn aan de vervul l ing van be
paalde behoeften en zijn daarvan de uitdrukking. 
E r ontstaat dat samenstel van dragende en gedragen 
doelen, die de ruimte naar binnen en naar buiten be
grenzen en dat, volgens bqxtalde constructieve en 
esthetische regelen den volksgeest vertolkend, voert 
tot wat genoemd zou kunnen worden „de poëzie 
der ruimte", als weorspiegeing der emotie des kunste
naars, die de ruimte schiep, die poëzie, die den be
schouwer aangrijpt, zijn geest gevangen houdt en 
in hem de emotie wekt van het grootse he of liet in
tieme, het ernstige of het vroolijke, het liefelijke of 
het sombere, als weerslag van wat de kunstenaar niet 

zijn schepping bedoelde. Hoe zij ontstaat? H e l 
is ons oen mysterie. Evenals wij met ontzag de won
dervolle organisatie der natuur, waarin niets toe
vall igs geschiedt, waarnemen zonder deze te kunnen 
begrijpen, gevoelen we ons onderworpen aan de 
macht dezer poëzie der ruimte zonder haar le kun
nen verklaren. Doch wanneer we' dan staan onder 
de, in gedempt licht schitterende, koepels van dc 
San Marco, in de machtige zuilenhallen der E g y n 
tische tempels, in de hooggewelfde schepen der 
gothische kathedralen of in de statige zalen der 
renaissance-paleizen, dan is de aanblik daarvan 
alleen voldoende om onze gedachten te verheffen, 
en gevoelen we, dat de kunstenaars, die aan al die 
werken het aanzijn gaven, zich ten volle bewust wa
ren van hun taak en in staat de volksidealen op schit
terende wijze te vertolken. Die ruimten spreken van 
den geest des tijds, waarin zij ontstonden, en dit in 
verhevener taal, naarmate de bestemming der ruimte 
aan een meer ideale behoefte voldeed. Tempels en 
moskeeën, paleizen en raadhuizen, musea en woon-

1 huizen, allen weerspiegelen den tijdgeest. Spreekt 
niet uit het oud-Hol landsch huis, met zijne balkzol-
deringen, zijn schouw en zijn intiem door kruis-
vensters invallend licht, het sterk ontwikkeld ge
zinsleven onzer voorvaderen, en is daarentegen in de 
statiezalen der Italiaansche paleizen niet het o f f i 
cieele en het feestelijk vertoon van het Italiaansche 
leven herkenbaar? Weerspiegelen de reusachtige 
thermen niet het verfijnd weelderige leven van den 
Romein, en legt de oud-Christeli jke basiliek niet het 
getuigenis af van het innig vrome der eerste Chris
tenen? 

Doch hoe rijk en onuitputtelijk de fantazie des 
kunstenaars moge zijn, hoe zeer hij moge zijn de ver
tolker der aspirat iën van zijn t i jd bij het scheppen 
zijner werken, hij is gebonden aan de natuurlijke 
eigenschappen van zijn materialen, en het is de con
structeur in hem, die, met verstandelijke overwegin
gen te werk gaande, hem den weg wijst tot de uit
voering zijner denkbeelden. De indruk dien alle 
ruimten maken, weerspiegelt evenzeer deze ven-
standsoverwegingen, dit constructieve element in de 
kunstuiting. E n hiernaar kunnen alle ruimten terug 
gebracht worden tot twee hoofdtypen, beheerscht 
door twee onderscheidene constructie-systemen, den 
architraaf- en den gewei flxniw, die door de eeuwen 
hoon, naast elkander zijn voortgeschreden en zich 
ontwikkeld hebben, en waarvan onderscheidenlijk de 
Egyptenaren en de Assyriërs het vaderschap dragen. 

De door de Egyptenaars toegepaste architraaf-
bouw, liertistende op de loodrecht op elkander wer
kende krachten van steunpunten en gedragen doelen, 
gebonden als zij was aan de afmetingen der steenen 
zolderingbal ken, geeft met haar vele en kolossale 
zuilen, eigenlijk geen ruimte. Het zijn deze steun
punten zelf, die cle aandacht in cle allereerste plaats 
vragen en d iënovereenkomsug dan ook als hoofd
bestanddeel der constructie bewerkt en versierd wor
den niet de symbolische voorstellingen, aan den 
godsdienst en het leven hier en hiernamaals ontleend. 
De ruimte tusschen de steunpunten overtreft nauwe
li jks die welke dr or de /uilen zelve wordt ingeno
men. De Egyptische tempels en paleizen waren dan 
ook geen gebouwen om oene menigte mensehen te 
bergen, het godsbeeld was slechts te naderen door 
den koning en de priesters, terwijl de menigte buiten 
de geheimzinnige ruimte gesloten bleef en er zelfs 
van verre ternauwernood een bl ik in kon werpen. 

Bij de Perzische paleizen, waai- die zoldering uit 
hout werd samengesteld, kon de afstand der steenen 
zuilen roods grooter zijn, en deze zelf uit hoofde der 
minder groote belasting die zij te dragen kregen, 
ook minder zwaar gemaakt worden, waardoor roods 
moer het begrip van ruimte verkregen wordt. Toch 
is hierbij nog geen hoofdmoment in de ruimte aan
wijsbaar, dat zich van het overige in aard en be
handeling onderscheidt. De Grieken daarentegen 
wisten in hun temiiels een domineerend ruimte-
element aan te brengen, in de afzonderlijk behandel
de cella, en, zonder in reusachtige eonstructievormen 
te vervallen, een indruk van grootte te verkrijgen 
door de schaal der architectuur-vormen tegenover die 
van hel godsbeeld te verkleinen. Het prachtige Par
thenon mag daarvan als het meest illustre voorbeeld 
gelden. Een schrede verder in de ruimte-ontwikke
l ing gaat de Romeinsche basiliek, dit centrum van 
publiek verkeer waaraan weder de oud-Christelijke ba-
si l ika haar vorm ontleent, die 7 eeuwen achtereen bij 
de Christenen van het Westen voor hunne bedehui
zen gehandhaafd blijft. De 1 icht brand baarheid der 
houtzoldering dezer gebouwen en de daaruit ontstane 
rampen leidden er echter toe in de elfde eeuw den 

geweifbouw op den basilika-grondvorm toe te pas
sen. Niet echter als een oorspronkelijKe vinding, 
doch als voortzetting van zeer oude tradities, waar
van de bakermat, zooals reeds aangemerkt is, in A s 
syria te vinden is. Kwamen bij die ouden echter de 
overwelvingen in niet grooter spanning dan 9 meter 
voor, bij de Romeinen werden eleze afmetingen verre 
overtroffen in hunne thermen en hun Pantheon, dat 
ccn koepelgewelf van 43 meter spanning heeft, doch 
ook deze ruimte wordt weer in de schaduw gesteld 
door de Byzantijnsche Aya Sofia, welker midden
schip bij een grondvlakte van So bij 33 nieter een 
door gewelven overspannen hoogte van 55 meter ver
toont De gewelf-constructie, toegepast op den ba-
silikabouw, leidde tot den Romaanschen dom met 
zijne zware pijlers, en later tot de gothische kathedra
len, waarbij een streven tot a l i jd hooger en luchtiger 
bouw, het aanzijn gaf aan die geweldige schepen, als 
in de hoofdkerken van Amiens, van Beauvais, van 
Rheims, en van Keulen, te bewonderen zijn. 

Di t systeem, in dë renaissance doorgevoerd, leidde 
tot den reuzenbouw van den Sint Pieter te Rome, met 
zijn koepel van 4 0 M . spanning en 100 M . inwendige 
hoogte, welke echter, ondanks die grootte, bij lange 
niet dien overweldigenden indruk maakt van de A y a 
Sofia , bij welke roods op den deurdrempel het oog 
de geheele enorme ruimte omvat en waar oen juistere 
schaal voor de onderdooien de werkelijk reusachtige 
verhoudingen der hoofdconstructie nog vergroot. Ook 
bij den Islam ontwikkelt zich op zijne eigenaardige 
wijze een gewelf gebouw in de moskeeën, waarbij een 
zelfde streven naar hoogte-ontwikkeling tot waarlijk 
majestueuze scheppingen leidt. 

Tot den modernen l i j d komende wordt de behoe fte 
aan steeds grootere ruimten, nicest voor profane doel-
einden geboren, die echter niet meer 111 de oude mate
rialen steen en hout zijn uit te voeren, en waarvoor dan 
ook. dank zij den vooruitgang op industrieel gebied, 
het ijzer in de plaats treedt. Dit materiaal, zoo geheel 
in aard van de oude verschillend, vergt een eigen-
dommelijke vormenspraak, en hoewel reeds goede 
voorbeelden van ijzertoepassing zijn aan te wijzen, 
mag het toch betwijfeld worden, of het geheel en al 
den steen zal vermogen to verdringen on o f hot mo
gelijk zal zijn, met dat materiaal alleen, ruimten :e 
scheppen, die, wat esthetischen indruk aangaat, kun
nen wedijveren met wat vorige eeuwen hebben opge
leverd 

Na dit historisch overzicht ging spreker over tot 
de vertooning van eon rooks lichtbeelden, ter toelich
t ing van het gesprokene, waarbij hij gelegenheid 
vond oen en ander nog nader te ontwikkelen en nog 
meer de esthetische werking der ruimten te bespreken. 

GEMENGDE BERICHTEN. 
B U I T E N L A N D . 

— Bij een prijsvraag voor een weeshuis te Drssau, waarbij als 
le prijs slechts /tiOO, als 2e prjjs / 300 was uitgeloofd, kwamen 
niet minder dan 195 antwoorden Hoewel 't beste antwoord be
kroond werd, kan het toch niet voor uitvoering aangenomen wor
den, maar moest uanzioDlijk omgewerkt worden. 

— Voor den bouw van een Koalscbule t« Schramberg, is eene 
internatiorale prijsvraag uitgeschreven. De prijzen zijn 1500, 
1000 pn 500 Mark. Voor inlichtingen zich te melden tot Stadt 
B.Rt. Maver te Stuttgart. 

B I X N E X L A X D. 
' s G R A V E N H A G E . Het naast het hoofdgebouw van het Departement 

vau Oorlog op het Plein alhier in gebruik zijnde perceel met 
bureaux van dat Ministerie, zal binnenkort verbouwd worden. 

A M S T E R D A M . Naar het „Handelsblad" verneemt, zijn sedert eeni-
gen tijd ernstige besprekingen gaande ttssehen het college van 
R en W van Amsterdam en een combinatie van groote Duitsche 

kooplieden aangaande het thans open liggende terrein dor oude 
Beurs De bedoeling dier heeren zou wezen op dat terrein te doen 
oprichten een reusachtig gebouw, ten einde dit in te richten tot 
z.g. „Waarenhaus", d w. z een gebouw, waarin hoegenaamd va» 
alles verkocht wordt geheel in den geest der groote Parijsebe en 
lle'lijnsche magazijnen van dien aard 

Hoewel de onderhandelingen tot op dit oogenblik tot geen be
slist resultaat bebben geleid, schijnt bet toch dat vau alle plan
ner, die omtrert dit terrein tot dusverre geopperd waren, het 
bovengenoemde do meeste kans van slagen heeft. 

— Dezer dagen is in het Rijks-Museum in een lokaal boven 
zaal no 248 de gewelfschildering uit de St.-Laurenskerk, te Alk
maar, voor het publiek ter bezichtiging gesteld Deze in 1902 
door het Rijk: aangekochte schildering geeft een voorstelling van 
het Laat-te Oordeel. Zij is verdeeld in 9 vakken; in het midden 
Chri-tus, gezeten in de molken; onder Hem St-Michiel, met een 
weegschaal, door engelen gedragen, om de zondaars te wegen. 
Links de 1'iUerkoreneo, door Engelen geleid naar het vorbiyt der 
gelukzaligen, waar Ood de Vader troont. Rechts de verdoemden, 
meegesleurd door monsters' naar de hel, veraanschouwelijkt door 
velerlei folterwerktuigen. 

Dit merkwaardige,'vroeg Nederlandsche werk is voltooid in 
1519. Do naam van den schilder is niet met zekerheid bekend, 
men denkt echter asn Cornelis Buvs den Oude, een ouderen 
broeder van Jacob Córnelisz . die vóór 15 4 is gestorven.' 

lie bedoelde zaal, vanwaar toegang wordt verleend naar do 
gewelfschildering, is die van het Oudheidkundig Genootschap, 
rechts van ,.De Nachtwacht". 

— De Avond-AmbachtBschool voor Timmerlieden , Concordia-
Inter Nos", gelegen uun de Frederik Hendrikstraat 111 l iö . 
staat sedert verleden week niet meor onder beheer der Timmer-
g.ztll n-Vereoniging van denzelfden naam, doch is eene zelf
standige stichting geworden onder patronaat van het departement 
Amsterdam der Maatschappij van Xyverheid. 

Deze reorganisatie, tot stand gebracht door «emeeuschappelyk 
overleg tusschen de besturen van genoemd departement en de 
vereeniging „O. 1 X'." heeft ten doel de school niet alleen staande 
te houden, doch bovendien hare krachtige ontwikkeling en uit
breiding te bevorderen, zoodat zjj zoo volledig mogelijk uau hare 
bestemming van eene vakavotulochool met practiech onderwijs 
kat) hear itWI orden. 

De nieuwe stichting, die den ïaam Avond Ambachtsschool voor 
Timmerlieden ..C'oucordia Inter Xos" zul blyven dragen, zal wor-
don beheerd door eene commissie vun zeven leden, waarvan vijl 
door liet depurtcment Amsterdam der Maatschappij vau Xijverheid 
en twee door de Timmergezellen-Vereeniging „0. I. N." wordou 
benoemd 

Zoolang deze commissie nog niet definitief is samengesteld, 
treden als voorlóópse commissie op de heeren J. Muijsken (voor
zitter;, A Roelvink, Mr. ü. Kirberger, II. liucker, J. C. Pauls, 
J. W'. I'. Hurtk'tmp Jr. en Mr (J. D. Salomonson (secretaris-
penningmeester) De heer W J. Brandts blijft als directeur aan 
do M-hool verbonden. 

H A A R L E M . Burg en Weth. alhier achten het gewenscht, voor 
den tijd van drie jaren eeu architect te benoemen op eene jaar
wedde van f2500, om den directeur van openbare werken in de 
uitvoering van velo omvangrijke werken bijstand te verleenen. 
Verder wordt den liaad voorgesteld te bepalen, dat, overal waar 
de breedte der -truien het toelaat en de veiligheid van het ver
keer het eiseht, trottoirB zullen wordon aangelegd, en dat de 
kelderirgangen. welke in een trottoir komen te liggen, op kosten 
van de gemeente veranderd zullen worden. 

T I L B U R G . De Raad dezer gemeente heelt het plan cn de be
groeting der le houwen Ambacbts- en Industrieschool, waartoe 
de villa „Uuillaume" aan de spoortmuu is aangekocht, goedge
keurd. 

E I N D H O V E N . In de laatstgehouden Raadsvergadering alhier werd 
besloten tot uitbreiding vun de gasfabriek, het vervangen dor 
oude zuiveringskisten door vier nieuwe en het bijbouw,.-ii van een 
nieuwen oven. Begrooting '12,500 eu /ïtitjö. 

D E S HELDER. Op de voordracht voor bouwkundig opzichter bij 
de uemeentowerken alhier, zjjn alpbabetiseh geplaatst de heeren 
T. F. van den Bout, te Zwolle; A. 8 Lunjouw, te Hengelo; J. 
Timmerman, te Wageningm, cn J. G. Verheul, alhier. 

H A R D E X B E H G . Xaar men uit goede bron verneemt is voor reke
ning vun het rgk aangekocht hot huis met tuin, gelogen iu de 
Voorstraat, afkomstig van mevr. de wed. Van liiemsdijk. ten 
einde hier een post- en telegraafkantoor te vestigen. 

Ti 'IINIIIII 1 Weldra zal een begiu worden gemaakt metdeubouw 
ddr nieuwe kerk. toegewijd aan liet H. Hart. Zij wordt opgetrokken 
in Gotbiscben stijl en belooft een siersad onzer stad te worden. 
De lengte zal 0.5 Meter bedragen, op eene breodte van 2G Meter, 
ovor de kruisbeuk eu eene hoogte van 21,10 Meter tot 't gewelf. 

Door 't gameentebestuur zal eene nieuwe straat worden aan
gelegd, die op den hoofdingang der kerk uitloopt. 

L E U R . Het uitvooreud comité ter oprichting alhier van eeu 
standbeeld voor Adriaan Jansz vun Bergen, geboren Leurenaar. 
die in 1590, ten behoeve van Prins Maurits, breda verraste met 
zijn Turfschip, heeft aan verschillende, voornamelijk oud-Leure-
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naar- en Bredascbe ingezetenen een circulaire gezonden, waarin 
het comilé bgdragen verzoekt om de feesten ter gelegenheid der 
oprichting zoo luisterrgk mogelijk te doen zijn. Hoewel de bij
dragen teeda ruimschoots zyn toegestroomd, zóó dat definitie! tot 
de oprichting besloten kon worden, is er volstrekt het benoodigde 
geld nog niet bijeen Het comité heeft van Hare Majesteit de 
Koningin-Moeder eeno bijdrage ontvangen van f 50. 

• PERSONALIA. 

— By den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken 
in Nederl.-indië zgn: 

benoemd tot tijdeljjk opzichter 2e kl., de tijdelijk opzichter 
3e H. O 1'. Fraeühoven; tot opzichter le kl. a. C. F. J. Hamel, 
b. J. \Y. Coorengel, c. II. J. Broeken?, d. O, Swartbof, e. H. de 
Vries. f. K. van Laar, g. o J . Evers, a. g. thans opzichter 2e 
kl. e. met buitenlandsch verlof met bepaling: a. g. dat deze be
noeming wordt gerekend te zijn ingegaan : a b. 1 Febr. 1903, 
c. 1 Maart 1903, d. 1 Mei 1903, e. f. g. 1 April 19U3, d. f. en 
dat hij b|j ziju corps a la Bui te gevoerd blijft; tot opzichter der 
tweede k l a s B e a A. R. Bloenihard, b. C. A. Torré, o. L. P van 
Eekhout, d. H. C. van der Veen, e. A A. Ginsel, f. J O . Berk-
hemer, g U. L. A. Kaltofen, h Th. E. Clark, i. Th. M E. Hever-
dahl, j A. Tb. van der /on Brouwer, k. I'. A Westerbeek, 1 A. 
B. C D. Portier, m. A. Mioulet, n. C. Hollestelle, o. O . W. Len-
sink, p. J. A. 11verdorp. q . J . A. Steendam, a. q. thans opziebter 
der derde klasse met bepaling dat die benoeming wordt gerekend 
te /ijti ingegaan: a. m. 1 Januari 1903, n. p 1 Mei 1»03, g. 1 
Februari 1904, d. i j . k. en dat hg bij zyn corps a la suite ge
voerd blijft; tot opzichter He kl. II. P. Artes, thans ter beschik
king van den directeur der burgerlijke epenbare werken, teneinde 
als zoodanig dienst te doen. 

toegevoegd niet intrekking zijner toevoeging aan den chef 
der irrigatie-afdeeliug Serajoe, aau den chef der 2e waterstaats-
afdeeling voor de irrigati»werken in de residentie Pekaloogan, 
de ingenieur 3e kl. J . G. Numans; 

verleend wegens langdurigen dienst, een jaar verlof naar 
Kuropn aan den ingenieur 2e kl, .1. Haringbuizen. 

— By de Exploitatie van S.-S. op'Java is: 
B e n o e m d tot opzichter der werkplaatsen tweede klasse de 

ambtenaar op non activiteit J . van der Plaat*, laatst die betrek
king bekleed hebbende, wordende hg' hij de westerlijuen geplaatst. 

B e p a a l d dat de benoeming van de opzichters 2e klasse hij 
den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare openbare werken 
Th. Hegman, W. M. .lordaan, 1'. A. Kloppert, P. L. Leunden. B. 
H W. Willebrands, II. J. Regeer, C. Bakker, A. v Loon, J. N. 
Doornberg, L. P. A. Beraud en Th. O H. J Vogelenzang, tot 
opziebter le klasse en van de opzichters 3e klasse bij don water
staat en 'H lands burgerlijke openbare werken C. J. F. (Jh. van 
Kaalten Ch. I. Breedt, G. A. Kolmus. Tb. C. Gewaij en J 
Saving tot opzichter 2e klasse, wordt gerekend te zijn ingegaan 
op 1 Jan. 19J3. 

— Bij de Staatsspoorwegen is benoemd tot aspirant adjunct" 
ingenieur J. H. (iehlen. 

— Examen Bonwkuodig-Op . i ch ter Voor deelneming 
aau het op 22, 23, 24 en 2b februari 1904 afgenomen examen 
tot het verkrggen van het diploma vao bouwkuudig-opzicluer, 
ingesteld d o o r de Maatschappij to t Bevordering der Bouwkunst, 
hadden zich opgegeven 49 candidaten; van d e z e h e b b e n 16 deel
g e n o m e n aan het exar en. 

He commissie v o o r het alnemen van het examen heeft het 
diploma toegekend aan de volgende 31 b e e r e u : M. Sirag Jz, 
Joh. Sebtilte Nordbolt, J. Mulder H z . J . Hoogcrvorst, J. van 
Leusen, ii. J. van Kant pen, E W. Ifaadsheer. U. C. Aldewereld, 
H. J. Bakker, 1). J. Bloem, J J L. Dalhuisen, C. van Hemert, 
J. C. van d e r Hoeven, Job. G Hodde, II J. Koenen, L. Kok, C 
Kuikman, Jan van der Lip, H. ,1. van Lochum, C Mulder, J . (i. 
B. Niessen, A. F. P Onderwater, C. H P van Paussen, M. 
Kooderkerk, J. Th Sentrop G. Slop D z . , D . W. P. va'i Spanje, 
G. H. Wille, Ant. G. Wind,' J. M. de Witte en f J. Wolters. 

— Op de voordracht van tied. Stoten ter benoeming van hoofd
ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Utrecht, ziju ge
plaatst de heeren: 

Jhr. H. 10. Kam, te l'trecht, tijdelijk ingenieur van 'sRijks 
waterstaat bij de werken v o o r het Merwede-kanual; M. H. van 
RgBbergeu, te Utrecht, kapitcin-iugenieur, en F G. van Randwyek, 
te Vogelenzang bij Haarlem, bedrijfs-ingenieur hg de gemeeute-
waterleidiogon te Amsterdam. 

— Tot opzichter by de gemeentewerken te Breda, belast, m e t 
de uitvoering van de Woningwet, is benoemd de hoer F. de Zwart, 
bouwkundige te Leiden, 

— Op de voordracht voor directeur der ga-fabriek to/ietikzee 
staan de heeren J . Boet, opzichter bij de gasfabriek te Xutpben; 
J. Bruinwnld Riedel, opziebter bij de gastabriek te Amsterdam, 
en S. H. Bonthuis, inspecteur hij de gasfabriek te Utrecht 

— De heer J . A. Wyn, architect te Apeldoorn, is benoemd tot 
directeur van de Bouwgrond-Maatschappij „Villapark bet Loo" 
aldaar. 

— Uit een 50-tal sollicitanten nair de betrekking van onder
wijzer in het timmeren aan de Ambachtsschool te Sneek ia be
noemd de beer W. Hoekstra te St. Nicolaasga. 

Met den benoemde wareu op de voordracht geplaatst de hceran 
L. Bosnia te Delft, J . A. Holtrop te Kampen en F. van der 
Meulen te Warga. 

Tot opzichter bij de uitvoering van werken in eigen .beheer 
aau de Rijkswerkinrichtingen te Veenbuizen is door den Minister 
van Justitie uit 90 sollicitanten benoemd de heer P. Willemse te 
Delft. 

— Buiten de door B. en W. ingediende aanbeveling is tot 
gemeente-opzichter te Den Helder benoend de heer A. Dokter 
te Hoorn met II stemmen De heer J . G. Verheul, tijdelijk 
opzichter-teekenaar aldaar, verkreeg er 7. 

VACANTE BETREKKINGEN. 

— Ervaren Opzichter voor de knlkbaan, op een Rgkswerk. 
Brieven, onder lett. M, aan het Bureau van „De Opmerker". (1) 

— Zeer bekwaam Teekenaar bg een architect, terstond. 
Brieven, onder lett N, aau het Bureau van „De Opmerker". (1) 

— Techn ic i op een Indische onderneming van mijnbouw. 
Salaris ƒ 150 per maand. Brieven, ouder No. 2211, aan J . Cikat, 
te 's Gravenhage. (1) 

— Opzichters , bekend met grondwerk en nimierwcrkcn, 
bij het bouwdepartement in de Kolonie Suriname. Salaria ƒ225 
per maand. Nadere bijzonderheden bevat de „St.-Ct." No. 5u. (1) 

— Werktu igkundige , voor het onderwijs in rechtlijnig en 
vakteekenen aan de Ambachtsschool te Veendam. Salaris /800. 
Brieven, vóór 15 Maart, aan den directeur. (1) 

— Directeur , aan de in dit jaar te openen Ambachtsschool 
te Tilburg. Salaris '2000. Stukken vóór 2ü Maart a s., by den 
secretaris Dr. B, Dgksterhuis. (1) 

— Twee Opzichters van den Arbeid. Jaarwedde / 900 tot 
ƒ1800. Adres op zegel eu verdere stukken vóór 15 Maart a. s., 
aan het Depart, van Biuneul. Zaken te 's Gravenhage. ( ) 

— Onderwyzer in het machine-bankwerkeu en draaien, 
tevens in het vakteekenen aan de Ambachtsschool te Nymegen. 
Jaarwedde 180U De tegenwoordigo titularis geniet bovendien 
1280 voor bet geven vau teekeuonderwijs in dc winter-avond-
uren. Brieven vóór 16 Maart aau den directeur (1) 

Technisch Adminis trateur , ann de Electrische Cen
trale te Teruouzen. Brieven aau de ludustriëe.e Maatschappy, 
Keizersgracht 127, te Amsterdam. (i, 

— Inspecteur by de bouwpolitie te Rotterdam. (Zie advert, 
in No. 10., (2) 

— Bouwkundige (Chef de Bureau) bij het gemeentelijk 
bouw- en woningtoezicht 10 Amsterdam (Zie adv. iu No. 10.) (2) 

— Bouwkundig Teekenaar (terstond). Brieven, met ver-
laugd salaris ouder No. 22326, aan het Bureau van het Algem. 
Nieuws- eu Advertentieblad, Den Haag. (2) 

— Bouwkundig Teekenaar, die in zijn vrys uren nog 
iets wil verdienen, vervoege zich ouder lett. V L 755, aan het 
Bureau van het „N. v. d O." (2) 

— Onderwijzer in het machiuebaukwerken eu het daarbij 
behoorend vakteekenen, aan de Ambachtsschool te Amersfoort, 
tegen 15 April a s. Salaris /'lüOO. Brieven, vóór 15 Maart a. s 
aan den directeur. /jj 

Directeur der Burgeravondschool te Utrecht. Jaarweddo 
ƒ600 tot ƒ1200. Stikken op zegel aan Burg. en Weth, vóór 15 
.Maart e k. ^ 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

— Bouwkundigo biedt zich uan als opzichter of uitvoerder 
hetzy tijdelyk of vast. Brievoo, onder letter C J, Bureau „Da 
Opmerker". ,2) 

I N F O R M A T I E - B U R E A U VA.M U E N B O D V A N T E C H N CI 

T O L S T E E G S I N 9 E L 46, U T R E C H T 

20 Bouwk. Opz.-teek., 21— 42 j . , / 6 0 — / 100 's maands. 
4 „ O p z - U i t v . , 24—42 j . , /70-fSo 'smaands. 
7 „ Teekenaar, 21—29 j . , / 60—f go 's maands. 
5 Waterb. Opz.-Teek., 2 1 - 41 j . , /,6o—.' 100 's maands. 
3 Werktuigk. Tcekenaars / 70 's maands. 
1 „ Ingenieur (Constructeur). 
1 Machineteekenaar. 
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Hedacteur F». H. S C H E L T B M A . . 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E O P M E R K E R ' 

VAN DIEMENSTRAAT 205, 's Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland / 5 - — 

te voldoen : 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. 

van het abonnementsjaar; of 
in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
I October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor I België 

V o o r de overige landen der Post-
Unie , met inbegrip van Nederl.-
indië en Zuid-Afr ika . . . . 

6.50. 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , bij vooruit
betaling, per postwissel of in postzegels 
met plaat / O.25. 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15 

- I . — . 

7.50. 

i 
l il 

Advertent iën van 1 tot en met 5 regels 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

V o o r eiken regel meer - 0.15. 

Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 

Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 
van diie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 
franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Adver tent iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags vootmiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Het Vaderland", Parkstraat 's Gravenhage. 

VEREDELING VAN HET AMBACHT. 

Ter drukkery' der Vennootschap „Het Vaderland". 

Reeds sinds enkele jaren is hier te lande een ver
eeniging werkzaam, die de veredeling van het am
bacht bedoelt. De Arbeidswet, zooals die thans 
ontworpen is, heeft, waar zij het leerlingstelsel in
voert, ccn soortgelijke strekking. Minder bekend is 
het, dat jaren geleden reeds de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst zich met deze aangele
genheid heeft bezig gehouden. 

In de Bestuursvergadering van 1 A p r i l 1843 deed 
de heer A . C. Pierson, Directeur van het Stadsfabnek-
ambt te Amsterdam, aan zijn medebestuurders het 
voorstel, om te pogen, de Regeering over te halen 
tot het wederinvoeren van livretten voor ambachslie-
den, ten einde vele verkeerdheden sinds de afschaf
f ing der gi lden in 1798 ingeslopen, tegen te gaan. 

Deze livretten bestonden in Frankr i jk sedert de 
wet van 9 Frimaire en 10 Ventose van het jaar X I I . 
Ofschoon zij ook daar ten doel hadden, tot verede 
l ing van het ambacht bij te dragen, dienden zij ook 
voor de politie. In het livret toch moest worden ver
meld, wanneer de werkman bij een baas in dienst 
kwam en hem weer verliet. Bovendien moesten ge
drag en bekwaamheid van den gezel worden aange-
teckend. 

De heer J . H . Degens besprak het stelsel in een 
bijeenkomst der leden den 27 Januari 1844. Mr . E . 
D e Marhas meende, dat geen liberaal het weder 
invoeren van zulke zakboekjes zou wenschen. H i j 

pleitte voor l ie t instellen van lichamen, niet ongelijk 
aan de tegenwoordige Kamers van Arbeid. 

Een commissie werd benoemd, om de zaak te be-
studeeren. Het rapport luidde gunstig voor de livret
ten. U i t een onderzoek toch deck, dat men overal de 
wederinvoering verlangde. E n zoo besloot de A l g e 
meene Vergadering van 28 Mei 1845 dat de Maat
schappij zich bij verzoekschrift tot K o n i n g W i l l e m 
II zou wenden, om de wederinvoering aan te bevelen. 
De gebeurtenissen, aan het jaar 1848 voorafgaande 
hebben echter belet, dat de Regecring aan deze zaak 
haar aandacht schonk. 

De toestanden, die de ontworpen Arbeidswet van 
heden, zij het dan ook op bescheiden wijze, in baai-
tweede hoofdstuk poogt te verbeteren, gaven reeds 
in 1845 reden tot bezorgdheid. In Maart van dat 
jaar kwam bij het bestuur der Maatschappij van een 
l i d te Gouda een verzoek in, om te wil len overwegen 
in hoeverre het mogelijk en wenschelijk was, dat in 
de voornaamste steden commissiën bestonden, om te 
onderzoeken of ieder, die zich als werkbaas wilde 
vestigen, daartoe wel de noodige bekwaamheid be
zat, en diploma's uit te reiken. A a n de wenschelijk-
heid werd door het Bestuur met getwijfeld ; maar de 
bezwaren, die de uitvoering van het voorstel na zien 
zou slepen, deden het Bestuur besluiten, de zaak <e 
laten rusten. 

Het besef, dat, sedert de opheffing der gilden. 
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eigenlijk geen behoorlijke opleiding voor ambachts
lieden nicer bestond, bleef echter levendig. Dr. S. 
Sarphati, voorzitter der „Vereeniging voor V o l k s 
vlijt" te .Amsterdam braclu hei onderwerp voor den 
ambachtsstand liet eerst openlijk ter sprake in eene 
bijeenkomst van de leden dier Vereeniging, op 10 
October 1853. Z i j n daar besproken voorstel werd 
in de Algemeene Vergadering 22 Juni 1854 door de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst ge
houden, behandeld. Dr. Sarphati wilde, dat de verga
dering zou verklaren „dat de klachten over de min
dere vorderingen der bedrijven hier te lande, vooral 
111 verband met het zoo belangrijke vak der bouw
kunst, grootelijks waren toe te schrijven aan mindere 
kennis bij den aankomenden ambachtsman ; dat het 
eenige middel tot verbetering zou zijn een betere op
leiding, op betere scholen ; dat de Maatschappij dit 
onderwerp aan de zorg van 's lands Regeering ten 
dringendste zou aanbevelen". 

De vergadering verecnigde zich met dit voorstel. 
Maar het wekt verbazing, dat noch de Maatschappij, 
noch de Vereeniging voor Volksv l i j t konden liereiken, 
dat bij de wet op het Lager Onderwijs ook aan de 
eischen der ambachtslieden eenige aandacht werd 
geschonken, liet was toen de gulden t i jd der zuivere 
wetenschap en der theorie, waarvan men alleen heil 
verwachtte. Zelfs na een halve eeuw bemoeit de Staat 
zich met het ambachtsonderwijs haast niet. 

In Ju l i 1800 werd in de Algemeene Vergadering 

door den heer W. N . Rose namens de Afdee l ing Den 
H a a g mededeeling gedaan van de denkbeelden om
trent ambachtsonderwijs, in die afdeeling bestaande. 
De Vergadering besloot, dat de regeling van het 
ambachtsonderwijs in de te verwachten wet op het 
Middelbaar Onderwijs behoorde te worden opgeno
men. Een adres in dien zin werd aan de Regeering 
gericht, doch deze achtte de Burger dag- en avond
scholen beter. 

De Maatschappij kwam in 1885 op het ambaches-
onderwijs terug, bood zelfs een volledig ontwerp van 
wet aan een Minister Heemskerk aan. Maar deze vond 
een wet el ij ke regeling van het ambachtsonderwijs 
niet noodig. 

In 1888 deed het Bestuur der Maatschappij ander
maal een poging, om verbetering in den bestaanden 
toestand te brengen. De .Algemeene Vergadering ver
ecnigde zich met een voorstel, dat tot strekking had, 
bij de Regeering nogmaals aan te dringen op een 
wet tot regeling van het ambachtsonderwijs en op 
wettelijke bepalingen in zake de opleiding van leer
lingen. 

Men ziet, dal de Maatschappij voortdurend aan 
de veredeling van het ambacht haar aandacht heeft 
gewijd. Het is voor haar zeker een voldoening, dat 
nu althans de regeling van het leerlingstelsel in een 
wetsontwerp is opgenomen. Moge nu de door haar 
gewensehte wet op het ambachtsonderwijs zich niet 
lang doen wachten ! 

KEN PRIJSVRAAGH1ST0111E. 
Nauwelijks was ons nummer van 12 Maart j . l . ver

schenen of wij ontvingen een gedrukte circulaire van 
den volgenden inhoud : 

Groningen, Moor/ IQOJ. 
M ij n e II e e r e 11, 

Zooals V zich zult herinneren heeft mijne fabriek 
in 't vorige jaar een Prijsvraag uitgeschreven, waar
van het Prospectus toen nok in U w blad is opgeno
men. W a t het aantal deelnemers betreft, dit is, dank 
zij de groote publiciteit, welke, cr aan gegeven is 
tamelijk groot geweest. Velen van hen zullen zeker 
al eens naar het jury-rapport hebben uitgezien. D o o r 
verschillende omstandigheden is dit zeer laat gereed 
gekomen, maar nu het er is, haast ik mij het U hier
bij toe te zenden met beleefd verzoek er in een van 
Uwe rubrieken geheel of gedeeltelijk melding van te 
willen maken. 

Hoogachtend heb ik de eer te zijn 

1 vv dw. dr.: 
Meubelfabriek ,.N ederland", 

J. A . I i r i Z I N G A . 
De gemoedelijkheid, waarmede de heer II. de zaak 

opvat, zal onze lezer., die kennis namen van hetgeen 
wij in ons v o r i g nummer over deze prijsvraag in hel 
midden brachten, wellicht doen glimlachen, en het 
zal hen niet verwonderen, dat.de lieer II. eenigszins 
met z i j n figuur verlegen is, vooral niet, wanneer men 
ziet, waarin het genoemde Jury-rapport bestaat ; wij 
laten hei hier in zijn geheel volgen: 

P R I I S V R . A A G voor een Modern Ameublement., 
uitgeschreven door T. A . Huizinga te Groningen. 

Op deze prijsvraag zijn 59 inzendingen ingekomen. 
De Jury, belast met het beoordeelcn dezer plannen, 

kwam met eenparigheid van stemmen to; de navol
gende conclusie : 

Aan geen der ingekomen plannen kon de uitge

loofde eerste prijs van ƒ 2 0 0 . — worden toegekend, 
wel daarentegen de premiën van ƒ 100.—, / Co.— en 
ƒ 4 0 . — . B i l l i j k werd het geacht de som door den uit-
schrijver der prijsvraag voor den eersten prijs be
stemd, te verdeden over 5 andere ontwerpen. 

A l z o o werden toegekend de navolgende p remiën : 
Motto E E N V O U D ' ƒ I 0 0 . — 

(teekening op blanio qrijs papier') 
„ M E l ' B E L E X 
„ H U I S R A A D 

Go.— 
40, 

f E H U I S 4o._ 

40.— 
40.— 

- 40 

„ O 
.. EIK 
,. I I E I M E L 1 C I I 
„ E E N V O U D 

(teekening in kartonnen room) 
Wegens het inmiddels overlijden van één der jury

leden, de heer II W. Mol , moest een uitgewerkt rap
port achterwege blijven. 

II. P. B E K L A G E . 
J . A . M U L O C K H O U W E R . 
\ Y . P E X A A T . 
A N T . I. SANDERS. 

Dankbaar /ui len de belanghebbenden voor de ge
dane mededeelingen zeker zijn, maar of zij ook vo l 
daan zullen wezen, valt te betwijfelen. 

In soberheid is het rapport volkomen 111 overeen
stemming met de richting 111 onze hedendaagsche 
bouwkunst en het motto „Eenvoud" zou er ook re
lied op passen, maar het voldoet niet aan de eischen, 
die de belanghebbenden m bi l l i jkheid mogen stellen 
en het geeft ook geen antwoord op de vragen, die wij 
in ons vorig nummer met betrekkin 
van enkele, geenszins onbel 
hel programma meenden le moeten stellen. 

Wat voorts de verontschuldiging betreft, waarmede 
hel rapport besluit, veroorloven wij ons op te merken, 
dat hel toch voor een jury als deze niet aangaat, het' 

s t ° t de nakoming 
mgrijke, bepalingen van 
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overlijden van een ju ry l id als voorwendsel te ge
bruiken, om zich van het uitbrengen van een uitge
werkt rapport met een Jantje van Leiden af te maken, 
te minder waar. zooals ons uit goede bron bekend ;s, 
niet de heer M o l , maar een der heeren, die thans het 
rapport onderteekenen, zich met het maken van het 
rapport had belast. 

DE SCHIERSTINS. 
De „Leeuwarde r Courant" deelde onlangs het vol 

gende mede: 
„Het bestuur van het Eriesch Genootschap van 

Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden 
heeft onlangs een bezoek gebracht aan de met af
braak bedreigde Sclherstins te Vccnwouden en zich 
naar aanleiding daarvan in betrekking gesteld mer 
de Ministeriën van Oor log en Binnenlandsche Zaken. 

„De Stins, die met het aangrenzende, hoogst sma-
kelooze negentiende eeuwsche gebouw, door den 
legenwoordigen eigenaar verhuurd is aan het Min i s 
terie van Oorlog, ten dienste der K o n i n k l i j k e Mare
chaussee, bleek niet meer bewoonbaar te zijn." 

„De vierkante toren, het eenig overblijfsel van de 
voormalige versterkte hoeve of uithof van het Klaa r -
kampster Klooster le Rinsumageest, bestaat uit zoo
genaamde gegoten muren: dubbele metsel muren, 
waartusschen eene ruimte van ongeveer één decimeter, 
die met kalk en puin opgevuld is. 

„Reeds zijn geheele stukken uit den buitenmuur 
naar beneden gekomen, waardoor het vulsel zichtbaar 
werd. 

„De beneden verdieping, ccn aardig gewelfd ver 
trek, thans aardappelkelder, heeft wanden, die uit 
een diehtgemetselden boog of poort bestaan. Dc 
boogvullingen zijn echter zoo dun en weinig beschut
tend tegen vijandelijke overvallen, dat het vermoe
den rijst : is de torenvoet vroeger wel gesloten ge
weest, kon men er niet onder doorloopen! 

„Het Klaarkampster Klooster, dat groote veende
rijen exploiteerde in de buurt van Vccnwouden, 
schijnt nog eene tweede Schierstins te v'eenwouden 
gehad te hebben. E r bestaat n.1. eene teekening van 
J. Stell ingwerf f, vervaardigd 111 1723, met onder
schrift : „De oude Schierstins te Vecnwolde in Dan-
tumadeel".' Deze teekening stelt ccn geheel ander ge
bouw, in middeleeuwschen stijl voor. 

„Het is de vraag of er genoeg gegevens aanwezig 
zijn om den toren in zijn oorspronkelijken vorm te 
kunnen reconstrueeren." 

Wie zich zou opmaken, om een bezoek te brengen 
aan dit laatste overblijfsel van een Frieschen Stins, 
in de meening, zich een denkbeeld te kunnen vormen 
hoe zulk een versterkte hoeve er eertijds uitzag, zou 
bedrogen uitkomen. 

Het is een armelijk overblijfsel van de stichting-
der schiere (grauwe) Bernardijner monniken van 
Klaarkamp, een der abdijen, die in de ontwikkelings
geschiedenis van Fries land een rol gespeeld hebben 

Het is een der laatste, zoo niet het laatste frag 
ment, dat van de eens zoo talri jke Stinsen, ccn thans 
geheel verdwenen type van bouwwerken is overgeble 
ven. Daarom mag dit fragment zich thans in grooter 
belangstelling verheugen, dan het misschien waard 's, 
want al zijn merkwaardigheden zijn in 't boven aan
gehaald bericht vermeld. 

Het is wel jammer dat het Friesch Genootschap 
niet bij machte geweest is, vroeger, toen nog meerdere 
Stinsen bestonden, er eenige als typische voorbeelden 
voor ondergang te behoeden, maar wij moeten reeds 

• dankbaar zijn, dat dit Genootschap in zijn Museum 

te Leeuwarden een verzameling afbeeldingen van 
oude, verdwenen bouwwerken heeft aangelegd, waar
uit men thans voor de kennis der oude bouwkunst 
van Friesland moet putten. 

Voldoende gegevens voor reconstructie vindt men 
in die afbeeldingen niet, maar een denkbeeld van den 
aanleg en van de groote verscheidenheid in vorm, 
}ij eenzelfde gronddenkbeeld van aanleg van de 
oud Friesche Stinsen en Staten geven zij wel. B i j n a 
geen plaats of zij kan op een of meer van die bouw
werken wijzen, bijna geen plaats ook, o f zij is in de 
portefeuilles van het Museum door afbeeldingen ver
tegenwoordigd. 

EXAMEN VOOR 0I7JCHTER BIJ DEN 
RIJKSWATERSTAAT. 

E E R S T E G E D E E L T E . 

S c h r ï f t e I ij k e o p g a v e n. 
8 Maart. 9 u.—10 u. voorm. 

Schoonschrijven en Nederl. taal. 
Opstel over een der nagenoemde onderwerpen, 

naar keuze: 
„ H o o p doet leven". 
Dierenbescherming. 
De dagbladen. 

8 Maart. 10 11- -10 u. 45 m. voorm. 
Rekenkunde. 

to. 25 straatklinkers van 20 bij 8,5 bij 5 c .M. wor
den gedroogd, gewogen en daarna 111 water gelegd ; 
vervolgens worden zij opnieuw gewogen. Het soorte
l i jk gewicht in drogen toestand bedraagt 1.9. De 
klinkers nemen bij de indompeling 10 pCt. van hun 
volume aan water op. Hoeveel bedraagt het gezamen
li jk gewicht bij de tweede weging? 

20. Geef de berekening, de uitkomst in een tien-
deelige breuk tot in 4 decimalen, van •. 

0.875 
i Va 
6 ~ + i - L x - s 

2 4 ?6-

30. Geef de berekening 111 logarithmen met v i j f 
decimalen, de uitkomst in een tiendeelige breuk tot 111 
3 decimalen, van : 

3 , 
0.5167 x (3.415)' 

0.0356. 

8 Maart. 10 u. 45 m.—-12 u. voorm. 
Algemeene Bouwkunde. 

25 minuten, voor eene teekening. 
Teeken op schaal i op 20 een hoek van een muur

werk in baksteen, gevormd door de haaksche samen
komst van een' muur d ik 1,76 M . en van een' d ik 
0,66 M. . . . 

V a n het metselwerk enkele lagen i n platte grond 
aangeven en in twee opstanden het stecnverband goed 
te laten uitkomen. 

50 minuten, voor een opstel. 
Beschrijf en licht toe met potloodschetsen in den 

tekst (op schaal van 1 a 100) de werkzaamheden 

http://dat.de
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voorkomende bij- en de hulpmiddelen noodig voor-
het doen uitmonden van een nieuw riool in een be
staand kanaal, haaks op den langs dat kanaal aan
wezigen kaaimuur. 

De bovenkant van het riool ligt I M . beneden ka-
naalpeil, de kanaalbodem is 2,50 M. beneden dat 
peil gelegen, de bovenkant van den kaaimuur bevindt 
zich 1,50 M . boven hetzelfde peil. 

8 Maart. 1 u 30 m.—4 u. nam. 

Burgerlijke Bouwkunde. 

Toeken de bekapping voor oen woonhuis van bij
gaande platte grond. 

Het huis heeft geen verdieping. 
De zolder te verlichten door één of meer dakven

sters (dakkapellen, geen liggende dakramen). 
Het dak te dekken met pannen. 
Men is vrij in het systeem van kapspant en goot en 

kan het dak al of niet doen oversteken. 

G e v r a a g d w 0 r d e n : 

10. Bovenaanzicht dak, aangevende de nok-, keper-
en goot lijnen, en waarop door stippellijnen de plaat
sing der spanten is aangegeven... schaal 1 a i O O . 

N B . De bedoeling is dus niet gordingen, bebording, 
pannen o i andere onderdoden aan te geven. 

20. Dwarsdoornede over de bekapping met aanzicht 
van oen spant, schaal 1 a 100. • 

30. Zooveel mogelijk détails, welke de samenstel
ling van de bekapping in haar geheel en van het 
kapspant, de goot enz. verduidelijken.. . schaal 1 a io. 

Maten bijschrijven ! 

< 5 . — M . X 3 — M . X 5 . — M . > 

a 

Trapgat. 

< 6.— M 

g Maart. 9 u- 10 11. voorm. 

Stelkunde. 

1 0 . Zeker getal moet niet 4ry'« worden vermenig
vuldigd. In de plaats daarvan vermenigvuldigt men 
het eerst niet, 4 en daarna het aldus verkregen pro
duct met waardoor de uitkomst 4», . kleiner wordt 
dan men had moeten vinden. Welk is het ge ta l 3 

20. L o s r en x op uit de vergelijkingen: 

3 x 2 y 7 y 5 -v 

7 

18 

13 
2 

1 0 

13 
en 

x 2 i ' 11 

30. Vereenvoudig, zooveel mogelijk door ontbin
ding in factoren: 

im — 3 ^ + 2 

V a* — 4 a + 4 

X (a+ a* + a* + 

2 a1 2 a 

a' — 4 

a ' — 2\ 

) x 

I — a' 

40. V a n een reclithoekigen driehoek is een der 
rechthoekzijden lang 3 en het product der lengte van 
de andere rechthoekzijde en van de hypothenusa 20. 
Bereken de lengte der hypothenusa. 

9 Maart. 10 u.—11 u. voorm. 
Opgaven Meetkunde. 

1. Construeer een driehoek, waarvan gegeven zi jn 
eene zijde, de overstaande hoek benevens het verschil 
der twee andere hoeken. Met verklaring en bewijs. 

2. A P »/,, B ü p den omtrek van 
een scheefhoekig pa-

Vlo rallelogram A B CD 
worden op •"• l 2 B 4 
e n 7 / | 0 B C deelpuncen 
geplaatst en deze 
daarna met el kandel

en met D verbonden. Welk deel is nu A D P Q van 
het parallelogram? Met verklaring en bewijs. 

3. Bereken de hoogte en den inhoud van een ge
lijkzijdige regelmatige 3-zijdige piramide, waarvan 
elke ribbe 12 c.M. is. Met verklaring en bewijs. 

9 Maart. 11 u.—12 u. voorm. 
Vraagstukken voor Trigonometrie. 

1. In een gegeven vierkant is een ander zoo ge
plaatst dat de hoekpunten van het tweede in de zijde 
van het eerste liggen. 

A l s het oppervlak van het tweede vierkant 3.4 is van 
dat van het eerste vraagt men de hoeken tusschen de 
zijden der beide vierkanten. 

2a. V a n een driehoek zijn gegeven de zijden 
a = 16,23 '•> * = '4.25 ! c = 23-'7 Bereken de lengte 
van de l i jn die hoek .-1 midden door deelt. 

2b. De rechte l i jn , die den rechten hoek van een 
reclithoekigen driehoek middendoor deelt, verdeelt de 
schuine zijde in twee stukken, die 4,319 en 5,238 d . M . 
lang zijn. Bereken de scherpe hoeken van dien drie
hoek. 

9 Maart. 1 u. 30 m.- 4 u. nam. 

Waterbouwkunde < Se/iri) lelijk werkj. 

In den dijk van een weipolder aan eene beneden
rivier moet een gemetselde duiker worden gebouwd 
tot uitloozing van het polderwater, tevens tot inlat ing 

-- zoo noodig — van versch rivierwater in den zomer 
cn tot ophouding van dit water. 

De dijk heeft de volgende afmetingen : 
hoogte der kruin boven gewoon II. W . . . . 2,50 M . 
kruinsbreedte 2,—• „ 
helling van het buitenbeloop 3 op 1. 

binnenloop 2^ op 1. 
breedte van den binnenberm 2.— M . 
hoogte ,, „ ,, • boven ge

woon II. W 0,50 „ 
beloop van den binnenberm aan de 

polderzijde 2 op I . 

De gewone laagwat er standen in de rivier dalen tot 
1,30 M . onder gewoon II. W . 

De hooge stormvloeden in de rivier kunnen stijgen 
tot 2,— M . boven gewoon II. W . 

Het buitendijksche land ligt 0,10 M . boven ge
woon II. W. 

Het maaiveld in den polder ligt 0,30 M . onder 
gewoon II. W. 

De /tooge voor jaarsstanden in den po/der kunnen 
stijgen tot 0,40 M . onder gewoon H . W . 

De lage zowexstanden in den polder dalen tot 
1,20 M . onder gewoon H . W . 

D e hoofdwatergang in den polder is in den bodem 
diep 1,50 M . onder gewoon II. W . 

De te bouwen duiker wordt gelegd rechthoekig 
door den dijk, en moet in den dag eene doorstroo-
mingsopening van 1,50 M2. aanbieden. H i j moet op 
eene paal fundeering worden gebouwd. 

G e v r a a g d i 

'I e teekenen met potlood op de schaal 1 a 50, met 
zooveel mogelijk ingeschreven maten: 

lo. Eene lengtedoorsnede over de as van den dui
ker, tevens dwarsdoorsnede van den dijk ; 

20. Een plattegrond, met weglating achtereenvol
gens van de bedekkende onderdeden ; 

30. Een of twee van de belangrijkste dwarsdoor
sneden. 

Bij beschikbaren t i jd mogen ook nog één of twee 
voorname déta i l s van de waterkeoringen worden ge-
teekend op de schaal 1 a 10. 

VEREEAIGINC.EN. 

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 . 

A F D E E L I N G 'S G R A V E N H A G E . 
Onze Afdee l ing hield op 1 1 dezer hare gewone ver

gadering. Onder de mededeelingen as de uitschrij
ving van een prijsvraag: het ontwerp van een volks-
bad m een kleine gemeente, waarvan de voorwaarden 
werden medegedeeld. Een prijs van 100 is uitgeloofd 
plus een premie van ƒ 2 5 beschikbaar gesteld door 
de vereeniging „Volks- en Schoolbaden". De ontwer
pen moeten inkomen vóór 1 Januari 1905. 

Daarna werd het woord gegeven aan den heer C. II. 
Peters, Rijksbouwmeester, tot het houden eener voor
dracht over „Ons Middeleeuwsch Woonhuis". Spr. 
constateerde da l van het niiddeleetivvsche huis bijna 
nergens meer een spoor is overgebleven, hier en daar 
vindt men nog een oudervvetschen gevel. 

In de eerste plaats ging Spr. nu na hoe de woning 
er uitzag die de niiddcleeuwsche periode voorafging. 
Gedurende 15 eeuwen was hout hel bouwmateriaal en 
eerst daarna werd de steen gebruikt. Eenige schetsen 
van oud-Drentsche- en Overijselsche hoeven gaven de 
aanwezigen een beeld van de vroegere bouworde. 

Spreker ging vervolgens de ontwikkel ing na van 
den steenbouw, waarbij versieringszin en versierings
begrip, vooral waar het kerkgebouwen gold, meer op 
den voorgrond traden. 

Terugkoorende lot onze middeleeuwsche woning-
schetste de heer Peters de samenstelling en inrich
ting daarvan. Voor elk huis had men destijds eene 
open ruimte die tot het bedrijf benut werd, dat zoo
veel mogelijk in de open lucht werd uitgeoefend oi 
waar het vervaardigde ten verkoop werd uitgestald. 

De inwendige inrichting der woning werd mede 
door Spr. in bijzonderheden medegedeeld. Eenvoud 
was in alles zichtbaar; woelde kende men in het 
middeleeuwsch woonhuis niet. 

1 

Privaten had men niet, of zeer pr imi t ie f ; een 
eigen pomp behoorde tot de zeldzaamheden. Men 
haalde zijn drinkwater aan een gemeenschappelijke 
bron. In dien eenvoud van het verleden ligt H o l -
landsch grootste kracht. Langzamerhand begon zich 
evenwel ccn andere geest te ontwikkelen. De huizen 
schaarden zich aaneen met twee of meer verdiepin-
en en men kreeg de gassen of sloppen, zeer smalle 
steegjes, zooals men die nog in alle oude steden vindt. 
De ontwikkel ing van huizen en straten werd door 
Spr. uitvoerig beschreven. Dc steden gingen de dor
pen voor en steeds zorgvoller en sierlijker werden de 
woningen ingericht. De gezellige luifels voor de wo
ningen verdwenen en slechts in enkele plaatsen vindt 
men heden nog dat gezellige zitje voor de woning 
terug. 

Ook de kelderwoning en het pothuis werden door 
Spr. beschreven; evenzoo de gezellige haard, met 
schouw, waarvoor men 's avonds zat te schemeren 
voor het open vuur. Met de ontwikkel ing van den 
bouw ging samen de inrichting van het meubilair en 
gerust kan gezegd worden dat het middeleeuwsehe. 
huis zich kenmerkte door gezelligheid en kunstzin. 

Na de pauze behandelde Spr. het steenen huis, 
terwijl gedurende die rustpooze aan de bezoekers ge
legenheid werd gegevn tal van fraaie afbeeldingen 
te bezichtigen. 

K O N . O U D H E I D K U N D I G G E N O O T S C H A P 
T E A M S T E R D A M . 

Het „Konink l i jk Oudheidkundig Genootschap" 
vergaderde 111 de afgeloopen week onder voorzitter
schap van den hoor P. V a n Leghen, in het Munt ge
bouw. 

N a opening der vergadering deelde de voorzitter 
mede, dat, behalve eenige boekwerken, als geschenk 
was ontvangen van den heer C. II. II. Vierhout, hoofd 
eener school hier Ier stede, ccn Wederdooperspenning. 

Hierna leverde de heer D . C. Meyer Jr. een bijdrage 
over „de Amsterdamsche Gevel steenen". 

In zijn in le id ing wees de spreker c- op, hoe de ge
velsteen vroeger een belangrijk onderdeel was van 
het uiterlijk aanzien onzer steden, .vis versiering-
vormde hij ccn hoofdmotief voor de huizen-ornamen-
tiek. Bovendien geven de gevelsteenen oen kijkje in 
het volksleven van voorheen en stellen ons in staat 
oen bl ik te slaan in den gedaohtenkring, waarin onze 
voorouders zich bewogen. 

Opmerkenswaardig is, dat vroeger nooit de aan
dacht op de gevelsteenen is gevestigd ; V a n Lennep 
en Ier Gouw waren de eersten, die /.e behandelden, 
tegelijk met de uithangborden. 

Wel werd hierdoor 111 hun werk, en omdat lieiden 
zich niet uitsluitend tot Amsterdam bepaalden, niet 
een vol ledig geheel verkregen, maar door hen was de 
belangstelling in de gevelsteenen opgewekt. 

Eenigen t i jd later werden een tweetal lijsten van 
de Amsterdainsche gevelsteenen vervaardigd. Een 
voor het Kon ink l i j k Oudheidkundig Genootschap 
door een tweetal brandweermannen, die zich zeer 
minutieus van hun taak kwelen. Dc andere lijst, was 
door een particulier aangelegd, den heer Lopez 
Suasso. In diens allium komen bovendien tal van 
eigenhandige evkeningen van gevelsteenen voor, die, 
al zijn zij uit een kunstoogpunt van niet veel waarde, 
toch zeer interessant zijn voor de kennis omtrent de 
gevelsteenen. Dit album bevindt zich in hel Suasso 
museum ; indertijd heelt de heer V a n Someren Brandt 
er het een en ander over medegedeeld. Thans had hij 
het welwillend ter beschikking gesteld van den heer 
Meyer. 
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Later werd ook door den heer Brouwer Ancher een 
lijst van gevelsteenen vervaardigd. 

Afbeeldingen van gevelsteenen bestaan er niet in 
grooten getale en daarom heeft de heer Meyer vele 
steenen laten natcckenen. Deze teekeningen waren 
door hem mede ter vergadering gebracht. 

Bi j zijn bespreking van de gevelsteenen bepaalde 
hij zich tot de particuliere huizen. De gevelsteen moest 
geplaatst zijn in het hart van den gevel als hoofd
ornament. De gevel moest niet te hoog zijn, wilde de 
steen goed ui tkomen; liefst moest het een trap-gevel 
wezen. 

A l s n u stond Spr. bij zeer vele gevelsteenen afzon
derlijk stil, daarbij in zijne beschouwingen uitwei
dende over de aanleiding t<>t het plaatsen van een 
gevelsteen en over zijn beteekenis voor de beschavings
geschiedenis. 

A R C H I T E C T ! R A E T A M I C I T I A . 

Vergadering ran Woensdag ió Maart. 
In deze vergadering sprak prof. Six, hoogleeraar 

aan de gemeentelijke universiteit .te Amsterdam over 
„het Mausoleum te Halikarnassos". 

I l i j herinnerde er aan d a l dit Mausoleum gebouwd 
werd door Satyrus, op last van Artemisia, zuster en 
vrouw van Mausolus, koning van Karië. Het werk 
gold in de oudheid als een der zeven wereldwonderen, 
vooral wegens de bijzondere schoonheid van het 
beeldhouwwerk, waarmede het versierd is, en dat door 
de beroemdste beeldhouwers als-Scopos en Leochares 
vervaardigd werd. 

N a de vrijwel totale verdwijning van het Mauso
leum, heeft men getracht het op allerlei wijzen te rc-
construeeren, maar, naar spr's meening, is hierbij öf 
onvoldoende rekening gehouden met het beeldhouw
werk, öf werd dit op onwaarschijnlijke manier ge
plaatst. . 

A l l e reconstructies baseeren zich op den tekst bij 
Pbnius, die echter zóó kort is, dat hij vaak corrupt 
wordt, en tot verkeerde gevolgtrekkingen leidt. 

Negentien reconstructies werden: gemaakt vóór 
men door opgravingen trachtte dichter bij de waar
heid te komen omtrent de constructie van het ver
dwenen Mausoleum,- na dien ti jd vervaardigde men 
nog elf reconstructies, en spreker vormde een twaalf
de, die hij nader uiteenzette. 

Vooraf wees hij er echter op, dat z. i. de beste 
reconstructie, tot dusver geleverd, is die van A d l e r 
(1900), maar toch is deze nog niet geheel naar spr.'s 
zin. Groote bezwaren daartegen zijn n 1. al weder dat 
het ons bekende beeldhouwwerk geen gelukkige 
plaats krijgt aan het gereconstrueerde gebouw. 

Daarna zette spreker zijne oplossing van de plaat
sing der werken van Scopos ,en Leochares uiteen 
daarbij betoogende, dat de werken van den grond 
niet le hoog mogen komen, dat Plinius spreekt van 
een verhoogd voetstuk bovenop de pyramide, dat 
Selinus tegenover de 140 voet van Plinius, 80 voet 
als hoogte opgeeft, wat zoo kan worden verstaan, 
dat Selinus de hoogte opgeeft tot den top van den 
gevel driehoek, terwijl Pl inius uitdrukkelijk zegt, het 
<reheele werk te meten. Gebruik makende van deze 
gegevens, kunnen wij komen tot een mooi verdeelde 
optossing, gelijk prof. S ix nader verklaarde. 

BABBITTS METAAL. 
Ofschoon Isaac Babbitt de uitvinder was van het 

gebruik van zachte metalen, als voering in de kussens 
van machine-assen, heeft zijn patent geen betrekking 
op de gebruikte metaallegeering zelf, maar alleen op 

de wijze, waarop de voering in de kussens van ander 
metaal op haar plaats gehouden wordt. 

Isaac Babbitt was geboren te Taunton, Massachu
setts, op 26 J u l i 1779. H i j leerde het goudsmids
ambacht en maakte in 1824 in zijn vaderstad het 
eerste Britannia-metaal, dat in de Vereenigde Staten 
geproduceerd werd, maar had hiermede weinig succes. 

H i j verhuisde toen naar Boston en trad in dienst 
bij de „South Boston Ironworks" ; daar deed 
hij de uitvinding, waardoor zijn naam over de ge
heel e wereld bekend werd, waarvoor hij een gouden 
medaille verwierf van de ..Massachusetts Charitable 
Mechanic's Association" en waarvoor het Congres 
hem een som van 2tuxx) dollars als een belooning 
toekende. 

In 1844 werd de uitvinding in Engeland en in 
1847 111 Rusland gepatenteerd. 

N a eenigen t i jd in de metaalindustrie werkzaam 
te zijn geweest ging hij zich op de zeepfabrikatie 
toeleggen. 

I I i | stierf in een krankzinnigengesticht op 20 Mei 
I So

l let feit bovenvermeld aangaande den aard van 
zijn patent, wat tot heden nagenoeg onbekend. V o o r 
het door hem beoogde doel was Britannia-metaal, of 
een legeering van vijf t ig doelen tin, v i j f t ig doelen 
antimonium en een deel koper geschikt. 

Laatstgenoemde legeering is iets zachter dan die, 
welke thans als echt Babbitt's metaal geldt en samen
gesteld is uit zes-en-negentig declen tin, acht deelen 
antimonium en vier doelen koper. 

Het oorspronkelijk denkbeeld bij het gebruik van 
zacht metaal was, evenals thans nog, het verkrijgen 
van een kussen, dat zich volkomen zou vormen naar 
de oppervlakte van de as, die er in draait. Natuur
li jk is het dus, dat de thans aangewende legeeringen 
wat harder zijn, dan het oorspronkelijk gebezigd 
materiaal en begrijpelijk is het ook, dat men Bab
bitt's naam met de samenstelling van het metaal
mengsel in verband gebracht heeft, ofschoon, zooals 
uit het voorafgaande blijkt, geheel zonder grond. 

INGEZONDEN. 

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

De Nederlandsche Tentoonstelling van Decora
tieve Kunst zal plaats hebben in de zalen van het 
Museum van Kunstnijverheid te Kopenhagen van af 
einde A p r i l tot einde Juni. De directie van genoemd 
Museum zal voor behoorlijke é t a l age der tentoon te 
stellen goederen zorg dragen. 

De zendingen moeten zorgvuldig verpakt, de dek
sels der kisten geschroefd en niet gespijkerd worden 
en voorzien zijn van het duideli jk leesbare adres: 
„Museum van Kunstnijverheid te Kopenhagen". 

Het verzenden zal plaats hebben door bemiddeling 
van de Kon ink l i j ke Nederlandsche Stoomvaartmaat
schappij van Amsterdam naar Kopenhagen, terwijl 
de kisten uiterlijk 12 A p r i l e. k. moeten afgeleverd 
zi jn aan het adres van den heer B. J . V a n Hengel, 
Cargadoor-Expediteur, Prins Hendrikkade 132, 
Amsterdam. 

De aandacht van H . H . Exposanten wordt er op 
gevestigd dat de boot, die naar Kopenhagen vertrekt, 
na bovengenoemden datum gcene goederen meer kan 
inladen. 

Men wordt verzocht zoo spoedig mogelijk opgave 
te wi l len doen aan den heer E . A . V o n Saher, Direc

teur van hel Museum van Kunst-Nijverheid te Haar
lem, van ; 

</. de voorwerpen die men ter expositie wil verzen
den ; nummers of teckens dezer opgave moeten over
eenstemmen met een aan de voorwerpen gehecht goed 
leesbaar nummer of teeken, terwijl het vermelden 
van den naam van den kunstenaar, die de voorwerpen 
ontworpen o f gemaakt heeft, zoor vvenschelijk is ; 

b. de waarde der tentoon te stellen voorwerpen, 
waarvoor ze kunnen worden verkocht ; 

6". hel aantal kisten, waarin ze worden verpakt. 
De Directie van het Museum to Kopenhagen be

last zich met het vervoer hoon en terug —- van A m 
sterdam naar Kopenhagen en omgekeerd, alsook met 
het uit- en inpakken der goederen - hetgeen v o o r 

hare rekening geschied. 
De Directie zal alle goederen die voor de tentoon

stelling zijn bestemd, gedurende den duur der ten
toonstelling tegen brandschade verzekeren. 

De Directie is niet verantwoordelijk voor onge
lukken of schade, die gedurende het verzenden dei-
goederen kunnen plaats hebben. 

Plet wordt den'exposanten derhalve aanbevolen, 
de door hen te verzendeu goederen tegen schade bij 
het vervoer te verzekeren. 

De Directeur ran 
het Mitsen in ran Kunstnijverheid 

te Kopenhagen, 
P I E T R O K R O I I N . 

N B . De aandacht van II.II. Exposanten, die voor
werpen in edele metalen wenschen in te zonden, wordt 
er op gevestigd, dat het vvenschelijk is deze voorwer
pen vooraf bij de betrokken ambtenaren der in- en 
uitgaande rechten aan te geven mot vermelding 
dal zo voor genoemde tentoonstelling zijn bestemd. 

GEMENGDE BERICHTEN. 
B U I T E N L A N D . 

— Te Luik is de eerste steen gelegd voor liet Paleis van 
Schoone Kunsten, dat aan den ingang van het terrein dt-r ten
toonstelling van 1805 zal staan en blijvend bestemd is voor kunst
tentoonstellingen van allerlei aard. Het zal 7OC.000 francs kosten. 

B I N N E N L A N 1). 
'sGRWENHAGE. De werkzaamheden aan de Ridderzaal op het 

Binnenhof alhier, worden thans zoodanig uiigevoerd, dat de in
wendige ruimte met 1 Sept. a. s gereed zal zijn voor de plech
tige opening der Kamerzitting in die maand. De muren, dieloter 
beschilderd worden, zullen voorloop g met een bekleedsel ver-ierd 
worden. De tribune, die vordeeld wordt in ee 1 vak, bestemd voor 
het publiek en een voor de pers, wordt goplaatst aan de wust-
zgde hoven den ingang van het gebouw. De leden, autoriteiten 
en verdere genoodigden, zullen in de zaal geplaatst worden in 
ry'en, die zich aan weerszijden van den troon zullen uitstrekken, 
waarvan de juiste plaats nog niet geheel vaslstaot. 

— By werkzaamheden aau de groote kerk te < Jeertruidenberg 
is onder eeu kalklaag oen muurschilderij gevonden, voorstellende 
het martelaarschap vau een der heiligen. 0e scbilderg is 2i meter 
in 't vierkant. 

De architect Van Nieukerken, alhier, voert de werkzaamheden 
aan genoemd kerkgebouw uit. 

Koïn:r.ii.\.M. Over „Het Interieur voorheen en thans" heelt Dr. 
W. Vogelsang, onder-directeur vau het Nederlundsch Museum 
voor Geschieden is eu Kunst, op 14 dezer iu de Academie een 
onderhoudende en onderrichtende causerie gehouden bg de ver
tooning van een gioot aantal lichtbeelden. 

Tot den tyd der Van Eycken ging hij terug, inventariseerend 
een gothisch vertrek, kenschetsend dc keuze der dingen, die de 
kamer vuldeu. hun fonotiei, huu uiterlijk en bet aspect van het 
geheel. Afbeeldingen van nog bestaande vertrokken 0. u. een 
kamer uit het musouin Plantyn — deden dienst met schildergen 
en teekeniogen - o. a. een miniatuur uit do Krouiek van Hene
gouwen — en met afbeeldingen van enkele meubels, om ous het 
karakter der meubileering te doen zien. Vlot eu luchtig maar 
toch steeds duidelijk en vaak scherp of li ju karakteriseereud, weea 
de spreker de eigenaardigheden op zijn lichtbeelden aan. Van de 
gothiek voerde lig naar de renaissance, deed ook daar veel schoone 

waardeeren, wees het gevaurlgke aan in het persoonlijke zoeken 
van een Vredeman de Vries; verwylde bg' do statiger hofkunst 
in Frankrijk, de stijlen der drie Lodewfjks, kwam met den foyer 
van deu Curlo-Felice-schouwburg te Geuua in deze eeuw, en üud 
daarvan een reeks uiterst vermakelijke zaken te laten zien. wel
ker belachelijkheid bg bijzondrr gelukkig te kenschetsen wist. 
O. a. had hij veel succes met zijn beelden van eeu overlading 
a la Makart. 

Nu tot den Isafsten tijd komende, bewees bij don vermicelliman 
Van der Veldo de noodige eer; deed even iets van Schot»che 
meubelkunst zien, waarhjj de gelukkige opmerkinir, dat een flinke 
Hollander, die zich in een interieur zooals «e het door l'ieter 
de Hooch's schilderyon kennen, gemakkelijk bewoog, bier nau
welijks zou durven gain zitten, en kwam toon tot het Hnllandsche 
streven van den laats'en tgd, waaraan hij de kritiek niet spaarde. 
Zoowel in bet algemeone karakter, als in veel dotails wees hg 
de tekortkomingen en vergissingen uan; maar het goede, de zui
verheid van het s t r e v e n , en ook de beschaving, reeds bereikt, 
deed bij helder zien, toen tussehen hot gewild-eenvotidige, maar 
toch al zoo vaak prettig-stemm-nde van nieuw Hollandsen goed, 
even een Russisch interieurtjo van deze dagen te kijk kwam. 
Misschien hadden er nog enkele beslist mooie dingen van de 
laatste jaren kunnen volgen, doch dan ware het overzicht wel
licht niet genoeg algemeen gebleven 

Een talryk publiek hee't de klare en boeiende voordracht met 
belangstelling gevolgd. At Rolt Com. 

DELFT. Van ter zijde hebben B. en W. vernomen, dat de Mi
nister van Financiën van plan is den ouden wattoren, den St. Huy-
brechtstoren, in 't openbaar te verkoopen Zij hebben daarop den 
Minister verzocht de veorwaarden te mogen vernemen waarop de 
gemeente dien toren, die in 1814 door haar aan het Kijk werd 
verkocht, tLans weer zou kunnen overnemen, daar, indieu ho 
eigtnaardige historische gebonwtje in handen van particulieren 
overging, een misstand zou kuunen ontstaan. De Minister heeft 
zich nu bereid verklaard een toreu voor t'BUü aan de gemeente 
over te doen, eu B. eu W. stellen thans den Kaad voor, dit aan
bod aan te nemen. 

HARI.INGEN. In de 10 Maart gehouden algemeene vergadering 
der Vereeniging „De Ambachtsschool" werd door den Voorzitter 
medegedeeld, dut op Hoeden Vrydag een tentoonstelling dor ge
maakte teekeningen en werkstukken zal worden gehouden, die 
op dien dag voor de leden en op Paaaoh-Maandag voor het publiek 
te bezichtigen is. Ojk zal een verloting vvordoit gehouden van 
de gemankte werkstukken. De prijzen zijn IW7 in getal, een 
waarde vertegenwoordigende vnn ongeveer t'600; /e bestaan uit 
lornuizen, ledikanten, kasten, tafels, trappen, voorwerpen voor 
huishoudelijk gebruik en gereedschappen. De prijs per lot is be
paald op f 1. 

Naar aanleiding van de gebleken moeilijkheden bij het onder
was uan de Burgeravondschool aan leerlingen 1 er Ambachtsschool 
gegeven, zal overwogen worden, of hierin op eeu betere wijze 
kuu worden voorzien niet ondervanging van de grootste bezwaren. 
Voor den volgeiden cursus hebben zich bil leerlingen aange
geven, waarvan 22 voor timmeren. 7 voor smeden, 4 voor schil-
Uereu; 14 hiervan komen nil deze getneeute. de overigen uit 
andere gemeenten. Het bestuur heeft besloten aan de leerlingeu-
timmerlieden. die de school na volbracht onderwijs vorlaten. hun 
gereedschap ten geschenke te geven. 

— Aflevering II van „Da Natuur", uitgave van .'. G. Broese 
te Utrecht, bevat: Brieven uan de Redactie: Dr P. Schuritiga.— 
De nieuwe e behandeling der zijrupseu in balie: Jo M. Proot. — 
Jets over ga-motoren (Vervolg eu slol): Dr II. F. Huiskeu. • -
De Purperreiger en de Koerdomper (Vervolg en slot): J Daal
der Dan. — Wetenschappelijk onderzoek der zee, ten bate van 
de Visscbern, (Vervolg en slot): A. D. Hugedoorn. — Ken merk
waardig Tap.jt : Dr. Z. P. Bouinon. - Het vervaardigen van 
mt'taaltilms: II. 1! van Me ars. — .lacht en Visscherij in de 
waterwereld (Vervolg): Dr A. .1. C'. Snijders. Iets over de 
Fundeeriugskwestie van bet Westelijk Viaduct van het Centraal
station te Amsterdam (Vervolg eu slot: J. II. E. Rtickert. — 
Het fotografisch objectief: Dr. B, G. Rijkens. — Het land van 
den oorlog: D. S. S. — Eenvoudige proever. Rust en beweging 
(Vervolg); Evenwicht van drijvende ïictiamen ; Eenige Bewegings
verschijnselen: Dr. A. .1. C Snijders. Korte mededeeliugeu."'— 
Boekaankondiging. — Correspondentie. 

I ' E I I S O N A L I A . 

• 7- ' ' Ü , ' l e n waterstaat en 'stands . urgorlyKe 0|><muu,e werken 
tu Nederl.-indië is: 

overgoplnatst bij den algemeenen dienst in de 2o water-
sUats-efdeeling van de residentie PekaloDgan naar de residentie 
(. hertbon, de ingenieur der 2e kl J W du Bruut Kops; 

verleeud, wegens dringende familie-akugelegenheden, zes 
maanden verlof naar Etlropu buiten bezwaar vau den lande aan 
dan ambtenaar op wachtgeld A. II. van Bt-hber, laatstelijk 011. 
ziehier der le kl. bij den waterstaat. 
1 77 l c t , ' 'J < l e l i J k ndjunot-ingenienr hij de gemeentewerken te 
sliraveuhage is benoemd de civiel-iugenieur H. \V. Dohna, alhier. 

— Te Utrecht is op 68-jarigen leeftijd overleden de heer T. 
H. hobu», bouwkundige bij de Btaatsspoorwejen. 
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— Tc Scliacrlicek . Iiij Brussel, is Zendat: over'eden de beeld
houwer Schols. die het moMiineiit van Frans Hals heelt ver
vaardigd. 

— Te Menton is de ingenieur Jules Oarnior overleden, die op 
eon ondorzbekingsreis in Xieuw-Culcdoniö, het rikkelniinernal 
„Oarnieriet" ontdekte, welks exploitatie genoemd metaal zoo 
algemeen maakte. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Teekenaar. voor perspectiel'-teekeningen. (Zie advert, in 

dit No. II) 
— Teekenaar. bekend met liet detaillecren van rollend 

materieel Brieven, onder lett. M >' O, aan het Algem. Advert.-
Bureau Nijgh & Vau Pit mar, te Botterdam. (1) 

— (iemoento-Bouwmeester te Qouda. Salaris / 2400 met 
vrije woning. Stukken op zegel, vóór 10 April e. k., aan het 
gemeentebestuur. (I) 

— Opzichter bij de gemeentewerken te Venlo, met 1 Mei 
gedurende vijf maanden. Salaris / 100 per maand. Brieven, vóór 
10 April, aan den burgemeester (I) 

— Onderbaas aan constructiewerkplaafsen in Noord-Brabant. 
Brieven, onder lett. M K / . aan bet Algem. Advert. Bureau van 
Nygh & Van Ditmar, te Botterdam. (1) 

— Twee Teekenaars op een groot architecten-Bureau te 
Amsterdam. Hoog Salaris. Brieven, onder lett. K O 574, a n het 
„N. v. d. D." (1) 

— Eouwkundig Teekenaar, in staat om zelfstandig te 
werken en direct in dieust te treden. Brieven, onder No. 7548, 
aan het Bureau vai de „N. Rott. Crt" (1) 

— Uitvoerder, voor een groot bouwwerk te 's Gravenhage 
Brieven, onder No. 78, aan de heeron Blankwaardt & Schoonhoven, 
Boekbandelaren, aldaar. (1) 

— Arch i tec t bij de open are werken le Haarlem. Jaarwedde 
ƒ2500. Inlichtingen bij den directeur, Prinsenhof No. 1 Verzoek
schriften aan den Burgemeester, uiterlijk op 20 dezer. (I) 

— M ac b i ii e-Te eken aar, op de hoogte van fnbriekshouw 
het ontwei peu vun stoom- en pijpleidingen, enz Brieven, onder 

lett. D 1430, aan het Bureau van .,De Telegraaf' 
dam. 

to Amster-
(1) 

— Bouwkundige, goed detailleur mndernebnuw Brieven, 
ondt-r No 22486, aan het Bureau van het Algem. Nederl. Adver
tentieblad te 's Gravenhage. (1) 

— Hrvaren O pz ichtcr voor de knlkbaan, op een Rijkswerk. 
Brieveu, onder lett. M, aan het Bureau van .,L)e Opmerker". (2i 

— Zeer bekwaam Teekenaar by een architect, terstond 
Brieven, onder lett N, aan het Bureau van „De Opmerker". (2) 

— Technic i op een 
Salaris f160 per maand, 
je 's Gravenhage. 

Indische onderneming van mijnbouw. 
Brieven, onder No. Stil, a n J. Cikot, 

(2) 
— Opzichters , bekend met grondwerk en mrnierwerken, 

bij bet bouwdepartement in de Kolonie Suriname. Salaris f225 
per maand. Nadere bijzonderheden bevat de ..St.-('t." No ftu. (2) 

— Directeur, aan de in dit jaar te openen Ambachtsschool 
te Tilburg. Salaris f2000. Stukken vóór iti Maart a s., bij den 
secretaris Dr B. Djjksterhuis. (2) 

-- Technisch Administrateur, aan d« Electrische Cen
trale te Terneuzen. Brieven aan de Industriëe e Maatschappij. 
Keizersgracht 127, te Amsterdam. (2) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

I N F O R M A T I E - B U R E A U V A N D E N B O * D V A N T E C H N I C I 

T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T 

19 Bouwk. üpz.- teek. , 21—42 j . , / 6 0 — / 100 'smaands. 
5 „ Opz.-Uitv., 24—42 j . , / 7 0 — f 100 'smaards. 
6 „ Teekenaar, 21—29 j . , / 60—/90 'smaands. 
5 VVaterb. Opz.-Teek., 20—41 j . , / 50—' 100 'smaands. 
3 Werktuigk. Teekenaars ƒ 70 ' maands. 
1 „ Ingenieur (Constructeur). 
1 Machineteekenaar. 

A D V E R T E N T I Ë N 
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 

Maatschappij tot Exploitatie van 
D E O P M E R K E R . 

Algemeene Vergadering 
vaa A A N D E E L H O U D E R S 

op MAANDAG 28 MAART a. s., 
des middags ten 1 ure, in liet ZUID-
HOLLANUSCU KOFFIEHUIS te 
*s ««ra TO ullage. 

P U N T E N V A N B E H A N D E L I N G : 
l o . Balans en Winst- en Verlies

rekening 
2o. Verkiezing van een Commissaris 

ingevolge bedanken van den Heer 
P . H . P L A S M A N . 

3o. Voorstellen van liet Bestuur, be-
trellende Liquidatie der Vennoot
schap. 

H E T B E S T U U R . 

AANBESTEDING. 
Op IMnxl.it; 29 Maart lOOI 

wensclieu üe Architecteu '/.. HOEK 
eu .1. Ti l W O U T E R S , narn-ns kun 
principaal in het Zuid-Ilollandsch 
Koffiehuis, Groenmarkt te 's-Graven-
Itage, des namiddags '2 uur 

Aan te besteden: 
Hel bouwen vau drie Dubbele 

I/.I:> aau «ie 
Uotterdamnehe viraal bij 
deii Oever» Deyuootweg le 
Seheveuiugen. 

Aanwijzing op liet terrein Vrijdag 
'25 Maart 1904, des namiddags '1 uur. 

Bestek en teekeningen zijn van af 
Woensdaz 23 Maait 1904 verkrijg
baar ten Kantore van bovengenoemde 
Architecten, Waldeck Pvnnontkade 

's-Gravenhage, tegen betaling 
van ƒ 3 . 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 

DERS vun ZAANDAM zullen op 
Zaterdag 20 Maart 1901, des 
namiddags t»m I'/s ure, in liet Ge
meentehuis AANBESTEDEN: 

Eene verbouwing van hel 

Bestekken met 2 teekeningen zijn 
a ƒ 1,30 verkrijgbaar ter (lemeente-
Secretat ie. 

I n l i c h t i n g e n worden gegevendoor den 
Gemeente-Architect. 

Z A A N D A M , 14 Maart 1904. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

ELIAS. 
üe Secretaris, 

Z A A L B E R G . 

T H . V A N H E E M S T E D E O B E L T , 
Mem. San. Insl. London. Sanitary Engineer, S T E R D A M . 

Hoofdkantoor en Magazijnen DE IJl T I E K K A D E 150—151. Filiaal en Showroom 44 BOKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van S H A R K S «& €©., te B a r r h e a d . 
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING V A N COMPLETS BAD-CLOSETS en URmOIHp-inrichtingen. Centrale 

Verwamiag, Ventilatie, Wurm en Kondwater verzorging, liiumpb Déardraiikren, Kampioen Ventilators onder garantie. 

39ste J A A R G A N G . Z A T K R D A G 2f> Maart I9C4. 

y c y c y c 

PMERKER 
3 . 

Bedacteur ï». H SCIIELTEMA. 
Adres voor Bedacüe en Administratie: Bureau „ D E O P M E R K E R 

VAN DIEMENSTRAAT 205, 's Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland , t 5-

te voldoen : 
a. bij vooruitbetaling voor 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
I October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der 1'ost-

Unie , met inbegrip van Xederl -
Indië en Zuid-Afr ika - 7 

A f z o 11 d e r 1 ij k e. n u m m e r s, bij vooruit
betaling . per postwissel of in postzegels 
met plaat . , . • / c - 2 5 ' 

Idem, idem, zonder plaat . . • • • . - O.15 

I .—. 

6.50. \ :J'k 

, 0 . \ 11 

Advertent iën van 1 tot en met 5 regels 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

V o o r eiken regel meer - 0.15. 

Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertent iën moeten 0111 zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voor middags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
pet expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Het Vaderland", Parkstraat 'sGravenhage. 

OVEK HIIMITTEYE KUNST. 

Dr. lohanna De Jongh, die toegelaten werd om 
aan de l'treclilsche I Ioogeschool onderwijs in de 
kunstgeschiedenis te geven, heeft in haar intreerede, 

• 1 * 1 1 

die in druk verscheen, en die wij binnenkort hopen 
te bespreken, bl i jk gegeven van een bewonderens
waardige frischheid van geest. Z i j kwam er rond voor 
uit, dat theoretiseereu over kunst a l t i jd samenvalt met 
verval in de kunst. 

In ccn onlangs gehouden voordracht heeft zij ook 
de dwaze liefhebberij voor al wat primitief is in de 
kunst, een liefhebberij die de beginnende twintigste 
eeuw kenmerkt, f l ink weg op de kaak gesteld. De 
geveinsde bewondering voor de 15e eeuwsche Vlaani -
sche en Italiaansche schilders heeft zij tot iets zieke
li jks verklaard. Zoo denkt ook de grijsaard gaarne 
aan den l i jd , toen hij nog een kind was. Maar hij 
kan slechts kindsch, niet kinderl i jk worden op zijn 
1 inden dag. 

Bepaalde mejuffrouw De Jongh tot de sein 

Ter drukkerij der JNnamlooze Vennootschap „Het Yaderlani" 

derkunst, ook voor de beeldhouwkunst en dc houw
kunst geldt, wat zij zeide. Dc beeldhouwers van thans 
doen vaak, alsof zij niet in negentienhonderd zoov cl 
na Christus geboorte, maar in negentienhonderd daar 
vóór leefden. D e bouwmeesters gaan zoover niet te
rug, doch bepalen zich tot de tiende eeuw onzer jaar
tell ing, zoo zij niet verkiezen zich in den tijd der 
Longobarden te verplaatsen. De kinderli jke perioden 
trekken de kunstenaars aan, maar. als deze met Faust 

zuchten „Ach, gieb nar doch die Zeilen wieder", dan 
staat er geen Mephisto achter hen, om door wonder
macht hen zooveel ecuwen terug te plaatsen, als zij 
begeeren. 

l iet achteruitzien is begonnen in de 15e eeuw. De 
Humanisten voelden, hoeveel hooger de beschaving 
eens had gestaan, dan 111 hun tijd, het einde der 
middeleeuwen. Daarom bestudeerden zij de ouden. 
Zi j wilden niet naar het primitieve teruggaan, maar 
poogden ccn tijd, die hooge beschaving had gekend, 
die grootschc kunstwerken had opgeleverd, te doen 
herleven. 

Hebben zij mogelijk o o k . .aloeld. dat die herle
ving zoo getrouw mogelijk zich bij het voorbeeld zou 
aansluiten, de natuur ging boven de leer. De mid
deleeuwen konden niet worden uitgewischt, en zoo 
werd de Renaissance iets. dat, ofschoon als navol
ging begonnen, als geheel zelfstandige kunst eindig
de. D e Renaissance heeft haar invloed doen gelden 
tot bet laatst der iSe eeuw. 

De beginnende 19e et uw heeft als meest kenmer
kend verschijnsel de Romantiek gehad. Dat is de 
Renaissance der middeleeuwen geweest, ccn weder-
reboorte, die echter veel korter geduurd heeft, en wier 

invloed zich haast niet meer doet gevoelen. In 
Duitsehland cn Frankri jk heeft de Romantiek de 
meeste aanhangers gehad ; in hel laatste land was 
haar rijk spoedig gedaan. Schilders, dichters en toon-

http://IMnxl.it
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kunstenaars hebben aan de Romantiek het meest te 
danken gehad. De Fransche bouwkunst zou haar 
nauwelijks hebben bemerkt, zoo Viollet-le-Duc niet 
was opgetreden, om zijn didactische werken te schrij
ven, die door zijn landgenoot en minder gewaardeerd 
werden, dan over de grenzen. Was Viol le t - le-Duc 
een Duitscher geweest, aan critiek op wetenschappe
lijke waarde zijner geschriften zou het niet hebben 
ontbroken. X u is hij al t i jd op zijn woord geloofd, 
want de Fransehen hebben hel niet de moeite waard 
geacht, hem eritisch te beschouwen, en de Duitschers 
durfden het niet aan. 

Ondertusschen, Viol let- le Due, die de 13e eeuw-
vooral bewonderde, heeft aan de primitieve kunst wel 
zijn aandacht gewijd, doch haar geenszins als voor
beeld aangeprezen. Daarmede is John Ruskin be
gonnen. Diens bewondering voor de 15e eeuwsehe 
Italiaansche schilders is op de Fre-Rafaelicten over
gegaan ; door deze zijn F ra Angel ico, Botticelli en 
hun tijdgenooten tot een vermaardheid gekomen, 
die vroeger haast ondenkbaar scheen. Daarna kregen 
de Vlaamsche primitieven hun beurt. 

Ruskin's „Mornings in Florence' helmen voor de 
bewondering der Qualtrocenlisten veel gedaan, en 
o o k Giotto als schilder weer in de mode gebracht. 
Zi jn ,,Seven Lamps" en ,,Stones of Venice" vestig
den de aandacht der bouwmeesters en beeldhouwers 

op wat door de Vroeg-Romaansche kunst van I t a b ë 
was totstandgekomen. l ie t heeft lang geduurd, eer 
zijn woorden gehoord werden. Maar toen de pr imi
tieve vormen, door hem ter navolging aangeprezen, 
in Xoord-Amerika bewonderaars hadden gevonden, 
en daar een Renaissance van het Vroeg-Romaansch 
beproefd was, liegon ook het vaste land van Europa, 
dat in dertig jaren tal van historische stijlen „dureh-
gekostet" had, trek in het Amerikaansche gerecht Te 
krijgen. In Nederland noemde men het eerst „im
pressionistische", later „proletarische" kunst en door 
de politieke saus, die er over was gedaan, smaakte 
het menigeen, ofschoon, juist om die saus, anderen 
er weer hun neus voor optrokken. In Duitschland be
reidde men er de „Secessions"-saus voor, en dischte 
het vooral op, als er gedenktcekenen voor den 
ouden Keizer, Bismarck, Barbarossa, en anderen, die 
zulk een eer werden waardig gekeurd, moesten wor
den opgericht. 

Zoo won de primitieve kunst veld. Is zij een gril 
der wisselzieke mode ' Is zij, erger nog, het verschijn
sel van een ziekte? Met Doctor De Jongh gelooven 
wij het laatste. Het geneesmiddel schijnt niet gemak
kelijk te vinden, zoo het mocht bestaan. Kr zal dus 
wel niet anders opzitten, dan de ziekte te laten uit
werken. 

MODERNE KERKBOUW. 
(Bi; de plaat.) 

Wanneer men voor een twintigtal jaren van moder
nen kerkbouw sprak kon het niet anders of men 
moest daarbij wel denken aan Cuypers en degenen, 
die dezen meester op den voet, of somtijds van verre, 
volgden. Wat in andere richting gepraesteerd werd 
beteekende, op weinige uitzonderingen na, niet veel 
en het scheen wel alsof de niet Katholieke kerkge
nootschappen, in wier boezem het heilig vuur, dat tor 
offervaardigheid voor den bouw aanzette, gedoofd 
was, het in den kerkbouw nooit nicer tot eenige ka
rakteristieke uit ing zouden brengen. 

De tijden zijn veranderd, de middelen zijn wat 
runner gaan vloeien, zoodat het voor de bouw
meesters o o k de moeite waard werd hun aandacht 
aan hel vraagstuk van pxotestantschen kerkbouw 
te wijden en thans beginnen wij, als gevolg hier
van, de ontwikkeling waar te nemen van een type, 
dat wel niet in alle opzichten origineel is, maar toch 
de aandacht verdient. 

Zeker heeft de toepassing van moderne materialen 
het hare tot die ontwikkeling bijgedragen en zal zij 
dit n o g blijven doen, terwijl dc terugkeer tot ecu 
vond in de vormen hier zeker op zijn plaats is. 

Dat met een en ander wel iets aantrekkelijks te 
bereiken is, bewijzen enkele reeds uitgevoerde kerk
gebouwen van het bier bedoeld type en het schets
ontwerp, waarvan onze plaat oen reproductie geeft 
bezit ook qualiteiten, waarom wij het een reproduc
tie waardig keurden. 

Velen onzer lezers zullen wellicht niet welen wat 
een Waterstaatskerk is ; maar wie het wel weten en 
de kerkgebouwen kennen, die in vroeger jaren op 
vele plaatsen Ion plattelanrle door ambtenaren van 
den Waterstaat gebouwd zijn, zullen er zich over 
verblijden, dat onze hedendaagsche Waterstaatsamb- ] 
tenaren bl i jk geven van nicer talent, dan hun collega's 
uit vroeger tijd, want voel meer dan loodsen met 
kale witte muren en boogvensters met gegoten ijzeren 
ramen zijn die oude Waterstaatskerken niet. 

W i j geven nu hot woord aan den ontwerper. 

Tot toelichting van het ontwerp eener Hervormde 
kerk, voorgesteld op de bij dit nummer gevoegde 
plaat, moge het volgende uienen : 

De kerk heeft in hoofdzaak den vorm van een 
Latijnsch kruis, met den hoofdingang aan liet einde; 
van den langen arm, en een koepel boven de kruising. 

Zooals uit den plattegrond blijkt, is aan de linker
zijde van het hoofdportaal ontworpen eene catechi-
seerkamer en aan de rechterzijde eene vestiaire. Hoe
wel oen vertrek van laatstgenoemde bestemming 
zelden als bestanddeel der distributie van ccn kerk
gebouw wordt aangetroffen, wil het nu] toch voor
komen, dat het, v -al bij regenachtig weder, van 
groot nut kan zijn. 

Boven de drie genoemde vertrekken is eene galerij 
ontworpen, bereikbaar langs breede, 111 de beide 
torens aangebrachte trappen. De ruimte in deze 
torens, welke, zooals ook uit het plan blijkt, geheel 
koud tegen de kerk zijn aangebouwd (met het oog 
o]) schadelijke zettingen) is verder ingenomen door 
W. C , urinoirs en trappen voor de torens zelve. 

De Imker toren is opgetrokken tot eene hoogte 
van ± 4_' M., om te dienen als klokkentoren. 

In den achtersten, korten kruisarm zijn aangebracht 
eene kamer voor don predikant, een idem voor d o o p e -

lingen en eene vergaderkamer voor den kerkeraad, 
welke tevens kan dienen tot archiefberging. 

Deze vertrekken zijn zóó ontworpen, dat alle drie 
afzonderlijk van buiten toegankelijk zijn, onderling 
gemeenscha]) hebben en tevens alle drie in verbin
ding staan met de afgesloten ruimte rondom den 
kansel. 

Vooral dit laatste zou in de practijk zeer zeker 
groot gemak opleveren. 

Boven deze drie kamers is aangebracht de orgel-
galerij en daar beneden een verwarmingskelder 
met brandstoffenbergplaats, beiden weer met afzon
derlijken toegang. 

De buizen der verwarming kunnen geleid worden 
door Monierkokers, aangelegd onder de vloeren en 
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correspondeerende met de gangpaden door het kerk-
ruim ; de warmte kan dan door roosters in den vloer 
ontwijken, waardoor juist de onderste luchtlagen 
goed verwarmd zullen zijn, en een opstijgende lucht
stroom wordt verkregen, welke, de uitademingsgas-
sen medevoerende, door ventilators in de kap kan 
ontwijken. De Monierkokers kunnen, desverkiezende, 
tegelijk dienen tot aanzuiging van versche lucht, 
door ze in verbinding te brengen met roosters in 
de buitenmuren. 

In de verschillende kamers kan de verwarming ge
schieden op de gewone wijze met radiatoren. 

De rookafvoer van het verwarmingstoestel ge
schiedt door den schoorsteen, tegen den achtergevel 
der kerk opgaande. 

De kapconstruct iën zijn geheel van ijzer gerekend, 
inwendig in de kruisarmen betimmerd met een half
cirkelvormig houten tongewelf, versierd met gepro
fileerde ribben ; in den koepel is de ijzerconstructie 

aan het oog onttrokken door een kloostergewelf vair 
gewapend beton. I ' i twendig is gedacht, de dakvlak-
ten te dekken met leien. 

Het uitwendige der kerk is verder ontworpen in 
vrij Romaansche richting, met eene spaarzame ver 
siering, op enkele hoofdpunten geconcentreerd. A l s 
materialen zijn bedoeld baksteen, afgewisseld door 
banden, constructieve onderdeden en beeldhouw
werken van zandsteen. 

Inwendig is gerekend de kerk groolendeels ge
voegd te laten en alleen eene borstwering ter hoogte 
van ± 4 M„ en verder de omlijstingen der ramen, 
deuren, togen enz. te pleisteren en te polychromceren. 

Eveneens gepolychromeerd zijn bedoeld de houten 
tongewelven en de koepel van cementijzer. 

P. M A R T . M O U W , 
Opzichter van 's Rijks-Water staat, 

Werkendam.' 

.lAl'ANSCHE KUNST. 
Een Engelsch reiziger die voor het uitbreken van 

den oorlog Japan bezocht besteedde twee dagen aan 
het bezoeken van de beoefenaars der Kunstnijver
heid te Tokio, twee genotvolle dagen voor iemand, 
ciie gevoel heeft voor de kunst van dit merkwaardige 
land. 

De meesten dezer kunstenaars o. kunstnijveren 
woonden in de uiterste buitenwijken oer stad, nage
noeg op het land, ieder in zijn klein huis, omringd 
door twee of drie leerlingen, aldus werkende onder 
gunstige levensomstandigheden en onder condities 
die aan zijn talent de grootste vrijheid lieten. 

Een enkele plaats slechts, die aan ccn fabriek deed 
denken was die, waar émail cloisonne werd vervaar
d igd en deze onaangename herinnering aan Euro-
pecsche toestanden was alleen het gevolg van een 
bestelling voor het buitenland, voldoende om ver
scheidene jaren werk te verschaffen. 

Het proces der vervaardiging van cloisonne is zeer 
ingewikkeld. Eerst moet op de gladde koperen vaas, 
ketel of schotel, die de werkman daartoe tusschen de 
knieën neemt, de teekening worden aangebracht, 
door middel van stukjes koperdraad, die hij van een 
rol afsnijdt, met een tangetje in den vereischten 
vorm buigt en op de oppervlakte van het koper vast
hecht. H i j vnlgt hierbij een uitgewerkte schetstccke-
ning. In den regel worden eenvoudige patronen op 
platte vlakken door leerlingen aangebracht, terwijl 
de tijne teekeningen van bloemen en vogels door de 
bekwaamste werklieden behandeld worden. 

Vervolgens wordt het aldus behandelde voorwerp 
geplaatst op een tafel tusschen twee werklieden, die 
de ruimten tusschen de koperdraden opvullen niet 
émail , eveneens nauwkeurig volgens de gekleurde 
t 'vkening, uit ccn vijftigtal potjes niet de verschil
lende kleuren. Da arna wordt het voorwerp in eeu 
oven of moffel geplaatst, opnieuw met émail opge
vu ld en opnieuw gemoffeld en dit wordt zoolang 
voortgezet tot de koperdraden geheel niet émail be
dekt zijn en de oppervlakte slechts een ruwe slordige 
teekening vertoont. Deze oppervlakte wordt nu met 
de grootste zorg afgeslepen en gepolijst tot de koper
draden weder te voorschijn komen als blinkende 
lijntjes, die de teekening en de kleuren scherp be
grenzen en het bekend eigenaardige en rijke effect 
teweeg brengen. 

De behandeling en combinatie der kleuren ver-
eischen de grootste vaardigheid en daarin zijn de 
Japansche cloisonné-werken nog onovertroffen, ter

wij l zij in duurzaamheid met de mozaïeken wed
ijveren. In de oudste cloisonnes spelen geometrische 
en louter decoratieve patronen de hoofdrol, eerst 
in de latere zijn vogels, visschen enz. als motieven 
gebezigd cn is ook van het landschap als versierings
motief gebruik gemaakt. 

Elders bezocht onze reiziger een ivoorsnijder. 
De kunstenaar zat in zijn kamertje, uitzicht ge

vend op zijn kleinen tuin, bezig ccn vlekkeloos stuk 
ivoor te bewerken, waarin reeds de vormen van een 
gracieus vrouwenfiguurtje te voorschijn kwamen. 

Met de tanden hield hij het ivoor vast, op den 
grond zittend en zijn gereedschap om zich heen ver
spreid. O p de vraag: ,,IIoe lang zult gij hierover 
werken?" was het antwoord: „Ongeveer vier maan
den". 

„En wat is dan de verhouding tusschen dc waarde 
van het materiaal en die van den arbeid in dit werk, 
wanneer het gereed is?" 

„Ik betaalde 336 gulden voor dit stuk ivoor en 
vier maanden arbeid tegen 120 gulden per maand is 
480 gulden, totale kosten dus ruim 800 gulden." 

Stel u nu voor een der bekwaamste en meest oor
spronkelijke ivoorsnijders van het land, wiens wer
ken overal bewonderd en op Imogen prijs geschat 
worden, zijn eigen arbeid niet hcoger schattend dan 
op i Ju gulden per maand, terwijl onze groote schil
ders niet aarzelen tien- of twintigduizend gulden te 
vragen voor een schilderstuk van enkele voeten in 
het vierkant Wie van de twee is dc ware kunstenaar? 

„Valt het 11 soms niet zwaar, te scheiden van een 
dezer werken, waar gij zoo langen t i jd mede bezig 
waart en die een deel van uw leven uitmaken?" 

O p deze vraag zag de Kunstenaar eenige oogen-
bl ikken op naar ecu hooge witte lelie die in zijn tuin
tje bloeide en antwoordde toen -. „Neen. want ik ver
wacht, dat een volgend werk beter en schooner zal 
zijn." 

V a n alle Japansche kunsten, of kunst industr ieën, 
zoo men wil , is het maken van lakwerk wel de meest 
interessante en de meest ingewikkelde en zij is nog 
steeds de meest karakteristieke en meest populaire 
der Japansche kunsten, evenals zij dit was voor [500 
of misschien 2000 jaren. 

IIet procédé is zoo uitvoerig, dat men er slechts 
een onvolledige schets van geven kan. Plet te lakken 
voorwerp, een blad, een doos of een kastje, wordt 
eerst van zeer dun. fijn vuren- of grenenhout ge
maakt, zooals alleen Japansche kastenmakers zulke 
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dingen kunnen maken ; daarna worden alle naden 
bedekt met mousseline en rijststijfsel en ccn dunne 
laag lak en wordt het voorwerp in een oven gedroogd. 

De lak is het sap van den lakboom (Rhus vermci-
fer.a) gewonnen door het maken van insnijdingen n 
den bast gedurende het regenseizoen en in het ge
heim bereid. 

Daarna wordt een dun hennep-weeisel over de ge-
heele oppervlakte aangebracht op ccn soort van 
plamuurlaag van lak met tarwebloem vermengd en 
vervolgens worden verschillende lagen lak van ver
schillende samenstelling opgelegd, elke laag voor het 
aanbrengen van ccn volgende gepolijst, totdat bij de 
laatste laag hel laatste politoer bereikt wordt door 
wrijven niet de handpalm met poeder van hertshoorn. 
D i t laatste werk wordt ook wel door vrouwen verricht, 
Men goud gespikkelde oppervlakte wordt verkregen 
door beslrooiing niet stofgoud dooreen fijn mousse
line zeef je. De teekeningen op gekleurd lak worden 
eerst omgetrokken met gouden daarna verschillende 
poeders op allerlei manieren door middel van pen 
scclcn van raltenhaar, hazenhaar, kattenhaar, men-
sehenhaar, paardenhaar vniet van den staart maar het 
lange winterhaar van de huid) en tampons van 
watte opgebracht en bewerkt. 

liet goudlak volgens de oude methode ontleent 
zijn kostbaarheid aan dc groote hoeveelheid s l o i -
goud, die noodig is om de gewensente oppervlakte 
le verkrijgen. ,,I)e prijs van cle doos, waarmede ik 
zoo juist ben gereed gekomen", zoo verklaarde een 
werkman aan den reiziger, hrm een bijzonder fraai 
exemplaar van goudlakwerk, ccn landschap met 
kersenboonien en mei een rivier en hm/en in het ver
schiet, honende, „is 7 2 0 gulden en er is acht maan
den aan gewerkt. Wanneer ik haar in goudlak vol 
geus de oude manier gemaakt had, zou zij hel dub 
hele moeten kosten, maar niet verkoopbaar zijn." 

De handvaardigheid van den lapanschcn am
bachtsman wekt onze verbazing, maar komt zijn land 
genooten als iels heel gewoons voor. E n inderdaad, 
wie Japan bereist ziet zijn bewondering spoedig van 
het individu op de geheele natie overgaan. Deze 
merkwaardige menschen, die de zaag of schaaf naar 
zich toe trekken, inplaats van deze gereedschappen 
van zich af te stooten bij het gebruik, die hun schroef
draad laten loopen in tegengestelde richting van de 
bij ons aangènoniene, die in tegenwoordigheid van 
een meerdere blijven zitten als een toeken van eerbied, 
die hun neus in papier snuiten en hun pakjes in zak 
doeken wikkelen, zijn geboren niet eon handvaardig
heid, die wonderbaarlijk is. 

Wa1 voorts den Japanner kenmerkt 111 zijn kunst
werken is de humor, die spreekt uit de voorstellingen, 
welke d ikwi j l s oen oi andere grappige geschiedenis 
vertellen, bijvoorbeeld de voorstelling van een man, 
die voorzichtig een dons oplicht waaronder hij een 
rat heeft gevangen en niet opgehcvei. stok wacht, 
tot het ondier te voorschijn zal komen, om hem met 
een slag te verpletteren, terwijl de rat, die ccn hoekje 
uit de doos geknabbeld heeft en daaruit ontsnapt 
is, doodleuk op den rug van den man zit en over zijn 
schouder kijkt naar hetgeen er zal gebeuren. 

Voor dergelijke eenvoudige maar guitige momen
ten gevoelt de Japanner veel en hij weet ze weer re 
geven op een wijze, die onverbeterlijk is. 

Men moet echter meer vertrouwd zijn met de ken
nis van Japansch volksleven, Japansche geschiedenis 
en Japansche litteratuur dan wij Europeanen in den 
regel zijn, 0111 van al dergelijke dingen het fijne te 
vatten. 

Maar laten wij ons lot Japansche kunstvoortbreng
selen bepalen, om het tot de kennis daarvan tot ccn 

zekere hoogte te brengen is een levenslange studie 
wellicht nog onvoldoende. Het is gemakkelijk ge
noeg, om over Japansche kunst en Japansche curio
siteiten artikelen te schrijven, alleen reeds aan de 
hand van hel geen onze Europcosche musea aan voor
werpen van (lien aard bezitten. Men krijgt echter op 
deze dingen een heel anderen kijk, wanneer men m 
het land zelf met de kunstenaars en de handelaars 
111 kunstvoorwerpen en curiositeiten verkeert en 
komt dan tot de slotsom, dat grondige kennis van 
deze zaken eerst door jarenlange ervaring en het 
offeren van een klein fortuin als leergeld kan wor
den verkregen. 

A l s iemand, die zich langs dezen weg tot 
een der voornaamste autoriteiten, wat betreft Ja
pansch en ('liineesch porselein, heeft gevormd kan 
genoemd worden een Engelschman, Brinkley, thans 
uitgever van een in Japan verschijnende Engelsche 
courant de „Japan Mai l " . Gedurende vele jaren heel; 
deze een ijverige studie ook van andere takken van 
Japansche kunst gemaakt cn nog aarzelt hij, zich le 
dien opzichte als kenner op den voorgrond te stellen. 
Gedurende twintig jaren heeft hij hier en in China 
kunstvoorwerpen verzameld. Liefhebbers uit alle 
oorden der wereld bezoeken hem, Anierikaansehe 
mill ionairs bieden hem groote sommen, alleen 0111 
te trachten enkele stukken uit zijn verzameling mach
tig" te worden. 

I lel werk van zijn leven, ccn „Geschiedenis van de 
Chineesche en Japansche Ceramiek", met een menig
te afbeeldingen 111 kleuren is bijna gereed voor den 
uitgever. 

Brinkley is een man van zaken, maar toch vond 
onze reiziger gelegenheid hem af en toe te spreken 
en belangrijke bijzonderheden le vernemen over Ja
pansche curiositeiten, zoo oude als nieuwe, hun ver
vaardigers, zoo eerlijke als oneerlijke en hun koopers, 
zoo verstandige als dwaze. 

„Gelooft gij", vroeg ik hem (zoo verhaalt de rei
ziger) 0111 te beginnen, „aan den hopeloozen achter
uitgang der Japansche kunst, waarover door de ken
ners in Europa zoo voel gesproken wordt?" 

„Geenszins. Deze meening is, geloof ik, toe te 
schrijven aan de natuurlijke neiging van verzame
laars die alti jd laudatores temporis acti (lofrede
naars van vervlogen tijden) zijn en ten deele — 
misschien in hoofdzaak - aan de verkeerde voor
stelling der handelaars, die trachten de waarde van 
oude stukken op te drijven. In de laatste jaren is 
het groote streven van Japan geweest, om tot zijn 
eigen methoden terug 1c kecren cn thans worden 
werken geproduceerd, de vergelijking waardig mee 
de meesterstukken van vroeger tijden." 

„Ik spreek voornamelijk van werken van kunst-
industrie." 

„Wat de schilderkunst aangaat zou het gewaagd 
zijn te beweren, dat Japan thans juist meesters bezit, 
waardig, 0111 met de beroemdheden van vroegere 
eeuwen opeen lijn te worden gesteld." 

„Gij sluit toch porselein uit van uw oordeel, dat 
de kunst industr ieën niet zijn achteruitgegaan?" 

„In sommige opzichten ja. Maar bedenk, dat de 
factor van decoratieve teekening hier van groot ge
wicht is en hierin hebben de moderne porselein-
schilders het voordeel aan hun zijde. Zi j kiezen hun 
onderwerpen uil een wijder veld, cn werken ze met 
niet minder zorg uit dan hun voorgangers. Boven
dien is porselein al t i jd een product van minder be
lang geweest van de ceramisehe industrie van dit 
land. In de faience hebben de Japanners veel meer 
bereikt en zijn zij nog meer meesters. Well icht kan 

men als het meest geacheveerd voortbrengsel van 
poltebakkerskunst 111 wel land ook, de beroemde 
Satzuma-faience beschouwen. In hel maken van dit 
fraaie werk overtroffen de kunstenaars van vroeger 
tijden het tegenwoordig geslacht verre. Z i jn uiterst 
teore, ivoorachtige oppervlakte, niet barstjes bijna 
onzichtbaar l i jn , maar regelmatig overlogen, met de 
rijke glans, toch niet te veel sprekend, 0111 onrustig 
te worden, vormde een idealen grond voor de deco
ratie in goud, zilver, rood, groen en blauw, met zoo
veel smaak daarop gebracht door den schilder van 
Satzuma. Het schijnt niet meer mogelijk te zijn, om 
dezelfde distinctie en zuiverheid van decoratie te 
verkrijgen en men ziet het onvergelijkelijk product 
bijna niet meer. E r zijn ook waarschijnlijk slechts 
zeer weinig verzamelaars in het Westen die het goed 
kennen." 

„Evenwel is mei het oude Satzuma al t i jd zeer ge
dweept in Europa." 

„Dat is het ook", antwoordde Brinkley op deze op
merking van zi}n bezoeker; en vreemd genoeg. Ik zeg 
vreemd, omdat de groote meerderheid van hen, die 
er mede dwepen, gecnerlei practische kennis van het 
product heeft. Z i j moet eenvoudig de mode hebben 
gevolgd. Echte exemplaren van oud Satzuma zijn 
a l t i jd zeldzaam geweest als diamanten. Gedurende 
de laatste tien jaren heeft het gemiddeld aantal 
stukken, dat voorkwam op de markt tien oi twaall 
niet overtroffen. Duizende stukken zijn echter naar 
Europa gezonden. Met chemische middelen en op 
andere wijze behandeld, om er een oud aanzien aan 
te geven heeft dit vervalschte goed bij de gewone 
zoogenaamde kenners een geheel valsehe voorstel
l ing gewekt van hetgeen Satzuma-fayenee eigenlijk 
is. Onervaren verzamelaars weten niet dat er geen 
groote, kwistig versierde exemplaren van echt, oud 
Satzuma bestaan. Groote vazen, reukvaten, en krui 
ken opgesierd niet tallooze figuren van heiligen, 
vogels, pauwen of niet historische voorstellingen 
zijn op zichzelf misschien aantrekkelijke voorwerpen 
vexir den liefhebber, maar in oud Satzuma vindt men 
ze niet." 

„Dus de kunst 0111 oudheden te maken is den Ja 
panners niet onbekend", merkte onze reiziger op. 

„Zij zijn er meesters in", was Brink ley's antwoord. 
„Al de gewone kunstgrepen als begraven iu den 

.grond, in de dakgoot plaatsen, koken in thee en 
andere aftreksels, berooken, enz. zijn niets, vergele
ken bij cle middelen door een arlist-potlenbakker 
van Yokohama aangewend, die feitelijk de kenmer
ken van oudheid aanbrengt op een stuk en ze in den 
oven fixeert." * 

„ E n deze industrie zal honend blijven zoolang 
er onder de verzamelaars dwazen zijn. die alleen 
waarde hechten aan een kunstvoorwerp, omdat het 
oud is." 

~ — ~ PRIJSVRAGEN. 

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 r W K l ' N S T . 

A 1 1 HCKI.IM; 'S G R A Y I C . N H A G I : . 

PRIJSVRAAG voor een Badhuis voor Volksba-
den in eene kleine gemeente. 

Gevraagd wordt 1 
E e n ontwerp vooreen Volksbadhuis in eene kleine 

gemeente geheel vrij liggend. 
Het Badhuis moet bevatten : 
a. een voorportaal ; 

een wachtkamer, groot 10 a 12 M2. ; 
1. een privaat ; 
d. een badlokaal, waarin 8 a 9 badcellen, geschikt 

voor douchebad, met afzonderlijke, voorliggende 
mimici aan elke cel lot uit- en aanklecdcn ; 

e. een verblijf voor den badknecht of de badvrouw, 
groot 8 a g M2. ; ' . • 

I. een bergplaats voor schoonmaakgerccdschap ; 
e;. een ruime kast tot berging van handdoeken, 

zeep, enz. ; 
//. (-en ruime kasl tot berging'van gebruikte hand

doeken ; 
/'. ccn brandstoffenbergplaats voor 25 a 311 I L L . 

brandstof ; 
een verwarmingstoestel .tot verwarming van her. 

badwater, in staat om 1 M3. water in één uur t i jd 
20 gr. C. in temperatuur te verhoogen. welk toestel 
des winters tevens en tegelijk dienst moet doen om 
badlokaal, wachtkamer en verblijf van den'badknecht 
behoorlijk le verwannen niet een warmwaterleiding 
onder gewonen luchtdruk ; 

/. twee reservoirs, elk van 1 M3. nuttigen waterin
houd tot verwarming van het badwater. 

E r vvo/rdt verondersteld, dat het gebouw kan wor
den aangesloten aan (-cn hoogdrukwaterleiding en 
dat zich 111 de nabijheid <-cn genieenteriool bevindt, 
waarheen het gebruikte bad- en schrobwater, de 
faecaliën en hel hemelwater kunnen worden afge
voerd, voorts dat de bouwgrond zuiver zand is en 
dal hel terrein 1 Meter boven den hoogsten water
stand ligt. 

Bij het ontwei']) moet een hoogst eenvoudige, prak
tische en nicest oeeonomisehe inrichting, zoowel in 
aanleg als 111 exploitatie, op den voorgrond staan; 
dit geldt dus als eerste en voornaamste eisch. Verder 
moet hel gebouwtje uitwendig een vriendelijk, aan
genaam aanzien hebben. 

V o o r het ontwerp wordt verlangd: 
i " . De plattegrond, 2 doorsneden en 2 geveltee-

keningen op een schaal 1 a 50. 
20. Nauwkeurige omschrijving niet detailteekc-

ningen op een schaal van 1 a 10 toegelicht, van den 
verwarmingstoestel niet reservoirs, douche-inrichtin
gen, de daarbij behoorende leidingen, v erwarmings-
leiding, enz. voor de vertrekken, koudvvaterleiding, 
etc. \ oorts van den afvoer van bad- en schrobwater, 
faecaliën en hemelwater naar bet genieenteriool, en 
van de ventilatie inrichtingen van het badlokaal. 

De ontwerper is vr i j 111 de keuze van de mate
rialen voor den bouw, mits voldoende aangegeven, 
en met voldoende zekerheid tegen binnenbrandge
vaar door de constructie gewaarborgd. 

Voor het beste, aan de gestelde voorwaarden vol
doende, en ter bekroning waardig gekeurd ontwerp 
wordt een prijs uitgeloofd van i 100, terwijl cle Ne
derlandsche Vereeniging voor V o l k s en Schoolba
llen een premie van / 25 beschikbaar stelt voor het 
ontwerp dat in de tweede plaats voor bekroniii'"' in 
aanmerking komt. 

Hel bekroonde antwoord wordt gedurende één 
jaar na de bekroning ten gebruike afgestaan aan de 
Afdeel ing 's Gravenhage van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, met het recht het ont
werp gedurende dien ti jd te exposeeren en ten be
hoeve van de werken van de Maatschappij tol Be
vordering der Bouwknunst in teekening le laten 
reproduceeren en uitgeven ; daarna wordt het weder 
eigendom van den ontwerper. 

Dc niet bekroonde antwoorden blijven tot zes 
maanden nadat de Jury hare beslissing' heefi gege-
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ven in liet bezit van de Afdeel ing met recht tot expo
sitie, en worden daarna teruggezonden. 

De Jury zal bestaan uit 5 leden: 
Voor de Afdec l i ng de Heeren : 

('. H . PETERS, Rijksbouwmeester. 
\ Y . C. METZEI.AAR, Hoofd ingen ieu r voor de Ge

vangenissen en Reehtsgebouwen. 
JOH. MUTTERS JR., Architect. 
F. J. B R E M M E R H Z . V , Architect, allen te ' sGraven

hage, en 
voor de Nederlandsche Vereeniging voor V o l k s -

en Schoolbaden, 
Mevrouw YV. TER H O R S T — J A N S E N , te Amsterdam. 

De deelname aan deze prijsvraag wordt openge
steld voor alle Nederlanders. De ontwerpen moeten 
vóór of op 1 Januari 1905 vrachtvrij worden inge
zonden bij den isten Secretaris, adres: Gedempte 
Burgwal 27, 'sGravenhage. Z i j moeten voorzien zijn 
van een motto, dat herhaald is op een bij te voegen 
verzegelden brief, bevattende den naam en de woon
plaats van den vervaardiger. Buiten op dien brief 
moet een kenbaar tceken tot terugvordering gesteld 
zijn en tevens een correspondentieadres worden bij
gevoegd om zoo noodig indirect met den inzender in 
briefwisseling te kunnen treden. De niet bekroonde 
antwoorden zullen na den bepaalden t i jd aan het 
correspondentie adres aangeteekend worden terug
gezonden. 

Het Bestuur der Af dueling ,ls Gravenhage" 
van de Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst, 
W . C. METZELAAR, Voorzitter. 
W. II. K A M , TSte Secretaris. 

'sGravenhage, 11 Maart 11)04. 

VEREEN IG IN (1EN. 

A G E N D A V O O R D E 24e A L G E M E E N E V E R 
G A D E R I N G D E R N E D E R L A N D S C H E 

V E R E E N I G I N G V O O R T E L K E N -
O N D E R W I J S . 

te houden te Amsterdam, op Dinsdag j April 1904, 
des voormiddags te io ure, 111 de Oefenschool 
der Rijksnormaalschool voor Teckenondcr 
wijzers. 

Na opening der vergadering zullen aan de orde 
worden gesteld : 

1. liet Jaarverslag over 1003—-1904. 
2. De Rekening en Verantwoording over 1903— 

1904. De begrooting voor 1904—1905-
3. Verkiezing van een Voorzitter, wegens het perio

diek aftreden van den I leer W. B. G. Molkenboer ,— 
en van twee bestuursleden, wegens het periodiek af
treden van de Heeren D . G. Ezerman en IT A . C. 
Dekker. 

4. Bespreking van het Maandblad. 
5. Bepaling van plaats en tijd voor de volgende 

Algemeene Vergadering. 
6. Behandeling van de volgende punten: 
a. l i e t programma van het examen art. 56 — wet 

L . O., bepaald wal „Teekenen" betreft. 
Wat de wet zegt en hoe het programma door ver

schillende deskundigen wordt opgevat. 
In te leiden dour den l ieer A . Asselbergs, leeraar 

R. II. B. S. te Helmond. 
b. Stellingen: 
1. Het is vvenschelijk, dat er aansluiting zij tus

sehen het Lager- en Middelbaar teckenonderwijs. 

2. Om dien wensch te verwezenlijken moeten wij 
medewerken aan de afschaffing der admissie-
examens voor de iste klasse der Hoogere Burger
scholen. 

3. Zoolang die admissie-examens niet zijn afge
schaft, is aansluiting tussehen Lager- en Middelbaar 
teckenonderwijs onmogelijk en is elk streven naar 
eenheid van leerplan eene illusie. 

4. De 'verkregen aansluiting zal niet het gevolg 
hebben, dat de Eindexamens voor het Teekenen zul
len opgevoerd worden, maar zal ze degelijker maken. 

In te leiden door den Heer II. J. I lorn Jr., leeraar 
2de H . B. S. 5-j. c. te Amsterdam. 

c. Het is gewenscht, dat er meer eenheid van op
vatting kome in het teckenonderwijs op de H . B . 
Scholen met 5-j. c. 

In te leiden door den Heer J . V a n Voorthuijsen, 
leeraar II. B. S. 5-j. c. te Vcendam. 

* * * 
N a afloop van de vergadering zal, bij genoegzame 

deelneming, voor de leden gelegenheid bestaan tot 
gezamenlijk dineeren, tegen hoogstens ƒ 2 per cou
vert. Plaats en t i jd daarvan zullen bij den aanvang 
der vergadering worden medegedeeld. 

De re Secretaris, 
J . D E J O N G C . Z N . 

VARIA. 

D E G R O O T E T R A N SS I B E R I S C I I E S P O O R W E G . 

Gel i jk men weet, behoort Siberië, het Noorden van 
het Aziatische vasteland, met een oppervlakte van 
14J2 mill ioen vierkante kilometers, tot Rusland. O m 
een denkbeel'd van de uitgestrektheid van dit land 
te geven, diene de vermelding, dat Siberië 1/9 van 
de landoppervlakte der aarde en ' 4 van Azië be
slaat ; het is 2'_> naaal zoo groot als Éuropeesch Rus
land en \ ) 2 maal zoo groot als Europa zelf. Het 
is bijna 500 maal zoo groot als Nederland! 

Di t onmetelijke R i jk is echter voor een groot deel 
onbewoonbaar. In het Noorden vindt men „toendra 's" , 
uitgestrekte vlakten, moerassig gedurende den korten 
poolzomer, geheel ijs en sneeuw in den barren winter 
van 8 a 9 maanden. O p een paar voet diepte ligt, ook 
des zomers, reeds het eeuwige ijs, dat alle planten
groei onmogelijk maakt. 

Ten Zuiden van deze toendra's beginnen de wou
den, de „taiga". Eeuwige wouden bedekken hier den 
bodem, afgewisseld door laag hout en moerassen. 
Deze streek is woest en onherbergzaam, maar toch 
hebben er zich eenige kolonisten gevestigd. 

Hierop volgt een betrekkelijk smalle zone die voor 
de cultuur uitstekend geschikt is. Het klimaat, hoe 
wel in alle opzichten een vastelandsklimaat, 'szomers 
zeer heet en 's winters i jzig koud, is betrekkelijk 
gunstig. Hier en daar, zooals in de vallei van de 
Serafsjan, zou men zich zelfs in de schoonste streken 
van Europa wanen. Door deze streek is de groote S i 
berische spoorweg aangelegd. 

De annexatie van Siberië door het R i jk der Czaren 
dateert reeds uit de ibe eeuw. De eerste Czaar die het 
Russische Ri jk naar het Oosten uitbreidde, was Jan 
cle Verschrikkelijke, die de Tartaarsche Rijken van 
Kazan en Astrakan veroverde en daarna zijn R i j k 
tot den Oeral vergrootte. In 1581 trok Vermak, de 
Russische nationale held, met 500 kozakken den Oeral 
over en nam het Westelijk deel van Siberië tot aan 
de Ititsj in bezit. Vermak vond in deze rivier den 
dood, maar anderen namen zijn werk over. Tume en 
Tobolsk werden gesticht en het gebied weldra tot de 
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Lena uitgebreid. E n thans strekt het gebied van den 
Czaar zich uit tot den Groolen Oceaan, waar W'ladi-
wostock, sedert eenige jaren gesticht, getuigt van 
Rusland's uitgestrekte heerschappij. 

Zooals le begrijpen is, hebben de Russen den spoor
weg — die slechts een spoor heeft — in het vrucht
baarste Zuideli jke gebied gelegd. Daar is langzamer
hand een kern van Russische bevolking ontstaan. 
V a n af de afschaffing van de lijfeigenschap door 
Czaar Alexander II in 1801 is de vrije emigratie in S i 
berië zeer toegenomen ; vooral in de laatste jaren. V a n 
i860—1880 trokken 110.000 landverhuizers naar S i 
ber ië ; van 1880- 1892 was het cijfer tot 440.000 ge
stegen. Van 1893- 1S99 was het getal landverhuizers, 
die uit vrijen wil naar Siberië gingen, niet minder 
dan 971.000. Niet weinigen, het is bekend genoeg, 
werden ook naar Siberië verbannen ; sommigen werd, 
voornamelijk in het gebied der bosschen, een stuk 
grond aangeboden ; anderen, die erger vergrijpen 
tegen Staat of maatschappij hadden begaan, moesten 
in de mijnen in het berggebied werken. Hun aantal is 
niet aan te geven. 

Volgens de volksstelling van 1897 telde Siberië 
bijna 8 ' 2 millioen inwoners, waarvan 75 pCt. van 
Russischen oorsprong. Dezen wonen in het gebied, 
waardoor de spoorweg is gelegd. De anderen van 
Mongoolschen stam, wonen voornamelijk 111 de toen 
dra's van het hooge Noorden, in het bosehgebied, in 
de Kirghizen steppen in het Zuidwesten en 111 Trans-
Baikalië in het verre Oosten. 

In 1891 werd niet het groote werk van don spoor
weg begonnen. In het Keizerl i jk besluit, waarmede 
tot het werk besloten werd zegt de Keizer o. a.: „Ik 
heb dit werkelijk nationale werk ondernomen om 
het een getuige te doen zijn van mijn verlangen om 
de betrokkingen tussehen Siberië en andere doelen 
van mijn Rijk te vergemakkelijken en mijn belang
stelling te toonen voor de. vreedzame ontwikkel ing 
van het land, dat mij zoo na aan 't hart ligt. 

De Czaar hooft niet kunnen voorzien, dat dit vrede-
werk zou moeten dienen om zijn soldaten naar het 
terrein van een oorlog over te voeren! 

Den ujen Mei logde de Czarewitch de vermoe
delijke troonopvolger le W'ladivvostock den eersten 
steen voor het reuzenwerk. Van twee zijden word hot 
werk begonnen: uil W'ladivvostock in hel Oosten van 
1 sjeliabinsk, in het gouvernement Orenburg in het 

Westen. In 1900 had men den spoorweg gelegd over 
oen afstand van 5400 K . M . , d. i. dus ongeveer (>Oo 
K . M . per jaar. F r was dus niet bekwamen spoed ge
werkt, vlugger zelfs dan aan den Canadian Pacific, 
waar men 470 K . M . per jaar vorderde. De grootste 
brug in tien spoorweg is die over do Jcnessei, welke 
een lengte hooft van 850 M. 

E r bleef, zooals wij opmerkten, 111 1900 nog een 
gedeelte onvoltooid. Dit deel van Srétensk tot Kha-
barovvsk had oen lengte van ruim 2300 K . M . Thans 
is ook oen zeer groot deel hiervan gebouwd ; er b l i j f : 
nog over oen stuk van 300 K . M . ongeveer, dat langs 
den Zuideli jken oever van het Baikalmeer wordt ge
legd. 

Vooral dit onvoltooide dool zal den Russen voel 
moeilijkheden berokkenen. Meermalen hebben wij 
reeds gelezen van de verschrikkingen, die oen over 
tocht van het Baikalmeer baart. Russische ingenieurs 
hebben thans oen spoorweg over het ijs van dit meer 
gelegd, doch dit is zoor onbetrouwbaar. Scheuren ont
staan er soms, waarin geheele treinen kunnen weg
zinken. A l s men dit bezwaar voegt bij don reusach-
tigen afstand dan wordt het duidelijk, hoeveel mooi 
Hjkheden tie Russische intendance moet overwinnen. 

Do lengte van den spoorweg van Petersburg naar 
Port-Arthur bedraagt 8870 K . M . Een wandelaar had, 
als hij dag en nacht zonder rusten voortliep, 0011 ha l f 
jaar voor dien afstand noodig. Dit is dc verbindings
l i j n ! Om nog een paar getallen te noemen, de af
stand van Le Havre in Frankri jk tot W'ladivvostock 
bedraagt 11.950 K . M ! Ruim 5,7 hiervan loopt over 
Russisch gebied. 

Reeds was, zooals wij bereids gemeld heblien, etui 
druk verkeer ontstaan op dezen spoorweg. Het post
vervoer naar China en Japan nam belangrijk toe. 
Siberische producten vonden 111 Europa gerecden 
aftrek. De Hollandsohe boter werd reeds concurren
tie aangedaan door de Siberische. Vleesch, wi ld , 
boter (in ijs vervoerd, speciaal voor Londen) eieren, 
huiden, pelswerk, wol 011 hout, voerde Siberië naar 
Europa uit. De doorvoer was nog aanzienlijker. Thee 
en rijst kwamen 111 reusachtige hoeveelheden uit 
China. In Siberië werden door Rusland fabriekswa
ren, inzonderheid- van metaal, machines, suiker, pc 
troleuni en voorwerpen voor huiselijk gebruik inge
voerd. 

Thans is dit alles gestaakt. Do spoorweg is geheel 
in bezit genomen door het legerbestuur, dat Ruskinds 
zonen naar Mantsjoerije 011 het Noorden van Korea 
voert. Duizenden en duizenden soldaten, treinen vol, 
(-en volksverhuizing gelijk, trekken voort naar het 
slagveld. N o g ontzaglijker is het goederenvervoer 
voor die duizenden. De eens verlaten volden van het 
uitgestrekte Siberië worden bevolkt en levendig als 
de straten eoner wereldstad! 

liet reizigersverkeer op de lijn was ook reeds toe
genomen. De reis van Moskou tot W'ladivvostock o f 
Port Arthur duurt ongeveer 9 dagen. Het kaartje voor 
zulk een reis kost. ongeveer f 150 ie klasse). 

Zooals wij reeds hebben opgemerkt, is hot hoofd 
rloel dat men op het o o g had bij den bouw van dezen 
spoorweg, Siberië tot hooger bloei te brengen. Daar
om was den landverhuizers uil Rusland een overtocht 
zoor gemakkelijk gemaakt. Hel land lag haast voor 
liet grijpen. De Regecring zorgde voor den bouw van 
scholen en kerken en gaf onder gemakkelijke voor
waarden van afbetaling geld ter loon aan de kolo
nisten. In 1900 werd totdat doel 1 millioen guldon. 
besteed. 

Groote zorg word ook besteed aan het verkeer ie 
water; op de groote rivieren, de Om, de lenessei en 
do' Lena werden stoombootdiensten georganiseerd. 
Ook werden, vooral 111 Trans Baikalië. niet goeden 
uitslag nasporingen gedaan naar metalen: ijzer, 
koper en goud wordt daar in vrij groote hoeveelheid 
gevonden. 

Te W'ladivvostock, welks haven gedurende eenige 
maanden door het ijs is versperd, hielden ijsbrekers 
een vaargeul open voor hot verkeer mot lapan en 
China. A a n de Gele Zee. die vrij van ijs is, word 
Dalny (de Verte) als handelshaven gesticht, terwijl 
Port-Arthur als oorlogshaven word ingericht. 

De kosten van aanleg van dozen rouzenspoorweg 
bedragen 1013 mill ioen gulden. Hoe hoog die som 
ook is, de kosten worden ruimschoots vergoed door 
de voordooien, welke Rusland wachten door deze 
verbinding van den Atlantisehen Oceaan niel den 
Grooten Oceaan. 

Thans vooral is de spoorweg van ontzaglijke waar
de. Japan zou in staat zijn geweest alle strategische 
punten te. bezetten, vóór oen Russisch leger dit kon 
beletten, indien Rusland niet over dezen spoorweg 
had kunnen beschikken. 



GEMENGDE BERICHTEN. 

B U I T E N L A N D . 

— Pe Gomeenternad van Antwerpen beett besloten, op liet 
Meirplein aldaar een groote zaal voor tentoonstellingen en feesten 
te laten bouwen, welke een oppervlakte zal hebben van B0> 0 
vierkante meters. Paar zollen voortaan de drie jaarlijksche schil
derijen-tentoonstellingen wotden gehouden. 

111 X X E X L A X Ü. 

HAARLEM. De jury voor den tweeden gevelwedstrijd alhier — 
uitgeschreven door de afdeeling der Maatschappij tot bevordering 
der ficuwktinst — heeft de verguld-zilveren medaille toegewezen 
aan den heer J . London, als ontwerper van de dubbele villa, ge
legen aan deu Hejjthuizerweg in den Hout; eu de zilvereu medaille 
van den heer ,1. van den Ban. als ontwerper van de villa „Lin-
denhoek". Kleine Houtweg Xo 65. Het is voor de tweede maal, 
dat de heer London den eersten prijs voor zijne ontwerpen be
haalde. De jury bestond uit de heeren H Evers, te Delft; J . 
Verheul Dz , te Rotterdam, en C. T. J . L Kieber, te Amsterdam, 
/.ij had de gevels te heoordeelen, welke van Mei 1910 tut 1903 
door architecten ontworpen en tot stand gebracht zijn, 

— DEVENTER. De Vereeniging tot verfraaiing van burger woon
huizen is voor / 18,500 eigeuares geworden van een blok woon
huizen aan de veemarkt. I» • Vereeniging zal deze huizen, te 
/amen de beruchte zoogenaamde „kraton" vormende, waarschijnlijk 
doen afbreken en ter plaatse een aantal flinke burger woonhuizen 
doen verrijzen. Alles zeer ten voordeele van de voorstad alhier 

MtniiEi.iu IK.. De Waalsche Kerk, een der oudste kerkgebouwen 
alhier, zal waarschijnlijk binnenkort uitwendig gerestaureerd 
worden. 

ALMELO. De proef voor de straatverlichting een paar avonden 
dezer week geuomen met de nieuwe electrische lampen, is OLS 
lang niet meegevallen. Wel is bier eu daar verbetering te be
speuren, doch zoolang de lampen, vooral de Nerustlampen, nog 
niet móór volmaakt zijn, en 't licht van Onderscheidene veel over
eenkomst vertoont met eeu gloeieudon spijker, zal ook het elec
trische licht voor straatverlichting niet algemeen voldoen. De 
booglampen willen we buiten beschouwing laten, ofschoon deze 
ook nog maar ai te vaak veel te weuschen overlaten. Volgens 
ons idee hangen de nieuw aangebrachte Xernstlampen ook vóél 
te boog om voldoende verbetering in de straatverlichting te 
kunnen opmerken. 

BEEKBERGEN. In de volgende week zal hier worden aanbesteed 
het verrichten van herstellingswerken aan ons kerkgebouw 

Onze kerk behoort tot de merkwaardige middeleeuwsche monu
menten van de Vel uwe en vrij duidelijk zijn ook nu nog de ver
schillende tijdperken van den houw te onderkennen. 

Reeds eenige jaren geleden werden herstcllingsplannen beruamd 
en daarvoor deu steun van de regeering gevra*gJ. De thans voor
genomen herstellingswerken zullen dan ook met Rijkssubsidie, 
onder lei ling van deu hoer J . A. Wijn, architect te Apeldoorn 
worden uitgevoerd. 

/ij zullen bestaan, allereerst in herstelling van het geheele dak 
en het li rstelleu vuu den muur eu de vensters van het zuidelijk 
zijschip, die in zeer verwaarloosden tosstand vsrkeeren Verder 
zullen de muren en vensters van het koor en twee ingangsdeuren 
worden hersteld. 

Tot andere, evenzeer noodige, inwendige horstellingen, zal wel
licht later worden overgegaan. 

Oo£ is door den heer l)e /eeuw, gemeente-architect te Apel
doorn, eeu plan opgemaukt tot horstelling van deu toren, die 
aan de burgerlijke gemeente bthooit. 

Hiervoor zal eveneens subsidie van het Rijk worden aange
vraagd. 

OI.UKNZWI. Hij het gemeentebestuur alhier zal eerstdaags in
komen eeu plan tot het bouweu van een bot.derdtal woningen 
op een terrein groot 2:: , H.A, grenzende ten oosten aan de 
Spoorstraat, ten zuiden auu de spoorlijn Almelo - Salzbergen, ten 
westen aan dun overweg naar die lijn en ten noorden aan den 
weg naar de Eekte. Het kapitaal voor dit plan is bijeengebracht 
hoofdzakelijk door personen buiten Oldenzaal woonachtig. Kr 
zullen heerenbuizen, burger- en arbeiderswoningon op gebouwd 
worden. Het plan omvat tevens den aanleg van 8 meter hreedo 
straten en daarin te maken brandputten, waarvoor de grond 
trratis wordt afgestaan. 

PERSONALIA. 

verleend een jsar verlof naar Europa aan den ingenieur 2e 
kl. lij] den waterstaat 1' ,1. I'ritzlin; aan den opzichter 2o kl. bij 
de exploitatie van staatsspoorwegen op Java L E. Barretty met 
2 April e k ; 

toegevoegd met intrekking zijner toevoeging aan den chef 
tier 5e waterstaats-ufdeeling. aan den chef der irrigatie-afdeeling 
II ram as. de ingenieur 3e kl. W. J. Steup; aan den chef der 5e 
waterstaats-afdeeling, de aspirant-ingenieur J. W, E. II. Meerters, 
thans bij de directie geplaatst. 

— De heer M. 11. X. Polderman, tijdelijk adjunct-ingenit>ur van 
tien waterstaat, I« met 1 April voor een jaar benoemd tot leeraar 
in de waterbouwkunde aan de Militaire Academie. 

- Rij de staatsspoorwegen is benoemd tot aspirant adjunct 
ingenieur, de beer .1 Klopper. 

VACANTE BETREKKINGEN. 

— Bouwkundig Opzichter , voor minstens zes maanden. 
(Zie advert, in dit Xo.) (1) 

— Onderwijzer in het timmeren, aan de Ambachtsschool 
te Assen, (/ie advert, in dit Xo.) (1) 

— Bouwkundig Opzicht or by de Gemeentewerken te 
Middelburg. (Zie advert, in dit Xo.) (1) 

— E1ectro-T e chniscb Ingenieur, voor een installatie
bureau. Aanvankelijk klein silaris Brieven, ouder lett M P B. 
Algem. Advert.-Bureau Xijgh & Van Ditmar, Rotterdam. (1) 

— Opzichter, tegen 1 Mei, goed op de hoogte met kerk
bouw. Brieven, onder Xo. 22580. aan het Bnreuu van het Algem. 
Xederl Advertentieblad, Den Haag. (1) 

— Constructeur .Teekenaar voor Java. Brieven, onder 
motto ...lava", aau Nijgb A Van Ditmar, Rotterdam. (1) 

— Teekenaar. voor perspectief-teekeningen. (/ie advert, in 
No. 12. (2) 

— Teekenaar. bekend met bet detail loeren van rollend 
mi.terieel. Brieven, onder lett. MX O. aan het Algem. Advert.-
Bureau Nijgb A Vau Ditmar, te Rotterdam. (2) 

— Gemeente -Bouwmeester te Gouda. Salaris / 2400 met 
vrije woning. Stukken op zegel, vóór tO April e. k., aan het 
gemeentebestuur: (2) 

— Opzichter bij de gemeentewerken te Venlo, met 1 Mei. 
gedurende vijf maanden. Salaris / 100 per maand. Brieven, vóór 
10 April, aan den burgemeester (2) 

— Onder baas aan constructiewerkplaatsen in Xoord-Hrabant. 
Brieven, onder lett. M K / , aan bet Algem. Advert. Bureau van 
Nijgh «!c Vnn Ditmar, to Rotterdam (2) 

— Twee Teekenaars op een groot architecten-Bureau te 
Amsterdam Hoog Salaris. Brieven, onder lett. K 0 574, a tu het 
„X. v. d. Ü." (2) 

— Bouwkundig Teekenaar, in staat om zelfstandig to 
werken en direct in dienst te treden. Brieven, onder Xo 7548, 
uan het Bureau vat de „N. Kott. Crt" (2) 

— Uitvoerder, voor een groot bouwwerk te 'sGravenhage. 
Brieven, onder Xo. 78, aan de heeren Blankwaardt & Schoonhoven, 
Boekhandelaren, aldaar. (2) 

— M ac. h i n e-T e e k e n aa r, op de hoogte van fnbriekshouw 
het ontwerpen van stoom- en pijpleidingen, enz Brieven, onder 
lett. D 1430, aan het Bureau van „De Telograaf", te Amster
dam. (2) 

— Bouwkundige, goed detailleur modernebouw Brieven, 
unci,i' Xo. 22486, aan het Bureau van het Algem. Nederl. Adver
tentieblad te 's Gravenhage. (2) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

— Bij den waterstaat en 's lands burgerlijke oponbare werken 
in Xederl.-lndtë is: . 

geplaatst met intrekkiDg zijner toevoeging aan den chel der 
irrigatic-nfdeeling Brantas, Sumatra's Westkust, ten einde als 
eerstaanwezend waterstaats-ambtenaar op te treüen, de ingenieur 
2e kl. C. F. Stoel; 

I N K O R M A T I E - B U K E A U V A N D E N B O M > V A N T E C H N C I 
T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T 

14 Bouvvk. Opz.-teek., 21—42 j., f60—/ 100's maands. 
5 „ Opz.-Uitv., 24—42 j . , ƒ 7 5 — ƒ 1 0 0 'smaands. 
6 „ Teekenaar, 21—29 j., / 6 0 — ƒ 9 0 'smaands. 

Waterb. Opz.-Teek., 20—41 j., / 60—/ 100 's maands. 
Werktuigk. Teekenaars. 

„ Ingenieur (Constructeur). 
Machineteekenaar. 

Ter drukkerij dor Vennootschap „Het Vaderland". 
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Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland 

te voldoen : 
a. bij vooruitbetaling vóór 1 5 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

..ƒ 2.50, waarover op 1 April en 
1 October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België . . .• - 6.50. 

Voor de overige landen der l'ost-
Unie, met inbegrip van Nederl.-
indië en Zuid-Afrika - 7.50. 

Afzonderlijke nummers, bij vooruit
betaling . per postwissel of in postzegels 
met plaat . , . / 0.25. 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15 

- I .-

f f 

3 § 

Advertentiën van I tot en met 5 regels 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0 . 1 5 . 

Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 
Opgaven van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 

uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
.per expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij vau „Het Vaderland", Parkstraat's Gravenhage. 

AMERSFOORïT 
De stad Amersfoort bezit verschillende merkwaar

dige oude gebouwen. De Sint-Joriskerk trekt reeds 
aanstonds de aandacht door haar l igging tussehen 
een ple 'n en een straat, terwijl zij voor een goed deel 
tamelijk nauw ombouwd is. Het schijnt, dat deze 
ombouwing reeds sinds de latere middeleeuwen be
staan heeft en haar oorzaak vindt in een verlenging 
naar het Oosten toe, die de in de 13e eeuw gebouwde 
kerk toen onderging. 

A l s men het gebouw binnentreedt, dan is, aan de 
Westzijde, een deel dier 13e eeuwsehe kerk nog te 
zien. Z i j b l i jk t een basiliek geweest te zijn, met vier
kante pijlers tussehen de lieuken, galerijen boxen de 
zijbeuken, en een kruisbeuk. V a n dien kruisbeuk is 
alleen het Zuide l i jk deel nog aanwezig, gelijk ook 
alleen de Zuidel i jke der twee vroegere torens. De 
middenbeuk kwam tussehen die torens naar voren. 
Vermoedelijk begorn, waar de kruisbeuk aan de Oost
zijde eindigde, het niet meer aanwezige koor. 

Deze 13e eeuwsehe kerk schijnt geheel van gebak
ken steen opgetrokken te zijn. Overal werd de spits
boog toegepast ; de pijlers hebben geen kapiteelen, 
doch de ongeprofileerde bogen worden door eenvou
dige kraagsteenen gedragen. 

Reeds in de 14e eeuw moet met het vergrooten 
van de kerk naar de Oostzijde zijn begonnen. Men 
gaf het nieuwe gedeelte dezelfde hoogte, als de ge
welfde middenbeuk van het oude had bezeten. Daar 
men de nieuwe zijbeuken ook evenhoog maakte, en 
de galerijen deed vervallen, waren bijzonder slanke 

pijlers noodig, die ronde schachten hebben, doch niet 
van kapiteelen voorzien zijn. De bogen der gewelven 
worden ondersteund door kraagsteenen, die uit de 
schachten naar voren springen. 

Hadden de oude zijbeuken slechts de halve breedte 
van den middenbeuk gehad, die nieuwe kregen de 
volle breedte, en werden zoover naar het Westen 
voortgezet, als de oude middenbeuk strekte. Zo<> 
kwam de Zuideli jke toren midden in de kerk te staan. 
O l de Noordeli jke gesloopt is, dan wel nooit begon
nen werd, kan nu niet meer worden nagegaan. 

De kerk vertoont dus, in haar tegenwoordige ge
daante drie beuken van gelijke hoogte en breedte, 
die allen in steen overwelfd zijn. De zijbeuken ein
digen, aan de Oostzijde, in absiden, wier plan drie 
zijden van den achthoek vertoont. 

In de vijftiende eeuw werd aan den middenbeuk 
een koor van aanzienlijke afmetingen gebouwd, d.n 
met drie zijden van den achthoek werd gesloten. De 
schalken van cl it koor, die Laat-Gothisehe l i js tkapi-
teelen, soms ook bladkapiteelen hebben, rusten niet 
op den vloer, doch op kraagsteenen, die uit de koor-
muren naar voren springen. 

De kerk is van slanke vensters voorzien, die thans 
voor een gedeelte zijn dichtgemetseld. V a n tracee
ringen is niets meer te zien Haast uitsluitend werd 
gebakken steen toegepast, ook aan de steunbeeren, 
die echter nog ten dcele hun van traceeringen voor
ziene bekroningen van gehouwen steen hebben be
houden. 
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Reeds de 13e eeuwsche kerk heeft waarschijnlijk 

geen ingang aan de Westzijde gehad, doch portalen 
aan de Noord- en Zuidzijde. In het laatst der 15e of 
het begin der H>e eeuw werd ook de tegenwoordige, 
kerk van portalen aan dc Noord- en Zuidzijde voor
zien, waarvan het laatste het rijkste is. Jammer is het, 
dat bij de herstelling van Portlandeement gebruik 
gemaakt is. Boven het portaal, door een nelgewelf 
afgedekt, is een vertrek aanwezig, waartoe een trap-
toren toegang geeft. 

De kerk verkreeg 111 het begin der 16e eeuw een 
oxaal, dat onder de prachtigste kunstvoortbrengse
len uit dien t i jd in ons land mag gerekend worden. 
Het later daarop geplaatste orgel heeft het effect, 
door de oorspronkelijke ontwerpers bedoeld, niet 
alleen geheel bedorven, doch o o k de verdwijning van 
ccn deel der balustrade ten gevolge had. 

l iet oxaal bestaat uit een muur, niet twee deuren 
er 111. Voor dien muur zijn vrijstaande pijlers ge
plaatst tot dracht der gewelven, waarop de galerij 
rust. De latere Gothiek toont zich hier in ai haar 
rijkdom. De consoles onder de ribben aan de Oost
zijde prijken met sierlijk bladwerk, vechtende mon
sters, een voorstelling van Simson met den leeuw, 
en een engel. Aan de Westzijde zijn, behalve blad
werk, een leeuw die een lam verscheurt, een vrouw 
met een eenhoorn (de II. Justina?), een vrouw met 
een man o p een stoel en twee vechtende honden te. 
zien. De nissen beven de pijlers, met uiterst fijn be-, 
werkte troonhemels bekroond, waren ongetwijfeld 
vroeger vroeger met beelden gevuld. De twee oude, 
eikenhouten deuren, nu geel geverfd, bleven op baai-
plaats. De daarin aanwezige koperen spijlen met; 
tracccringcn daarboven, zijn reeds in Renaissanee-
geest bewerkt, en herinneren in menig opzicht aan het 
koorhek der St. Nicolaaskerk te Utrecht. 

In de absis van den Noordelijken zijbeuk slaat 
een Laat-Gothische steenen doopvont, niet vier mas-i 
kers op de hoeken versierd. Tegen den Zuidoosteli j
ken muur dier absis i s o o k een grafteeken geplaatst, 
dat gehouden wordt voor een monument, ter ecre 
van Jacob van Kampen gesticht. Doch bet is zeker 
niet voor dien beroemden bouwmccstc" gemaakt. De 
groep van zeven marmeren kinderen, waarvan er twee 
een cartouche houden met de slang der eeuwigheid 
er omheen, terwijl de anderen bij een doodshoofd zit
ten te treuren, vertoont niets, dat op Jacob van K a m 
pen o f zelfs maar o p een bouwmeester betrekking zou 
kunnen hebben, blijkbaar uit de werkplaats van 
Ronibout Verhuist afkomstig, is dit ccn gedenktee-
ken, dat voor bet graf van iederen patriciër der 17e 
eeuw had kunnen dienen. Men is bijna geneigd, 'e 
gelooven. dat Verhulst zulke groepen in voorraad 
had, o f dat het monument besteld werd, door iemand, 
die later het om de een o f andere redenen niet wilde 
aannemen, zoodat Verhuist hel aan Jan Ileerenian 
en Geertruyd Van Campen verkocht, die het, b l i j 
kens de wapens op de consoles, welke het dragen, in 
de Sint |oriskerk te Amersfoort rieden plaatsen. 

Waarschijnl i jk werd Verhulst's cartouche te klein 
geoordeeld voor ecu behoorlijk opschrift. Toen werd, 
tusschen de consoles, die sedert zoo gebroken zijn, 
dat zij door ijzers moesten worden ondersteund, ccn 
steenen plaat geplaatst met Vondels vers: 

D'Aerts Bouhocr nvt de Stam 
V a n K A M P E N , rust hier onder 
Die t R A ]•: D II 1' Y S t' Amsterdam 
Geboud heelt, t A c h t s t e Wonder. 

I A C O B V A N K A M P E N 
O B 1 1 T 13 S E P T E M B . 

1 6 5 7 . 

O m het gedenktecken althans ecnigszins iets toe
passelijks te geven, zijn er twee houten festoenen, 
gesneden in den trant van het laatst der 17e eeuw, 
naast geplaatst. De linksche, met palet, paletstok en 
penseelen tusschen het lofwerk herinnert aan Jacob 
van Campen als schilder, de rechtsche met passer, 
l iniaal , graadboog, haak en zwaai brengt zijn werk
zaamheid, als bouwmeester in herinnering. Deze attri
buten zi jn blijkbaar later aan het geheel toegevoegd. 

De predikstoel, van kostbare houtsoorten vervaar
digd, is naar den stijl te oordcelen, ccn werk uit het 
laatst der 17e eeuw. Doophek en doopbanken dragen 
het jaartal 1(174. Toen z i j n waarschijnlijk tevens de 
sierlijke geelkoperen lezenaars voor den predikant 
en den voorzanger aangebracht. Ook de koperen 
luchters op den predikstoel, elders meest verkocht, 
bleven te Amersfoort bewaard. 

In den Noorderzijbeuk zijn enkele fragmenten 
van oude kerkbanken te zien, waaronder voorname
lijk de in Laat-Gotbischen trant gesneden paneelen 
uitmunten. De 17e eeuwsche banken hebben door een 
in de 19e eeuw ondernomen vergrooting haar oor
spronkelijk karakter verloren. Een prachtig staaltje 
van wat de houtsnijders omstreeks 1700 nog ver
mochten geeft dc lijst, die hel naambord der regen
ten omvat. Te midden van bijzonder rijk ornament 
zijn hier S l . ioris en verscheidene wapens aange
bracht. Tegen 'den Oostelijkcn torenmuur is, in 
grisaille St. Ioris geschilderd, met verschillende 
ini t ialen en dé jaartallen 1(182 en 1(187. Daaronder 
staat een klokje, dat door ccn pop, in 17e ceuwsch 
gewaad wordt geslagen, cn z o o den t i jd aangeeft. 
Het opschrift i s : 

• De Klocknian spreekt : 

YVacckt mensch, ons laesie uur o int onverwacht van 
boven, 

Geen uur versecckering kan ick u vast beloven, 
M i j n meester, die mij stelt op deze kloek te werek 
Beluyt er onverwacht 's jaers duysent in dees kerek. 

De torenopening', onder dit opschrift, is met een 
eikenhouten hek in 17e eeuwschen trant gesloten. 

Dezelfde kunstenaar, die de rijke lijst 0111 het op-
schriftbord 111 cle kerk sneed, herkent men in de 
prachtige spicgeloinli jsting, welke de consistorieka
mer versiert. In bet vertrek daarboven hangt een 
groote schilderij door G. V a n Stell ingwerf f in 1657 
geschilderd, die de toenmalige regenten der Sint 
Joriskerk voorstelt. 

A a n dc Zuidzijde der St. Joriskerk is een markthal, 
in den trant van ongeveer 1700 gebouwd. Dat een 
verlenging van de kerk naar het Oosten toe heeft 
plaats gevonden wordt bewezen daardoor, dat hel 
koor juist tot 111 de rooi l i jn der Langestraat is door
getrokken, waarvoor men blijkbaar lunzen heeft 
moeten sloopen. 

A a n het einde der Langestraat zijn van de K a m 
per binnenpoort nog cle twee zijtorens te zien. De 
eigenlijke poort is gesloopt, om een betere verbinding 
met de Kampei-straal te verkrijgen. A a n de Zuidzi jde 
van deze poort begint een tamelijk nauwe straat, 
Muurhiiizen geheeten. De naam der gebouwen, die 
tegen den voormaligen stadsmuur stonden is dus op 
de straat overgegaan. 

Deze niuurliuiz.cn zijn bijzonder schilderachtig. 
Men vindt hier bij iedere schrede een stadsgezicht, 
z o o eigenaardig, dal men soms aan Neurenberg 
herinnerd wordt, ofschoon het karakter van het ge
heel toch typisch Nederlandsch blijft . 

Ook uit een architectonisch oogpunt beschouwd 

.zijn sommige gevels wel merkwaardig. In de eerste 
plaats die, gemerkt 57, thans gepleisterd, doch oor
spronkelijk bli jkbaar een afwisseling van gebakken 
en gehouwen steen vertoonend. In zijn geheele or
donnantie, met de onregelmatige verdeeling der ven
sters en het trapgeveltje, dat uit het hooge dak naar 
voren komt, herinnert deze gevel aan Zuid-Neder-
landsche werken der 16e eeuw. Naar de -details te 
oordeelen schijnt het gebouw tusschen 1540 en 1550 
ontstaan. D e segmentvormige bekroningen der ven
sters zijn met schelpen gevuld. De deuromlijsting 
vertoont een fronton en twee Dorisch gehouden pilas
ters, wier piëdesta l len in ruitvormige omlijstingen 
maskers vertoonen, zooals ook het koorhek te 
Abcoude ze heeft. In de ecoincons zijn twee wapen
schilden uitgehouwen. 

V a n een Gothischen gevel, Muurhiiizen 45, is een 
travee nog vrij goed bewaard. Die, gemerkt 29, thans 
gepleisterd, en met het jaartal 1644 boven de deur, 
schijnt 16e eeuwsch, en moet, in zijn oorspronkelijken 
staat, met bet aardige traptorentje aan de Oostzijde, 
een schilderachtig geheel hebben opgeleverd. De 
ankers zijn prachtig gesmeed. Muurhuizen 5 vindc 
men een gevelsteen van 1645, waarop ,,'s Huys te 
Nuwen Burcb" is afgebeeld. 

A l s men de Muurhiiizen ten einde is, komt men 
aan het Westelijk deel der Langestraat. Daar, waar 
zich voorheen een stadspoort bevond, staat nu bet 
moderne Politiebureau. Wat verder ligt de Amers-
foortsche kei, die door jonker Everard Meyster, den 
vriend en bewonderaar van Jacob van Kampen, bin
nen Amersfoort werd gebracht en op de Varken
markt geplaatst. De bewoners der stad, die mede 
hadden geholpen, kregen daarna den naam van „kei
trekkers". Di t ergerde hen zoo, dat zij de kei op de 
Varkenmarkt onder het zand bedolven. Onlangs 
vond de wederopgraving plaats, en nu prijkt de kei, 
die inderdaad ongewone afmetingen heeft, op een 
voetstuk, van kleinere keien gemaakt. 

In de Langestraat bleven een paar oude gevels 
bewaard, wier puien echter veranderd zijn. Die met 
het jaartal 1(119 onderscheidt zich door een trapge
vel, maskers in de sluitsteenen, fraaie ankers en een 
fries van vlechtwerk. Die van 1624 is eenvoudiger, 
doch ook hier zijn de ankers meesterlijk gesmeed. 

A l s men door de Lieve Vrouwenstraat naar het 
Lieve Vrouwenkerkhof gaat, ziet men een uiterst 
merkwaardig fragment van een Laat-Gothischen 
itouten gevel, waarvan de wedergade elders in ons 
land moeilijk te vinden zal zijn. Te E d a m . Achter
haven hoek Breestraat, ziet men er wel een, die beter 
i n zijn geheel bewaard bleef, doch die minder karak
teristiek is dan het fragment te Amersfoort. 

Misschien nog merkwaardiger is de gevel achter 
deze, op den hoek van de Krankeledenstraat en het 
Lieve Vrouwenkerkhof, die ook uit de 15e eeuw af
komstig moet zijn. H ie r is alleen van gebakken steen 
gebruik gemaakt, en door nissen, lisenen en vlecht
werk, in verbinding met een trapgevel een uiterst 
eigenaardig effect verkregen. 

De Lievevrouwentoren is een dier prachtige wer
ken, die overal in het bisdom Utrecht ondernomen 
werden, nadat de bisschop door zijn domtoren het 
voorbeeld had gegeven. Niet al deze torens bleven 
in wezen ; die te Alkmaar , te Leiden en te Zwol l e 
stortten in. Andere weer, zooals die te Rotterdam, 
te Dordrecht, te Zierikz.ee, te Deventer, te Arnhem 
en te Leeuwarden, werden niet voltooid. Doch de 
toren te Amersfoort behoort met die te Delft , te 
Rhenen en te Groningen tot de werken, die, althans 
wat hun steenen gedeelte betreft, voleindigd werden. 

Het is wel opmerkelijk, dat geen dezer torens zijn 
oorspronkelijke spits bezit. Het hemelvuur heeft geen 
enkele verschoond. N o g in onzen t i jd zijn de spitsen 
der torens te Delf t en te Rhenen verbrand. 

Toen 7 Februari 1051 de bliksem den top van den 
toren der Lieve Vrouwekerk te Amersfoort in brand 
had gestoken, was het aan den moed van den stads
timmerman Lenaert Nicasius te danken, dat de brand 
zich tot de spits beperkte. Jacob van Kampen schil
derde toen het portret van den wakkeren timmerman, 
dat zich nog op het Raadhuis te" Amersfoort bevindt. 
De spits, die voor de verbrande in de plaats kwam, 
heeft zeker niet den vorm, die door de. oorspronke
lijke ontwerpers bedoeld was. Maar zij is toch wel 
in harmonie met het benedengedeelte, en maakt een 
veel beter effect dan het lage dakje, dat de Domto
ren te Utrecht bekroont en hem een weinig passende 
afs lui t ing geeft. 

Terwij l de toren te Utrecht, wat zijn benedendeel 
betreft, door slecht begrepen herstellingen zeer veel 
geleden heeft, is die te Amersfoort vrij goed bewaard 
gebleven, en zouden de enkele pinakels, en andere 
kleine onderdeden, die nu ontbreken, met weinig 
moeite op een teekening van het geheel kunnen wor
den bijgewerkt. 

O p het stadhuis te Amersfoort, een weinig belang
rijk gebouw uit de 18e eeuw, berust, behalve het reeds 
genoemde portret, ook een schilderij van Jacob van 
Campen. vroeger in het St. Pieters en Bloklands-
gasthuis aanwezig. Het verbeeldt Christus, die den 
draak vernietigt, terwijl engelen met bazuinen leven
den en dooden tot het Laatste Oordeel roepen. 

De koppelpoort, gebouwd daar waar uit drie be
ken, die door en langs de stad stroomen, de Eem 
begint, is een zeer merkwaardig versterkingswerk. De 
eigenlijke poort wordt gevormd door twee torens, 
met een gebouw daarboven, een aanleg die aan de 
Waterpoort te Sneek doet denken, ofschoon deze veel 
rijker gedetailleerd is. 

D " bevestiging der stad schijnt in de I ;e eeuw te 
hebben plaats gevonden, althans de Koppelpoort en 
de muurtorens, die nog bewaard bleven, vertoonen 
den stijl van dien t i jd. 

Sinds het nieuwe spoorwegstation gereed kwam is 
ook te Amersfoort nieuwe bedrijvigheid ontstaan. 
De exploitanten van terreinen togen aan den arbeid, 
en als gedenkteekenen hunner werkzaamheid ont
stonden gelijk overal de banale straten en vil lapar
ken, die aan het nageslacht zulk een slecht denk
beeld van onzen t i jd zullen geven. 

De winkeliers meenden, niet achcer te moeten b l i j 
ven ; sommigen lieten hun puien veranderen, naar 
den smaak des tijds, eenigen lieten gevels bouwen 
met vermicellilijnen, a l'instar de Bruxelles. Zoo is 
zelfs i n de onmiddel l i jke nabijheid der St. Joris 
kerk zulk een winkel verrezen. 

Wanneer zullen winkeliers en architecten begrij 
pen, dat niet alles overal past? Wanneer zullen de 
eersten beseffen, dat het leveren van goede waar de 
beste reclame is? Wanneer zullen de architecten in
zien, dat zij letten moeten op de omgeving, waarin 
hun gebouwen komen te staan ? 

W i j vreezen, dat die t i jd nog verre is, zoo zij al 
ooit mocht aanbreken. 

FRIESCHE BÜERENHLTZEN. 
In het laatste nummer van het „Friesch Weekblad" 

bespreekt de beer D . Schaafsma van Goënga „Onze 
Boerenhuizen". H i j zet uiteen, hoe hij die wenschen 
zou voor de toekomst en eindigt met het uitschrijven 
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van een prijsvraag, aan le bevelen voor eene stelp-
huizinge voor een greidplaats van honderd ponde-
maten. * 

We laten den heer Schaafsma zelf aan het woord ; 
„Onde r de meest royale boerenhuizen, in de laatst-

verleden halve eeuw gemaakt, zegt hij, rekent men 
mét voorgebouwde groote bovenkamer, waaronder de 
melkkelder. Deze bouworde was duur, maar gaf dan 
ook de beste kelders. 

De goedkooper te bouwen stelphuizingen waren 
voor de bewoners geriefelijker en minder werkzaam 
in te richten, doch de melkkelders stonden belang 
rijk achter bij de vorenbedoelde. Di t nadeel wist 
men later op te heffen door het aanbrengen van doel
matige a f koel i ngsm iddel en. 

Tijdsomstandigheden hebben thans de melkkel
ders al in zooverre overbodig gemaakt, dat zij bij 
nieuw te bouwen boerenhuizen achterwege kunnen 
blijven. Met deze en andere wijzigingen in het be
dr i j f komt het mij voor, dat eene andere inrichting 
der boerenhuizen voor de veehouderij noodig en aan 
te bevelen is. 

Daarvoor schijnt mij een „stelp" het meest geschikt 
en 't minst kostbaar. 

De hooivakken moeten fl ink ruim zijn ; daarin 
mogen allerhande uitbouwsels als stallen, bedsteden, 
enz. met voorkomen. De onderste helft van een vak 
vult men vlugger dan de bovenste ; onder moet de 
volle ruimte aanwezig zijn om het hooi rechtstandig 
te kunnen opstapelen : de voorwaarde voor egale be-
z.akkmg en minder broeiing. 

Om een goeden veestal te verkrijgen, moet de ont
werper allereerst zorgen voor toegang van het volle 
licht en volledige gelegenheid voor het aanbrengen 
van versche lucht, met gemakkelijk te weren tocht. 
L ich t en lucht — zoo onmisbaar voor het leven en 
gezond-zijn van mertsch en dier — kosten beiden 
niets, en toch doet menige veestal er aan denken, dat 
men beiden zooveel mogelijk heeft willen buitenslui
ten. 

De stal moet m. i . in het vervolg de geheele lengte 
van den voorgevel der stelp tot den achtermuur in
nemen, waarmede de gelegenheid wordt verkregen, 
om o)) beide einden uitgangsdeuren met fl inke 
vensters te plaatsen. Bovendien is met geringe moeite 
het licht dat de kleine ovale of vierkante koevensters 
leveren, te vermeerderen in verhouding van een nacht
pitje tot een groote, helder brandende petroleum
lamp. Daarvoor is alleen noodig, om de steenen voor 
de omringende rollaag, van het punt waar het 
raampje komt te staan, schuin tot den binnenover-
hoek af te kappen. Dit meerdere werk en iets meer 
lengte der in te metselen roeden tot bescherming der 
ruitjes, is hoogstens een quaestie van een paar gul
den. 

Die volle lengte van den stal maakt het mogelijk, 
om doeltreffende middelen tot ventilatie te plaatsen ; 
om het éénstal l ig stelsel - voor het vee van zeer 
groot belang in dezen of genen vorm toe te pas
sen. Voorts moet dc meest-doelmatig bevonden drink-
gelegenheid worden aangebracht ; een boks of zie
kenstal mag ook niet ontbreken, evenmin de gele
genheid om fokkalveren te plaatsen; bovendien 
zorge men voor een ruimen gierput. 

* V o o r d iegenen onzer lezers , w e l k e niet met den bouw en i n r i c h 

t i n g der F r i e s c h e b o e r e n p l a a t s e n b e k e n d zijn d iene ter t o e l i c h t i n g , 

dat onder een „Stelphuizinge" w o r d t verstaan het type, w a a r b i j w o n i n g , 

s t a l l e n , h o o i b e r g e n , k e l d e r , reed, enz. onder één hoog o p g a a n d tent
dak zijn gebracht . 

( i r e i d e of g r e i d l a n d is het w e i l a n d b e s t e m d v o o r het h o u d e n v a n 

het m e l k v e e . 

D e pondehiaat is een oude f r i e s c h e maat g e l i j k s t a a n d e met 0 3 6 7 4 
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Het zou geen overdadige weelde zijn, om met een 
wipkar op rails de mest uit de stal naar eene daarvoor 
ingerichte, bevloerde verzamelplaats, met zinkput, te 
verwijderen. 

Al l e s wijst er op, dat binnen korten t i jd op iedere 
boerenplaats van eenige beteekenis, het maaien en 
hooien machinaal moet en zal verricht worden ; er 
moet dus- gelegenheid zijn, om die machines onder 
dak te kunnen brengen. 

A a n den voorkant z i jn noodig twee gewone kamers 
met gang, degelijk maar eenvoudig te betimmeren ; 
de deuren van de woonkamer met spiegelklami>en, 
die der andere met pancclen. V a n houten blinden van 
buiten voor de kamervensters, zal men wel niet mecc 
willen weten; toch mogen de voordeden e r v a n ge
noemd worden,, a l . goedkooper. veiliger bij storm
weer en duurzamer voor de gordijnen. Een timmer
man die teekenen kan, weet daarbij nog wel in te 
deelen een vertrek voor zomerwoning en de noodige 
kelderruimte, met geen of weinig inneming van de 
schuurruimte. 

Een dergelijk ingericht boerenhuis, sterk en solied 
te bouwen met weglating van alle weelde, zal m. \ 
in het voordeel zijn van 'den eigenaar-verhuurder _-— 
en zeer in het belang van den huurder en zijn bedrijf. 

Bi j zulk een boerenhuis voegt eene beplanting van 
eenige vruchtboomen met wat opgaand- en eenig kap
hout ; aanmerkelijk goedkooper dan een volge
propt erf met allerlei boomgewas, heesters, enz. E e n 
huurboer heeft zijne arbeidskrachten te zeer noodig 
voor het bedrijf, om een weelderig aangelegd plant
soen naar eisch te kunnen onderhouden, tenzij hij 
zich de kosten van een extra daarvoor g e s c h i l per
soon wil getroosten. 

Reeds jaren geleden is door de Friesche Maat
schappij van Landbouw gerapporteerd, dat het één
s ta l l ig stelsel belangrijke voordeden boven hei 
huidige biedt, en toch heeft dit zoo goed als geen 
ingang gevonden. 1 ot dusver is er te veel aan weelde 
geofferd ; de hooge kosten noodzaken dan wel eens, 
om op verbeteringen en sterkte van schuur en stal te 
bekrimpen. 

Een belangrijk te verbeteren inrichting van boeren
huizen te kunnen bekomen voor vermoedelijk minder 
kosten, is zeker wel iets om in overweging te mogen 
nemen." 

E n zoo komt de heer Schaaf sma tot de bespreking 
der wenschelijkheid van het uitschrijven ecner prijs
vraag. Dat is voor hem de meest practische wijze. 

Daarvoor zou men dan ongeveer kunnen vragen: 
„ccn plan — teekening — van een stelphuizinge 
voor een greidplaats van honderd pondematen, met 
éénsta l l ig stelsel, waarvan een met zolder- en een met 
gangvoedering. Het geheel in te deden met alle mid 
delen die aan de tegenwoordige eischen en behoef
ten van het veehoudersbedrijf kunnen vo ldoen; te 
bouwen van beste materialen, sterk, maar zonder 
eenige luxe, met bij te voegen lierekening van de 
vermoedelijke kosten." De kosten, voor eventueel 
heiwerk kunnen achterwege blijven ; dit is voor ieder 
geval afzonderlijk te doen. 

Met een dergelijk, aan de behoeften van het be
dr i j f voldoend en goedgekeurd plan. voor ieder 
verkrijgbaar gesteld, zal het niet moeilijk zijn, om 
mogelijke verlieteringen bij boerenhuizen voor ge
mengd bedrijf, of voor kleinere of grootere gebouwen 
te vinden. 

Voor eigenaren-bewoners, of wie ook, die daaraan 
versieringen wi l len toevoegen, zijn geen aanwijzingen 
noodig ; ontwerper en aanbesteder kennen dien weg." 

i o y 

TEMPLE-CHURCH TE LONDEN. 
De ronde kerk van de Temple te Londen geldt als 

het best bewaarde exemplaar van de vier nog be
staande kerken op cirkelvormigen plattegrond ' n 
Engeland ; de drie anderen zijn in Cambridge, 
Northampton en Maplestead in Essex. Behalve deze 
vier bestaat er. mecnen wij, ook nog een cirkelvor
mige kerk uit den Normandischen t i jd te Stafford en 
een te Bristol , welke laatste een vierkante toren heeft 
die naar men zegt wel zes voet uit het lood staat. 

De Temple-Church te Londen werd gebouwd door 
de Tempeliers in 1185 na hun terugkeer van den 
tweeden kruistocht ; naar het heet, volgens het plan 
van de kerk het heilige graf te Jerusalem). Bi j den 
grooten brand van Londen bleef zij gespaard, maar 
zij is niet bewaard gebleven voor onoordeelkundige 
restauratie. Later, namelijk in 1240, heeft men er een 
lang koor aangebouwd, waarin nu de dienst gehouden 

wecst en dit maakt, zooals gewoonlijk, de zaak niet 
gemakkeijker voor den restoralor van heden. De 
Engelsche restorators z i jn echter niet erg angstvallig, 
om in twijfelachtige gevallen de knoop maar door te 
hakken ; zij geven daarin hun collega's van 't vaste 
land niets toe. 

E r is dus wel eenige reden tot bezorgdheid. 

VEREENIGINGEN! 

wordt. 
Het oude, ronde gedeelte heeft een diameter van 

17.5 M . en werd gewijd door Heraclius, patriarch 
van Jerusalem. Men betreedt het door een grooten 
Normandische boogdeur onder een later voorgebouwd 
Gothisch portaal. 

Een hoogst eigenaardig effect maakt, bij het bin
nentreden, de ronde ruimte, vanwaar men een fraai 
gezicht in het lange koor heeft en het complex geeft 
een interessant voorlied d van den overgang der Nor
mandische bouwvormen tot die van het zoogenaamd 
Vroeg-Engelsch. 

Verscheidene zerken met uitbeelding van 111 malie-
kolders gekleede |>ersonen trekken hier de aandacht. 
Evenwel liggen hier geen teni|)dridders begraven, 
doch slechts „Associates" van den „Temple" , perso
nen, slechts gedeeltelijk in het genot van de voor
rechten der eenmaal machtige orde. 

Vroeger was de ruimte overladen niet smakelooze 
monumenten voor allerlei beroemde en niet beroem
de mannen. Men heelt die verwijderd en opgeborgen 
in het triforium, dat men door een in de muur uitge
spaarde tra]) liereiken kan. 

Een vermakelijke geschiedenis is verbonden aan 
het orgel, dat in hel koor , Noordwaarts van het altaar 
geplaatst is en dat dagteekent uit den tijd van K a -
rel II. Men wilde namelijk het beste orgel van Londen 
hebben en schreef een wedstrijd uit tussehen de twee 
beroemdste orgelmakers van dien tijd, Bernhard 
Schmidt, een Duitscher, (gewoonlijk Father Smith 
genoemd) en Renatus Harr is . Beiden stelden een orgel 
in de kerk op. Twee van de beste Engelsche organis 
ten zouden het orgel van Smith bespelen en een Ita
liaan, Battista Draghi , organist van koningin Catha-
rina, zou toonen, wat met het insrument van Harr is 
kon worden gedaan. 

De belangstelling was verbazend groot, nimmer 
had de kerk zulke menschenmassa's te bergen, als er 
toen kwamen luisteren en de wedstrijd duurde een 
geheel jaar, gedurende welken t i jd herhaaldelijk ge
constateerd werd, dat een der mededingers de blaas
balgen van het orgel van den andere verraderlijk had 
stukgesneden. 

Ten laatste bleef de overwinning aan Smith, het 
afgekeurde orgel van Harr i s werd gedeeltelijk ge
plaatst i n dc St. Andrew's kerk te Londen en een 
ander gedeelte verhuisde naar Dubl in . 

Men zal nu opnieuw aan hel restaurecren gaan aan 
de Temple church. De kerk te Cambridge is door een 
onhandige restauratie ten deele bedorven en ten ge
volge hiervan maken velen zich bezorgd over de hier 
voorgenomen restauratie. 

Ook ccn vorig geslacht is hier aan het knoeien ge-

B O l W k l N S T E N V R I E N D S C H A P 
T E R O T T E R D A M . 

Dinsdagavond 20 dezer hield 2Q dezer hield in de vereeniging 
Bouwkunst en Vriendschap dr. C. W. Vo l lg r a f f , 
privaat-docent te Utrecht, eene voordracht over zijné 
opgravingen te Argos. 

Verplaatsen we ons, zoo zeide spreker, naar de 
bekende vlakte van Argol i s , waar de overblijfselen 
v;in de paleizen en burchten, van Mycene en'Tyrrhius, 
door Schliemann en Dürpfe ld en anderen blootgelegd' 
zijn geworden, dan treffen we in de onmiddel l i jke 
nabijheid van hel tegenwoordige Argos twee hoog
ten, een grootere rotsachtige de. Larissa. en een kle i 
nere heuvelachtige de Aspis aan, die met de rivier 
de Charadpos de vlakte begrenzen, waarin van-
ecuwen her, Argos lag, en die een natuurlijk beletsel 
voor de verplaatsing der stad waren. Daar echter 
Argos waarschijnlijk immer bewoond is geweest en 
gedurig op het puin van het andere, het nieuwere is 
verrezen, ligt, behalve een gedeelte van het in den 
rotswand van de Larissa uitgehouwen theater, niets 
aan de oppervlakte. Het is ook aan te nemen, dat de 
beide hoogten de aangewezen plaatsen waren voor de 
burchten en de paleizen der allereerste nederzetting, 
en wanneer daarbij in aanmerking genomen wordt, 
dat de oorspronkelijke vorstelijke woonsteden, we
gens de gemakkelijker verbinding met de omgeving, 
meest op de lagere heuvels, en de latere acropolis op 
de hoogere rotsen werden aangelegd, dan lag de ge
volgtrekking voor de hand dat de Aspis met groote 
waarschijnlijkheid overblijfselen der eerste nederzet
t ing zou bevatten, en werkelijk werden dan cok reeds 
den tweeden dag der opgravingen, eenige gedeelten 
van een ringmuur uit het vóórhistorische tijdperk ge
vonden. Deze ringmuur omgaf slechts eene kleine 
oppervlakte en had waarschijnlijk geen grootere 
lengte dan 150 M . In liet midden der ingesloten 
ruimte verheft zich een klein kerkje aan den profeet 
E l i a s gewijd waarnaar de Aspis ook wel Eliasheu-
vcl wordt genoemd. Binnen dezen ringmuur werden 
nog overblijfselen van de fundamenten van woon
huizen gevonden, evenals de muur zelf uit onbe
houwen steenblokken opeengestapeld samengesteld. 
De geheele vlakte was bedekt mei een laag aarde mee 
asch vermengd, waarin een groot aantal potten van 
aardewerk en scherven daarvan werden gevonden 
van verschillende! grootte, vorm en versiering, die 
iot 7 verschillende typen terug te brengen waren, 
doch afwijkend van de vazen en potten uit de latere 
zoogenaamde Myceensche periode. Vorm en versie
ring duiden aan dat ze naar metalen voorbeelden ge
volgd zijn, zo,, nauwkeurig zelfs dat in hel aarde
werk de klinknagelkoppen zijn nagebootst waarmede 
bij metalen vaatwerk de ooren daaraan bevestigd 
zijn. bi een dezer vazen, gevonden onder den vloer 
van een der woonhuizen, werd een kindergeraamte 
aangetroffen. 

Een t w v d e ringmuur, evenals de eerste van ovalen 
grondvorm doch van veel grooteren omvang, onge
veer 4 0 0 M. , wijst op eene latere uitbreiding der 
nederzetting. Deze muur gedeeltelijk van ruwe steen-
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blokken, was afgedekt met gebakken pannen, met 
een opschrift waaruit de overheids-bemoeiing bij het 
bouwen van den muur blijkt. Ook binnen dezen 
muur werden talrijke overblijfselen van huizenfun
damenten gevonden, bij enkele waarvan zelfs de in-
dceling der vertrekken herkenbaar was. Ook hier ver
schillende aardlagen zonder en met overblijfselen 
van vaatwerk, wijzende op perioden van bewoond-
heid en onbewoondheid. De bovenste laag bevat de 
bekende Mycecnsche type van vaatwerk doch de 
onderste onmiddell i jk op den rotsgrond liggende 
lagen vertoonen weder de praehistorische scherven 
die binnen den kleinen ringmuur gevonden werden. 

Uit deze vondsten blijkt dus duidelijk, dat vóór 
de Grieken te Argos een volk moet gewoond hebben, 
met eene van de Mycecnsche geheel afwijkende 
kunstuiting en beschaving, welke dus niet later dan 
2000 jaar voor onze jaartelling gesteld kan worden. 

U i t de Mycecnsche periode zijn eenige rotsgraven 
blootgelegd en onderzocht, waarvan echter de 
meesten reeds geplunderd bleken te zijn. In enkele 
werden echter de duidelijke sporen van lijkverbran
d ing gevonden, doch tevens ook de nissen geschikt 
voor het bijzetten der lijken. Ook hieruit kan beslo
ten worden tot een overgangstijdperk, waarvan eene 
vermenging van Grieken met een ander ras plaacs 
had. Immers, men gelooft niet, dat de echte Grieken 
hun lijken verbrandden. In een graf dat ongeschon
den bewaard gebleven was, werden de gewone gou
den sieraden, dolken, zwaarden, pijlspitsen, ivoren 
gesneden plaatjes met sterk- aan Egyptischen in
vloed herinnerende vormen en gesneden steenen ge
vonden. 

Zi jn bij deze onderzoekingen dus reeds belang
rijke vondsten gedaan die eenig licht over het 
praehistorische tijdvak ontsteken, ook de pogingen 
tot het vinden van grootere bouwwerken zijn niet ge
heel vruchteloos gebleven. De aanwijzingen volgende 
van Pausanias en zijne beschrijving van Argos en 
zijne gebouwen, heeft men proefontgravingen ge
daan waarbij de grondslagen van eenige gebouwen, 
waaronder die van een Byzantijnsche kerk en een 
in de rots uitgehouwen ronden tempel zijn gevonden. 
In twee groote regenbakken zijn verschillende be
langrijke beeldhouwwerken, o. m. een Askleipios en 
eene Ilekate, benevens eenige opschriften gevonden, 
welke laatste op de inwi jd ing van den tempel van 
den Pythischen A p o l l o en het daarbij gevestigde 
orakel betrekking hadden. Ook de ontgravingen na
bij het eigenlijke marktplein van Argos aan den voet 
van de Larissa zi jn niet zonder gevolg gebleven. 
Daar werd een zuilengang gevonden van 106 metez 
lengte en 24 M . breedte, aan welks beide uiteinden 
tempels gestaan hebben, en die uit de gevonden op
schriften bli jkt een markthal te zijn geweest voor den 
verkoop van levensmiddelen, en uit den Romein-
schen t i jd te dagteekenen. De ondereinden der zuilen 
staan alle nog overeind, en de vrees dat in den loop 
der eeuwen de steenen van alle oude bouwwerken 
weer voor de opvolgend nieuwere gebruikt zouden zijn 
< eworden, schijnt niet bewaarheid te zullen wor-
denè Een laag rivierzand en kiezel van onge
veer een halven meter dikte schijnt daarentegen te 
wijzen op eene tijdelijke overstrooming der vlakte, 
welke eerder bewarend dan vernietigend op de oud
ste grondslagen zal gewerkt hebben. 

Z i jn rede besluitende, stelde spreker de vraag: 
wat kan de wetenschap winnen bij de ontgravingen ie 
Argos, en dan komt hij tot het besluit dat d a a r , met 
meer kans dan ergens elders, het beeld gevonden zal 
kunnen worden over de Argivische kunstrichting en 

beschaving, en over haar samenhang mee de Myceen-
sche, en eindelijk, dat de overgang van deze laatste 
in de Dorische beschaving zal kunnen worden vast
gesteld, al welke punten tot nu toe met een dichten 
sluier bedekt zijn. 

Een reeks mooie lichtbeelden helderde het ge
sprokene op. 

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 

B O U W K U N S T T E G R O N I N G E N . 

In de dezer dagen gehouden vergadering der Ver
eeniging deelde de voorzitter, na voorlezing en 
goedkeuring der notulen mede, dat geen der heeren 
de benoeming tot l i d eener commissie voor een onder
zoek der plans van de uitbreiding der stad aange
nomen heeft. Het voorstel van het bestuur om geen 
nieuwe commissie te benoemen, maar voor rekening 
der Vereeniging de plans aan te schaffen, wordt ge
accepteerd. 

De voorzitter stelt zich voor, dat een onderlinge 
bespreking dier plans tot een levendige en vrucht
bare discussie aanleiding kan geven. Verder wordt 
meegedeeld, dat van de heeren, die in de vorige 
bijeenkomst tot leden der verschillende commission 
zijn verkozen en toen niet aanwezig waren, een 
schrijven is ontvangen, dat zij hunne benoeming 
hebben aangenomen. 

Bij het 2e punt der agenda, de verkiezing van een 
bestuurslid, wegens het vertrek van den heer A . 
lansen naar Arnhem, spreekt de voorzitter zijn leed

wezen uit over het verlies van zoo'n eminent l i d van 
't bestuur, die steeds met hart en ziel de Vereeniging 
was toegedaan. Mocht een belangstellend l id , die bij 
gelegenheid Arnhem bezoekt, een gids wenschen, hij 
zal den heer Jansen daartoe gaarne bereid vinden. 
Deze mededeeling en een „Moge het hem daar goed 
gaan!" werden krachtig toegejuicht. 

A l s ie bibliothecaris wordt gekozen de heer M . A . 
Jelier, die zich niet terstond wenscht te verklaren. 
Daar op de onderlinge prijsvraag, door de vereeni
ging uitgeschreven, geen voldoend aantal ontwerpen 
zijn ingekomen, wordt op voorstel van het bestuur 
de termijn van inzending verlengd. De voorzitter 
veronderstelt, dat er in den a s. zomer misschien wel 
zóóveel t i jd overblijft om eenige schetsjes te maken. 
Daarom wekt hij alle leden op aan de prijsvraag deel 
te nemen. Een groot aantal ontwerpen zal ongetwij
feld de eerste bijeenkomst na den zomer veraange
namen. 

Met den traditioneelen „gezellige avond" wordt 
de vergadering zeer genoegelijk gesloten. 

GEMENGDE BERICHTEN. 

B U I T E N L A N D . 

— De Petersburgsche correspondent ven „De Telegraaf' schrijft 
0. a.: Op den ouden houten kerktoren van het antiek Toeroechansk 
bevinden zich twee zeer oude klokken; de eene weegt 18 poed, 
de andere 60. Op de klokken kan men de volgende inschriften 
ontcijferen: Anno 1661 baee compana Kei publ. est cottata, 
in bonore Dei et.. . en op de andere: Anno C . . . Lvi heeft 
mg Jaeob Noteman . . . . gegoten. Deze klokken heeft men be
sloten i'if om te smelten öf voor afbraak te verkoopen, indien er 
niemand gevonden wordt die ze voor de nakomelingschap be
waren wil Voor de kleinste klok vraagt de Toeroecbansksche 
kerk 100 roebel. We bebben bier klaarhlgkolgk met oen Hollandscbe 
klok te doen en het is interessant te weten, boe die in bet hartje 
van Siberië is beland. Toeroechansk ia een stadje van pl. ra. AÓO 
inwoners, aan de Iéniseï, 740 K.M. ten Noorden van Iéniseïsk. 
En dat merkwaardige oude stuk wil men smelten! Zon er niemand 
in Holland zjjn, die het voor dat prozaïsche lot behoeden wil? 

— Uit Rome wordt aan het „Berliner Tageblatt" bericht, dat 
de ingenieur Cannizzaro, die belast is met bet uitgraven van de 
Ara Pacis" te Rome, bij de Regeering 150,000 lire heeft aange

vraagd, om al de overblijfselen van bet onder 't ,,Palazzo Fiano" 
beg aven „Altaar des Vredes" geheel te voorschijn te brengen. 
Dat kunstwerk zal, naar men verzekert, nis het geheel in elkan
der is gezet, bet Pergamon-altaar te Berlijn verre overtreffen 

B I N N E N L A N D . 

AMSTERDAM. De vereeniging voor den Effectenhandel heeft aan 
het Rijks-Museum ten geschenke aangeboden do hierna genoemde 
bouwdeelen, afkomstig uit het buis No. 145 in de Warmoesstraat 
alhier: vgt eikenhouten balksleuttIs, rijk versierd met beeld
houwwerk, waarop zyn voorgesteld, als hangende aan ma*carons, 
o a. de wapens van Amsterdam van het Duitsche Rijk, van 
Frankrjjk en van Spanje. Dozo zijn 0, 5H.hoog: zeven dergelijke 
i>alksleutelx. waarop de deugden) zijn voorgesteld door vrouwen-
figuren, staande ieder onder een bald kijn. Uit de attributen valt 
ai' te leiden, dat /ijn voorgestold : de liefde, de standvastigheid, het 
geloof', do waarheid en de gerechtigheid Deze zijn 0,50 M. hoog; 
acht dergelijke halk-leutels met de bybehoorende sleutelstukken, 
waarop zijn voorgesteld : de Keizer van het Duitsche Itijk. geze
ten op zijn troon onder een baldakijn, en de zeven keurvorsten 
in figuren, staande ieder onder een baldakijn Op de koppen der 
sleutelstukken zgn de wapens der keurvorsten geheoldbouwd. 

Eindelek eon gedeelte van eon eikenhouten zoldorbetimniering 
Het beeldwerk is bijzonder mooi en dagteekent uit het midden 

der 16e eeuw. Aan genoemde vereeniging is de dank der Rogee-
ring betuigd. 

UTRECHT. Tn de dezer dagen gebonden zitting der Provinciale 
Stateu van l'treeht kwam aan de orde de benoeming van een 
hoofdingenieur van den provincialen waterstaat, en werd Jhr. A. 
8. Ram daartoe benoemd. Over dien* traktement o r , - , o n zich een 
langdurige discussie. Het door Gedep Staten voorgestelde trak
tement van / 4000 vond de beer Van Bolhui* te boog. Volgens 
hem begon men altijd met bet minimam en daarom stelde hij 
per amendement voor het truktement van den hoofdingenieur te 
bepalen op / 3000. Ook de heer Wentink voud - 4000 te hoog, 
doch /30U0 to weinig. Hij diende daarom een amendement in 
om het salaris te bepalen op /3500 mot / 150 por jaar opklim
mende. De heeren Huydecoper en De Waat Malefgt verdedigden 
de voordracht vau Godep. Staton: ten slotte echter wer.i het 
amendement van den heer Van Bolhuis in stemming gebrucht 
eu met 23 tegen lt; stemmen aangenomen. Het traktement vau 
den nieuwen hoofdingenieur bodraagt dus «3000 Vorder werden 
goedgekeurd de verhoogingen der jaarwedden van drie opziebterj 
van den waterstaat, waarvan er een 47, de ander 'M jaren in 
dienst is. 

ARNHEM. Aan het dezer dagen in de algemeene ledenvergadering 
der Voreeniging tot restauratie der Urooto- of St. Eusebiuskera 
alhier, uitgebrachte jaarverslag is het volgende ontleend. In hot 
afgeloopen jaar is het bouwen van een wachtkamer voor doope-
lingen, tevens diaconiekamer en kleedkamer voor de predikanten, 
tot een goed einde gebracht Het raam beven deze wachtkamer 
is ter halve hoogte dichtgemetseld en in dat raam i* gebrand
schilderd glas iu lood uangebracht, afkomstig uit hat atelier vun 
••an Schouten, to Delft. De kleuren van het glas zjn helder, uuiar 
toch sober, de ornamentatie rustig en bot geheel geeft in het 
koor der kerk eon aangenaam elt'ect. zoodat men z.ich een denk
beeld kan maken hoe het inwendige dei kerk verfraaid z.ou wor
den, wanneer alle ramen iu het koor op dezelfde wijze behandeld 
konden worden. De geldmiddelen daartoo ontbroken echter ten 
oenenmale. Bij den zuidoostelijken steunbeer van het zuidelijk 
transept is een stevige steiger aangebracht, ten einde nauwkeurige 
opmetingen en teekeningen van dit rijk behandelde gedeelte der 
kerk te kunnen vervaardigen. Hot hebakken van de daarvoor be
stemde natuursteen is voortdurend onderhanden goweoBt. Van het 
verdor gebruik van Uildebauser (Benthsimeri zandsteen is afge
zien, omdat de bewerking er van nadoelig is voor de gezondheid 
der steenhouwers. Daarvoor is l'dell'angor steen iu do plaats go-
nomen, terwijl voor dit gedeelto der restauratiewerken een grooto 
hoeveelheid Tufsteen aangeschaft word Vervolgens gaat het ver
slag de pogingen na om middelen te vinden ten einde geduroude 
het tweede tienjarig tijdvak de kosten van hat werk to dekken. 
Do Staat draagt in dio kosten, geraamd op 1110,000. / 45.000 bij, 
de gemeente Arnhem fl5.000. Om de overige / 30,000, of pl. m. 
/ 8C0U per jaar te vinden, is wedorom aangeklopt bjj particulieren, 
met geon voldoenden uitslag, weshalve het verslag andermaal 
een beroep op de burgerjj doet, (N. R. Urt.) 

Jise (N.-H.) Burg. eu Weth. alhier bobben de horstelling van 
het oude en fraaie Raadhuis opgedragen aan den heer Dirk 
Stam Mz , aannemer te Wormerveer, onder leiding van den heer 
J. F. L Frowein, architect te 's Gravenhage. Aau het daarvoor 
benoodigd bedrag ontbreekt nog Bleohts f 501). 

OUD-BEIERLAND. De Gemeenteraad alhier heeft besloten, voor 
eene op te richten Ambachtsschool aan c e Vereeniging, Hoeksche-
waards Belang" 1100 M- bouwgrond kosteloos aan te bieden, 
benevens een renteloos voorschot van /"6000. 

WAUENINCEX. De heeren Mr. J . P. Sprenger van Kijk, directeur-
generaal der Staatsspoorweg-Maatschappij, en W Verweij, hoofd 
!ng"uieur chef van den dienst vun Weg eu Werken, hebben een 
bezoek gebracht aan deze gemeente, in verband met het streven 

tot verkrijging van een nieuw station aldaar. Door het Dagelijksch 
Bestuur dor gemeente en den voorzitter en secretaris der Kamer 
v. n Koophandel rondgeleid, werden verschillende terreinen, welke 
voor den bouw van een eventueel op te richten nieuw station in 
aanmerking zouden kunnen komen, bezichtigd. 

GULPEN. De Raad dezer gemeente heeft concessie verleend voor 
den aanleg van eene |waterleidiug 

VEEXENDAAI. in de jongste Raadsvergadering kwam aan de 
orde de aanbesteding vau deh bouw der marejhaussóe-ka/.eme. 
Reeds tweemaal heeft hiervoor een openl are inschrijving plaat» 
gehad, on nog meenden Burg en Weth niot tot do guntuog te 
moeten overgaan. Na een geheime zitting van een half uur werd 
het voorstel van Burg. en Weth. om hen thans te machtigen tot 
een onderhandscbo aanbesteding over te gaan, aangenomeu. 

SAPPENEER. N U de stichting der steenkolengasfabriek verzekerd 
is, is de belangstelling daarin niet verminderd. Men meent, dat 
het geb uw wel spoedig znl worden aanbesteed, daar do levering 
van het tegenwoordige licht met Juli of Augustus eiud'gt. Het 
gaslicht zal dan dus reeds disponibel moeten zijn. Algemeen hoort 
men, dat do fabriek waarschijnlijk zal verrijzen op oen torrein 
van de gemeente van da Xoorderstraat in de nabijheid der 
Borgercompagniebrug 

AMIXAND. Ken voor de inwoners van het eiland on,voor de be
zoekers van de badplaat* Ameland uiterst belangrijk bericht 
kwam voor in „Staatcourant" van 11 Maart j.1., waaruit bleek, 
dat op Vrijdag 8 April a. *. zal worden aanheBteed het herstellen 
van het zuid oosteli]k gedeelte van den Frieschen wal mot het 
daarover gelegen looppad, voor daaraan toegebrachte schade door 
storm eu daarmede in verband staande v. erken, landelijk zal dan 
verbetering worden aangebracot in den reeds jarenlang onhoud-
baren toestand, waarin het zoogenuamde looppad verkeert. Deze 
verbetering kan eerst nu ter hand worden genomen, daar korten 
tijd geleden do concessie, verleend aan do .Maatschappij tot land
aanwinning op de Friesche Wadden, is ingetrokken en overeen
komstig de voorwaarden daardoor hare eigendommen aan den 
Siaat zijn vervallen. 

P E R S O N A L I A . 

— liij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken 
in Nederl.-Indië is: 

benoemd tot opzichter 2e kl, de opzichters 3e kl, J. I>. 
Willemsz Oeeroms en S van Slooteo; tot ingenieur 2e kl. de 
ambtenaar op nou-activiteit E. J. Bergmans, gesteld ter beschik
king van don directeur lautst die betrekking bekleed hebbeade ; 
tot opzichter 2e kl., de ambtenaar op non-activiteit W. J. Ch. 
do Mooij, laatst die hetrekk ng bekleod he. bende; 

toegevoegd aan den chef der irrigatie-afdeeling Brantas, de 
adspirantingenieiir W. A. vau der Meulen; aan den chef der öe 
watorstaats-afdeeling, do benoemde opzichter 2e kl. W. J. Ch. 
da .Mooij; aan den chef der 2e waterstaats-afdeeling, de ingenieur 
3e kl. J . G Numiins; aan den chef der irrigatie-afdeeling Serujoe. 
de benoemde adspirant-ingeuieur A. W. G Stigter; aan den chef 
der le waterstauts-aldeeliug, de dienstdoende adspiraut-ingenieur 
D. L. ten Bosch; aan den cjef der 3e waterstaats-afdeeling, de 
architect Mas Abookussan Atmodirono; 

overgeplaatst naar de residentie 1'asoeroean, de opzichter 
le kl. A. Keiler; naar bet gouvernement (Jelobea en Ouderhoorig-
hoden, do opzichter 3e kl A. B. Barkey; bij het kadaster, naar 
de opmctitigi.sectie te Malatig. residentie l'asoerooon, de adjunct-
landmeter 2e kl J. H. J. Garot eu de adjunct-landmeter Ie kl. 
W. A. von Kreijburg, naar het kadastraal-bureau to Magalang, 
residentie Kedoe. de adjuuc.-landmeter le kl. W. I'. H. Broors; 

gesteld ter beschikking van den chef der 4o waterstaats-
afdeeling, de ingenieur 2e kl. dhr. A. II E. van der Does de Bye; 

verleend, zoo daartegon bij de Siameesche Bogeering geen 
bezwaar bestaat, wegens laugdurigon dienst, één jaar vorlof aau 
den gewezen ingonieur 2e kl. J. Homan van der Hide, thans 
tor beschikking van de Siameesche Regeering. 

— Bij kon. besluit ziju, iu verband met eene wijziging van do 
indeelitig der rangen van het technisch personeel hg het Technisch 
Bureau vun tiet Depart, van Koloniën, met ingang vau heden 1 
April, benoemd: a. tot ingenieur le kl. J. E. Verbrugh eu J. C. 
Schuier, thans in gelijke betrekking werkzaam; b. tot ingenieur 
2e kl. met den titulairen rang van ingenieur le k'. H Bal jon eu 
J. E. Sluiter, thans ingenieur le kl.; c tot ingenieur 2e kl. J . 
E. luckel, thans in gelijknamige betrekking werkzaam; d. tot 
ingenieur 3e kl. de adjunct-iogenieur H. W. Verhoop; e. tot 
technisch ambtenaar le kl., de techuische ambtenaar 2e kl., A. 
0 Vermeulen en N, de la Bande (Jremor. 

— Bjj kon. besluit is met ingang vun 1 Juli e. k. eervol ont
slag verloend: lo. op zijn verzoek, aan den eersten teekenaar bij 
'g Kijks werf te Amsterdam W. G. L. Gerner, en aan den teeke
naar le kl. bij die werf J. Boos; 2o. bevorderd tot eerste teeke
naar bij gemelde werf, de teekenaar le kl. H. J . Kramme. 

De benoeming van don heer Balte, opzichter der gasfabriek 
to Ziitfen, tot directeur der gasfabriek te Zierikzee is geschied 
met 0 stemmen, tegen 4 op den heer J. Bruiuwold Riedel, op
zichter der gasfabriek te Amsterdam. 
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— Tut gemeente-opzichter te Hurdinxveld in benoemd ue heer 
W. J. do Geus, met 5 stemmen, tegcu S op den beer C. van 
Hoitwelingcn. 

— Tot onderwijzer in het vakteekenen aan de Ambachtsschool 
te Yeei'dam is benoemd de heer E. Cruize, werktuigkundige aau 
de machinefabriek der heeren Louis Smulders, te L'trecht. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Teekenaar, voor figuur en ornament. Voor vast, aan eene 

photocbemigrttli-c.be ktiticti..richting. Brieven, ouder lett. / W 
508. aan het „>'. v. d. D " (1) 

— Archi tect -Hoofdopzichter , bjj de gemeentewerken 
te Zwijndrecbt. Jaarwedde minstens ƒ500. Aanmelding uiterlijk 
5 April bü Burg. eu Weth. (11 

— Volonta ir , op het bureau van H. J. van der Veen, bouw
kundig ingenieur te Amsterdam, Amstel 50. (1) 

— Opzichter , bij de gemeentewerken te Veulo, met 1 Mei. 
Voor vijf maanden. Salaris /TOO per maand. Brieveu, vóór 10 
April, aan den burgemeester. (1) 

— Onderhaas, voor de uitvoering van een Hink bouwwerk, 
te Utrecht. Brieven, onder No. 22021, aan het Bureau van het 
Algem. NederL Advertentieblad, te 'sGravenhage. (1) 

— Bouwkundig Opzichter, voor minstens zes maanden, 
(Zie advert, in No. 18.) (2) 

— Bouwkundig Opzichter bij de Gemeentewerken te 
Middelburg. (Zie advert in No. 13) (2) 

— E 1 ec t r o - T c c hu i s c h Ingenieur, voo' een Ins'allatle-
bureau. Aanvankelijk klein salaris. Brieven, onder lett M P B. 
Algem. Advert.-Bureau Nijgb & Van Ditmar, Rotterdam. (2) 

— Opzichter, tegen 1 Mei, goed op de hoogte met kerk
bouw. Brieven, onder No. 22580, aan het Bureau van het Algem. 
Nederl Advertentieblad, Den Haag. (2) 

— Constructeur-Teekenaar voor Jav.t. Brieven, onder 
motto „Java", aan Njjgh & Van Ditmar, Rotterdam. (2) 

— Tee ken aar, voor perspectief-teekeningen (Zie advert, in 
No. 12) (3) 

— (iemeente-Bouwmeester te Gouda. Salaris / 2100 met 
vrije woning. Stukken op zegel, vóór i0 April e. k., aan het 
gemeentebestuur. (3) 

DIENSTAANBIEDINGEN." 
i N b O K M A T I E - B U R E A U VA.M D E N Bo • D V A N T E C H N ' C I 

T O L S T E E O S I N Q E L 46, U T R E C H T . 

15 Bouwk. Opz.-teek., 21—42 j . , ,6o—f 100 'smaands. 
„ üpz -Uitv., 24—42 j . , / 7 5 — ƒ 1 0 0 'smaands. 
„ Teekenaar, 21—29 j . , / 60—/ 90 'smaands. 

Waterb. Opz.-Teek., 20— 41 j . , / 60—/ 100 's maands. 
W erktuigk. Teekenaars, 22—24 j . , / 70 '» maands. 

1 „ Ingeniejr (Constructeur). 
1 Machineteekenaar. 

MAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
Maatschappij tot Exploitatie van 

D E O P M E R K E R . 
Algemeene Vergadering 

van Aandeelhouders, volgens Artikel 
der Statuten, 

op WOENSDAG 13 APRIL a. s , 
des middags ten 12 ure. in het XU1D-
HOLLANDSCH KOFFIEHUIS te 

<«rsi v<-iili»K<'. 
P U N T E N VAN B E H A N D E L I N G : 

lo. Voorstellen van het Bestuur, be
treflende Liquidatie der Vennoot
schap. 

Eventueel: 

2o. Verkiezing van een Commissaris 
•wegens periodieke aftrediog. 

3o. Verkiezing vau een Commissaris 
ingevolge bedanken van deo Heer 
P . 11. P L A S M A N . 

H E T BESTUUR. 

J. M. DE VRIES, 
90 (ielderscliekade, Amsterdam. 

KOPER- EN IJZERWAREN, 
Fijne Bouwartifcelen ia eikei Stijl. 

TKLKI'OOX OOO. 

H E R B E S T E D I N G . 
Burgemeester en Weihouders 

Veulo 
zullen op 15 April a. tun 11 Vs 
uur op liet Gemeentebuis, publiek 

aanbesteden: 
Het m a l t v a n een Aanlvg-

karie Ier lengt*' vau 215 M. 
aan <!<> rivier <lc >laa* tv 
Venlo. 

Bestek en teekemng ziju tegen beta
ling van / 1.— op üe Gemeen le-Secre-
tut te verkiljgouar eu hggeu Ier inzage 
op liet bureau der Gemeentewerken 
eiken werkdag van 9 tot 1st eu van 
i tot 4 uur. alwaar tevens alle inlich
tingen gegeven worden. 

Aanwijzing zal worden gedaan op 
deu dag der bestediog 's voortihdda&s 
ten 10 ure. 

Burgemeester en Wethouders vnd., 
H. ii. J. VAN KUN, 

Burgemeester. 

P . J . LlENHERü, 
Secretaris. 

V E N L O , 1 April ïyOi. 

H O Ü T K N 

Parketvloeren, 
G Ë B K . Y A M 9IAE.SEN, 

S t o o m t i m m e r f a b r i e k . — D B N H A A G . 

AANBESTEDING. 
Op ÊPinntlag S A p r i l 

e. k. zal door II.II. KERK
VOOGDEN der Herv. Ge
meente te Beekbergen worden 

aanbesteed: 
Het verrichten van her

stellingswerken aan 
het KERKGEBOUW 
aldaar. 

Bestek en teekeningen lig
gen ter inzage in liet Cate
chisatielokaal van het Kerk
gebouw en zijn a / 1,50 per 
stel v e r k r i j g b a a r bij den 
Architect J. A. W I J N , te 
Apeldoorn. 

H . & J . S U Y V E R 
F A B R I K A N T E N V A N 

Stoomketels eu Werktuigen 
op de intern. Tentoonstelling te Amster

dam 1888 bekroond met 
r E RE DIPLOMA (hoogste onderscheiding) 

l l o l l a n i l s c h » Tuin eu Z e e p a a r d , 

Bickerstraat, 

AMSTERDAM. 

Ï H . V A N H E E M S T E D E O B E L T , 
Mem. San. Insl. London. JSanitary Engineer, A M S T E R D A M . 

Hoofdkantoor en Magazijnen DL KUITERKADE 150—151. Filiaal en Showroom 44 KOK1K, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van & Co., te B a r r h e a d . 
S P E C I A L I T E I T VOOK DE LEVERING VAN C O M P L E T E B A D - C L O S E T S en URINOIB- inr ioh t ingen . (Jeutrale 

Verwarming, Ventilatie, Warm en Kondwater verzorging. Trinmph Deurdramren, Kampioen Ventilators onder garantie. 

Ter drukkerij der Nssmloo/.c Vennootschap „Pet Vaderland". 

J A A R G A N G 

y c 

Z A T E R D A G 9 A p r i l 1904. 

SC 

N o . 1;. 

PMERKER! 
, v v — , ' — — > ' — ; ' — > L — > T r — ^ ; — ' ; — n — • 

IJBOUWKUNDIG^VEEKBLAD. 
Hedaoteur r » H. S C H E L T E M A . 

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E O P M E R K E R " , 

tot 18 April a. s. VAN DIEMENSTRAAT 205, 's Gravenhage, 

van 18 April a. s. ai: JXoyc lo i i i* i i<*k's t i*mit -1. rS"iJi»io<>-oii. 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland f 5 . — . 

te voldoen : 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

Y 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
1 October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België - 6.50 
V o o r de overige landen der Post-

Unie , met inbegrip van Nederl.-
indië en Zuid-Afr ika - 7.50. 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , bij vooruit
betaling . per postwissel of in postzegels 
met plaat . . ƒ 0.25. 

Idem, idem, /.onder plaat - 0.15 

Advertent iën van 1 tot en met 5 regels . - r .—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

V o o r eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van dtie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 
Opgaven van Advertent iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 

uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 
Bij latere inzending kunnen wij nL-t voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 

per expresse aan: 
de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij vau „Het Vaderland", Parkstraat's Gravenhage. 

O V E R B O U W K U N S T . 

Dc smaak van zestig geslachten is beheerschl ge
worden door dien der Grieken. A l l e volken, die uit 
het groote Rorneinsche rijk zijn voortgekomen heb
ben den invloed ondergaan van de Gneksche letter
kunde, maar ook van de Gneksche kunst. E n het 
was het Rorneinsche rijk, dat die beiden bewaarde 
voor de menschen, die komen zouden. De werken van 
Homerus, van .Aeschylus, van de Grieksche beeld
houwers en bouwmeesters zijn zoo tot planten gewor
den, die nog onze gaarde sieren. H a d het Rorneinsche 
rijk niet bestaan, de Grieksche r.unst zou ons even 
vreemd zijn als de Perzische en Indische. 

Voor de volken der oudheid was de Grieksche 
bouwkunst het uitsluitend voorbeeld. Veel van de 
bouwkunst der middeleeuwen is alleen uit de werken 
der Grieken te verklaren. E n sinds de vijftiende 
eeuw heerschten de Hellenen weer oppermachtig. 

liet heeft tot de negentiende eeuw geduurd, eer de 
bouwwerken van Griekenland, Klein-A/ië , Zuu l - l l a l i ë 
en Sicilië bekend werden), Stuart, Revolt, Penrose, 
Cocker i l l , Pennothorne, Te.xier, Ren a 11 hebl>en tus
sehen 1760 en 1850 de Hellccnschc kunst voor Euro
pa ontdekt. 

Z i j vonden niets dan bouwvallen. Geen enkel dak 
was meer op ccn tempel aanwezig, en zoo moest de 

vraag onopgelost blijven, of de tempels bovenlicht 
hadden of niet. Maar van de profilen cn van do 
ornamenten was nog veel bewaard. Di t maakte het 
mogelijk, althans van de tempelgevels zeer uitvoerige 
reconstructies ten papiere te brengen. Wat de eene 
tempel niet meer bezat, bleef aan den anderen be
waard. De hoogte der zuilen kon worden vastgesteld, 
de middel l i jn hoven en l>eneden kon worden geme
ten, de afstanden der zuilen waren bekend, de kapi
teelen en hoofdgestellen konden worden gcleekend 
naar dc fragmenten, die er van waren overgebleven. 
Deze reconstructie U'ckeningcn werden gegraveerd 
en uitgegeven. Z o o vond de meening ingang, dat de 
Grieksche tempels gehouwen waren van de zuiverste 
vormen, maar geheel zonder kleur, wier wit marmer 
tegen de blauwe lucht van hot Zuiden zich af toe
kende. 

Latere, meer nauwkeurige onderzoekingen hebben 
geleerd, dat kleur cn verguldsel in de Grieksche 
bouwkunst een groote rol gespeeld hebben ; maar 
zoo groot is de macht der traditie, dat de menschen 
van heden nog a l t i jd zich dc tempels als wit en 
/onder kleur voorste!Ion, 

De Romeinen hebben, ofschoon in hun t i jd de 
Grieksche tempels nog grootendecls ongeschonden 
aanwezig waren, evenmin het juiste begrip der H o l -
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leensche kunst gehad als wij . Ten tijde van Augus
tus leerden de Romeinen de Grieksche kunst kennen. 
Z i j was hun te verfijnd ; zij hielden meer van pracht 
en doelmatigheid. Daarom gebruikten zij haar bij 
wijze van versiering alleen. 

De groote gebouwen uit den ti jd der Romeinsche 
Keizers, die, althans als fragmenten, overbleven, 
zijn meest na Augustus' regecring ontstaan. Het 
Pantheon is door Hadrianus (117—138 na Cbr.) ge
bouwd ; het prachtige forum van Trajanus, een 
groep van bouwwerken onbeschrijfelijk van grootsch-
heid, werd toen ook voltooid. De best bewaarde Ro-
nieinsche triunifboog, die te Benevento in Z u i d -
Italie, de gebouwen te Pa lmyra en I lel iopolis zijn 
allen door de Antonynen gesticht. 

Het Pantheon, onder Hadrianus herbouwd, i~ 
merkwaardig om zijn zwaar koepelgewelf. D ie ge-
wel fconslructie heeft pas op de bouwkunst der Re
naissance invloed gehad. Maar de Romeinsche kruis
gewelven, die veroorloofden, zalen te maken van 
vijftien tot vier-en-twintig meters breed, wier zolde
ring geen zuilen behoefde, zijn door de niidden-
ceuwselie bouwmeesters nagevolgd. 

De wijze, waarop de Romeinen de Grieksche zui
len gebruikten, was geheel nieuw. De pracht der ge
bouwen op den Palatijnsehen heuvel, waarvan nu 
slechts schaarsche overblijfselen meer bestaan, be
rustte op de verbinding van zuilen en gewelven. 

Deze Romeinsche gebouwen zijn bet geweest, die 
den grondslag gevormd hebben van de gansche latere 
architectuur in Europa. Zonderen wij de zuivere 
utiliteitswerken uit, dan kunnen wij zeggen, dat er, 
sinds de vijfde eeuw geen enkele bouwvorm ont
staan is, die zich niet tot de Romeinsche terug laat 
brengen. 

Dc Romeinen maakten hun muren en gewelven 
van steenen, in mortel gelegd, en versierden die met 
de Grieksche zuilen en hoofdgestellen, die dus hun 
constructief karakter verloren. Zi j plaatsten de 
zuilen op voetstukken, maakten de schachten van 
kostbare steensoorten als porfier, graniet, pavonaz-
zetto- of cipollino-marmer. Deze harde materialen 
veroorloofden niet het maken van groeven in de 
schacht. De kapiteelen werden van brons gegoten, en 
om de schacht bevestigd, zoodat zij geen beteekenis 
meer hadden. De architraven bestonden uit streksche 
bogen met «uitlastingsbogen 111 cle friezen daarboven. 

Het verdient opmerking, dat de Romeinen zoo 
gaarne beeldhouwwerk toepasten. Hadden de Grie
ken, althans in den bloeitijd hunner kunst, zich uit
sluitend tot het afbeelden van goden en helden be
paald, de Romeinen stelden bun Keizers voor strij
dende niet vreemde volken. Di t beeldhouwwerk 's 
historisch van karakter, en toch geheel decoratief op
gevat. De bouwmeesters van Hadrianus ontleenden 
het aan het beroemde Mausoleum te Halicarnassus. 
Zoo heeft dit Laat-Grieksche kunstwerk, dat pas in 
de icje eeuw weer werd ontdekt, door bemiddeling der 
Romeinen reeds op de Renaissance zijn invloed doen 
gelden. 

Ofschoon de Romeinen rlc Grieksche zuilen niet 
zoo toepasten, als de oorspronkelijke ontwerpers 
deden, maakten zij er toch een veelvuldig gebruik 
van. Vooral toen uit Syrië het bouwen van kolonna-
des langs de straten te Rome was ingevoerd, werden 
de Grieksche orden overal aangewend. In de vierde 
eeuw kon men te Rome van het midden der stad naar 
haar voornaamste punten onder zulke galerijen gaan. 
In vele Italiaansche steden vindt men ze nog heden ; 
vooral Bologna is een goed voorlxxdd. 

Zulke kolonnades omgaven de Romeinsche tem

pels, de fora ; de prachtigste plan-oplossingen waren 
zoo te verkrijgen. Zoo vertoonde het Forum van 
Trajanus ccn rechthoekig plein van 80 bij 110 M . , 
aan drie zijden door galerijen omringd, die 15 M . 
breed waren. D e vierde zijde van dit plein werd in 
genomen door de Basi l ica U l p i a , 55 bij 120 M . groot, 
die een dak had, dat door twee rijen zuilen gedragen 
werd. Deze basiliek was open voor de wandelaars, 
gelijk nü nog de kathedralen in Italië. Bij deze basi
liek was een kleiner plein aanwezig, dat de zuil van 
Trajanus, d ie .nu nog overeind staat, omgaf. Achter 
dit plein vond men den tempel van Trajanus, a l 
weder door kolonnades omringd. Di t groote geheel 
was uitgevoerd, zonder gewelven te gebruiken. D e 
Romeinen hadden hier van de Grieksche zuilen een 
geheel nieuwe toepassing gemaakt. Streefden de 
Grieken naar het schoone alleen, de Romeinen ver
langden vóór alles grootschheid. 

Die grootschheid vinden wij terug in het Romein
sche rijk zelf, zooals het tusschen 50 v. Chr. en 350 
na Chr. bestond. Toen beerschte de Pax Romana, de 
Romeinsche vrede, die rust bracht in de landen om 
de Middellandsche Zee, waar tot dusverre al t i jd ge
oorloogd was. A a n dezen vrede had. Augustus een 
altaar gewijd 

Een geregeld lx-stuur was gevestigd over gansch 
Europa, het Noordoosten uitgezonderd, doch met 
inbegrip van ccn deel van Azië en Af r ika . In het 
Westen bracht het Romeinsche bestuur de bescha
ving. Voor de bewoners dier streken was dit een 
groote uooruilgang. Maar de volken van het Oosten, 
die voor de macht der Romeinen moesten zwichten, 
overtroffen hen wat beschaving betreft. De over
winnaars erkenden dit, en brachten de Oostersche 
kunst naar Rome. 

Toen het Romeinsche rijk ten onder was gegaan, 
nam de Christelijke bouwkunst de motieven der Ro
meinen over. Maar het Westen deed dit anders dan 
het Oosten. In Italië, Frankri jk, Spanje, Duitseh
land en Engeland ontstond de Romaansche, in het 
Oost-Romeinsche rijk de Byzantijnsche stijl. De Ro
maansche stijl is inderdaad, wat zijn naam aanduidt, 
quasi-Romeinsch De Byzantijnsche daarentegen is 
een mengsel van Romeinsche en Oostersche motieven. 

De Romaansche stijl werd verdrongen door den 
Gothischen, de Bvzantijnsche door den Moorschen. 
Dit heeft veroorzaakt, dat alleen enkele kerken zijn 
overgebleven, die ons kunnen dienen om den Ro-
inaanschen en den Byzantijnschen stijl te beoordee-
len. Doch terwijl van de bouwkunst der ouden slechts 
schaarsche bouwvallen ons eenig denkbeeld kunnen 
geven, zien wij deze kerken nog goed bewaard, mee 
daken en vloeren, met beglaasde vensters en met 
deuren ; de gebouwen zijn nog' in geregeld gebruik. 

V a n de Romaansche en Byzantijnsche paleizen 
daarentegen is niet veel over. Dat is zeker te betreu
ren ; doch in den kerkbouw hebben beide stijlen het 
beste gegeven, wat zij te geven hadden. 

In het Westen hebben de kerken den basihkalen 
vorm, die deels van de Romeinsche markthallen, deels 
van de peristyles der Romeinsche huizen zijn afge
leid. De basilieken te Rome, zooals die van Santa 
Maria Maggiore, zijn waarschijnlijk zelfs overblijf
selen van Romeinsche monumenten. Het eigenaardige 
van zulk een basiliek bestaat daarin, dat de midden-
beuk hooger is, dan de zijbeuken, en van afzonder
l i jke vensters voorzien werd. 

Di t is hel type, dat bij het bouwen van kerken in 
Westelijk Europa algemeen werd gevolgd. In Ita
lië vinden wij het terug bij de kerk van San Minia to 
al Monte te Florence, om een voorbeeld te noemen. 
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Maar hier zijn de zuilen niet door architraven, doch 
door bogen verbonden, en ten decle door pijlers ver
vangen. De zware, massieve Romeinsche constructie 
werd in de 10de eeuw, toen San Miniato gebouwd 
werd. niet weer gevolgd. A l l e s is hier zoo licht, als 
mogelijk was, gemaakt. E n terwijl vele Romeinsche 
gebouwen, ofschoon zij aan allerlei mishandeling 
hebben blootgestaan, nog in wezen zijn, zou San M i 
niato weldra geheel vervallen, als de kerk niet meer 
onderhouden werd. 

Bi j de Italiaansche kerken werd veel zorg aan het 
inwendige besteed ; terwijl dit met mozaïeken, beeld 
houwwerk en schilderwerk rijk versierd is, vertoonen 
zich de gevels als muren met gaten. 

A a n de andere zijde der Alpen kwam een andere 
wijze van bouwen in zwang, ofschoon het zelfde 
systeem gevolgd werd. Reeds in Noord- I ta l i ë waren 
de Romeinsche gewelven toegepast, waarvan San 
Zeno te Verona en Sant Ambrogio te Mi laan voor
beelden geven. Deze gewelven werden ook in het 
Noorden algemeen gebruikt, aoch verbonden met het 
Romeinsche pilastersystccni, dat niet alleen van bin
nen, doch ook van buiten aanwending vond. De Ro
maansche kerken huilen Italië maken dan ook een 
rijkeren indruk, waartoe de torens niet weinig bi j 
dragen. De Italiaansche torens, die geheel vrij staan, 
zijn voor de compositie van het ensemble der kerk 
zonder waarde. Men vergelijke bijvoorbeeld San 
Michele te Pavia en San Zeno te Verona met cle 
kathedraal te Doornik, of met St. Mart in en St. 
Aposteln te Keulen. De Vlaamsche bouwmeesters 
der elfde eeuw maakten hun kerk te Doornik hoogst 
effectvol, door op het kruis een toren te plaatsen, met 
vier kleinere torens er om heen. Tusschen deze torens 
sprongen drie koornissen naar buiten, waarvan de 
Noordeli jke en Zuideli jke nog bestaan, doch de Oos
telijke voor een Gothisch koor moest plaats maken. 
De Keulsche kerken vertoonen een soortgelijke op
lossing, die hier echter beter bewaard bleef. 

E r bestaat een groot onderscheid tusschen deze Ro
maansche en de Romeinsche werken. Geen Koning , 
geen bisschop, geen klooster in de middeleeuwen 
had de beschikking over zulke ruime middelen, als 
een Romeinschen pro-consul ten dienste stonden. 
Daarom moesten de bouwmeesters der middeleeuwen 
zuinig te werk gaan. Z i j bouwden alleen dikke mu
ren, omdat zij geen goede steenhouwers konden 
vinden. Een steenen muur van 12 M . hoog, die 1 M . 
dik is kan, wanneer de steenen goed behakt zijn en 
van goede hoedanigheid, aan strenge eis-yhen vo l 
doen. Doch de Romaansche bouwmeesters, die noch 
hun materiaal, noch hun werklieden konden ver
trouwen, waren verplicht, zulk een muur veel zwaar
der te maken. 

De geheele geschiedenis der Romaansche bouw
kunst laat zich terug brengen tot het telkens weer 
anders oplossen van het vraagstuk, om met zoo min 
mogelijk materiaal ccn zoo groot en zoo solide moge
l i jk gebouw te maken. De soliditeit eischte overwel
v ing in steen ; sinds de dagen van Clovis heeft dit 
overwelven den bouwmeesters veel hoofdbreken 
gekost. 

De bouwkunst van het Byzantijnsche rijk is veel 
minder van de Romeinen afhankeijk, dan de Ro
maansche. W e l is de koepelbouw een Romeinsche 
vinding, doch de wijze, waarop een door vier pijlers 
gedragen koepel met twee halve koepels tot 
één zaal vercenigd is, die door lagere zijbeuken 
wordt geflankeerd, heeft een gansch oorspronkelijk 
karakter. E r is althans geen enkel gebouw uit de 
oudheid bekend, dat voor zulk een oplossing als voor

beeld zou kunnen hebben gediend. Een zoo prachtig 
interieur is vroeger noch later gemaakt. De Sophiakerk 
is een unicum. Wel is het systeem op kleinere schaal 
d ikwij ls gebruikt, doch dan was het resultaat meer 
schilderachtig dan greotsch. 

De koepel der Sophiakerk te Constantinopel is niet; 
halfcirkelvormig in doorsnede, maar vertoont als 
profil een cirkel segment, waarvan de p i j l ongeveer 
een zesde gedeelte der koorde bedraagt. Rondom het 
middenschip zijn twee galerijen boven elkaar aan
gebracht, die op zuilen rusten. Wat eens de pracht der 
kerk uitmaakte, is sinds de helft der 15e eeuw ver
dwenen. Slechts de zuilen van marmer en porfier 
herinnneren er nog aan. De kapiteelen hebben nog 
overeenkomst met die int den klassieken tijd. De 
kraagstecnen boven de kapiteelen zijn echter een 
nieuwe vinding. 

Het uitwendige van hel gebouw is zeer eenvoudig; 
men zou haast, zeggen, dat de ri jkdom, die van bin
nen tentoongespreid werd, niet veroorloofd bad, ook 
van buiten een behoorlijke versiering aan te brengen. 
Toch maakt het gebouw door zijn reusachtige afme 
tingen indruk, al wordt die verzwakt door de toe-
voegselen uil den Turkschen ti jd. De koepels hebben 
geen dak. maar zijn met lood bekleed, zoodat de 
gebogen lijnen ook van buiten zichtbaar zijn. 

A a n de constructie van het gebouw werd bijzon
dere zorg besteed. Ten einde de onderste dcclen niet: 
te zwaar te belasten werden de bovenste van lichtere 
steensoorten gemaakt, en de koepels van tufsteen 
gewelfd. 

De glorie van den. Byzantijnschen stijl is de versie 
ring van binnen. De Grieksche helft van het groote 
rijk nam van zijn beheerschers den smaak voor prach
tig materiaal over ; waar het kon werden albast, rood 
en grijs marmer gebruikt. Mozaïeken gaven schitte
ring en kleur, en schonken tevens gelegenheid om de 
waarheden des geloofs aanschouwelijk voor te stel
len. De St. Marcus kerk te Venetië is hiervan hel 
best bewaarde voorbeeld. Maar als de Sophiakerk 
kan worden bevrijd van het Turksche witsel zal er 
een veel schooner geheel te voorschijn komen. 

Sinds Viol le t - le -Duc zijn Dictionnaire heeft ge
schreven, wordt de Gothische stijl vooral om haar 
constructieve beteekenis bewonderd. Men mag even
wel niet vergeten, dat het gebied, wt lks kerken, zij 
het althans gedeeltelijk, aan Viol le t - le-Duc 's ideaal 
voldoen, tamelijk beperkt is. Het omvat alleen dat 
deel van Frankri jk , hetwelk begrensd wordt door de 
Somme in het Noorden, de Maas in het Oosten, de 
Loire in het Zuiden, en, in het Westen door een l i jn 
getrokken van Angers tot Caen. Waar buiten dit 
gebied in Europa Gothische kerken verrezen, zijn zij 
o f slaafsch naar de Fransche voorbeelden gevolgd, 
of vertoonen zij eigenaardigheden, die haar zeer van 
het ideaal doen afwijken. 

D e Fransche Kathedralen zijn nooit voltooid. 
Haar torens zijn soms afgebroken, maar meestal 
onvoleindigd gebleven. We lk een prachtig geheel zou 
niet de kathedraal te Chartres opleveren, zoo zij de 
zeven torens bezat, die door de ontwerpers bedoeld 
waren, doch waarvan er maar één in de 13e eeuw ge
reed kwam! E n als wij de andere kathedralen be
zien, worden wij ook door het ontbreken van vele 
gewichtige bouwdeelen getroffen. In F rank r i j k is 
men zoo verstandig geweest, zich in de 19e eeuw niet 
aan het bijwerken van wat ontbrak, te wagen. De 
Duitschers hebben gemeend sommige hunner kerken 
in den geest der oorspronkelijke ontwerpers te kunnen 
afmaken, doch natuurlijk zijn zij daarin niet ge
slaagd. 
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E e n Godn'sche kerk is naar gansch andere begin-
beien gebouwd dan een Grieksch 01 Grieksch-Ro-
meinseh monument. De uiterste lichtheid is in de 
plaats gekomen voor de vroegere massieve soliditeit. 
De.muren zijn verdwenen, en vervangen door pijlers 
met vensters daartusschen. De kerk is eigenlijk een 
glazen huis niet ccn steenen dak. De bouwmeester 
heeft in de eerste plaats op de constructie gelet, en 
daaraan alles ondergeschikt gemaakt. Zelfs ccn 
oppervlakkige beschouwing toont dn. Ook in de 
vroege Grieksche kunst speelt de constructie zulk een 
voorname rol ; maar zij is daar veel eenvoudiger dan 
in den Gothischen tijd. 

Sinds Yioi le t - le-Duc is echter, w i j zeiden het reeds, 
de Gothiek wat al tc uitsluitend als ccn voortbreng
sel van constructief denken beschouwd. H e l beeld
houwwerk, de beschildering, de gebrandschilderde 
glazen, om maai ' iets te noemen, kunnen uit de con
structie niet worden verklaard. 

E n wat daaruit wel te verklaren valt, behoort uit
sluitend tot de houwkunst der u e en i je eeuw. Maar 
men mag niet vergeten, dat met het jaar 1300 de 
Gothiek in Frankri jk niet is geëindigd. De oorlogen 
met de Engclschen gaven der bouwkunst tusschen 
1300 en 1455 niet veel gelegenheid, te toonen wat zij 
vermocht, maar tusschen 1455 en 1515 is er in Frank
rijk zooveel gebouwd, da l deze betrekkcijk korte 
periode in productiviteit de 13e eeuw nabij komt. 

Wel werden toen „ccn kathedralen meer begonnen, 
doch aan vele werd voortgebouwd, terwijl, behalve 
kerken ook wereldlijke gebouwen in grooten getale 
verrezen. Deze latere Gothiek heeft ook in Spanje en 
de Nederlanden prachtige werken tot stand gebracht. 
Zi j is tot dusverre nog niet op baar rechte waarde 
geschat, doordat men baar vergeleek met den stijl 
(Ier 13e eeuw. Maar ofschoon het constructief begin

sel in de 15e eeuw meer op den achtergrond geraak
te, daartegenover staat, dat er geen l i j d valt aan tc 
wijzen, zoo rijk aan oorspronkelijke en decoratieve 
architectonische motieven. E n , ofschoon de meesters 
der Latere Gothiek het er niet op hebben toegelegd, 
vóór alles dc constructie te toonen, zij waren toch 
als constructeurs uiterst bedreven. De welf kunst had 
voor hen geen geheimen. In de 15e eeuw wordt ook 
voor hel eerst van het Grieksch-Romeinsche begin
sel, om iedere zuil of pijler van een kapiteel te voor
zien, afgeweken. 

Misschien de mooiste kerk, door de Latere Gothiek 
tot stand gebracht, is die te Bron, bij Bourg-en-Bresse, 
in Zuidel i jk Bourgondië . Begonnen in 1510, werd zij 
gebouwd toen ook de St. Pieterskerk te Rome haar 
tegenwoordige! gedaante kreeg. Het Gothische 
systeem is hier niet minder logisch toegepast, dan 
in de 13e eeuw, maar de decoratieve behandeling is 
ccne andere. 

Men zegt dikwijls, dal de Gothiek in dc 15e eeuw 
begon te vervallen, doch dit is ccn steuing, die voor 
zeer veel bestrijding vatbaar mag worden genoemd. 
Want indien werkelijk verval aanwezig ware geweest, 
dan zou de Gothiek langzamerhand bezweken moeten 
zijn. E n dit zal wel niemand willen volhouden, die 
zich herinnert, hoe zij aanvankelijk in Noord-Europa 
de Renaissance in zich opnam, en hoe nog zelfs in 
tal van bouwwerken der 17e eeuw de middeleeuwen 
nawerken. Pa l lad io heeft pas in het Noorden de 
Gothiek overwonnen, doch niet, dan nadat zij hard-
nekkigen tegenstand had geboden. 

In een slot-artikel hopen wij omtrent dien strijd 
tusschen Gothiek en Renaissance, die eindigde met 
de zegepraal van bet Grieksch-Romeinsche beginsel, 
waartegen de Latere Gothiek zoo sterk reageerde, nog 
het een en ander op te nierken. 

SCHOOL VOOR KUNSTNIJVERHEID TE HAARLEM. 
A a n het verslag omtrent de School voor Kunst

nijverheid le Haarlem over het schooljaar 1903 ont-
lecnen wij het volgende: 

In de eerste plaats wordt er op gewezen da l hei 
hoofddoel der inrichting .3 het vormen van goed 
onderlegde werkkrachten, die later in een of ander 
kunstambacht werkzaam zullen zijn, terwijl tevens de 
noodige zorgen worden besteed aan die leerlingen, 
die zich op het gebied der toeken-, boetseer- o f 
schilderkunst wenschen te bekwamen. 

V o o r drie kunstambachten: het decoratieschilde
ren, de artistieke metaalbewerking en de artistieke 
houtbewerking, werden schoolwerkplaatsen ingericht, 
zoodat de leerlingen, die de lessen dezer afdeelin-
gen volgen, zoowel theoretisch als practisch worden 
onderlegd en zij, nadat hun bel einddiploma werd 
toegekend, nuttige diensten in de werkplaatsen kun 
nen bewijzen. 

Deze leerlingen toch worden, nadat de voorberei
dende teekenoefeningen zijn doorloopen, niet de 
moest doeltreffende werkzaamheden bezig gehouden. 

Zoo zal de decoratieschilder beginnen met het 
teekenen der bouwkundige omgeving, waarin hei 
decoratieve werk zich bevindt, dat hij moet delaillec" 
ren en uitvoeren, zoodat hij zich volkomen reken
schap kan geven van de verschillende eischen, die 
daaraan worden gesteld. 

De metaal- of houtliewerker zal eenzelfde werk op 
papier ontwerpen, boetsecren cn in metaal rif hout uit
voeren, zoodat de theorie volkomen in de praktij K 
grijpt. 

Bovendien worden deze werkzaamheden gesteund 

door ernstige na tuurs tudiën , die gestyleerd het mate
riaal leveren tot het samenstellen der ornamentale 
motieven, welke in de praktijk worden toegepast. 

Met voldoening kan er dan ook op gewezen wor
den, dat vele patroons uit verschillende plaatsen 
van ons land hunne zoons naar Haarleün zenden, 
ten einde in het door hen beoefende vak te worden 
opgeleid, terwijl de verkregen resultaten door hen 
steeds ten zeerste worden gewaardeerd. 

!n overleg niet eenige bestuurders der talrijke 
biografische inrichtingen, welke in Haar lem geves
tigd zijn, werd de voorkeur er aan gegeven, het prac
tisch onderwijs van deze afdeeling aan genoemde 
werkplaatsen over te laten, zoodat de leerlingen op 
dit gebied alleen in het teekenen en ontwerpen 
worden onderricht. Z i j verlaten den dagcursus vroe
ger dan de andere leerlingen, doch blijven in den 
regel den avondcursus volgen. 

Leerlingen, die tot sierkunstenaar, industrieel 
teekenaar of bouwkundig teekenaar op decoratief ge
bied wenschen te worden opgeleid, worden hiertoe 
eveneens in de gelegenheid gesteld. De verbetering 
van het onderwijs, alsmede de uitbreiding der 
schoolvverkplaalsen, bli jf t evenwel voortdurend de 
aandacht der Commissie bezighouden. Zoo zou het 
voor bet oogenblik zeer weiischelijk zijn, aan de 
school te verbinden ccne degelijke leerwerkplaats; 
voor boekbinders en ccne werkplaats, alwaar de 
vrouwelijke leerlingen de door haar vervaardigde 
ontwerpen op het gebied van het kunstnaaldwerk 
in nalura konden uitvoeren, doch de voor deze uit
breiding noodige middelen ontbreken. 
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V a n het afgeloopen schooljaar vallen geen bij
zondere voorvallen te vernielden. 

De lessen werden geregeld gegeven en trouw be
zocht. Z i j werden bijgewoond (loor K ) J leerlingen. 

D i t jaar werd het werk van den leerling L . Bosch 
te Utrecht bekroond met de premie van het '1 hieinc-
fonds voor de artistieke metaalbewerking. 

Onder de leerlingen der hoogere klassen werd dit 
jaar door den directeur eene prijsvraag uitgeschre
ven voor het ontwerp eener fontein in den Haar
lemmerhout tegenover het Paviljoen Welgelegen. 
B i j deze prijsvraag heeft de heer II. J. Kruyder den 
eersten prijs behaald. 

De leerlingen hebben weder meermalen onder lei
d ing hunner leeraren schetstoc.hten ondernomen, 
ten einde zich in het teekenen in de vrije natuur te 
oefenen. 

De leerlingen der 4e klasse werden in de gelegen
heid gesteld dierstudiën in Natura Art i s Magistra le 
Amsterdam te teekenen, terwijl in de wintermaanden 
naar het levend model werd gewerkt. Deze s tudiën 
staan in onmiddell i jk verband mei de door hen ver
vaardigde decoratieve samenstellingen. 

Onder toezicht van. den Directeur wordt een werk 
samengesteld, dat de best geslaagde ontwerpen, welke 
door de leerlingen der School onder leiding van 
hunne leeraren gemaakt werden, zal bevatten. 

De eerste aflevering van dit werk, dat door en 
voor rekening van de Firma Kleinmann en Co. wordt 
uitgegeven, ziet gel i jkt i jdig met dit verslag het 
licht. 

De Woensdag- en Zaterdagmiddag-cursus werd 
bezocht d o o r 27 leerlingen. 

Deze cursus is voornamelijk bestemd voor Iccrli ir 
gen, die in het lager of middelbaar onderwijs werk
zaam zijn en zich in hel teekenen naar de natuur en 
in het boetsecren wenschen te bekwamen of zich voor 
den dagcursus der School voor Kunstnijverheid 
wenschen voor te bereiden. 

De lessen van dezen cursus hebben reeds de beste 
resultaten afgeworpen. De leerlingen krijgen elke 
weck ecno les 111 de kunstgeschiedenis, terwijl zij in 
'den zomer onder leiding van den lecraar schetstoch-
ten ondernemen, ten einde zich te oefenen in her. 
natuurt eckenen. 

De avondcursus werd bezocht door 78 mannelijke 
leerlingen, waaronder 3(1, die eveneens den dagcursus 
bezochten. 

De leerlingen van den dagcursus moeten, in zoo
verre dit mogelijk is, de avondlessen bijwonen, om-
dar. deze lessen voornamelijk aan het pleistertccke-
nen en bet boetsecren worden gewijd, terwijl dan 
eveneens de theoretische lessen voor projectieleer, 
kunstgeschiedenis, perspectief, anatomie enz. gege
ven worden. 

De leerlingen, die uitsluitend de avondlessen bi j -
wonen, zijn overdag werkzaam op verschillende 
werkplaatsen in de gemeente. 

Onder presidium van den Directeur werden ook 
dit jaar twee lecraarvergaderingen gehouden, waar
in de belangen van het onderwijs werden bespro
ken en de bevorderingen der leerlingen werden over
wogen. 

U i t haar midden werd eene suD-commissie be
noemd tot het samenstellen van een ontvverp-pro-
gramma, dat als leiddraad zal kunnen dienen ten 
dienste van het tcckenondorwijs, alsook voor dc 
ontwikkel ing van het voorstellingsvermogen en het 
schoonheidsgevoel op dc lagere scholen. 

Het is gebleken, dat de meeste leerlingen, die bij 
het verlaten der lagere school de ambachtsscholen of 

kunstnijverheidsscholen bezoeken, beter onderlegd 
zouden kunnen zi jn dan thans het geval is, indien bij 
het voorbereidend onderwijs meer rekening werd ge
houden niet de omstandigheid, dal een groot aantal 
leerlingen geroepen is, later een ambacht uit te 
1 tefenen. 

D o o r het uit te brengen rapport wenscht men 
vooral de aandacht er op tc vestigen, dat bij het 
thans 111 de lagere scholen gevolgde programma bij 
de leerlingen nog meer eigenschappen kunnen wor
den ontwikkeld, die voor hunn.cn lalcren v-erkkring 
van het grootste belang zullen zijn. 

Zeventien leerlingen hebben gedurende het school
jaar de school verlaten om naar particuliere werk
plaatsen te gaan. . 

De Directeur der School houdt geregeld voeling 
met architecten, kunstindustrieelen en hoofden van 
praktische werkplaatsen, ten einde de leerlingen, die 
het einddiploma behaalden, te plaatsen en meerma
len had hij de Voldoening hen in goede betrekkingen 
onder te brengen. 

Leerlingen, die evenwel den cursus niet geregeld 
hebben doorloopen en het einddiploma niet ontvin
gen, kunnen daarvoor niet in aanmerking' komen en 
het gebeurt dan ook vaak, dat zij , die de school te 
vroeg hebben verlaten, niet lang in hunne eerste be
trekking blijven, maar van de ccne werkplaats naar 
de andere overgaan, zoodoende veelvuldig zonder 
werk z i j n en veroordeeld zijn, brekebeenen tc blijven. 

Daar het voor de beoefenaars van versclulende 
kunstvakken zeer weiischeli jk is, hunne krachten ook 
in bet buitenland tc beproeven, alwaar zij tevens 
eenen ruimeren blik verkrijgen en rijpere ervaring 
kunnen opdoen, werden door den Directeur persoon
lijke bezoeken gebracht bij kunstindustrieelen ie 
Londen, Brussel, Berlijn en Parijs, ten einde voor 
dit doel verbindingen aan le knoopen. Voor zooverre 
het ons bekend is, zijn 111 genoemde plaatsen, behalve 
te Berli jn, oud-lecrlingcn der school werkzaam en 
hebben deze met goed gevolg zich aldaar eene posi
tie weten le verwerven. W i j hopen, dat zij later weder 
naar het vaderland mogen terugkeeren en voor onze 
kunstindustrie behouden blijven. 

Ter herinnering aan het stichten der school, de 
dagcursus werd in 1880 geopend, heeft de Commis
sie het plan opgevat gedurende den zomer van 1905 
in cle schoollokalen ccne nationale tentoonstelling ie 
houden v a n het werk der leerlingen v a n die inrich
tingen van onderwijs, welke zich de veredeling der 
kunstambachten ten doel stellen en de Commissie 
vleit zich, dat hare pogingen met gunstig gevolg zul
len worden bekroond. 

ENGELSCHE SLOTEN. 
De labrieatie van sloten is ui Enge land nog 

steeds, hoezeer zij moge heblien geleden door de con
currentie van het vasteland van Europa en niet min
der ook van Amerika, een industrie van groote be
teekenis. Het door z i j n ijzerindustrie algemeen be
kende district Staffordshire speelt ook hier een 
hoofdrol en levert nog steeds i n groote massa en 
groote verscheidenheid het sluitwerk, dat door meu
belmakers en timmerlieden over de geheele wereld 
gebruikt wordt. Wat die verscheidenheid beltreft 
kan bijvoorbeeld worden vernield, dat een f irma in 
Staffordshire 171)11 verschillende nummers van - lo
ten produceert ; dit groote aantal vloeit echter niet 
alleen voort uit het verschil in het eigenlijk werk van 
het slot, maar voor een deel ook uit het doel, waar-
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voor liet slot moet dienen en de wij/.e, waarop liet 
moet worden aangebracht. 

.Men moet wel zeer goed thuis zijn in de slóten-
industrie; om ie weten, waar de meest gebruikelijke 
soorten van sloten, elk voor zich, het best te krijgen 
zijn. 

Wi l l enha l l bij Wolverhampton is het centrum van 
deze industrie in Staffordshire. Reeds in het begin 
der negentiende eeuw werden hier meer sloten ge
maakt dan in eenige andere stad van dezelfde 
grootte in Engeland of Europa en dertig jaren ge
leden, toen hiernaar eens een onderzoek is ingesteld, 
bleek de productie van Staffordshire gemiddeld vier 
en een half mill ioen sloten per jaar te zijn, terwijl 
het aantal slotenmakers, op een paar dozijn na op 
vi j f duizend werd berekend. 

Behalve Wi l l enha l l zijn ook andere plaatsen als 
W a l s a l l , Wednesfield, Brewood, bekend voor ver
schillende soorten, wordende bijvoorbeeld in de eene 
plaats meer bepaald sloten voor meubelen in een 
andere hangsloten, koffersloten en dergelijke, elders 
weder speciaal koperen sloten vervaardigd. Maar al 
deze soorten zijn van minder beteekenis vergeleken 
met de talri jke soorten, die in de bouwvakken wor
den gebezigd 

Evenwel hoe groot de verscheidenheid moge zijn 
bestaan er slechts een betrekkelijk klein aantal typen, 
die van oudsher door de werkplaatsen van Staf
fordshire aan de markt worden gebracht en waarvoor 
nog steeds in genoegzame mate afnemers te vinden 
zijn, om de industrie niet slechts staande te kunnen 
houden doch voor een groot deel der nijvere bevol
k ing een ruim bestaan te vertegenwoordigen. 

Deze typen zijn ten eerste het inlatend kastslot met 
één schoot opgesloten tussehen twee platen van ver
lak, ijzer, slechts met een sleutel aan een zijde .e 
openen. 

Het tweede type is het lcopslot met nachtsluiting, 
werkende op dezelfde schoot, een type, dat men hier 
te lande enkele malen ziet toegepast op voordeuren 
van geringe woningen, maar dat in Engeland ook 
voor binnendeuren wordt gebruikt. 

A l s derde type kan genoemd worden het algemeen 
bekende instekende kamerdeurslot en als vierde kan 
gelden het plaatslot waarvan het geheele werk op 
ééne plaat geklonken is, die met boutjes of op andere 
wijze aan de deur wordt bevestigd ; deze plaatslo-
ten worden bij ons ook zelden toegepast. 

Laat men de verschillende soorten van klinksloten 
en de hangsloten buiten beschouwing, dan zijn de 
meeste der gewone soorten van sloten, in Stafford
shire gefabriceerd, tot, een dezer vier typen terug te 
brengen. 

De handel heeft een aantal benamingen uitgedacht, 
die meestal op de wijze van afwerking betrekking 
hebben en niets met de constructie te maken hebben, 
maar de verscheidenheid vermeerderen, niet al t i jd ten 
gerieve der bouwkundigen, die, wat geen verwonde
ring kan baren, hierdoor wel eens in de war zullen 
geraken, en dan ook veelal wel zullen doen niet op 
fraai kl inkende namen af te gaan, maar goed toe te 
zien wat hen wordt aangeboden. 

Met eenige ervaring is het niet moeilijk de goede 
fabrikaten van de minder goede en slechte te onder
scheiden. De wijze van afwerking geeft wel tot een 
zekere hoogte, maar toch niet a l t i jd een waarborg 
voor goed werk en ook niet a l t i jd is dit de prijs, want 
dit moet van de Engelsche sloten gezegd worden, 
wanneer men goed uit de oogen ziet kan men daarin 
nog steeds soliede waar verkrijgen tegen bi l l i jken 
prijs. 

Wa l de zoogenaamde kunslsloten betreft vertegen
woordigt het bekende letterslot een even eenvoudig 
als vernuftig type, dat bovendien ongetwijfeld veel 
ouder is dan de Engelsche industrie. Toch worden 
thans nog talrijke lettersloten vervaardigd, al vindt 
het denkbeeld ook in hoofdzaak toepassing bij 
hangsloten. In de achttiende eeuw vooral bereikte 
het vernuft der slotenmakers een hoogen trap van 
ontwikkeling. De door zijn vele uitvindingen beken
de markies van Worcester vond, onder meer, een 
slot uit voorzien van een inrichting, die eenige over
eenkomst had met een vossenval, waarin de hand van 
een inbreker gevangen werd gehouden of althans zoo 
merkbaar getookend, dat ontdekking niet kon uit-
blijven. 

Tussehen 31 October 1778 en 15 A p r i l 1851 wer
den in Engeland vier-en-taehtig patenten voor sloten 
uitgereikt, waaronder er velen waren even oor
spronkelijk als practisch. Het is moeilijk na te gaan 
in hoever de ontwikkeing van dezen ti jd van invloed 
is geweest op onze moderne slotenmakerij, maar dat 
men menig denkbeeld, dat thans toegepast wordt, in 
zijn eersten en misschien minder bruikbaren vorm in 
sloten uit genoemd tijdperk zou kunnen terugvinden 
is alleszins waarschijnlijk. 

In 1851 exposeerde C. Aub in van Wolverhamp
ton op de Londensche tentoonstelling een serie van 
drie-en-veertig sloten, allen verschillend, van de 
eenvoudigste constructie af tot het Bramahslot toe. 

Met het Bramahslot begint het tijdperk der mo
derne kunslsloten. Reeds in 1788 werd het gepaten
teerd en het verkreeg als zekerheidsslot een groote 
vermaardheid. In het begin der negentiende eeuw 
hing een winkelier in Piccadi l ly een Bramahslot voor 
zijn raam • met het bijschrift, dat hij direct twee
honderd guinjes zou uitbetalen aan den kunstenaar, 
die een instrument zou weten te vervaardigen, om 
dit slot open te steken. Velen beproefden er hun 
krachten aan en sommigen gelukte het bijna. Ten 
laatste evenwel gelukte het den Amerikaan A . C. 
Hobbs, zelf uitvinder van een kunstig bedacht slot, 
in 23 uren Hobbs was een vermaard sioten-openaar; 
hij had kort le voren een ('hubb's inbraakvrije brand
kast in 25 minuten geopend. 

IIet Bramahslot te openen was een halve eeuw 
lang als iets feitelijk onmogelijks beschouwd. Naar 
men zegt is dit nog nooit door een inbreker gedaan ; 
Hobbs evenwel verkeerde daarbij in veel gunstiger 
omstandigheden, dan waaronder inbrekers in den 
regel hun werk verrichten. 

l i e t maken van sloten, vooral van de zoogenaamde 
kunstsloten is een zeer subtiel werk, in 't bijzonder 
wanneer de afmetingen van het slot, om een of an
dere reden, klein moeten zijn. A l s in alle vakken 
vindt men ook onder de Engelsche slotenmakers 
knutselaars, die er zich op hebben toegelegd, voor 
tentoonstellingen, sloten van microscopisch kleine 
afmetingen te vervaardigen. 

Wanneer men deze dingen ziet, bewondert men 
wel is waar de kunstvaardigheid der makers, die d ik
wijls zeer bekwame werklieden zijn, maar men be
treurt het geduld en den tijd, aan dergeijke eigen
l i jk toch waardelooze chinoiseries besteed. 

Ook in de slotenmakerij staat men telkens voor 
nieuwe eischen en daaruit voortvloeiende nieuwe 
vraagstukken. Evenals de pantserplaat en het kanon 
staan de brandkast en de inbreker tegenover elkaar 
in een conflict dat niet eindigen zal, voordat oorlog 
en inbraak voorgoed tot de geschiedenis behooren en 
dat zal nog wel heel lang duren. 

Wanneer de Engelsche slotenmakerij zich staande 
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wil houden zullen de slotenmakers hun vernuft en 
hun t i jd niet meer aan knutselwerk mogen verspil
len. Z i j teren nu, evenals de geheele Engelsche in
dustrie op een werelddebiet, dat, het moge dan ge
stadig achteruitgaande zijn, toch nog zeer groot !s, 
misschien grooter dan van eenige andere natie. Maai
de Engelsclien zullen wel doen te denken aan Brede-
roo's l i jfspreuk: ,,'t K a n verkceren". 

ONDERZEESCHE BOOTEN. 
Toen de duikerklok was uitgevonden en men er 

in geslaagd was aan de daarin verblijvende personen 
de benoodigde lucht voor de ademhaling toe te 
voeren lag het denkbeeld voor de hand, om dezelfde 
middelen van luchttoevoer ook toe te passen op vaar
tuigen, die zich onder water konden bewegen. 

Reeds zeer spoedig heeft men echter ingezien, dat 
de behoefte aan versche lucht een der grootste moei
lijkheden opleverde, die bij onderzeesche vaartui
gen overwonnen moest worden, en reeds Cornel is 
Drebbel schijnt ' i n 1620 bij een vaartuig, door hem 
vervaardigd en op last van Jacobus I, Kon ing van 
Enge land op de Theems beproefd oen systeem in 
toepassing te hebben gebracht, waarbij, door middel 
van een zekere vloeistof, de bedorven lucht gezuiverd 
en opnieuw, voor geruimen tijd, voor de ademhaling 
geschikt werd gemaakt. 

Practische gevolgen heeft de ui tvinding van 
Drebbel niet dadelijk gehad. Ruim anderhalve eeuw 
verliep tot in 1774 een ander uitvinder, de Fngelseh-
man Day, in de baai van Plymouth proeven onder
nam met een onderzeesch vaartuig van so ton in
houdsmaat, welke proeven hem evenwel het leven 
kostten. 

Ongeveer terzelfder t i jd in 1775 construeerde een 
Amerikaan David Bushnell een onderzeesche boot 
die naar het schijnt door middel van een Archimedi-
sche schroef werd voortbewogen en die I>estemd was, 
om als oorlogswerktuig dienst te doen. In de onaf
hankelijkheidsoorlog beproefde hij daarmede het 
Engelsche fregat , ,Eagle" op te blazen, wat evenwel 
niet gelukte. 

Armand Maizière, een Franschman, was daarna 
in 1795 de eerste, die er over dacht stoomkracht voor 
de voortbeweging van onderzeesche vaartuigen te 
bezigen. Ge l i jk t i jd ig ongeveer was de bekende Ro
bert Ful ton te Parijs bezig proeven le nemen mei 
torpedo's, welke evenwel geen resultaat hadden, eerst 
Veel later gelukte hel hem in .Amerika met zulk (-en 
lielsehe machine een oud wrak te vernielen. V a n meer 
beteekenis zijn echter Fulton's proeven met de door 
hem in 1800 geconstrueerde boot „Naut i lus" Hier
mede voerde hij te Brest verschillende manoeuvres 
uit en gelukte het hem zelfs v i j f uren achtereen onder 
water te blijven. 

Bi j gebrek aan aanmoediging moest hij evenwel 
zijn proeven staken. 

In het algemeen zocht men bij verschillende syste
men de oplossing van het luclilververschingsvraag-
stuk in het aanbrengen van reservoirs, gevuld met 
zuurstof, terwijl voor het opslorpen van het koolzuur 
kalkmelk of een sterke ammoniaoplossing werd aan
gewend. 

N a Ful ton verliep ongeveer een halve eeuw eer de 
onderzeesche boot weder van zich deed spreken. 

D i t was in 1850 toen een ondernemend en vernuf
t ig scheepsbouwmeester, Wi lhe lm Bauer, te K i e l een 
boot bouwde, die evenwel verging. 

Hierdoor niet afgeschrikt construeerde hij later, 
namelijk in 1S55 voor het Russische gouvernement 
een andere „Le diable marin" genaamd, en het scheel

de maar weinig of hij zou daarmede zijn omgekomen. 
Met Bauer brak evenwel een nieuw tijdperk in den 

onderzeosehe-booten-bouw aan, na hem volgen de 
verbeteringen elkander sneller op en men kan wel 
zeggen, dat in de tweede heft der negentiende ectnv 
het vraagstuk de scheepsbouwmeesters geregeld heeft 
beziggehouden. ' . . 

Zoo trok in 1859, in Engeland, de door den Ame
rikaan Delaney van Chicago geconstrueerde boot 
zeer de aandacht. Dclaney's vaartuig was in dwars
doorsnede eivormig en liep aan beide einden nage
noeg in een punt uit. Het had een roer aan het eene 
eind van een holle as en door de laatste liep de as 
van een schroef voor de voortbeweginr/. De boot 
was met uitzondering van enkele pijpopeningen aan 
alle zijden geheel gesloten. Inwendig waren er twee 
ijzeren reservoirs, waarvan het eene met samenge
perste 1 ncht gevuld werd ; een pijp met afsluitkraan 
liep van dit reservoir naar het andere, dat met water 
gevuld was. De machinist kon nu door het in- of 
uitpompen van water uit het tweede reservoir, het
geen geschiedde door middel van de saamgeperste 
lucht vervat in het eerste, de boot naar verkiezing 
doen dalen of rijzen. 

De drijfkracht werd door een stoomwerktuig ge
leverd en voor het zuiveren en ververschen van lucht 
waren maatregelen genomen, maar hoe dit een en 
ander precies was ingericht werd floor den uitvin
der geheim gehouden. 

Omstreeks 18(10 was een Hollander, Tetar van 
Elven de eerste, die de optische buis hij onderzee
sche booten toepaste. Als t i t t , in 1863, bouwde een 
boot, afwisselend door stoom en electriciteit gedre
ven, een .voorlooper dus van de zoogenaamde ge
mengde voort stu win fjf. 

Bourgeois en Brun, twee Fransehen, construeerden 
omstreeks 1803 hun hooi „PI on geur" en bij de blok
kade van Chariest own werd een oorlogschip vernield 
door een torpedo, daaronder bevestigd door ccn on
derzeesche boot, systeem „David", welker bemanning 
echter bij de uitvoering van dit stoute stuk om
kwam. In [866 werd door Raeber een beweegbare 
schroef toegepast, welke later in sommige systemen 
een onderdeel van beteekenis werd 

Sedert dien tijd ging men onafgebroken voort met 
het uitwerken en beproeven van verschillende denk
beelden. In 1870 bedacht Constantine het eerst het 
middel van vermeerdering en vermindering van 
volume, ter verkrijging van stabiliteit in de lengte
richting en tot 1890 werden nog tal van andere denk
beelden, waaronder zeer vernuftige, maar ook vele 
waardelooze, Ier sprake gebracht en beproefd en thans 
is, wanneer de berichten, die daaromtrent af en toe 
tot ons komen waarheid bevatten, de onderzeesche 
scheepvaart een stadium ingetreden waarin, althans 
tol oorlogsdoeleinden, aan toepassing op grootere 
schaal kan worden gedacht. 

In f rankr i jk hebben de booten van Gustave Zédé 
veel van zich doen spreken, Amerika meent in het 
„ H o l l a n d " type het ware te hebben gevonden, in E n 
geland zijn de beste resultaten door Vickers Sons en 
Maxim bereikt. 

De waarde van betrouwbare onderzeesche booten 
voor oorlogsdoeleinden is zeker niet gering te schat
ten en het kan niemand verwonderen, dat thans de 
groote mogendheden hierin belang stellen en de re
geeringen geen kosten ontzien, om proeven met deze 
soor; van vaartuigen te nemen. Frankr i jk , Enge land 
en Amerika geven elkander in dit opzicht niets toe, 
waar echter feitelijk de beste resultaten bereikt zi jn 
is moeilijk le beoordeeld). 
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Vredelievende menschen mogen het betreuren, dat 
al dat geld, al die ijver, al dat vernuft besteed wor
den aali de ((instructie van vernielingswerktuigen, 
onmogelijk is hc' niet, dat dit alles t o c h ook voor 
de scheepvaart met vreedzame bedoelingen, practi
sche gevolgen zal hebben. Men denke slechts aan den 
stoot, die de kam mnenfabricatie gegeven heeft aan 
de staalindustrie in ' i algemeen. 

Zooveel is zeker, dat het laatste woord, in zake 
onderzeesche booten nog niet gesproken is. A l l e nat iën 
hebben zich, zooals uit 't voorafgaande kan blijken, 
met het onderwerp beziggehouden en doen dit nog 
en heeft ook Nederland niet bijzonder veel in deze 
gepraesteerd, het zal toch den traditioneelen „recht-
geaarden" Nederlander aangenaam zijn een paar Ne
derlandsche namen in het bovenstaand (.verzicht aan 
te treffen. 

GEMENGDE BERICHTEN. 
B I N N E N L A N D 

AMSTERDAM. In de feestelijk gedecoreerde zalen van do kunst-
nüverhcid-ttekonscLool ..< Juellinus ' word verleden week oenigszins 
plechtig geopend eene tentoonstellir g van het werk der leerlingen, 
welke toiitoeustelliug georguniseerd werd ter geleeenheid van het 
25-jarig bestaan der school. De voorzitter van het bestuur, do 
heer Th. (i. Schill, hield hierbij een toespraaii waarin hij er aan 
herinnerde, dat de school haar oorsprong vond in de ateliers vau 
leekenaars, beeldhouwers en decorateurs, die door Dr. (Jumpers 
werden opgeleid voor den bouw van bet iyke museum. Dank zy 
de giften van welgestelde Btadgenooten en de subsidiën van 
regeering, provirjeie en gemeente kon ze in stand gehouden 
worden en door bet onvermoeid en ijverig streven ven directeuren, 
leeraren en administrateur nam /o meer iu bloei toe Spreker 
herinnerde ann de oprichters der school, te weten de Maatschappij 
van Nijverheid cn de heeren C. Dyserinck, Dr. t'uypers en Jacob 
Ackersmit, en deelde ten slotte mede dat het II M de Koningin 
behaagd heeft den tegenwnordî en directenr, den heer W. O. 
Nyhoft', te benoemen tot riddrr in de Ornoje-Nassau orde. Daarna 
bezichtigden de aanwezigen, onder wie we opmerkten Prof. Allebó 
en Bart van Hove, benovens vertegenwoordigers van Architectura 
en Bouwkunst, de tentoonstelling. 

— Het iiieuwe gebouw, dat ..De Tijd" voor de huisvesting van 
haar dugblad eu drukkerij te Amsterdam laat oprichten, mag 
werkelijk een eigenaardigheid genoemd worden. Zag men iu deu 
laatsten ty'd iu de hoofdstad gebouw na gebouw verrijzen — 
Beurs, bureel ..Handelsblad" enz — in deu zoogenaamden 
modernen stijl, „De Tijd" laat haar nieuw gebouw optrekken 
geheel in den bekenden trant der Amsterdamsche patriciërs
woningen: met het „onderhuis", de smalle vensters niet kleine 
ruiten, den topgevel enz. Wel verloochent bet gebouw in som
mige opzichten den modernen invloed niet, maar over het geheel 
is het er blijkbaar op berekend, in het karakteristieke vau Am
sterdam's X VllId'eeuwBchen bouwtrant te passen. Archittct van 
het gebouw is de heer A J. Joling. 

HAARLEM. Gedurende de maand Maart werd het Museum van 
Kunstnijverheid alhier bezocht door 596 belangstellenden, terwijl 
uit de aan het Museum verbonden boekerij (81 boek- en plaat
werken naar verscbillonde plaatsen vuu ons land verzonden werden. 

LEEUWARDEN. I" de jongste vergadering van de leden der Ver
eeniging ..De Ambachtsschool", altiier, werd door den voorzitter 
overgebracüt een door den inspecteur van het middelbaar ouder
wijs, den heer De Groot, mondeling hem gedane mededeeliug, 
dut het de bedoeling der Kegeering is. enkele jongelingen, die 
met vrucht een ambachtsschool hebben bezocht, speciaal timmer
lieden en smeden, te bezigen voor de ontginning van mijnen in 
bet zuiden des lands, gedurende de eerste twee jaren tegen / 40 
per maand, en daarna ze te zenden naar een mijnbouwschool in 
Dititscblaiiil, tegen eeu ntaandelijksche bezoldiging van / 50. 

VuNKN. In November verzocht het gemeentebestuur, alhier, 
om een provinciale bijdrage van M50J in de kosten van het 
herstel van den grooten toren der Nederl. Herv. Kerk. Die toren 
i». wat het hoofdgedeelte betreft, een der weinige in baksteen 
opgetrokken monumenten uit de i:io oeuw. Iu de 15e eeuw is 
op dit ougeveer 28 M hooge gedeelte een verhoogiog vun 7 M 
aangebracht Dit nieuwere deel. waarin de drie torenklokken zijn 
geplaatst, en dat daardoor meer nog dan tiet overige gedeelte te 
lijden heeft van de schudding, door het klokluiden veroorzaakt, 
verkeert in een toestand, die herstelling zeer gewenscht maakt. 
De scheuren, in dat gedeelte voorkomende, worden — mede naar 
het schijnt tengevolge van het indringende water, dat 's winters 
in ijs overgaat en de steenen uit elkaar drijft — Bteeds wijder, 
en wordt niet tijdig een voorziening getroffen, dan staat binnen 
eenige jaren afbrokkeling te wachten. Heeds werd in 189 • op 
advies van den architect Cuypers het klokluiden gestaakt tot 

noodige verbetering zou zijn aangebracht. Het gemeentebestuur 
heeft thans besloten tot herstelling De kosten hiervan zullen 
ƒ6000 bedragen, waarvan / 2500 door een Rijkssubsidie wornt 
gedekt, zoodot fliOO voor rekening der gemeente en particulieren 
zou blijven Daar echter de gemeente uit bot recht op het klok
luiden jaarlijks een ƒ85 trekt, stellen Go^ep Staten voor, niet 
/' 1500, mnar ƒ1000 uit de provinciale kas bij te dragen. 

PERSONALIA. 

— Bij den waterstaat en 's lands 1 urgerlijke openbare werken 
in Nederl.-lndië is: 

overgeplaatst naar de residentie Besoeki, de opzichter 2o 
kl Th. O. Harst; naar de residentie Kedoe, de opziebter le kl. 
K. A. Trotierbach; naar het gouvernement Atjeb. de opzichter 
lie kl. J. H. Th. Leeuwenburgb 

— Tot buitengewoon opzichter voor het bonwen van een woning 
voor den ad jiinct-coiumissuris, van de loodson en van twee woning
blokken ten dienst« van liet landspersoneel te IImuiden is be
noemd de heer G. II. P. Metz, en bij bet baggerwerk in de Maas, 
riviervakken St. Andries-Diezemond en Diezemond Woudrichem 
respectievelijk do heeren .1 Kraanen, te Tilburg, en L. V. Botter, 
te 's Hertogenbosck. 

— De heer H. Kauch, thans opzichter by bet bouwtoezicht te 
Utrecht, is met in ang van 1 Juni a. s. benoemd tot adjunct-
inspecteur 2e kl. bij bet gemeentelijk bouw- en woningtoezicht 
te Amsterdam. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
Opzichter aan de gemeentelijke gasfabriek en waterleiding 

te /.ut i lien. Salaris rf00 met vrije woning, vuur en licht. Brieven 
vóór lil April a B. aan den directeur. (1) 

— Mach i n e-Ba n k we rker, tevens bekwaam tot bet geven 
van onderwijs in bet vakteekenen, aan de Ambachtsschool te 
Winschoten Aunvangssalaris ƒ800. Brieven vóór i2 April a. s. 
aan den directeur (1) 

— D i r ec t e u r - L e e r aa r, in het bezit der akten Mi en Mn, 
aan de Burger-Avondschool te Zaandam Salaris / 120U. Brieven 
op zegel vóór ;0 April a s. aan Burg. en Weth. (1) 

— 'I' ij de lijk Opzichter , aan de Hengelose lie Bontweverij, 
i/.ie advert, in dit No.) (11 

— Bouwkundig Opz ichter -Teckenaar , voor deu tijd 
van 4 H 5 maanden. Brieven, onder No 22706, aan het Bureau 
van het Algem Nederl Advertentieblad te 's Gravenhage. (I) 

— Uitvoerder voor kunstwerken, in staat de leiding geheel 
zelfstandig cp zich te kunnen nemen. Brieven, onder No. 22670, 
aan het Bureau van het Algem. Nederl. Advertentieblad te 
'sGravenhage (l) 

— Monteur, bekend met plaatsing van gas- en petroleum-
niotoreu. Brieven, ouder lett. H J 562, aau het Bureau van het 
„Nieuws van den Dag", te Amsterdam. (1) 

— Bouwkundig Opzichter , bij den schoolbouw te Emmen 
(Dr.). Salaris /60 per maand Aanmelding vóór 10 April. (1) 

— Teekenaar , voor figuur en ornament. Voor vast, aan eene 
photocbemigrafiscbe kuostu. richting. Brieven, ouder lett. Z W 
508, aan het „N. v. d. D " ' (2) 

— Vo lonta i r , op het bureau van H. J . van der Veen, bouw
kundig ingenieur te Amsterdam, Amstel 56. (2) 

Opzichter , by de gemeentewerken te Venlo, met 1 Mei. 
Voor f | f maanden. Salaris / 100 per maand. Brieven, vóór 10 
April, aan den burgemeester. (2) 

On dor baas, voor de uitvoering van een Hink bouwwerk, 
te Utrecht. Brieven, onder No. 22621, aan het Bureau van het 
Algem. Nederl. Advertentieblad, te 's Gravenhage. (2) 

— Bouwkundig Opzichter, voor minstens zes maanden. 
(Zie advert, in No. IS.) (3) 

DIENSTAANBIEDINGEN" 
I N F O R M A T I E - B U R E A U VA.M D E N B O > D V A N Ï E C H N CI 

T O L S T E E G S I X Ü E L 46, U T R E C H T 

14 Bouwk. üpz. - teek. , 21—42 j . , / 60—/100 ' smaands . 
5 „ O p z - U i t v . , 24—42 j . , ƒ 7 0 — / 00 'smaands. 
4 „ Teekenaar, 21—2j )., / 60—f go 'smaands. 
5 Waterb. Opz.-Teek., 21—41 j . , /60—J i o o 'smaands. 
4 Werktuigk. Teek., 21—24 j . , / 60—ƒ 70 's maands. 
1 „ Opzichter (Constructeur). 
1 Machineteekenaar. 
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OVER BOUWKUNST. 

li. 

Algemeen wordt aangenomen, dat 1420 liet ge
boortejaar der Renaissance is. Maar die nieuwe 
bouwwijze, dat moet wel in het oog worden gehou
den, is niet uit de lucht komen vallen. Want al veel 
vroeger, haast een eeuw lang, was de letterkunde der 
klassieke oudheid bestudeerd geworden. Niet alleen 
de Latijnsche schrijvers werden gelezen, maar ook de 
Grieksche, ofschoon de kennis der taal van Hel las 
nog gebrekkig was zelfs bij de grootste geleerden 
in dien tijd. 

Giotto had zijn taak vervuld, Simone Mart in i had 
gearbeid. Z i j waren reeds een eeuw geleden begraven, 
toen de Renaissance begon. Orcagna, bouwmeester, 
schilder en beeldhouwer, was aan de Italiaansch-
Gothische traditie trouw gebleven, toen hij, kort 
voor zijn overlijden, in 1380 de Logg ia Dei L a n z i te 
Florence had gebouwd. 

leder dezer meesters had er het zijne toe bijgedra
gen om te beletten^ dat de Gothiek van het Noorden 
in Italië vasten voet kreeg. De beeldhouwers en schil
ders begonnen de antieke werken, vooral de sarco
fagen le bestudeeren. Paolo l ' c e l l i , Castagno, Gen
tile, Masol ino en vooral de groote Masaccio deden 
een nieuwe schilderkunst ontstaan, Ghiberti en Dona 
tel lo een nieuwe beeldhouwkunst. 

De voortbrengselen der antieke bouwkunst bevon
den zich m een zoo treurigen staat, dat het den 
kunstenaars der 15e eeuw aanvankelijk groote moeite 
kostte, zich er een voorstelling van te maken, hoe zij 
zich in welstand hadden vertoond. Geleerden moesten 
hier helpen, terwijl de voortbrengselen der beeld
houwkunst, beter bewaard, zonder die hulp begrepen 
en bewonderd konden worden. 

F i l i p p o Brunellesco ging in 1420 naar Rome, om 
de antieke bouwwerken, daar aanwezig, te bestu
deeren. Het beroemde Pantheon vooral trok zijn 
aandacht. 

In 1430 deed Brunellesco de eerste poging, om de 
klassieke bouwvormen aan de kapel der Pazzi Zuide
li jk van Santa Croce te Florence opgericht, toe te 
passen. Het gebouw is klein, maar het verdient onze 
bewondering om de stoutheid, door den ontwerper 
getoond. Want wij moeten ons Brunellesco denken 
als iemand, die nooit een Renaissance-bouw had kun
nen zien, die van de Romeinsche bouwkunst geen 
andere kennis had, dan door het aanschouwen van 
schaarsche bouwvallen te verkrijgen was. Brunel
lesco, toen vijf-en-vijftig jaar, had, eer hij naar Rome 
ging, veel gebouwd, doch in een stijl, die eer mid-
(teleeuwseh dan klassiek genoemd mag worden. 

Voora l merkwaardig is de galerij vóór de kapel, 
met haar zes Korinthische zuilen, die drie aan drie 
door hoofdgestellen verbonden zijn, terwijl over de 
middenste travee een boog geslagen werd, die de 
hoogte van hel attiek bepaald heeft, dat met gekop
pelde pilasters versierd, en door een kroonlijst ge
dekt wordt. Brunellesco heeft hier de antieke motie
ven niet overal op de juiste wijze gebruikt. De wijze, 
waarop tusschen de pilasters de boog geplaatst is, 
kan zeker niet klassiek genoemd worden. Die pilas
ters hebben geen Romeinscli karakter, wat te begrij
pen is, daar de architecten uit den t i jd der Keizers ze 
bijna nooit gebruikt hebben en Brunellesco er dus 
geen voorbeelden voor vond. 

Maar een bouwmeester uit de tweede eeuw onzer 
jaartelling zou misschien wel o o k zulke pilasters ge
maakt hebben, als hij een z o o klein e., zoo verfijnd 

gebouw had moeten ontwerpen, want de geheele gevel 
is maar twaalf nieter breed. 

Het is eigenaardig dat Leo Battista Albert in 
1451 den gevel van het Palazzo Rucel lai van derge
lijke pilasters voorzag, en die in verbinding bracht 
met het rustiekwerk, dat Brunellesco aan het Palazzo 
Pi t t i gebruikt had. Deze vereeniging van zeer fijne 
en zeer robuste vormen was niet gelukkig en vond 
dan ook geen navolging. Het Palazzo Strozzi en bet 
Palazzo Riccardi , dertig jaar later gebouwd, zijn 
zonder pilasters, 

Toen de Renaissance vrij algemeen in I ta l ië 
volgd werd, bleven nog verscheidene herinneringen 
aan de middenceuwsche manier bestaan. In het bijzon
der het gebruik, 0111 de bogen onmiddel l i jk boven de 
kapiteelen der zuilen te laten beginnen werd tot de 
16e eeuw vaak gevolgd. E e n voorbeeld daarvan is de 
binnenplaats van de Cancellaria te Rome, ccn ge
bouw, in 1475 begonnen. 

Daarentegen zien wij in het Palazzo d i Venezia te 
Rome, dat in 1460 begonnen werd, op de binnenplaats 
het volledige Romeinsche systeem, zooals bijvoor
beeld het Colosseum dit vertoont, gevolgd. De bogen 
rusten hier op vierkante pijlers. Muurzuilen op 
piëdestal len, met hoofdgestellen daarboven zijn niet 
alleen als decoratie aangewend. In dit Romeinsche 
systeem is de zuil niets dan een betrekkelijk onbe
duidende verzwaring van den muur. Flet is waar, dat 
ook de middenceuwsche schalken welbeschouwd geen 
constructieve beteekenis hebben en dat zij evengoed 
door kraagsteenen vervangen hadden kunnen worden, 
maar hier komt het denkbeeld van versiering alleen 
toch niet zoo uitsluitend op den voorgrond. 

Zeer merkwaardig is ook de kloostergang van 
Santa Maria del la Pace te Rome. Daar is, beneden, 
het Romeinsche systeem gevolgd, doch daarboven 
zijn afwisselend vrijstaande zuilen en pijlers ge
bruikt, om het houten dak te dragen. 

Over het algemucen wordt de scheppingskracht 
der meesters van de Renaissance niet op haar juiste 
waarde geschat. Men ziet in hen, vooral voor zoo
verre zij in de 16e eeuw geleefd hebben, slechts navol" 
gers der antieken. Maar zij waren dit alleen voor 
zoover de dé ta i l s betreft. Z o o wordt de binnenplaats 
van het Palazzo Borghese te Rome, wier grandioos 
effect ieder bezoeker der eeuwige stad moet treffen, 
door de schrijvers, al naar hun smaak, om haar klas
sieken aanleg gelaakt of geprezen. Maar aan geen 
enkel antiek gebouw zijn gekoppelde zuilen, zooals 
men ze hier ziet, te vinden. 

Ook Pal ladio wordt tegenwoordig, maar ten on
rechte, tot de klassi'cisten gerekend. Maar i n hel 
antieke Rome bestond geen enkel gebouw, dat Pa l -
ladio's trant vertoonde. De meesters der lóe en 17e 
eeuw hebben zich alleen, wat de motieven betreft, 
streng aan de ouden gehouden, doch met die mo
tieven wisten zij telkens weer nieuwe composities tot 
stand te brengen. Het mag zonderling hecten, dat 
men den meesters der middeleeuwen nooit verwijt, 
steeds weer dezelfde motieven gebruikt te hebben, en 
dat men het den architecten der Renaissance kwali jk 
neemt. Het wordt tijd, dat de bouwmeesters gaan 
inzien, dat hun voorgangers met één maat moeten 
worden gemeten. 

Men kan cle waarde der Gothiek erkennen, maar 
behoeft haar daarom nog niet te overschatten. Z i j 
had haar deugden, doch o o k haar gebreken, en met 
de Renaissance is het niet anders. Tegenover de con-
-truciieve verdiensten der Gothiek staat, een groote 

eenvormigheid ; wat misschien de Renaissance aan 
constructieve beteekenis ontbreekt wordt daarente
gen weer ruimschoots vergoed door de groote ver
scheidenheid. 

W i j moeten ook nooit vergeten, dat iedere stijl in 
verband met den ti jd, waarin hij heerschte moet wor
den beschouwd. Zoo hebben de Italianen aanstonds 
de Renaissance aangenomen, maar viel het den vol
ken van het overige Europa moeilijk, de Gothiek re 
laten varen. Hoe kwam dit? De Gothische stijl was 
in I ta l ië steeds een kwijnende plant geweest, die er 
niet aarden kon. Maar het Noorden was haar ge
boorteland ; daar maakte zij zulke sterke wortels, 
dal het veel moeite kostte, haar uit te roeien. 

Wanneer Karei V U ! in 141)4 niet naar Italië was 
gegaan, zou de Renaissance zeker niet naar Frankr i jk 
zijn gekomen. De Fransche' edellieden leerden Ita
lië en zijn kunst kennen. Z i j bewonderden de palei
zen, en, in 1409 teruggekeerd, wilden zij ook zulke 
gebouwen stichten. Lodewijk N U gaf met het 
kasteel te Blois in 1 ^00 het voorbeeld. Maar ofschoon 
de bouwmeesters, die de K o n i n g met het werk be
lastte wel enkele veranderingen in hun ontwerp ge
maakt hebben, die doen zien, dat zij iets anders be
oogden dan hun voorgangers, de Gothische vormen 
zijn gebleven. 

Frans 1 deed een deel van wat onder Lodewijk 
N i l gebouwd was, afbreken en stelde er den vleugel 
met de beroemde trap voor in de plaats. Hier zijn 
veel meer Renaissance-details te zien, maar ook aan 
Gothische ontbreekt het niet. 

Het kasteel te Blois bewijst wel hoe snel de mode 
in de ide eeuw veranderde. Vóór de restauratie was 
dit nog beter te zien. De architect Duban, met die 
restauratie belast, heeft gemeend het gebouw te moe
ten te-ugbrengen tot den staat, waarin het zich, na r 
zijn meening. tijdens de regeering'van Hendrik III 
had bevonden. 

Die snelle veranderingen, in den bouwtrant, ge
durende honderd jaar werden veroorzaakt door den 
invloed van menschen, die Italië bezocht hadden, als 
de Conné tab le de Montmorency, de twee kardinalen 
d*Amboise, Rabelais en L a Boétie De Connétab le 
heeft het meest gedaan voor het in het leven roepen 
van een strengeren stijl, d oor lean Bul hint 111 I S 4^ 
met het bouwen van zijn kasteel Ecouen te belasten. 
Hie r vinden wij de klassieke orden in Italiaanschen 
geest ; alleen liet hooge dak met zijn dakvensters 
en schoorstecnen is hier Fransch. 

De Fransche bouwstijlen der 16e eeuw hebben 
zich ook naar het Noorden en naar het Zuiden ver
breid ; gelijk de Flamboyantstij l gedaan had. In 
Spanje en in Vlaanderen, in Noord-Nederland en 
in West-Duitschland zijn gebouwen gesticht, die wat 
de behandeling der details betreft overeenkomen met 
de stijlen, naar de Fransche koningen der 16e eeuw 
genoemd. Het „plateresco" van Spanje, de Neder
landsche Renaissance tot 1550 toe zijn af te leiden 
van den style Francois premier. N a dien t i jd komen 
strengere vormen in zwang, die langzamerhand door 
het opnemen van Florentijnsche motieven in Frank
rijk tot den style Louis X I I I worden, en door Hendrik 
De Keyser aan de I lol landsclie Renaissance een soort
gelijk karakter verleenen. 

Men moet echter in het oog houden, dat Italië, 
tot ver in dc 17e eeuw het overige Europa vooruit 
was. Toen Bramante in 1514 de absis van de St. Pie
terskerk te Rome voltooid en de pijlers, die den 
koepel zouden dragen begonnen had, bouwde men 
over de A l p e n nog overal in Gothischen stijl. E n in 
I564. toen Michelangelo den tambour van den koe

pel voleindigd had, waren de Fransche, Vlaamsche 
en I lol landsclie meesters nog niet verder gekomen, 
dan tot het verbinden der Gothische hoofdgedachte 
met Renaissance-details. 

Eerst omstreeks 1(150, als Pal ladio buiten I ta l ië 
beter begrepen wordt, dan in zijn vaderland, dat den 
Barokstij l verkiest, kan er van achterlijkheid der 
„ t ramontanen" geen sprake meer zijn. 

De St. Pieterskerk, San Pielro in Vaticano te 
Rome is het meesterstuk der Italiaansche Renaissance 
Michel Angelo had haar anders bedoeld, dan zij ge
worden is. Wie zich een denkbeeld van bet bouw
werk wil maken, zooals ook Miche l Angelo het zich 
dacht, moet cle heuvels Westelijk van het Vaticaan 
beklimmen, en zich juist in de as van de kerk 
plaatsen. Dan aanschouwt hij de drie absiden, en 
blijft het later aangebouwde schip voor zijn bl ikken 
verborgen. Komt men van de stad over de brug van 
Sant Angelo, gaat men het Borgo door naar het 
Pietersplein, dan ziet men de kerk gansch anders. 
Het lange schip maakt den koepel onzichtbaar Om 
hem van de Oostzijde te kunnen waarnemen dient 
men den Pincio te beklimmen. 

Over de deugden en gebreken der St. Pieterskerk 
is zooveel gezegd, dat het niet noodig schijnt er nog 
eens over uit te weiden. De invloed van haar bouw
trant is groot geweest. Michel Angelo heeft in de 
kolossale orde Pal ladio het voorbeeld gegeven, voor 
vele zijner ontwerpen.. Maar ook de geheele latere 
aanleg, met het schip, dat Michel Angelo zeker niet 
goedgekeurd zou hebben, is d ikwij ls door bewonde
raars nagevolgd. 

Het is bijna niet te begrijpen, dat Mich"! Angel", 
zoowel den grond heeft gelegd voor den Pa l lad io 
stijl als voor den Ba roks t i j l . Maar de kunst van dien 
grooten meester bevatte velerlei elementen. De 
grootschheid nam Palladio ever. de gril li 'beid l o 1 
zen de latere florentijnen. 

Het is zeer nioeielijk, o m fgenover de verschil
lende historische stijlen een onpartijdig standpunt in 
te nemen. Gothikers en Renaissancisten streven naar 
zulke onpartijdigheid niet. De laatsten zijn zelfs 011 
derl ing verdeeld over de Waarde van den Barokstijl . 

Niet genoeg kan echter herhaald worden, dat hei-
al of niet mooi vinden van architectuur eigenlijk 
slechts een quaestie van mode is. Het is zeer gemak
kelijk 0111 een indrukwekkend of aantrekkelijk ge
bouw te ven .order len, enida'i het uit een zoogenaani-
den ti jd van verval afkomstig is. Maar wie heeft 
eigenlijk het recht, 0111 te zeggen, wat onder opkomst 
wat onder verval 111 de architectuur moet worden 
verslaan? Barok noemden de 17e eeuwsche goudsme 
den een onregelmatige parel, die niet geschikt was, 
om in ccn snoer te worden gebruikt, doch waarvan 
men zeer fraaie sieraden kon maken. 

Dat de zoogenaamde Rocaille-stij l interieurs heeft 
gesclui|>en, die niet te overtreffen zijn, behoort te 
worden erkend. A a n gevels hebben alleen de Dui t -
schers hem gebruikt, en daardoor een bewijs van hun 
wansmaak gegeven. 

Wat ook zelfs de gr i l l ige Barok-stij] nog wist te 
bereiken, zien wij aan het Palazzo Carignano te 
Turi jn . E r is van deze schepping veel kwaad gezegd, 
door hen, die den bouwmeester Padie Guarini als 
„fantas t" in den ban bebben gedaan. E n de details 
wijken zeker in alle opzichten al van die, welke ge
durende de zestiende eeuw 111 gebruik waren. Doch de 
verhoudingen van het geheel zijn uitmuntend en zelfs 
de gebogen lijnen der middenpartij hinderen vol 
strekt niet, doch geven aan het ensemble iets bijzon
der rijks. Deze gevel is van 1690. F i l i ppo Juvara be-



gun ccn kwart eeuw later te Tur i jn het Palazzo 
Madama in de manier van Palladio. Maar wie de 
twee gebouwen vergelijkt, zal allicht aan het eerste 
de voorkeur geven, daar liet van veel meer oorspron
kelijke scheppingskracht getuigt. 

Menige kerk in Barokstij l is een meesterstuk. A i s 
voorbeeld mag de Theatinerkirche te München ge
noemd worden, een gebouw met een koepel boven 
het kruis en twee! torens naast den gevel. Zoowel van 
buiten als van binnen is dit gebouw van een hoogst 
gelukkig effect, ofschoon de details misschien wat 
al te g r i l l i g zijn. Die gri l l igheid hindert echter den 
beschouwer minder dan de onbeduidende regelmatig
heid der latere werken, zooals de gebouwen aan de 
Noordzijde van de Place de la Concorde of de 
Ecole Mil i ta ire te Parijs. 

De geschiedenis der bouwkunst kent in geen enkel 
tijdperk een toestand als in de 19e eeuw heeft be
staan. E r zijn wel tijden geweest, dat men oude 
kunst wilde doen herleven, zooals in de 15e en lüc 
eeuw, onder de regecring van den Romeinschen Ke i 
zer Iladrianus, ja zelfs reeds bij de Egyptenaren. 
A l deze pogingen tot het doen herleven van wat ge
weest was zijn volkomen geslaagd. 

Maar dit is het eigenaardige van de bouwkunst 
der 19e eeuw dat zij beproefd heeft, vroegere stijlen 
toe te passen, doch niet geslaagd is. 

De oorzaken van dit mislukken zijn gemakkelijk 
op te sporen. A l s de voornaamste moeten ongetwij
feld de archeologische neigingen der kunstenaars 
genoemd worden. Doch ook -het ontbreken van alle 
discipline mag niet worden vergeten, en dienen de 
staathuishoudkundige en staatkundige toestanden 
eveneens in aanmerking te worden genomen. 

K o n i n g Lodewijk van Beieren, die tussehen 1825 en 
1848 regeerde, was een vorst niet kennis en smaak en 

goeden wi l . H i j wist de schoonheid van de meest ver
schillende bouwstijlen te waardeeren. Het was op 
zijn verlangen, dat . in zijn residentie gebouwen in 
velerlei stijlen ontworpen verrezen. 

A l die navolgingen zijn zoo zorgvuldig als moge
l i jk was gemaakt. Misschien het meest geslaagd is 
de basiliek van St. Bonifacius, die naar een Ro-
meinsch voorbeeld is gevolgd, en die op den bezoe
ker een grootsdien indruk maakt. Maar wat valt hier 
eigenlijk te bewonderen? Niets dan de getrouwheid 
van de copie. 

Men vraagt bij deze negentiende eeuwsehe werken 
steeds, waarin het kwaad van copiecren. toch schuilt. 
Hebben de artisten uit de grootste perioden ook niet 
gecopieerd? Dat is zeker waar, maar zij ropieerden. 
veel vrijer, en wisten zooveel van htm eigen geest i n 
hun werken te leggen, dat er eigenlijk van navolging 
ten slotte niet meer kon gesproken worden. 

De architecten der 19e eeuw hadden zich aan de 
scheepsbouwmeesters moeten spiegelen. Die hebben 
van de oude modellen a l t i jd alleen maar dat overge
nomen, wat zij meenden, dat aan de waarde hunner 
schepen ten goede kon komen. Wat voor den nieuwen 
tijd niet geschikt was, hebben zij zonder aarzeling 
over boord gegooid. 

A l s men daar eens mede vergelijkt, hoe de 19e eeuw
sehe bouwmeesters b.v. de werken der middeleeuwen 
hebben nagevolgd, springt het verschil in het oog. A l s 
bestonden er geen moderne eischen, was het de 
grootste zorg voor de ontwerpers, om zoo streng 
mogelijk vast te houden aan vormen en systemen, 
die%oor een gansch anderen t i jd geschikt geweest 
waren. 

In een slotartikel zullen wij omtrent de moderne 
bouwkunst nog enkele opmerkingen te maken. 

DE DAMQUAESTIE UIT EEN SCHOONIIEIDSOOGPUNT BEKEKEN. 

In het „Hande l sb l ad" vinden wij het volgend ver
slag, dat o. i . alleszins verspreiding 111 de kringen 
der bouwkundigen verdient: 

Eenige weken geleden werd door de Algem. W i n 
keliersverecniging te Amsterdam in een openbare 
vergadering de vraag besproken of het vrijgekomen 
Beursterrein door een „Waarenhaus" zou mogen 
worden ingenomen ; de inleider van dit onderwerp 
bepaalde zich toen alleen tot het practische gedeelte 
van de quaestie, de aesthetische zijde buiten bespre
k ing latende, omdat reeds door ,,'t Koggeschip", Ver
eeniging tot bevordering van Amsterdamsche belan
den in het algemeen en van het vreemdelingenver
keer in li:t bijzonder, op de jongste jaarvergadering 
het besluit was genomen het Damrak-vraagstuk, tut 
een schoonheidsoogpunt bezien, te doen behandelen 
door den heer W. Kromhout, architect. Deze nu ga . 
op 8 dezer in een daartoe in „Odéon" belegde verga
dering aan zijn voornemen gevolg, sprekende voor 
een zeer talrijk auditorium. Ter verduidelijking zijner 
verhandeling diende een ontwerp van den heer 
Kromhout zeiven. 

Tot bijwoning der vergadering waren o. 111 uiige-
noodigd : het dagelijksch bestuur der gemeente, de 
leden van den gemeenteraad, de ambtenaren van hei 
„technisch bureau' \,111 publieke werken, alle! A m 
stcrdair.sche architecten, hc-.tuurdereii' van kunstin
stellingen» zoomede de leden der commissie, onlangs 
door de Algem. Winkeliersvereeniging benoemd ui 
zake de bebouwing van het beursterrein. 

Voorts waren nog uitgenoodigd: bestuurderen van 
het Oudheidkundig Genootschap, leden van de K a 

mer van Koophandel en Fabrieken, het Comité van 
de Ilandeldrijvenden Middenstand, het Centraal-
l lanclels-Comité . de leden van de Vereeniging 
„Handelsbe langen" , en ten slotte nog de leden van 
de Vereenigingen „Damrak" en „Rokin". Onder de 
aanwezigen merkten we op de heeren dr. Blooker 
(wethouder), V a n Hasselt (dir. van publieke wer
ken), prof. mr. Josephus litta, de Raadsleden Zee
handelaar, dr. Schippers, Heuveldop en Hendrix. dr. 
II. F. R. Hubrecht. 

De vergadering werd geleid door den heer Fie-
deldy Dop, ter vervanging van den voorzitter van 
,,'t Koggeschip". 

De'heer Dop leidde den heer Kromhout bij de ver
gadering in. 

Spr. 'ving z i j n rede aan met een historisch over
zicht van den 'bouw van Amsterdam, speciaal war. 
betreft den Dam en omgeving. F r a a i e lichtbeelden 
illustreerden hierbij het gesproken woord. Dan wees 
hij er op, dat een boulevard, die van verschillende 
zijden werd aanbevolen, iets on-IIollandsch heeft en 
niet past in het kader van ons straten- en grachten-
stelsel, evenmin als een gracht zou passen 111 den 
bouwtrant van Parijs Daarbij k I nog, dal bij door 
voering der boulevard-plannen, toch geen boulevard 
zou ontslaan in den zin, dien men er in het buiten
land aan hecht. Het R o k i n liez.it bijv. een te groote 
breedte (40 tot 65 meter). Hie r zou beter een avenue 
zijn aan te leggen, een breede straat met plantsoen, 
maar dit zou een stille en een drukke zijde doen 
ontstaan en dal verdient al evenmin aanbeveling. 
In het algemeen verklaarde spr. zich een tegenstan

der van den aanleg van breede straten, ten koste 
'onzer grachten, tenzij het verkeer dit inderdaad 
dringend noodzakelijk maakt, wat nu voor het R o k i n 
zeker nog niet het geval kan worden genoemd. Voorts 
betoogde spr. dat de Dam. in verband met den reus-
achtigen aanwas van de bevolking onzer stad, zoo 
groot mogelijk moet worden gehouden; daarbij 
bracht hij in herinnering, dat ons hoofdplein in de 
jaren 1O22—1042 een grootte had van 4900 vierkante 
meter, welk cijfer door achteruitzetting van het 
stadhuis daarna k lom tot 8100 vierkante meter, later 
nog door het wegruimen van de W a a g lot 830c) vier
kante nieter. Zoo bleef ue oppervlakte tot in het 
midden der 19e eeuw, toen ze door aanplemping van 
het Damrak bij den Vijgendam 10.850 vierkante 
meter werd. Deze grootte bleef behouden, niettegen
staande de bevolking inmiddels nagenoeg verdub
belde. Het commandantshuis zag spr. gaarne ge-
amoveerd, terwijl z. i. het monument uit het midden 
diende te worden weggeruimd, om ergens anders een 
plaatsje te worden verleend of. . . om te worden ver
geten (gelach). .Aldus kan dan een samenkoppeling 
ontstaan van twee groote, ruime pleinen, de. Dam en 
het Damrak. 

Daarbij dient dan vooral de aandacht gevestigd 
te blijven op de volgende, algemeen aesthetische 
voorwaarden : 

10. een plein dient te zijn een volkomen afgeslo
ten geheel ; 

2 0 . twee pleinen mogen niet dadeli jk in elkander 
vloeien, doch behooren gescheiden te blijven, door een 
sterk gepronceerde gebouwengroep of door één groot 
gebouw ; 

30. de onregelmatige vorm van een plein behoeft 
niets af te doen aan de schoonheid daarvan, mits 
door een gelukkig toeval of door goed overleg spre
kende massa's zekere rust brengen op een groote 
pleinvlakte ; 

4 0 . aan het einde van iedere domineerende rich
ting moet het oog rusten op een met de omgeving 
goed geproportioneerd monument. 

Daarom late men het oude Beursterrein zooveel 
doenlijk in zijn waarde als plein, doch stoffecre het 
met gebouwen, gebouwtjes, hoornen enz.., zoodat het 
een afgesloten geheel vormt en wat zijn afmetingen 
betreft, een flinke aanvul l ing bli jf t van het Dam
plein. Ook vermijde men een z.g. stille zijde, door 
het midden van het plein zooveel mogelijk vrij te 
houden. 

Vervolgens gaf spr. een uitvoerige uiteenzetting 
van zijn bebouwingsplannen van het oude Beurster
rein. De wenschelijkheid om het terrein zooveel mo
gelijk als plein le benutten, sluit reeds van zelf de 
bebouwing uit volgens de Gemeente-voordracht, 
waarbij een gebouw bedoeld wordt van 100 meter leng
te bij een breedte van 20 nieter, met het reeds hier
boven genoemde inconvenient van een „stille zijde" 
naast dit lange gebouw, dat voorzeker noch aan de 
schoonheid, noch aan de belangen van de bewoners 
aan die zijde, noch aan de openbare zedelijkheid be
vorderlijk kan zijn. A a n de eventueele derving dezer 
2000 vierkante meter verkoopbaren — of verpaehl-
baren grond, wi l spr. tegemoet komen door een 
nieuwe rooili jn voor dat Damrakgedeelte vast te 
stellen, waardoor — alles bijeengenomen — dezelfde 
2000 vierkante meter in anderen vorm wordt terug
gekregen. 

Met de geschiedenis van het Rembrandlplein voor 
oogen (waarbij door de Gemeente op zeer gelukkige | 
wijze de rooil i jn zoodanig naar voren was getrok
ken, dat dit plein er wezenlijk mooier door weren 

en met de herinnering aan den laatsten verkoop van 
een driehoekig stuk grond aan het Rembrandt-
Theater, ter grootte van 203 vierkante meter voor 
/ 39.450, kan men veil ig aannemen, dat de gemeente 
aan liet Damrak hetzelfde procédé van rooilijnver
plaatsing herhalend, zeer belangrijke baten daarmede 
winnen zou, zonder ook maar iemand te benadeelen. 
De waarde van dezen grond kan dezelfde geacht 
worden als van het thans ter beschikking staande 
middenterrein. Rooili jnverplaatsing in dezen zin is 
trouwens niets nieuws ; vele steden in het buiten
land, vooral in het groeiend Duitschland, vertoonden 
ons reeds eenzelfde schouwspel. 

Spr. dacht zich verder beide pleinen afgesloten 
door een kloek gebouw, op de scheiding van Dam
rak en Dam. Dit gebouw zou op zichzelf kunnen 
staan, doch moet samenwerken met de nieuwe, daar
mede correspondeerende Damrakgebouwen of daar
mede vereenigd, niet vrij lating van m i brecden 
doorgang, zooals de schets dit aangeeft. Een tweede, 
vrij-gelegen terrein, ter grootte van 2cxx> vierkante 
nieter, is door spr. bedoeld voor de sticking van een 
laag gebouw, van slechts één verdieping, en bestemd 
om met de daarbij gedachte hoornen-groep met 
kiosken, l imonadières, monumentetn, sculptuurstuk
ken als anderszins, als het ware een eilandje te vor
men, dat schilderachtig zal afsteken tegen de omrin
gende, groote gehouwen, zonder aan de Beurs — als 
eind-afsluiting van het plein —- haar functie van ge
zichtspunt te ontnemen. Ook aan de andere zijde, 
tegen het nieuwe gebouw, dacht de spr. zich een der
gelijke boomengroep, doch van zwaarder hout en 
even-zoo gestoffeerd met kiosken etc., zoodat het 
geheel goed zou worden aangevuld. l iet midden tus
sehen deze twee groepen vrijhoudende, behoudt men 
een plein, met hel volle gezicht op de te stichten 
nieuwe gebouwen, waardoor deze niet 
worden van het drukke Damrakverkeer. 

Spr. zette vervolgens uiteen, dat in zijn plan de 
nieuwe rooili jn (beginnende bij de Vischstecg) ten 
opzichte der oude respectievelijk 22, 7.5, 1 1.5 en 16.01 
meter is vooruitgeschoven. Bij hel Rembrandlplein 
was dit resp. 1(1, 9 en 0 meter. Door de rooil i jn van 
het Damrak bij den Dam recht te maken, vernauwt 
men de geweldige opening, hetgeen den Dam ten 
goede zal komen, want ook hier is van gemeentegrond 
geld te maken. Ten slotte gaf spr. een schets van de 
wijziging der Dam-toegangen, gelijk ze in zijn plan 
is opgenomen. Deze wijz iging betreft: 10. een goede 
uitmonding van de H o o g - en Damstraten, niet het Pa
leis tot afsluit ing ; 20. een breede uitmonding van het 
een driehoekig stuk grond aan het Rembrandt-

ifgesloten 

Rokin , ter breedte van 2 0 meter. (Hetgeen van deze 
zijde aan de verbreeding wordt opgeofferd, kan daar
achter weder van den publieken weg worden afgeno
men) ; 30. een verbreede Vischstecg ; 40. een verbree
ding van de Paleisslraat. 

Ter plaatse van het Kommandantshuis zou — in 
de groote aslijn van de Nieuwe Beurs buiten de 
verkeerslijn op pl.m. 12 meter van den Vijgendam 
een toiilein oi ander monument kunnen staan. Een 
ander monument kan, tot verdere stof leering van den 
Dam, bij de Vischstecg geplaatst worden, eveneens 
buiten de verkeerslijn. Het monument op den Dam 
eindelijk, zou, als men het behouden wilde, een plaats 
kunnen krijgen aan den kop van het Rok in . 

In zijn rede vond de heer Kromhout herhaaldelijk 
gelegenheid, vergelijkingen te maken met het buiten
huid, en te wijzen op de plaats, die de pleinen in 
buitenlandsihe sleden, in den bouwtrant innemen. 
Door middel van zijn lichtbeelden liet de spr. eenige 
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phanlasie-gebouwcn zien, door hein op de scheiding-
van Dam en Damrak geprojecteerd. Deze afbeeldin
gen werden door de aanwezigen merkbaar met be-
fangslel'ling gadegeslagen en met applaus begroet. 
Sprekers voordracht werd aan het slot hartelijk toe
gejuicht. 

N a een kleine pauze merkte de heer Walenkamp, 
architect, op dat hel niet mogelijk was op zoon 
breedvoerige uiteenzetting, als door den spreker werd 
gegeven, met vrucht een gedachtenwissebng te hou
den, waar men zijn opmerkingen thans te zeer zou 
moeten samenvatten. Spr. vond het wenschelijker in 
de pers, of in een eventueel later te beleggen verga
dering, eens nader op de belangrijke voordracht des 
heeren Kromhout terug te komen. 

Mr. Th . Stuart zou met het oog op het reeds ver
gevorderde uur, zéér kort eenige opmerkingen maken 
naar aanleiding van de hier gehoorde plannen. De 
heer Kromhout dacht zich wel een breeden verkeers
weg van het ('entraaI-Station naar den Dam, maar 
wilde blijkbaar de verdere, mccrendecls nauwe stra
ten in het centrum van de stad, op dezelfde brecdie 
houden, naar spreker's inzicht, ten onrechte, want de 
oude stad heef een onmiskenbare behoefte aan groote, 
flinke breede verkeerswegen. 

Daarom is 't ons niet mogelijk — met overigens 
alle bewondering van den heer Kromhout voor het 
pittoresque. van ops oud-Amsterdam, waarin ook 
spr. deelde - terug te gaan tot de schilderachtige 
toestanden van weleer. 

Spr. vestigde de aandacht -op het Rokin , waarvan 
het water thans geen bestemming meer heeft en iedere 
practische beteekenis ten eonenniale mist, in tegen
stelling met vroeger, toen het Rokin wel degelijk 
van beteekenis was. Men kan nu eenmaal niet terug
gaan tot den t i jd der luifeltjes; het oude — zoo 
pittoresque, zoo wonderschoon is in onze stad 
helaas voor het grootste deel niet meer te vinden, het 
heeft moeten plaats maken voor het nieuwe. Met het 
intieme van Amsterdam, de typische huisjes, de 
merkwaardige geveltjes — zooals men die nog vindt 
in Delft en in Alkmaar — behoeft men dus in onze 
stad geen rekening meer te houden. 

Spr. verschilde daarom met den inleider van oor
deel, die dat oude bekoorlijke nog wel wenschte te 
sparen. Het ging den beer Stuart net als voor eenige 
jaren her, toen men de Reguliersgracht wilde behou
den op grond dat ze zooveel schoons opleverde. De 
geestige bouwtrant van den ouden t i jd — ze is er 
tegenwoordig ver te zoeken, het zijn bijna allen 
huizen, gebouwd naar de nieuwere denkbeelden. 

De heer Mulder achtte het treurig, dat Amsterdam, 
stad van uitbreiding en vooruitgang, ccn stadhuis be
zit, dat men als 't ware te zoeken heeft, ergens op den 
Achterburgwal. Het ware te wenschen dat de hoofd
stad een stadhuis verkreeg, harer waardig ; blijkbaar 
lag het in sprekers bedoeling — de heer Mulder was 
niet duidelijk te verstaan het paleis op den Dam 
weer in raadhuis te herscheppen, het aan zijn oude 
bestemming terug te geven. Overigens had de spr. 
er geen bezwaar tegen, dat het „g raanpakhu i s " op 
het Damrak, volgens de plannen des hoeren Krom
hout, werd gemaskeerd (Gelach). 

De heer Kromhout antwoordde aan het adres 
van den eersten debater, den heer Walenkamp, dat 
het hem aangenaam zou zijn in dagblad of t i jd
schrift met hem van gedachten te wisselen. Ten 
aanzien van het door mr. Stuart in het midden ge
brachte, merkte de spr. op, dat hij voor groote ver
keerswegen in het centrum der stad is, wanneer de 
behoefte daaraan inderdaad sterk op den voorgrond 

! treedt. Zoolang dit niet het geval is, verklaarde hij 
er zich een tegenstander van. D e heer Kromhout on t - ' 
kende terug te willen naar den t i jd van de luiteltjes, 
hij had dit nergens in zijn voordracht betoogd. We! 
kon men het, schoon van den ouden t i jd —• zij het 
dan ook in moderner kleed — weder terugvoeren in 
onze stad. 

Onder de jongere generatie onzer architecten is 
een beweging merkbaar, om zich terug le denken in 
de werken der oude meesters; hiervoor voelt spr. 
sympathie en al kunnen zij niet dezelfde hoogte Be
reiken als hun voorgangers, toch trachten zij dat in
tieme gezellige weer de overhand te doen krijgen. 
Voorts wees spr. er op, dat de meeste bezoekers der 
hooidstad, aankomende langs het Damrak, op den 
Dam zich in alle richtingen verspreiden; vandaar 
dat hij thans geen verdere, breede verkeerswegen in 
Amsterdam's centrum verlangde aan te brengen. 

Daar niemand meer het woord verlangde, werd 
van de bestuurstafel de volgende motie in stemming 
gebracht: 

De vergadering enz., 
gehoord den inleider en de debatten ; 
betuigt instemming met het gehoorde ; 

besluit de reeds bestaande commissie in zake 
de beursterreinen uit te noodigen de heden
avond besproken plannen in overweging te 
nemen en daar mede te handelen, zooals zij zal 
mecnen, dat in het algemeen belang is. 

Deze motie werd, na eenige discussie aangaande 
hare waarde, in verband met de oplossing der Dam-
quaestie, met een kleine meerderheid aangenomen 

DE ELSIE MISLUKT. 
Nadat, reeds eenige jaren geleden, beproefd w a s , 

om de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
niet het Genootschap „Architectura et Amic i t i a " tol 
één geheel samen te smelten, maar die pogingen niet 
den gewenschten uitslag hadden gejiad, is het Gé-
nootschap nu bij de Maatschappij andermaal om 
fusie gaan aankloppen. 

Weder kon men het niet eens worden, en zullen 
dus de beide lichamen naast elkander blijven be
staan. E r is zeker geen reden, om dit te betreuren, 
want ieder heeft zijn eigenaardig karakter, zijn 
eigen nul. V a n de Maatschappij, die sinds haar op
richting een representatief lichaam geweest is, kan 
men niet anders verwachten, dan dat zij zich de be
langen der beoefenaars der bouwkunst in gansch 
Nederland zal aantrekken. Doet zij dit, (en vooral 
in de laatste jaren zal niemand over gemis aan ijver 
bij haar klagen), dan vervult zij de taak, die voor 
haar is weggelegd. V a n haar nu ook nog te verlan
gen, dat zij een krachtig plaatselijk leven in de 
bouwkunst zou weten op le wekken, ware een onbi l 
lijkheid. De plaatselijke lichamen moeten daar zelf 
voor zorgen. E n wanneer het niet te ontkennen vak, 
dat de meeste afdeelingen der Maatschappij in dit 
opzicht aan de verwachtingen van het hoofdbestuur 
niet voldoen, dan mag men daar de maatschappij 
geen verwijt van maken. 

Architectura, dat het volgend jaar een halve eeuw 
bestaan zal hebben, werd opgericht, om, voor Amster
dam althans, datgene te worden, wat de Maatschap
pij uit den aard der zaak, voor de jongere beoefenaars 
der bouwkunst niet kon zijn. Architectura heeft een 
krachtig plaatselijk bouwkundig leven in de hoofd
stad mogelij] < gemaakt ; hoe de ti |den ook verander
den, hoe de inzichten zich wijzigden, Architectura i.i 
gebleven het vereenigingspunt der jongeren. 
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N u een kwart eeuw geleden heeft Architectura be
proefd, zijn werkkring over het geheele Nederland 
uit te breiden. E r was daar toen aanleiding toe, om
dat de Maatschappij op wegen ging, die velen ver
keerd leken. Doch zelfs de ijverigste strijders voor 
het Genootschap (en daaraan was omstreeks 1880 
geen gebrek) zullen, tot rij)>er jaren gekomen, niet 
zeggen, dat bet ideaal, hetwelk men nastreefde, be
reikt is. 

Architectura is gebleken een Amsterdamsche Ver
eeniging, die het aantrekkingspunt vormt van al wat 
jong is in de bouwkunst der hoofdstad. E r bestond 
indertijd een traditie, die wilde, dat als leden van 
Architectura tot zoo rijpen leeftijd gekomen waren, 
dat zij met den besten wi l niet meer voor jongeren 
konden doorgaan, naar den achtergrond traden, op
dat het „place aux jeunes" kon worden toegepast. 
Die traditie is in onbruik geraakt, en terwijl men 
vroeger slechts krullenbollen of leeuwenmanen, 
helder blond of ravenzwart 111 de vergaderzaal zag, 
ontbreekt het nu net aan kale schedels of besneeuw
de kruinen, „des années 1'irréparable outrage". 

Architectura heeft, wil len worden een Maatschap
pij in het klein. W i j zullen de redenen, waarom dit 
geschiedde, hier niet napluizen. Maar dit kan toch 
worden gezegd, dat ook bier Boileau's uitspraak ge
golden heeft „tel bri l le au second rang qui 's éclipse 
au premier". H a d het Genootschap op de plaats w i l 
len blijven, die zijn stichters het hadden aangewezen, 
had het zijn meer intiem karakter nooit verloochend, 
het zou een waardige, zij het ook bescheiden rol heb
ben kunnen vervullen. Architectura heeft echter ge
meend, met de Maatschappij te moeten concurreeren. 
Ziende, dat zulk een concurrentie op den duur tot 
versnippering van krachten leidt, poogde het Genoot
schap zich" met de Maatschappij te versmelten. 

Doch reeds van te voren kon worden berekend, 
dat zulk een versmelting niet mogelijk zou zijn. De 
Maatschappij, op gansch andere gronden gevestigd, 
dan het Genootschap, kon daarmede niet op voet 
van gelijkheid gebracht worden. Geli jk wij reeds 
zeiden, wij betreuren het niet, dat ieder lichaam zijn 
zelfstandigheid heeft behouden. 

Samenwerking blijft echter mogelijk. De tijden 
liggen achter ons, dat er oorzaken waren, die zulk 
een samenwerking verhinderden. De voorzitters der 
beide lichamen, Salm en Berlage, al is hunne opvat
t ing van kunst niet dezelfde, weten elkander tewaar-
deeren, gelijk reeds verscheidene malen gebleken is. 
W i j kunnen niet veronderstellen, dat, als de aanvoer
ders dus in goede vriendschap leven, hun troepen 
vi jandig tegen elkander over zouden staan. 

Misschien ware de beste oplossing van het vraag
stuk deze, dat de ouderen van jaren de vroegere tra
ditie weer in eer herstellend, in het Genootschap op 
den achtergrond traden, doch daarentegen aan de 
Maatschappij hun krachten gaven, die deze zeker op 
den rechten prijs zou weten te stellen. Een gemeen
schappelijk orgaan, gemeenschappelijke uitgaven 
zouden een band kunnen vormen tusschen oud en 
jong, en tevens tot besparing van geld en talent 
kunnen leiden. 

liet schijnt, dat althans bel Genootschap den 
moed nog niet opgeeft, en aan het onderhandelen 
wil blijven. Ons dunkt, dat als cle dankbeelden, die 
wij hierboven aangaven, tot grondslag der onderhan
delingen dienden, een goede uitslag niet behoeft l " 
worden betwijfeld. 

Jong bij jong, en oud bij oud heeft reeds Vader 
Cats geleerd. De jeugd heeft een taak le vervullen 
zoo goed als de grijsheid. Dat cr een tijd van gaan 

is, het valt wel zwaar tot dit besef te komen. Men 
wil zoo graag jong blijven. Doch in zijn gedroomde 
eeuwige jeugd mag men toch hen die werkelijk jong 
zijn, niet den weg versperren. A l s de veteranen van 
Architectura dit slechts wil len bedenken, zal er 
spoedig genoeg een modus vivendi gevonden zijn. 

VILLA'S EN LANDHUIZEN. 
E r is tegenwoordig veel vraag naar „villa 's". Ver

staat men in I ta l ië onder een v i l la een buitenplaats, 
zooals die reeds bij de Romeinen best ouden, met 
tuinen, terrassen, waterwerken, alles op groote scraal, 
de vil la 's waar de forensen onzer noodlijdende ste
den hun intrek nemen hebben een veel bescheidener 
karakter. 

Veel grond wordt niet gekocht ; het huis, dat er op 
geplaatst wordt, moet voor een gering bedrag ge
bouwd kunnen worden. Maar een hoog rood pannen
dak is noodzakelijk, witgepleisterde muren zijn zeer 
gewild, een „hal l" mag niet ontbreken. D e architect, 
die deze elementen in zi jn ontwerp weet te pas te 
brengen, behoeft aan zijn succes niet te twijfeen. Men 
zal het hem niet kwal i jk nemen, als hij de indeeling 
van den plattegrond wat versnippert, als de kaniers 
onder het dak 's zomers heet en 's winters koud 
blijken te zijn. De moderne villabewoner getroost 
zich dit gaarne, zoo zijn huis den voorbijgangers 
maar behaagt. 

De wijsgeer moge hierover glimlachen, moge 
meenen dat de ijdelheid den modernen mensch 
vreemde parten speelt, als van ouds laat de wereld 
den wijsgeer praten en gaat haar gang. Een architect 
met wijsgecrige neigingen past niet in de hedendaag 
sohe samenleving. 

De Heer Joseph Herman, architect te Amsterdam, 
heeft bij de Wed. J . Ahrend & Zoon aldaar een 
plaatwerk het licht doen zien, waarin hij een twaalf
tal zijner „Ontwerpen voor moderne V i l l a ' s en L a n d 
huizen" openbaar wil maken. De eerste aflevering, 
die vier ontwerpen bevat, werd ons toegezonden. 
Keur ig uitgevoerd, op zwaar papier gedrukt, toont 
zi j den Heer Herman als iemand, die door zijn wijze 
van teekenen ons J a n Springer in de herinnering-
brengt, wat zeker geen geringe verdienste is. 

De on tweren bevatten de elementen, hierboven ge
noemd, en zullen dus wel 111 den smaak vallen. 
Menig architect, wiens zaak meer bloeit dan zijn ver
beelding, kan m het werk van den Heer l ie rman 
zijn gading vinden. De betrekkelijk geringe uitgaat, 
voor het aanschaffen vereischt, zal hij zich gaarne 
getroosten, en den H e e r Herman dankbaar zijn voor 
de motieven, die het plaatwerk geeft. 

Terwij l cle Duitsche uitgevers al sinds .-en kwart 
eeuw de wereld met „Sa inme lmappen" en wat dies 
meer zij overstroomen is het een bijzonderheid, w a n 
neer een Nederlandsche firma het waagt werk van 
een architect uit te geven. D i e Duitsche geestesvruch
ten worden ten onzent graag geslikt, gelijk men bij 
gebrek aan brood korstjes van pasteien eet. Doch 
thans wordt den hongerigen een schotel warme ka
detjes voorgezet, die, ofschoon nu misschien niet van 
de meest voedzame soort, toch in ieder geval beter 
zullen smaken dan de Duitsche kost. 

Laten zij , nu de bakker blaast, dat cle bollen ge
reed z i j n , den winkel bestormen. A l s de voorraad Ten 
einde is, wordt er een nieuw baksel in den oven ge
schoven, en wrijft de bakker vergenoegd zijn han
den. 
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D E A M S T E R D A M S C H E W A P E N K R O O N . 

Velen onzer lezers /.uilen zich allicht herinneren, 
dat een paar jaren geitden eenige strijd gevoerd is 
tussehen de heeren nir. \Y . R. Veder, Gemeente
archivaris, en I>. 11. Klünne, rector van het Begijn
hof, over den juisten vorm der k r o o n boven het A m -
sterdamsche Wapen. De lieer Veder heeft destijds 
het Gemeentebstuur geadviseerd (hierin gesteund 

het oordcel van Prol . PruiiP oodanig a£ 
te nemen de zoogenaamde Rudolphina, uit het begin 
der 17e eeuw, wijl deze de bestaande vorm was toen 
in 1648 de betrekking tussehen de Nederlanden en 
hel Ri jk voor goed verbroken werd. De Heer Klünne 
daarentegen was cn is nog van gevoelen, dal alleen 
gehecht mag worden aan den vorm, dien de Rijks
kroon had 111 den tijd toen Maximi l iaan aan A m 
sterdam het recht schonk om de „croiie van onsen 
Rijke" boxen haar wapen te voeren. 

In het dezer dagen verschenen „Jaarboekje van 
Alberdingk T h y m " (5e jaargang) geeft de Heer L . 
('. 1.. Eygenraam eene levensschets van den Heer 
Klönne, en zegt daarin, aan de bovengenoemde zaak 
herinnerend: „f luks heeft hij uit buitenlandscho 
archieven een correctie geleverd en verdedigd, die 
ook door zijn tegenstander, ten deele althans, als 
wettig wordt erkend." 

Tegen die bewering komt de Heer Veder op in 
een ingezonden stuk in „De Ti jd" . I l i j verklaart 
daarin 10. dat hij nooit voor het geringste deel de 
wettigheid of juistheid van 's_heeren Klönne 's correc
tie heeft erkend ; en 20. vraagt hij naar het ge
schrift, waaruit eenig wetenschappelijk onderzoek 
van den Heer Klönne over dit onderwerp zou te vin
den zijn, het zij uit buitenlandsche of binnenland-
-che archieven. 

De Heer Klönne antwoordt daarop 111 hetzelfde 
blad, dat de strijd weinig te maken heeft met archi
valia, maar dat de Heer Veder en hij uit dezelfde 
geschiedkundige gegevens verschillende besluiten 
hebben getrokken. De Heer Veder heeft nooit eenige 
instemming betuigd met zijne conclusie, welke lu idde: 
Maximi l iaan heeft aan het Amsterdamsche wapen de 
kroon opgezet ; dan behoort ook de Maximiliaansche 
kroon, en geen andere, op ons wapenschild te prijken." 

Ten slotte verwijst de Heer Klönne degenen, die 
wil len zien hoe die Maximiuiaansche kroon behoort 
te zijn, naar het front der Nieuwe Beurs, waar de 
bouwmeester boven het Amsterdamsche zegel die 
kroon heeft laten beitelen, welke Mgr. K lönne blijft 
meenen, dat op het Amsterdamsche wapensch l d 
tehuisbehoort. ( N . v. d, DO 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B I N N E N L A N D . 
NjJMEGEN. Alhier zal eeu nieuw post- en telegraafkantoor ver

rijzen, want drzer dagen besloot de Raad, op voorstel van het 
Dagelijksch Bes uur, voor het stichten van dat gebouw aan den 
Staat te verkoopen een perceel bouwterrein aan d« Vau Broeck-
huyzenstraat, hoek Ziekenstraat, voor / 20,000. Het terrein is 
2000 cA groot. 

Het belangrijkste purt der agenda was evenwel bet voorstel 
van Burg. en Weth., betrekkelijk den aanleg eener nlgemeene 
rioleeriDir. een zaak die al la"g hangende is. Verschillende rap
porten werden daaromtrent door den architect der gemeente in
gediend, waarover werd gehoord de heer .1 O. van NPtrik. otid-
Fngenieur van Amsterdam Bij zijn laatste rapport deed de archi
tect mededeeling omtrent oen mogelijke invoering van een ro-
leering volgens het Liernurstels»!. doch onk naar aanleiding t an 
het verslag des heeren Van Niftrik kwam het B. en W. voor, 
dat rioleering hier niet gewenscht zou ziju. Zij stelden den RaBd 
voor te besluiten: lo dat in geval tot a'inlo»- van een algenuene 
rioleering mocht worden o«ernegaau, "ie aanleg zal geschieden 
volgens het stelsel »an een der p-ojeoten door de-i architect aan
vankelijk ingediend; 2o dat. alvurens over don sub 1 bedoelden 

aanleg definitief te besli-sen, de bedoelde door don gemeente-
architect ontworpen plannen zullen worden onderworpen aan de 
beoordeeling van twee of drie ter zake bekende deskundigen. 

Ingekomen was een nota van den heer Piersoo. lid van den 
Raad, naar aanleiding van welk stuk besloten word de beslissing 
te verdagen. 

P E R S O N A L I A . 

— By den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken 
in Nederl.-Indië is: 

benoemd tot opzichter 2e kl., de ambtenaar op wachtgeld J. 
I. van Erp Taalman Kip, laatst die betrekking bekleed hebbende ; 

gesteld ter beschikking van den gouverneur van Sumatra's 
Westkust, voor het doen van opnemingen in het belang van de 
verbetering van den weg van Natal naar de onderafdeelingett 
Groot- en Klein-M.indeling (Tapanoeli), de benoemde opzichter 
2e kl J. L. van K-p Taalman Kip, voornoemd. 

— Uit de voordracht voor opzichter bij het bureau van ge
meentewerken, bestaande uit de heeren L Drewee, A. L. van 
Wiesen en K. Siekman Az , is door Burg. en Weth. van Gronin
gen benoemd de heer L. Drewes. bouwkundige aldaar. 

— Tot scheikundige-bacterioloog bjj de gemeentelijke drink
waterleiding te Rotterdam is benoemd de heer A. van Delden, 
jcchnoltiog. assistent aan de Polytechnische School te Delft. 

— De beer R Borger, ingenieur te Groningen, ia benoemd tot 
directeur der construe tie werk plaatsen te Winschoten. 

— De heeren A. Schotel, civiel-ingenieur te Scheveningen, eu 
D. J. Steenstra Toussaint, opzichter-teekenaar te '• Gravenhage, 
worden ter beschikking van oen gouverneur van Suriname gesteld 
om tot tjjdelgk opzichter bg het bouwdepartement daar tj lande 
benoemd te worden 

— Door den Minister van Koloniën is M. H. C. baron du Tour, 
oud-technisch ambtenaar der le kl. bij het Depart, van Koloniën 
te Brussel, gesteld ter beschikking van den Gouverneur vau 
Suriname om. na aankomst aldaar, te worden benoemd tot tijde
lijk opzichter bij den bouw van kunstwerken voor de koloniale 
spoorwegen in die kolonie. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— M a g a z ij n meester 
advert, in dit No ) 

een indu-trieele handelszaak. (Zie 
(1) 

Electro Ingenieur op een electrotechnisch bureau te 
's (iravenhage, bekend met bet maken van projecten. Brieven, 
onder No. 3'.-ü8, aan het „Dagblad van Zuid-Holland en 's Gra
venhage". (O 

Monteurs (Electrotechnikersl, voor directe indiensttreding. 
Brieven, onder lett. N A M, aau Nygk en Van Ditmar, te Rotter
dam, fl) 

— D i r ec t e u r - L e e r a ar, in bet bezit der akten Mi en M , 
aan de Burver-Avotidschool te Zaandam Salaris ,' 1200. Brieven 
op zegel vóór :0 April a s. aan Burg. en Weth. (2) 

— Tijdelijk Opzichter , san de Heugelosche Bontweverjj. 
(Zie advert, in No. 15.) (2) 

— Bouwkundig Opzichter-Teekenaar , voor den tjjd 
van 4 a & maanden. Brieven, onder No 22706, aan het Bureau 
van het Algem Nederl. Advertentieblad te 'sGravenhage. (2) 

— Uitvoerder voor kunstwerken, in staat de leidiug geheel 
zelfstandig ip zich te kunnen nemen. Brieven, onder No. 22670, 
aan het Bureau van hot Algem. Nederl. Advertentieblad te 
'sGravenhage (2) 

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 V A N D E N B O D V A N T E C H N I C I 

TOLSTEEOSINGEL 46, U T R E C H T 

14 Bouwk. Opz -teek 21 —42 j , / 6 0 — / 100 'smaands. 
5 
A 
4 
4 
1 
1 

2 1 
Opz -Uitv., 24—4 j . / 70 —/ 100 'smaanJs. 
Teekenaar, 21—2j j., / 60—f go 'smaands. 

Waterb. Opz.-Teek., 21— 41 j., / 6 0 — ' 100'smaands. 
Werktuigk. Teek., 21—24 j . , / 60—f 75 's maands. 

„ Ingenieur (Constructeur). 
Machineteekenaar. 
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OVER BOUWKUNST. 

I l l (slot). 

De bouwmeesters der 19e eeuw hebben zich voor 
het grootste gedeelte bezig gehouden met het navol
gen der historische stijlen. Een ontwerp werd beter 
geacht, al naar mate het minder het aanzien vertoon
de, alsof het in de 19e eeuw ontstaan was. 

Pas na 1893 heeft Europa beproefd, een eigen 
bouwstijl tot stand te brengen. O f het waren er eigen
l i j k twee, de eerste de Belgische trant, de andere het 
Neo-Romaansch . E r is van dien Brusselschen stijl 
reeds veel kwaad gezegd, en het schijnt, dat hij zijn 
besten t i jd reeds gehad heeft. Wat men er ook en 
met recht, op aanmerken moge, één verdienste heeft 
hij , dat hij oorspronkelijk is, wat een niet geringe lof 
inhoudt. 

Het Neo-Romaansch is aan Noord-Amerika ont
leend. Henry Hobson Richardson is de architect, die 
daar in 1875 trachtte, een vroegeren stijl wat zijn 
goede hoedanigheden betreft in toepassing te bren
gen, zonder tot slaafsche navolging te vervallen. 

Reeds 111 [886 is Richardson gestorven. Doch hij 
heeft een school gevormd die zich naast de meesters, 
die Pal ladio vereeren, en die in Noord-Amerika het 
talrijkst zijn, heeft weten staande te houden. 

Daartoe opgewekt door Ruskins geschriften be
gon Richardson den Romaanschen stijl, zooals hij 
zich in Zuid-Frankr i jk , Noord- I ta l i ë en Spanje ge
openbaard had, te bestudecren. 

De rijke versierselen, door de Romaansche beeld
houwers gemaakt, achtte hij echter voor den moder
nen tijd niet geschikt, cn daarom streefde hij in zijn 
ontwerpen naar eenvoudige vormen. De Amerikaan-
sche lx-eldhouwers wisten, door een haast archaische 
behandeling van plant cn mensenbeeld, ornamenten 
te scheppen, die wonderwel bij Richardson's soberen 
rondbogenstijl passen. 

Het voornaamste werk van den bouwmeester is 
Tr in i ty Church, te Boston, Massachusetts. Hier is de 
toren boven het kruis geïnspireerd door dien van de 
kathedraal te Salamanca. De muren zijn van buiten 
op verschillende plaatsen niet donker gekleurden 
steen ingelegd, een motief dat veel bij de kerken 
van Auvergne voorkomt. 

Een zeer eigenaardig effect is aan dit gebouw ver
kregen door het toepassen van rustiek werk. In den 
Romaanse hen ti jd werd dit niet gedaan. De oude 
kerken hebben echter door de tand des tijds een zeer 
verweerd aanzien gekregen, wat verloren gaat, zoo-
dra zij gerestaureerd worden. Om de schoonheid, 
die door den tijd ontstaan was, ook aan zijn nieuwe 
bouwwerk te kunnen geven, gebrande Richardson 
het rustiekwerk. Di t geeft zelfs aan de grootste on
versierde vlakken een aangename levendigheid. 
.Alleen waar groefsteen kon worden gebruikt was 
Richardsons rondbogenstijl dan ook op zijn plaats. 
Dat die, in Nederland nagevolgd, zooals onder 
anderen aan de Beurs tc Amsterdam geschiedde, 
minder voldoet, is voornamelijk daaraan toe te 
schrijven, dat gebakken steen als materiaal moest 
worden gogezigd. Men stelle zich dit gebouw voor 
uit ruwe, groote blokken steen, opgetast om te be
seffen, weik ccn effect had kunnen bereikt worden. 

Tot dusverre werd nog niet beproefd, of niet ook 
met de antieke motieven een nieuwe bouwtrant zou 
zijn tot stand te brengen. E n dit moet volstrekt 
niet onmogelijk worden geacht. Want reeds de Grie
ken bouwden niet alleen langwerpige tempels, door 
zuilen omgeven en met een flauw hellend dak gedekt, 
doch wisten ook schilderachtige combinaties te ma-

keu, gelijk het Erechtheion er ons nu nog een doet 
zien. 

Zulke scheppingen zullen er ongetwijfeld nog 
vele andere geweest zijn, die echter verloren zi jn ge
gaan. 

Ook de ontwerpers uit den Ronieinschen t i jd 
moeten zich dikwij ls van gansch andere vormen be
diend hebben, dan uit de bouwvallen, die overbleven, 
kan worden opgemaakt. Want te Rome bestonden 
huizen met drie verdiepingen ; buitenhuizen werden 
dikwij ls tegen steile hellingen gebouwd, wat het toe
passen van zuilen, zooals dit bij de tempels ge
schiedde, onmogelijk maakte. 

Daar echter slechts van de voornaamste gebouwen 
te Rome enkele overblijfselen in wezen bleven, kon
den reeds de meesters der 15e eeuw zich slechts een 
zeer onvolledige voorstelling der Oud-Romeinsche 
architectuur maken. Z i j bezaten evenwel scheppings
kracht genoeg om, wanneer de voorbeelden ontbra
ken, hun eigen geest te laten werken. A a n die vin
dingrijkheid danken wij de aardigste kleine gebouwen 
der Vroede Renaissance. 

Naarmate de architecten echter trouwer de R o 
meinsche bouwvallen volgden, werd hun stijl minder 
voor kleinere werken geschikt. Zoo vond de meening 
weldra ingang, rlat alleen kerken en paleizen als 
voortbrengselen van bouwkunst konden worden be
schouwd. 

Pal ladio vooral heeft tot het' doen veldvvinnen van 
deze mecning, veel bijgedragen. Het werk van 
dezen grooten meester is het ideaal van alle acade
miën. .Alleen door Pa l l ad io laat zich de „Ecole des 
Beaux Ar ts" te Parijs, die zich slechts met de ideale 
en monumentale architectuur bezig houdt en die van 
de eischen des dagelijkschen levens niets hooren w i l , 
verklaren. 

Het is betrekkelijk gemakkelijk, om de Romein
sche vormen voor ccn monumentaal ontwerp te ge
bruiken. Waardigheid, grootschheid. bevalligheid 
komen al gauw te voorschijn, als men zich maar aan 
de regelen houdt. V o o r de ornamenten leveren de 
oude werken voorbeelden genoeg. De ontwerper, die 
zulk een grootsch plan weet samen te stellen staat 
echter verlegen, wanneer' hem het project van een 
klein gebouw gevraagd wordt. D a n is het maken van 
kolonnades een onmogelijkheid, dan laten o o k 
andere, voor de monumentale architectuur beproefd 
gebleken recepten hem in den steek. 

Het is om deze reden, dat de ontwerpers van 
kleinere gebouwen hun voorbeelden in de middel
eeuwen of in de perioden, die daarop volgden, gaan 
zoeken. U i t deze bron hebben vooral de Engelsehen 
geput. Maar zij zijn daarbij te vaak tot slaafsche 
navolging vervallen. O p het vaste land van Europa, 
waar men de voorbeelden niet kent, heeft men van de 
oorspronkelijkheid der Engelsehen meest een te hoog 
denkbeeld. Dat thans overal „cottages" gebouwd 
worden, bewijst alleen, dat de vindingri jkheid van 
Franschen, Duitschers, Belgen en Hollanders nog 
geringer is, dan die der Engelsehen. 

De Duitschers vooral hebben in de 19e eeuw wel 
veel gebouwd, doch niets tot stand weten te brengen, 
dat in de geschiedenis der kunst mede zal tellen. A l l e 
stijlen van het verledene hebben zij om beurten ter 
navolging gekozen, en toen dit veld was afgegraasd 
hebben zij zich op de Nieuw-Belgische kunst en het 
Amerikaansch-Romaansch geworpen. 

Dank zij de Ecole des Beaux Ar t s is de Fransche 
architectuur aan hare t radi t iën vrij wel getrouw ge
bleven. Daardoor is ongetwijfeld de goede smaak, 
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die zonder uitzondering de Fransche gebouwen der 
19e eeuw kenmerkt, te verklaren, maar ook de ge
ringe belangwekkendheid. Daar kleine gebouwen in 
de Fransche hoofdsteden niet verlangd worden, 
leverde het toepassen der academische regelen geen 
bezwaren op. Toen evenwel ook kleine buitenhuizen 
begeerd werden, bleef den Franschen niets over, d n 
den Engelsehen stijl te gaan overnemen. 

Om de vraag op te lossen, in hoever een t i jd al of 
niet artistiek genoemd mag worden, behoeft men 
slechts na te gaan, in welke mate de kunst als een 
deel der geestelijke goederen van dien t i jd kan gel
den. De Gothische kunst is de eenige oorspronkelijke 
kunst geweest die zich uit de Grieksche kunst heelt 
kunnen ontwikkelen. De Renaissance bracht schei
d ing in de volken van de middeleeuwen. Z i j voerde 
het begrip van beschaving in, en lievverkte een af
scheiding der geestelijk booger staanden, een kunst 
voor de heërschende klasse, in de plaats der Gothi
sche volkskunst. De schilderkunst en de beeldhouw
kunst maakten zich toen onafhankelijk van de bouw
kunst. In het bijzonder de schilderkunst wilde met 
de bouwkunst niets meer gemeen hebben. 

Pas de Rococo-stijl gaf weer een trouwe afspiege
l ing van den geest des tijds ; hij doordrong de geheele 
maatschappij juist zoo, als de Gothiek gedaan had. 

A l s tegenstelling met den lichtzinnigen geest des 
tijds begon in de tweede helft der 18e eeuw het ver
langen naar eenvoud en zuiverheid wakker te wor
den, wat zich uitsprak in den Louis N V I sti j l , die 
zich v an de pas ontdekte Grieksche vormen bediende. 

De tegenwoordige Fransche bouwkunst beweegt 
zich nog al t i jd in de richting door Gabriël , Soufflot, 
Percier en Fontaine aangegeven. 

In den roes der geestdrift voor de oudheid merkte 
men niet, hoe het ambacht snel achteruit begon te 
gaan, hoe zelfs de bouwkundige scheppingskracht 
verdween. De architectuur verwijderde zich van het 
leven en vond geen kracht moer in de gezonde wer
keli jkheid. De kunst werd niet meer beheerscht door 
kunstenaars, doch door hoogleeraren. De wereld 
genoot niet meer van kunst, doch wilde haar ver
k laard z ien; kunstwerken waren er alleen nog maar, 
om beoordeeld te worden. Hoe meer men zich naar 
het ideaal meende te begeven, hoe verder men zich 
van de kunst verwijderde. 

O p het dwepen met de Grieken volgde de Roman
tische periode. Z i j was van veel meer lietcckenis voor 
de toekomst dan in den regel gedacht wordt. De 
Germaansche geest hernam zijn rechten. W e l is het 
merkwaardig, dat een Franschman als Viol le t - le-Duc, 
die de Gothiek opnieuw tot bloei bracht, alleen voor 
de Germaansche landen gewerkt heeft. 

Maar als men de bouwkunst uitzondert, kan men 
zeggen dat de Romantiek haar stempel op alle uitin
gen van geestelijk leven in Europa gedrukt heeft. 

De hedendaagsche bouwkunst heeft aan twee 
eischen te voldoen. Vooreerst moet zij aan ieder ge
bouw zijn behoorlijk karakter weten te geven ; een 
paleis moet waardig, een landhuis gezellig, een kerk 
ernstig, ccn feestgebouw vroolijk zijn. Ten tweede 
moet zij rekening houden met het hedendaagsche 
leven en de hedendaagsche bouwstoffen. 

In de steden, door de 19e eeuw udgebreid vindt 
men overal gelxmwen, die in de historische stijlen 
gehouden zijn en die slechts als verkleiningen van 
elders bestaande monumenten kunnen gelden. E r is 
iets zeer onoprechts in dit alles. De scholen, waar de 
bouwkunst onderwezen heet te worden staan aan die 
onoprechtheid schuldig. Z i j zijn voor die mislukte 
scheppingen verantwoordelijk. 

Men mag niet over het hoofd zien, dat de gebou
wen uit vroeger eeuwen door cn vi or inenschen ge
sticht werden, die anders voelden, die anders dach
ten, die andere behoeften hadden dan wij. A l s wij nu 
onze gebouwen zóó willen maken als die vroegere, 
dan is het geen echte kunst meer, die wij voortbren
gen. Want bij alle eehfc kunst is er overeenstemming 
tusschen wezen cn vorm. Komt die vorm van elders, 
dan is die overeenstemming onmogelijk. 

In de u,e eeuw heeft men stijl verlangd, zonder 
dien te hebben verkregen. Nieuwe gedachten waren 
noodig, niet nieuwe woorden voor oude gemeen
plaatsen. 

De menschheid baat het niet, of zij nu, in plaats 
van het acanthusblad, de vermicelli-krullen krijgt. 
De tegenwoordige nieuwe kunst is te vergelijken bij 
de waterpokken en bij cle mazelen, die de kinderen 
behooren gehad te hebben, zullen zij later gezond zijn. 

Slechts dan is weer nieuwe architectuur te ver
wachten, als ieder beschaafd mensch een huis ver
langt, dat van zijn persoonlijken smaak getuigenis 
geeft. Architectuur is niet alleen een gevolg van 
kunnen, van schoonheidsgevoel, zij is vóór alles de 
uitdrukking van een eerlijk karakter. 

Bi j al het kwaad, dat er van de Belgische „are 
nouveau" gesproken wordt, dient toch erkend ie 
worden, dat hij meer dan de Neo-Romaansche aan 
den eisch, oorspronkelijk te zijn, voldoet. De schep
pers dezer nieuwe richting zijn meest schilders ge
weest, die zich aan de architectuur gingen wijden. 
Maar zij hadden natuurlijk bet vak niet geleerd, en 
daarom moesten zij er zich toe bepalen, teekeningen 
te maken, die aan anderen ter uitvoering werden 
overgelaten. 

De Belgen hadden van oudsher neiging tot het 
baroque gehad. In Vlaanderen heeft de Flamboyant-
stijl zijn weelderigste scheppingen voortgebracht, in 
Vlaanderen zijn de Barokvormen reeds gebruikt, toen 
men ze in I ta l ië nog niet aandurfde. E n een Vlaming , 
G i l l i s Maria Oppenoord is de geestelijke vader van 
den Rococostijl geweest. Zoo kan het ons dan ook 
niet verbazen, dat de heVdendaagsche Belgen het 
voorbeeld hunner vaderen volgen. 

l i e t is niet gemakkelijk, cle Brusselsche architec
tuur van tegenwoordig te karakterisccren. Indien 
men haar als een samenstel van zooveel mogelijk 
onsymmetrisch gebogen lijnen zou wil len aanzien, 
zooals sommigen doen, dan heeft men haar slechts 
oppervlakkig beschouwd, ü e gebogen lijnen toch 
spelen in dezen Belgischen stijl wel ccn groote rol, 
doch behcerschen hem niet geheel. Ook door het werk 
dezer Belgische architecten als het tegendeel van 
redegevend te definiccren is nog geen juiste bepaling 
daarvan gegeven. 

Waar is het, dat de ontwerpers de symmetrie niet 
in de eerse plaats gezocht hebben, dat zij gaarne ge
bogen lijnen gebruiken. Ook kan niet worden ont
kend, dat het bijna nimmer mogelijk is, in de werken 
dezer bouwmeesters de dwingende reden van het 
„daa rom" na te speuren. 

Toch hebben deze meesters wel hun theoriën. hoe 
hunne scheppingen cok uit den band schijnen te 
springen. Z i j vinden, dat de historische stijlen heb
ben afgedaan. Zi j zien in de bouwkunst slechts de we
tenschap, om alle materialen naar hunnen aard te 
pas te brengen. Z i j vergelijken een bouwwerk bij een 
symfonie en mecnen, dat de bouwmaterialen met de 
muziekinstrumenten gelijk staan. Door het toepassen 
van moderne grondstoffen willen zij aan hunne ge
bouwen een nieuw, echt modern karakter geven. 
Naar hun opvatting wordt de hedendaagsche archi-
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tectiuir behccrsclit door de nijverheid. V i n d t die 
nieuwe bouwstoffen uit, dan zullen de architecten, 
ze toepassende, van /.elf tot nieuwe vormen komen. 

Reeds YioIlet- le-Duc had in zijn „Ent re t i ens" iets 
dergelijks verkondigd. Hem was het ondertusschen 
niet gegeven door belangrijke bouwwerken te toonen, 
hoe hij zich de moderne kunst dacht. Doch zijn vol
gelingen in f rankr i jk en andere landen waren ge
lukkiger. Evenwel, zij waren meestal door hunne 
middelccuwsche studiën ietwat van de wijs geraakt 
en gebruikten bij voorkeur de materialen die, reeds 
door eeuwen geijkt, als van zelf om een behandeling 
in den geest der Gothiek vroegen.Slechts enkelen 
waagden zich aan de materialen van den hedendaag-
schen tijd, doch trachtten die in middenceuwsche 
vormen te bezigen. 

De Belgische bouwmeesters nu willen van deze 
t radi t iën niet meer weten. Doch daar het gebruiken 
van materialen op zich zelf tot geen versiering, ja 
zelfs niet tot bepaalde vormen aanleiding kan geven, 
zoo zou hun werk de nucherheid van utiliteits-voort-
brengselen gekregen hebben, indien niet door g r l l i g 
lijnenspel ware goedgemaakt, wat er aan versiering 
te kort komt. Vooral metaal en hout komen voor zulk 
een behandeling in aanmerking, ook tegels en 
andere gekleurde materialen kunnen goede diensten 
bewijzen. 

Dat inderdaad het gebruiken van de materialen, 
hoe nieuw zij dan ook zijn tot geen bepaald moderne 
vormen kan leiden toont zich' het best, als de Belgi
sche architecten genoodzaakt zijn om zich tot sober
heid te moeten dwingen. 

Men is gewoon, de Belgische manier als ccn voor
bijgaande mode aan te duiden. Misschien hebben zij 
die haar dus kenschetsen wel gelijk. Maar weten zij 
wel, hoe moeilijk het is een mode te scheppen en haar 
ingang te doen vinden. 

O f er in dezen Belgischen stijl een toekomst zit, 
zal moeten worden afgewacht. H i j heeft niet slechcs 
in Nederland, doch ook te Parijs reeds aanhangers 
gevonden en zelfs in Duitsehland en Oostenrijk bleef 
hij niet zonder invloed. 

De Belgische bouwmeesters zijn met Yiol le t - le-Duc 
van meening, dat wie doet wa hij kan, en dit zoo 
goed mogelijk doet, de critiek niet behoeft te vree
zen. De critiek spaarde hen zeker niet, maar tot dus
verre hielden zij voet bij stuk. O f zij het juiste pad 
bewandelen kan pas later blijken. 

Het is een nadeel voor de tegenwoordige architec
ten, dat zij niet, als hun voorgangers, door-idealen 
gedreven worden. Het vak is aan ccn handelszaak 
gelijk geworden. De architect der 20ste eeuw moet 
zich met allerlei dingen bezig houden, die met zijn 
kunst eigenlijk in geen verband staan. Hem wordt 
geen t i jd gegund, om zich met ontwerpen te belasten. 
Daarom moet hij goedbetaalde helpers er op na 
houden, die voor het artistieke te zorgen hebben, 
erwijl hij zelf de klanten gaat opzoeken, zaken be
spreekt en soortgelijke dingen behandelt. 

Dat op die wijze geen meesterstukken tot stand 
komen, behoeft nauwelijks nader betoogd. D e geest 
des tijds is een onoverkomelijk beletsel. E n daar het 
niet wel aan te nemen valt, dat die geest veranderen 
zal, schijnt er weinig hoop te bestaan op een nieuwe 
bloeiperiode voor de bouwkunst. W . 

HET BAPTISTERIUM TE RAVENNA. 
(Bij de plaat van ons vorig nummer.) 

Door auteur cn uitgever welwillend daartoe ; n 
staat gesteld, vonden wij reeds meermalen gelegen

heid de aandacht onzer lezers, op ongezochte wijze, 
te vestigen op het bij den uitgever J . B. Wolters te 
Groningen verschijnend werk van Henri Evers : „De 
Architectuur in hare Hoofdtijdperken". 

G a f het Architectencongres te M a d r i d ons, in ons 
nummer van 20 februari j.1., aanleiding ccn specimen 
te geven van de latere Moorsche architectuur van 
het Iberisch schiereiland, in den strijd over de her
stellingen aan de Karolingische kapel te Nijmegen 
werd gesproken over Ravenna en zijn monumenten. 

N u moge het directe verband tusschen deze monu
menten en die, welke omstreeks de achtste eeuw aan 
deze zijde der Alpen ontstonden in twijfel trekken, 
een indirecte invloed op de architectuur van de 
N o o r d Europeesche landstreken beeft Ravenna zeker 
gehad. 

Grond voor dien twijfel is alleen reeds daarin te 
vinden, dat de monumenten van Ravenna dateeren 
uit de vijfde en zesde eeuw onzer jaartelling. De 
bouwtijd van S. Vi ta l e ligt ruim twee en een halve 
eeuw terug bij dien van de Karolingische kapellen 
te A k e n en te Nijmegen. Het tusschen liggend t i jd
perk vormt in de geschiedenis der Noord-Europee-
sche bouwkunst een donkere plek. W i j weten er 
alleen van, dat het een onrustige t i jd was, onge
schikt voor de ontwikkeling van kunst en weten
schap. W a t de Romeinen in de Noordelijke grens
landen van hel rijk hadden tot stand gebracht was 
voor een groot deel weder verloren gegaan, de Ger
maansche stammen brachten geen t rad i t i ën van 

bouwkunst mede. O p den klassieken bodem van 
Ital ië heeft men na den val van het West-Romein-
sche rijk telkens, wanneer de omstandigheden daar
toe maar 'eenigszins gunstig waren, de bouwkunst 
weder zien opleven en aan ccn periode van zoodanig 
opleven dankt 0. a. Ravenna zijn beteekenis als 
kunststad. 

„To t deze periode", wij geven hier het woord aan 
Henr i Evers, „behoort zeer waarschijnlijk het be
langrijke Baptisterium S. Giovanni in fonte, een 
octogaan van ruim 10 Mr. doorsnede. Een der zijden 
bevat den ingang, terwijl de vier diagonaalzijden 
met halfronde nissen worden verruimd. Merkwaardig 
is de architectuur van dit koepelruim door den juis-
ten, oorspronkelijken gedaehtengang, die haar 
samenstelling beheerscht. De hoofdlijnen bestaan uit 
seriën rondbogen. Twee rijen blindarkaden of schi ld-
bogen. boven elkaar, overspannen de zijden van den 
achthoek en rusten op vrijstaande, klassieke zuilen 
van Corinthisch en Ionisch karakter." 

„Breede dekstecnen, naar Bvzanti jnschen trant, 
hierop geplaatst, nemen de blindbogen o p ; de bo-
venbogen zijn met afzonderlijke kraagstecnen ver
hoogd voor de aanzet van den koepel. In sterke te
genstelling lot clezo hoofdorganen staan de kleine 
blindbogen van den bovenmuur, die de acht ramen 
in zich opnemen. 

„Zoo maakt het koepelruim ondanks zijn beperkte 
afmetingen toch een grootschen indruk. l i e t rustig 
aanzien wordt eenigszins benadeeld door het on
harmonisch karakter der stucfiguren (een ontsiering 
van lateren tijd) naast de ramen geplaatst. D e 
overige versieringen zijn alle in mozaïek uitgevoerd. 
De hoogvelden der beneden-arkaden bevatten een 
gouden rankornament op blauwen grond met hei l i 
gen-figuren in de hoeken van het achtkant en een 
grootsche figurale compositie vult den koepel. H e t 
hoofdthema, de doop van Christus in den Jordaan, 
is in de kruin geplaatst. Om de ronde afslui t ing 
slaan, regelmatig verdeeld, de twaalf apostelen, 
radiale standing, geheel vullend dc flank van het 
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koepelgewelf, welks aanzet en benedendeel door een 
gordel van decoratieve architectuur-motieven, in 
ietwat Pompejaanschen trant wordt ingenomen." 

,,Tussehen deze architecturale versiering bevinden 
z iek in de as der zijden, Christelijke kerksymbolen. 
Het altaar met het É v a n g e l i e en de troon Gods met 
het kruis wisselen, als hoofdmotieven elkaar af. De 
geheele schikking is taktvol gedacht en verbindt 
zich harmonisch, ongedwongen met de architectuur 
van het benedendeel." 

„Het uitwendige is een eenvoudige baksteen
architectuur ; vermoedelijk dagteekenen ire b l ind-
bogen van het bovendeel uit laleren tijd, doch om
trent den juisten, oorspronkelijken toestand van het 
monument is nies met zekerheid bekend." 

„De buitengewoon lichte koepelconstructie bestaat', 
in navolging van sommige Rorneinsche gewelven, 
uit cilindervormige, eenerzijds spits toeloopende 
terra-cotta-kruiken, welker oppervlak ribvormig, ter 
aanhechting der specie is bewerkt. In twee spiraals
gewijs omloopende rijen, stijgen zij op tot de kruin, 
en worden geheel door een ka lk laag omhuld, aan 
welker binnenzijde de kleine mozaïeksteenen zijn 
vastgehecht." 

To t zoover de auteur; wie meer van de andere 
monumenten van. Ravenna wil weten leze het boek 
zelf, dat met zijn talrijke illustraties werkelijk be
looft een overzicht van de hoofdtijdperken der 
architectuur te geven, hetgeen vooral in onzen t i jd 
van zoeken en tasten een verdienstelijk werk mag 
heeten. 

Te veel is in de laatste jaren de geschiedenis der 
bouwkunst door de bouwkundigen verwaarloosd. 
Waar zij niet door de eischen van examenprogram
ma's tot de studie daarvan gedreven werden hebben 
velen er zich weinig aan laten gelegen liggen. W i j 
zullen, ondanks het thans heerschend verschil van 
meening over de waarde van die studie, blijven be
weren, en die bewering zeker nog wel eens moeten 
herhalen, dat geen gezonde ontwikkeling van bouw
kunst mogelijk is, waar men met hare geschiedenis 
geen rekening houdt. 

Strijdvragen op dit gebied zullen wij buiten be
schouwing laten ; naar de oplossing daarvan is in 
het boek ook niet gestreefd, maar het geeft een over
zicht, degelijk genoeg om hem, die den inhoud in 
zich heeft opgenomen, in staat te stellen, zich ook 
over die strijdvragen, althans eenigszins, een gemoti
veerd oordeel te kunnen vormen. 

HET TECHNICUM. 
Omtrent het voorstel van H. en W. van Haarlem 

om voor den bouw van een technicum daar ter slede 
ƒ 40O.(XX) toe te staan + i H A . grond, dat op de 
agenda voor de raadszitting van Woensdag j.1. voor
kwam, wordt ons medegedeeld, dat de bedoelde 
grond gelegen is aan de Leidschevaart, en vroeger 
toebehoorde aan het Gasthuis en dat de waarde nu 
en in de eerste 10 jaar niet hooger kan gesteld wor
den dan ƒ 3 per M2. 

De gronden van de oude gasfabriek kwamen niet 
i n aanmerking, omdat daarbij geen latere uitbreiding 
mogelijk was. 

Behalve het directe voordeel, dat de jongens van 
hier niet langer naar het buitenland behoeven om te 
studeeren, worden genoemd de indirecte, voor de 
lichtfabrieken te Haarlem te venvachten, door de 
levering van gas en electrisrhe beweegkracht. Den 
Minister zal voorts verzocht worden het daarheen te 
leiden, dat de lcerarai, 30 a 40, zullen verplicht 

worden te Haarlem te wonen, waardoor de belasting 
niet onbelangrijk wordt vermeerderd, daar dezen 
salarisse&i gaan genieten van / 1800—ƒ3200. 

Verder is nog een voordeel gelegen in het te Haar
lem wonen van de leerlingen met rijksbeurzen. 

Het geheele aantal leerlingen w o r d t geschat op 200 
per jaar. 

Tot nu toe gingen pl.111. 300 jongelui per jaar 
buitenslands de studie maken waarvoor thans hier 
de gelegenheid zal gegeven worden. 

Maar als belangrijk voordeel van de grootste be
teekenis wordt gerekend op het stichten van een 
rijks-ambachtsschool. Overal waar in Duischland 
een technicum is, liestaat ook een rijks-ambachts
school en dat de minister het voornemen heeft dat 
stelsel ook hier te volgen, leidt men af uit de om
standigheid, dat nog steeds geen directeur is be
noemd voor de bestaande ambachtsschool, waaraan 
de minister zijn goedkeuring moet hechten en die 
vacature nu reeds een goecl hal f jaar bestaat.* De 
kosten voor het technicum zijn geraamd op pl.m. 
ƒ900.000, zoodat de bijdrage van / 400.000, plus 
ƒ45 .000 grond, juist de helft zal zijn. 

Behalve Haarlem, kwamen ook l'trecht en .Arnhem 
in aanmerking als plaatsen voor de vestiging van 
het technicum. 

Het voorstel is door den Haarlemse hen gemeen
teraad met slechts twee stemmen tegen, aangenomen. 

O f hierdoor de zaak voor Haarlem verzekerd is 
dan wel oi van een der beide andere steden nog 
voordeeliger aanbiedingen zijn ingekomen, of te ver
wachten zijn, is ons niet bekend ; maar zeker is de 
kans niet gering, dat men het veelbesproken techni
cum in de Spaarnestad zal zien verrijzen. 

Waar de regeering nu eenmaal aan een centrale i n 
richting de voorkeur geeft, en het blijkbaar minder 
gewenscht achtte, een der drie groote steden van 
H o l l a n d voor de vestiging te bestemmen, is de 
situatie niet ongunstig gekozen, want voor excursies 
is de afstand van / le groote centra van handel, 
nijverheid en kunst van geen beteekenis. 

Utrecht zou echter aan dezen eisch evengoed 
hebben voldaan. De moeilijkheid, die voor velen zal 
blijken voort te vloeien uit de noodzakelijkheid, om 
te wonen ter plaatse, waar de school gevestigd is, 
bl i j f t bestaan, welke plaats men ook kiezen zou, 
want alleen de .Amsterdammers en Leidenaars zu l 
len als treinstudenten het technicum kunnen bezoe
ken. Voor de Hagenaars wordt dit reeds eenigszins 
bezwaarlijk. 

W i j kunnen echter dit punt, waarop wij reeds 
vroeger en bij herhaling de aandacht hebben geves
tigd, 1 ban-. \ 111 irh »>pig laten rusten. 

De oprichting van ons eerste technicum is immers 
een proefneming en hel is zeer goed mogelijk, dat 
de resultaten daarvan later leiden tot het ontstaan 
van gelijksoortige inrichtingen in andere plaatsen. 

Wanneer wij juist zijn ingelicht, wat betreft rle 
bovengenoemde kosteneijfers, dan moet erkend wor
den, dat de regecring de zaak niet de gemeente Haar
lem voor 's lands kas op voordeelige wijze heeft ge
regeld. 

O f echter andere gemeenten zich zulke groote op
offeringen zullen kunnen getroosten is twijfelachtig. 
Well icht heeft de bereidvaardigheid, die men in deze 
van Haar lem verwachtte wel den doorslag gegeven 
of zal zij dien, indien de beslissing nog niet gevallen 
is, wel geven. 

* In dezelfde Raadszitting is in de vacature voorzien gelijk uit de 
Personalia blijkt. Of het bier veronderstelde verband dus werkelijk 
bestaat zal later moeten blijken. 
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EEN KLAAGLIED. 
De klaagliederen van Jeremia zijn niets, vergele

ken bij het verslag van de Commissie voor het 
Noordzeekanaal aan de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Amsterdam. 

Begint het reeds met ccn bedenkelijken teruggang 
in het aantal, door de Noordzeesluizen te IJmuiden, 
geschutte schepen te constatecren, van meer belang 
voor de technische kringen zijn de klachten over de 
werken te Yelsen in uitvoering. 

* * 
O p 20 December 1900 is het opruimen van de 

voetbrug reeds aanbesteed en in het jaar 1902 had 
zij reeds moeten zijn opgeruimd. N u drie en ccn 
hal f jaar ha de aanbesteding van de opruiming be
staat de brug nog tot groot ongerief voor de scheep
vaart ! 

De ponten moesten uiterlijk 1 A p r i l 1901 defini
tief worden opgeleverd, en nu drie jaren na den dag 
waarop zij tot indienststellig gereed moesten zijn, 
kan nog niet worden bepaald wanneer zij definitief 
in gebruik zullen worden genomen. 

Over de spoorwegbrug te Vel zen merkt de com
missie op, dat op dit oogenglik nog geen begin is 
gemaakt met den arl>eid, gevorderd om de inrichting 
voor de beweging van de brug tot stand te brengen. 

Nu 15 maanden nadat de brug moest gereed 
zijn, en vi j f maanden nadat zij gereed is — is het 
contract met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij nog niet afgesloten en schijnt het 
mogelijk dat, ten einde nog verdere vertraging le 
voorkomen, men eerst eene voorloopige inrichting in 
dienst zal stellen in afwachting van het gereed 
komen van het te bouwen krachtstation. 

Het l ig niet op den weg der commissie te onder 
zoeken waardoor deze hoogst onbevredigende loop 
van zaken is veroorzaakt ; of hier aan het gemis van 
een deugdelijk werkplan, aan vertraging 111 het 
nemen van beslissingen of aan onvoldoende samen
werking van hen die tot den aanleg hadden mede te 
werken, moet gedacht worden; zij constateert hier 
alleen de feiten en vertrouwt dat de Kamer met haar 
dien slentergang betreurt, niet omdat het nu reeds 
in dienst stellen der nieuwe brug van groote be
teekenis zal zijn voor de verbetering van de vaart op 
het kanaal, maar wel omdat door de vertraging de 
opruiming van de oude spoorwegbrug tegelijkertijd 
wordt uitgesteld. E n bij die spoedige opruiming 
heeft onze haven belang. 

A a n het schouwspel dat te Vel sen ccn nieuwe brug 
op zijne hooge pijlers maanden lang ongebruikt ligt, 
alleen omdat in de beweging niet t i jd ig is voorzien 
en zulks niettegenstaande de brug elf maanden na
dat zij gereed moest zijn werd opgeleverd, en dat 
daarnaast ccn hinderlijke brug, die tot voorkoming 
van schadevaring zoo spoedig mogelijk opgeruimd 
moest worden, nog steeds wordt gebruikt, dient toch 
een einde te komen. 

Door de waarschijnlijk aan te nemen oplossing 
voor de beweging van de spoorwegbrug te Yelsen is 
het vraagstuk der electrische verlichting van het 
kanaal geen stap verder tot oplossing gebracht. 

Intusschen wordt de behoefte aan liet veil ig varen 
des nachts op het kanaal door groote stoomers steeds 
sterker gevoeld en gereedelijk mag worden aange
nomen, dat het verkeer door het varen des nachts 
ook voor de grootste schepen mogelijk tc maken, 
-zoude worden bevorderd, l ie t voorbeeld van het 
Noord-Oostzcekanaal, dat dadelijk i n de openstel
l i n g behoorlijk electrisch werd verlicht, moge toch 
hen die tot de verzorging van het Nederlandsche 

Rijkswerk zijn geroepen, lot de overtuiging brengen, 
dat hier gehandeld moet worden. 

Ook het in dienststellen van het nieuwe station e 
Yelsen is van het in gebruik nemen der nieuwe 
sjioorwegbrug afhankelijk. 

* * * 
l ie t bedenkelijke van de boven aangehaalde feiten 

springt zeker genoegzaam.in het oog, om ook buiten 
onze grenzen de aandacht te trekken, en daarmede 
zijn niet alleen onze handelsbelangen, maar is ook de 
naam onzer technici gemoeid. De klachten zijn ge
grond en het wordt zeker meer dan tijd, dat in de 
eerste plaats aan een dergelijk gesukkel een einde 
komt ; en dan komt de vraag, waar de oorzaak van 
het ontstaan van dergelijke toestanden gezocht moet 
worden, en wat er te doen staat om die oorzaak weg 
te nemen. 

TEN TOON STEL L IN GEN. 
V a n de Vereeniging tot bevordering van het 

Vreemdelingenverkeer in Walcheren te Middelburg-
ontvingen wij een exemplaar van een reclameplaat 
voor een door die Vereeniging uitgeschreven 'ten
toonstelling van koorwerk (Dianderies). De plaat 
is onlwor]>en door den heer E . Oppler, kunstschilder 
te Sluis, en een reproducie van een niet onverdienste-
1 ij ke hout skool teekening. 

Het is echter niet zoozeer de reclameplaat dan wel 
de tentoonselling zelf, waarop wij de aandacht bij 
dezen vestigen. Z i j zal gehouden worden van 15 Ju l i 
tot 15 Augustus 1904. 

Ofschoon het denkbeeld blijkbaar zijn ontstaan 
te danken heeft aan de verleden jaar in Dinant ge
houden expositie en op een succes, als datgene wat 
daar bereikt wérd, wel niet zal mogen worden gere
kend, l>ehoeft toch aan het welslagen van deze onder
neming niet te worden getwijfeld. 

Ons land bezit nog zeer veel dat in aanmerking 
komt, om op deze tentoonstelling te worden inge
zonden en allicht zal men hier stukken kunnen kr i j 
gen, die niet te Dinant geweest zijn, omdat er be
zwaren waren tegen een verzending buiten onze 
grenzen. 

W i j wenschen dan ook de Vereeniging ccn goed 
succes en hopen, dat een ruime inzending het gevolg 
van hare oproeping moge zijn en tevens de tentoon
stelling moge strekken om de aandacht te vestigen op 
Walcheren en de vele gedenkteckenen van kunst, die 
daar te vinden zijn en die tot heden meer belang
stelling genieten van de vreemde touristen dan van 
de Nederlandsche 

PRIJSVRAGEN. ~ 
V E R E E N I G I N G „ B O U W K U N S T E N V R I E N D -

S C H A P " . 
Ingevolge een door de firma Corns. Immig & Zoon 

tot de Vereeniging gericht verzoek, heeft het Bestuur 
zich belast met het uitschrijven van een Prijsvraag 
voor het ontwerp van 

EEN RECLAME-BILJET VOOR IMMIGRAPHIEDRUK. 

De teekening moet op een blad carton van 40 x Go 
cM. kunnen gedrukt en op de natuurlijke grootte 
geteekend worden ; hierbij kan, naar verkiezing, de 
grootste afmeting als breedte of als hoogte genomen 
worden. 

De plaat moet op duidelijke wijze den naam van 
het procédé en dien van de firma, die het toepast, 
benevens haar adres: Nieuwehaven 3 en 5 Rotterdam, 
aangeven, terwijl de versiering op den aard en de 
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wijze van bewerking van het procédé moet doelen, 
zoodat het geheel als wandkaart op kantoren enz. 
kan gebezigd worden en daar niet alleen als reclame, 
doch ook als versiering de aandacht trekt. 

A l s toelichting omtrent den aard van het procédé 
moge dienen dat he eene combinatie van licht- en 
persdruk is, verkregen door middel van eene op cal
queerpapier of -linnen naar het origieel vervaardig
de lijnteekening. 

Hoewel overgangstinten, op het origineel voorko
mende, ook met dit procédé op de afdrukken kun
nen worden overgebracht, is het meer in 't bizonder 
bestemd om Iijnteekeningen, die echter in verschil
lende kleuren kunnen bewerkt worden, te reprodu-
ceeren. 

In verband hiermede moet de reclameplaat in 
lijnen, al of niet met toepassing van effen zwarte of 
niet niet transparante kleuren bewerkte vlakken 
worden Inwerkt, zoodat ze een model voor bewerking 
in Immigraph iédruk is en in dat procédé kan uitge
voerd worden. 

V o o r deze prijsvraag worden ui tgeloofd: een 
eersten prijs groot ƒ200.— en een tweeden groot 
ƒ75 .— , die zullen worden toegekend aan de daartoe 
door eene jury aan te wijzen ontwerpen. 

Deze jury bestaat uit de Heeren: A . i_e Comte, 
IIoofdleeraar aan de Academie van B. K . en T. W. 
te Rotterdam. K. Sluyterman, Architect-decorateur 
te 's Gravenhage Corn.-..Immig Jr. en |. P. Stok Wz. 
en C. N . V a n Goor, Architecten te Rotterdam, — en 
heeft het recht de uitgeloofde prijzen op andere wijze 
over ten hoogste 3 ontwerpen te verdoelen, voor het 
geval zij meent dat daartoe aanleiding bestaat, doch 
is gehouden het geheele uigeloofde bedrag 111 elk ge
val toe te wijzen. Z i j zal hare bevindingen in een be
knopt gemotiveerd rapport neerleggen, waarbij zij 
echter het recht heeft bij eventuecle ruime inzending 
de ontwerpen groepsgewijze te beoordeclen 

De uitslag der bekroningen zal in de „Nieuwe Rot
terdamsche Courant" en de Bouwkundige bladen 
worden bekend gemaakt. 

De mededinging aan deze prijsvraag is openge
steld voor alle Nederlanders. 

De bekroonde ontwerpen worden het eigendom 
van de firma Corns. Immig & Zoon en deze verbindt 
zich, een der liekroonde, of als de eerste prijs volle
dig is toegekend, het eerst bekroonde ontwerp uit te 

'voeren en als reclameplaat te verspreiden'. 
De bekroonden zijn gehouden, zonder verdere ver

goeding, van hun ontwerp een calque op calqueerpa
pier of -linnen te leveren voor de reproductie in 
Immigraphie, welke calque aan het oordeel der ge-
noemde jury zal worden onderworpen. 

De antwoorden moeten worden ingezonden vóór 
of op den i jden Augustus 1904 aan het adres van 
den isten Secretaris der Vereeniging „Bouwkuns t en 
Vriendschap", Jon/kerfranisstraat 126, Rotterdam, 
plat verpakt en voor zoover ze niet direct op carton 
zijn geteekend op stevig carton opgezet. Z i j moeten 
gemerkt zi jn met een motto en vergezeld gaan van 
twee verzegelde couverts van hetzelfde motto voor
zien, waarvan het eene naam, kwaliteit en adres van 
'den vervaardiger, en hel andere een adres bevat, 
waardoor niet den vervaardiger kan gecorrespon
deerd worden. 

A l l e ingekomen ontwerpen zullen te Rotterdam 
en desgewenscht ook ellers worden tentoongesteld, 
waartoe, na de beoordecling der jury, de firma Immig 
& Zoon gedurende 2 maanden de beschikking over 
de ontwerpen houdt. Binnen 2 weken na het ver

strijken van dezen termijn zullen de ontwerpen aan 
de correspondentie-adressen worden teruggezondea 

P. A . W E E L D E N B U R G , Voorzitter. 
C. N . V A N G O O R , isle Secretaris. 

Rotterdam, 15 A p r i l .1904. 

Exemplaren van dit programma zijn op franco 
aanvraag bij de firma Corns. Immig & Zoon ver
krijgbaar. 

" VARIA. 

E E N B E E L D H O l ' W M A C H I N E . 
Sinds eenige jaren gaat ook het beeldhouwen 

machinaal. De machine wordt gedreven door hydrau
lische kracht, stoom of electriciteit. Ge l i jk t i jd ig kun
nen naar één model twee marmerbeelden 'in één dag 
vervaardigd worden. W i l men een dergelijke buste uit 
de hand vervaardigen, dan heeft men er ten minste 
zes weken voor noodig. 

Men plaatst liet marmer-model in de machine, 
links hiervan plaatst men de beide marmerblokken 
welke men bewerken wi l . Het principe der machine 
is het volgende: 

De man, die deze machine bedient, plaatst nu eene 
stift, die aan een draaibaren arm l>evestigd is, op het 
model. Twee andere stiften, eveneens met draaibare 
armen in verbinding, plaatsen zich op dezelfde hoog
te op de marmerblokken. Deze drie armen zi jn zoo
danig' verbonden, dat alle drie precies dezelfde be
weging maken. 

N u beweegt de werkman de stift nauwkeurig langs 
de lijnen van het voorbeeld. De beide andere stiften 
krassen nu gelijke lijnen 111 de marmerblokken. Zon
der eenige moeite krijgt men zoo alle lijnen der 
beelden precies gelijk. 

De Amerikaansche beeldhouwer (ones, die zeer 
veel nut van deze machine heeft, heeft op zich geno
men te beproeven of zij ook te gebruiken was bij het 
arbeiden naar levend model. A l s dat mogelijk is, 
belooft deze uitvinding nog heel wat voor de toe
komst. 

Een dergelijke machine wordt trouwens gebruikt 
bij de vervaardiging van muntstempels. V a n de oor
spronkelijk ontworpen vergroote gipsbuste wordt dan 
een verkleinde gips-copie gemaakt met een machine, 
waarvan de eene stift een zooveel maal kleineren 
weg aflegt dan dc andere De verkleinde gips-copie 
dient dan om den stempel van te gieten. 

X - S T R A L E N E N O l ' D E M E U B E L S . 
De X-stralen hebben sedert hun ontdekking reeds 

op zoo talloos gebied hun diensten bewezen, dat men 
zich niet behoeft te verwonderen, dat ze ook worden 
aangewend in den antiquiteitenhandel, vooral bij den 
handel, die zich be/ig houdt met den verkoop van 
namaak oude meubels. Het schijnt, dat men met 
behulp van X-stralen in enkele dagen een meubel, 
kersversch van de meubelmaker thuis ontvangen, 
„oud" kan maken en zóó bedriegelijk, dat zelfs ken
ners de vervalsching niet ontdekken. 

Naar een Londensch blad van een bekend anti
quum- aldaar vernam, is men iu verschillende werk
plaatsen, waar oude meubels worden vervaardigd, 
al aardig op de hoogte van het nieuwe procédé. 

Di t bestaat hieruit. V a n aardappels wordt een 
brei gestampt, met glycerine aangemaakt en met toe
voeging van nog een chemische stof op de oud te 
maken nieuwe meubelen ingesmeerd. Daarna zet men 
er houtwormen op en deze vreten zich door het sma-
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kelijke aardappellaagje in het hout, zoo diep tot de 
„operateur" meent, dat liet meubel den indruk maakt 
van voldoenden leeftijd. Dan worden de X-s t ra lcn 
in werking gesteld ; de meubels krijgen een stevige 
douche ozon, alle kiemen worden onmiddel l i jk ge
dood en het „oude meubel" is gereed. 

Deze sterke toepassing der X-stralen voltooit vo l 
ledig het proces der antiquisecring en geeft bet meu
bel den eigenaardigen, op geen andere wijze zoo te 
verkrijgen natuurlijken schijn van ouderdom. 

GEMENGDE BERICHTEN. "~ 

B U I T E N L A N D . 
— In de maand October ven dit jaar /.al in bet Grand Palais 

te Parijs een internationaal congres voor woninghygiëne \ orden 
gehouden. Het congres /.al in vijl' secties verdeeld zyn; namelijk 
een aan de woningen in de steden gewijd, een tweede aan de 
woningtoestanden ten plattelands, een derde aan goedkoops 
woningen voor arbeiders en andere minder gefortuneerde staats
burgers, een vierde aan de hotels meublés en een vijfde aan de 
verplaatsbare woningen. Het congres zal achtereenvolgens het 
woningonderzoek, de wijze waarop verbetering in bestaande 
weningen kannen aangebracht worden en het onderhond der 
woningen behandelen. 

— Naar een telegram uit St. Petersburg deed vreezee, is de 
beroemde Russische slag- en marine-schilder Wasili AVeretsjagin 
met den opperbevelhebber van de Russische vloot tegeljjk om
gekomen l>ü bet onh'-il met de „Petropavlofsk". Hij was den 26 
October 11*42 te Tsetsjerpovets (gouvernement Nowgorod) geboren, 
werd in 18S9 vaandrig en begon daarna zjjn km ststudiën aan de 
academie van St. Petersburg. 1861 kreeg hg een zilveren medaille 
voor een acadenvscb werk, dat bjj later vernielde, omdat hij het 
te classiek vond. Later ging hij naar Ti Mis. toen roor Frankrijk, 
waar bjj eindelijk te Parijs leerling werd van Uérorae, aan wien 
hij zgn eigenlijke scbilperopleiding had te danken. Zijn eerste 
compagne als slagscbilder maakte bjj mee in 1867, ali saldaat 
onder generaal Kaufmann in Turkestan. 

In 1874 toog bg naar Indië, vanwaar hij terogkwam met zgn 
meest geroemde landschappen en architectonische schilderstudies. 
In 1877 ging hij met het leger mede naar 'I urkge als attaché van 
bet ctat-major. De afschuwelijkheden van den oorlog daar maak
ten op hem een zóo diepen indruk, dat bg er toe kwam door 
zijn schilderijen een voortdurende propaganda tegen den oorlog 
te gaan maken. 

Weretsjagin's werken vormen een afzonderlijke galerij in 't 
museum van Moskou met 167 nommers In 1884 maakte hij nog 
een reis naar Indië en bezocht daarna het Heilige Land, vanwaar 
bg een serie tafereelen uit het leven van Christus medebracht. 
Deze werken werden in naturalistischen stijl behandeld en het 
landschap is er van groote beteekenis in. Verder schilderde We-
retsjagin neg groote doeken, voor* tellende de terechtstelling van 
Indische opstandelingen door Engelsehen, van Russische nihilisten, 
het Kremlin van verschillende kanten gezien, tal van genrestuk
ken en landschappen en een historische serie van elt' doeken uit 
Napoleon's veldtocht in Rusland. 

— Naar aan de ..Berliner B. Courier" gemeld wordt, is de 
bouw van een Wagner-1 'estspielhaus te New-York verzekerd, het 
kapitaal volteekend, en als plaats gekozen Central Park 69 Street. 

B I N N E N L A N D . 
'sGRAVKMIAI.I:. De Minister van Binnenlandscue Zaken heeft 

tot de Ged. Staten der provinciën de vraag gericht, ot er uitzicht 
bestaat, dat de meeste gemeenten van bun gewest vóór 1 Aog. a H. 
voorechiitten, als in art. 1 der Woningwet zgn bedoeld, en goed
gekeurd overeenkomstig art. 7 dier wet tot stand zullen zgn geko
men, en hem tevens van advies te dienen over de vraag, in 
hoever de termijn, gesteld in art. 8, le lid en in art. 51 der 
Woningwet, evei.tueel verlenging zouden behoeven. 

Geigk men zal weten, bepaalt art. 8, dat indien vóór 1 Aog. a. s. 
bedoelde voorschriften niet zijn vastgesteld en goedgekeurd, Oed. 
Staten tot de vaststelling overgaan, na van Burg. en Weth. een 

ontwerp daarvan te hebben gevraagd en ontvangen, en dat, word t 
door Burg, en Weth. binnen den bepaalden termijn geen ontwerp 
ingediend, Gcd. Staten zelfstandig tot de vaststelling der voor
schriften overgaan 

LEEUWARDEN. IU eon op 16 dezer ten gemeentehuize gehouden 
vergadering heeft zich een provinciale commissie gevormd met 
het doel, in Fo'esland bijdragen te verzamelen voor bet oprichten 
van een standbeeld voor den stadhouder Willem I I I . 

DEVENTER De commissie die zich hier ter stede geconstitueerd 
heeft om gelden te verzamelen voor de uitwendige restauratie 
der St Lebuinuskerk, begroot de kosten op f 10 000 per jaar. 
gedurende tien jaren. Daar hiervoor door de kerk en particu
lieren een jaarlijkse!) bedrag van /'2000 is toegezegd, heeft de 
commissie een verzoekschrift aan den Gemeenteraad ingediend, 
om op de begrooting voor 1905 en negen achtereenvolgende jaren 
een som van / 8000 uit te trekken, of zooveel minder als de Raad 
zal goedvinden. Deze aanvrage houdt verband met een aan H. M. 
de Koningin gedaan verzoek om Rijkssubsidie, waarop de Minister 
van Binnenl. Zaken heeft doen weten dat hij het geven van een 
subsidie door het Rijk wil helpen bevorderen, wanneer het be
kend zal zjjn dat ook provincie, gemeente en particulieren daar
voor willen bijdragen 

PERSONALIA. 
— Bij den waterstaat en 's lands burgerlgke openbare werken 

in Nederl.-ladtë it: 
overgeplaatst de opzichter der 3e kl H J. Knaap, van 

Fort de Koek naar Manindjan in de onderafdeeling Ranaudistricten ; 
aangewezen de hoofdplaats Kediri als standplaats aan den 

ndspirant-ingenieur D. L. ten Bosch; 
verleend wegens ziekte een tweejarig verlof naar Europa, 

ingaande 5 April a. s., aan den opzichter der 3o kl. K. Rietema. 
— De Baad der gemeente Haarlem benoemde tot directeur 

der Ambachtsschool aldaar den heer P. Doorn, thans in gelijk» 
betrekking te Amersfoort werkzaam. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel 
en Ngverbeid zgn benoemd: J. Nieuwland en A. A. Fermant tot 
buitengewoon opzichter bij do werken tot verbetering van bet 
kanaal Gent-Terneuzen; D. Grond, te St. .lacobi Parochie tot 
buitengewoon opzichter bij het herstellen van bet Zuidoostelijk 
gedeelte van den verbindingsdaut tusschen Ameland en den 
Frieschen wal en het daarover gelogen looppad; A. Brand te 
Hellevoetsluis tot buitengewoon opzichter bij het uitvoeren vau 
baggerwerk tot verdiepen van de zuidelijke vaargeul in den hoven-
mond van het Spui. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Magazijnmeester in een indostrieele handelszaak. (Zia 

advert..in No. 16 ) (2) 
Electro Ingenieur, op een electrotechnisch bureau te 

'a Gravenhage, bekend met bet maken van projecten. Brieven, 
onder No 3908, aan het „Dagblad van Zuid-Holland en 's Gra
venhage". (2) 

Monteurs (Electrotechnikers), voor directe indiensttreding. 
Brieven, onder lett. N A M , aan N ijgh en Van Ditmar, te Rotter
dam. (2) 

— Tgdelgk Opzichter , aan de Hengelosche Bontweverg. 
(Zie advert, in No. 15.) (3) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

I N F O R M A T I E - B U R E A U VA.V D E N B O « D V A N T E C H N I C I 
T O L S T E E G S I N G E L 46, U Ï R E C H T 

13 Bouwk. Opz.-teek., 21 —41 j . , / 60—/ 100 's maands. 
2 „ Opz.-Uitv. , 28— 42 j . , f 70 —f too 'smaands. 
3 „ Teekenaar, 21—29 j . , / 60—f go 'smaands. 
3 Waterb. Opz.-Teek., 20—41 j . ( / 5 0 — 1 0 0 'smaands. 
3 Werktuigk. Teek., 21— 26 j . , / 60—f 70 's maands. 
I Machineteekenaar. 

Ï H . V A N H E E M S T E D E O B E L Ï , 
Mem. San. Inst. London. S a n i t a r y E n g i n e e r , A M S T E B D A B 1 

Hoofdkantoor en Magazijnen DE B i l TERKADE 150—151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van S H A N K S «fc Co., te B a r r h e a d . 
SPECIALITEIT \00K DE LEVERING VAN COMPLETE BAD-CLOSETS en URINOIR-lnriohtingen, Centrale 

Verwarming, Ventilatie. Warm en Kondwater verzorging. Trtnmph Denrdrangen, Kampioen \eutilawra omier garantie. 

Ter drukkerij der Naamloozo Vennootschap „Fat Vaderland". 
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RAVENNA. 

Wie te Bologna is, verzuimt meestal niet, een uit
stapje naar Ravenna te maken. De trein heeft vier 
uur noodig,.om de oude havenstad te bereiken. Tor. 
Castcl Boiognese, hetwelk aan de l i jn naar Brindis i 
gelegen is, gaat de tocht, ten minste voor een Ita-
liaanschen spoorweg, vrij snel. Maar dan begint een 
lokaalspoor, dat den reiv.iger tureluursch maakt. 
Heeft men, aanvankelijk, een fraai gezicht op de 
Apennijnen, zoodra de baan zich naar het Noordoos
ten wendt begint een vlakte, die, door haar slooten, 
wilgen en weiden aan H o l l a n d herinnert. 

De aankomst te Ravenna is anders, dan men ver
wachten zou. E r is iets zeer moderns in het ronde 
plein voor het station, waar men het standbeeld van 
den een o f anderen Italiaanschcn patriot een plaats 
heeft gegeven. 

Weldra vertoont zich een kerk. Het is San Gio
vanni Evangelista, in de vijfde eeuw door G a l l a 
Placidia gesticht, doch die niets meer van haar oor
spronkelijke vormen heelt bewaard. 

De Piazza van Ravenna, natuurlijk Yi t tor io Erna-
nuele genoemd, is een dier kleine pleinen, zooals men 
ze ook in andere steden van het voormalige Vene-
tiaansche gebied vindt, omgeven door paleizen en 
niet twee zuilen, als zinnebeelden der Venetiaansche 
heerschappij versierd. 

L i n k s ligt het Palazzo Governativo, een werk uit 
den Gothischen tijd, niet een galerij, die door zware 
zuilen wordt gedragen, welke nog uit de regecring 
van Thcoderik dagleekenen. Het Palazzo Munici
pale neemt de smalle zijde van het plein in ; 
teekent uit de I se eeuw en vertoont in zijn 
tuur van gebakken steen de vormen, toen te 
gebruikelijk. 

Achter dit paleis ligt een nog kleiner 
weer met een zuil in het midden. Dan begint de V i a 
Cavour, eerst een nauwe steeg, later naar de 
Porta Adriana toe zich tot een straat verbrecdend. 
Rechts leidt een straat naar de kerk van San Vitale, 
het schoonste gedenkteeken van Byzantijnsche kunst, 
dat te Ravenna bewaard bleef. De bouwmeester 
lulianus Argentarius heeft haar in 547 voltooid. 

De kerk heeft den vorm van een achthoek, die door 
een koepel bedekt wordt ; om dezen achthoek loopt 
een lagere beuk met een galerij daarboven. Eigen
aardig zijn de nissen, die aan zeven zijden van den 
achthoek de middenruimte vergrooten, en die dit 
werk van alle vroeger in Italië opgerichte veel 
hoekige gebouwen onderscheiden. De koepel, die het 
midden bedekt, rust op bijzonder zware pijlers. 
Kleinere zuilen zijn in de nissen geplaatst en dragen 
den vloer en dc gewelven der galerijen. Aan de 
Oostzijde is de absis aangebracht. 

Schuin tegenover het altaar is een voorhal aange
bracht, niet twee traptorens daarnaast. E r zijn spo
ren te zien van een vroeger voorplein, dat waar
schijnlijk overeenkomst gehad heeft met dat van 
Sant' Ambrogio te Milaan. Het interieur is niet ge
heel meer in zijn oorspronkelijken toestand. Wel 
hebben de pijlers nog hun bekleeding met marmer 
behouden, maar de koepel is door een 17e eeuwsehe 
beschildering van karakter veranderd. 

liet merkwaardigste van de kerk is haar k o o r . 

Daar -.taal nog het oorspronkelijke marmeren altaar, 
welks dekplaat aan de hoeken door vier kolonnetten 
wordt gesteund. Daar ziet men de prachtige a jour 
bewerkte afsluitingen, daar bevindt zich een oud-
Grieksch relief van marmer, daar bedekken de mo
zaïeken, waaraan San Vi ta le haar roem dankt, de 
wanden. 

het dag-
architec-
Bologna 

ileint je, 

Deze mozaïeken hebben een gansch ander aanzien, 
dan die te Rome. In de absis troont Christus, die 
hier nog als jongeling is voorgesteld. Hei l igen ver
gezellen hem, en de plechtige figuren zijn omgeven 
door een gouden grond. O p de wanden zijn Keizer 
Justinianus en zijn gemalin Theodora met hun hof
stoet, en tafereclen uit het Oude Testament weerge
geven. 

De composities zijn bijzonder rijk, en er is een 
overvloedig gebruik gemaakt van schitterende kleu
ren, waardoor het geheel een echt Oostersch karak
ter verkregen heeft. De bogen prijken met vruchten, 
dieren, engelen, behandeld in een gamma van kleu
ren, die aan Perzische tapijten herinneren. 

Men ziet hier ook Mozes, die de kudde van Jetro 
tussehen groene heuvelen doet grazen, die zich ont-
schoeit, om in het brandend braambosch te gaan, die 
de tafelen der wet ontvangt, tegen wien het volk 
Israël opstaat. In de twee hoogvelden terzijden is de 
offerhande van Abel , van -Abraham en die van 
Melchisedek voorgesteld, terwijl daar ook de enge
len, die Abraham de geboorte van zijn zoon voor
spellen, werden aangebracht, en men Sara daarom 
ziet lachen. Daaromheen bevinden zich de evange
listen met hun symbolen, de profeten Jeremia en 
E l i a , die een overgang vormen tot de voorstelling 
van Christus, met San Gervasio en San Protasio aan 
zijn voeten. 

De mozaïeken in het 
wel de prachtigste van ai 

dat 
ine 

ewelf van de koornis zijn 
Hen. Hier is de schittering-

het schijnt, alsof de kun-
tot het glanspunt van het 

der kleuren zoo sterk 
stenaars deze voorste 
geheel hebben willen maken. Christus, die, gelijk wij 
reeds zeiden, als jongeling is voorgesteld, is op ccn 
hemelbol, tusscjien drie engelen gezeten ; hij reikt 
de martelaarskroon aan San Vitale , terwijl de. 
aartsbisschop Ecelesis hem het model der kerk aan
biedt. 

De kunstenaars hebben zich blijkbaar beijverd, 
aan de figuren zooveel mogelijk het aanzien der 
werkelijkheid te geven. In het bijzonder de keizer, 
de keizerin en de personen van hun gevolg zijn als 
portretten opgevat, en deze figuren zijn dan ook 
van een onschatbare geschiedkundige waarde. 

liet klooster, dat bij San Vi ta le gebouwd werd, 
dient tegenwoordig tot kazerne. Bijzonder fraai is 
de kloostergang, welks bogen door gekoppelde zui
len in Renaissanee-stijl worden gedragen .Bij die 
klooster vindt men de grafkapel van Ga l l a Placidia , 
het oudste gedenkteeken van Ravenna. Voorheen 
maakte dit gebouw één geheel uit met de kerk van 
Santa Croce, doch sedert I(K>2 staat het geheel op 
zich zelf, en het maakt op het stille, met boomen be
plante plein een zeer eigenaardigen indruk. De kerk 
van Santa Croce is sedert gesloopt, wat haar westelijk 
deel betreft. 

De kapel van G a l l a Placidia is geen werk ui 
Byzantijnsehen trant, d o c h vertoont Laat-Romein-
sche vormen. De plattegrond is een Grieksch kruis ; 
van buiten zijn de vormen hoogst eenvoudig. Slechts 
rondboognissen zijn als versiering der gevels ge
bruikt. Het kruis der kerk is hooger opgetrokken, 
dan het overige. 

V a n binnen ziet men mozaïeken, die de zinnebeel
den der Evangelisten, de Apostelen, den Goeden 
Herder en de marteling van den H . Laurentius voor
stellen. D e behandeling is anders dan in San Vi t a l e 
en komt meer overeen met die der mozaïeken, te Rome 
aanwezig. Verscheidene sarcofagen, waaronder d , -e 
van Ga l l a Placidia , van haar broeder keizer Hono-
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rius en van haar echtgenoot Keizer Const anti us heb
ben nog htm oude plaatsen behouden. Wat zeer op
merkelijk mag hecten is, dat de kapel, die geheel 
overwelfd is, bijzonder slecht verlicht is, zoodat de 
„custode" kunstlicht moet gebruiken om den bezoe
ker de mozaïeken goed te kunnen toonen. 

Door tal van nauwe straten, waar al heel weinig 
leven te bespeuren valt, bereikt men den Duomo, 
Sant' Orso, die wel uit een zeer vroegen t i jd moet 
dagteckenen, maar in de 18e eeuw geheel en al ge
moderniseerd is. Slechts de ronde vrijstaande klok 
kentoren van gebakken steen, die wel eenigszins aan 
een hedendaagschen watertoren doet denken, is uit 
de 9e eeuw afkomstig. 

Noordel i jk van den Duomo staat de Baptisterium 
der orthodoxen ; men vindt namelijk te Ravenna 
ook een Baptisterium der Arianen, wier leer later als 
heterodox veroordeeld werd. B i j een der vorige num
mers van „De Opmerker" was een plaat gevoegd, die 
een zeer goede voorstelling van het inwendige dezer 
doopkapel gaf. V a n buiten vertoont het gebouw de 
grootste eenvoud. Achtkant van vorm, met drie lage 
halfronde uitbouwsels, is geen andere versiering ie 
zien dan een paar lisenen, die zich boven de rond
boogvensters bevinden. 

A l s men het Baptisterium binnentreedt, maakt het 
een grootschen indruk, geheel anders dan de doop
kapellen te Florence, te Pisa of te Parma, die toch 
ook zeer beroemd zijn. Die indruk wordt hier te weeg 
gebracht door de mozaïeken, waarmede zoowel de 
wanden als het gewelf bedekt zijn. Boven de bene
denste arcades beginnen acanthusmotieven, die zeer 
veel overeenkomst hebben met die in het Baptisterium 
van het Lateraan te Rome aanwezig. Dan komen, 
naast de vensters, de figuren in stuc, die de heer 
Evers tot latere versieringen verklaart, maar die 
inderdaad tot de vijfde eeuw behooren. De oud-
Christelijke symboliek is in de bovenste bogen aan 
het woord. Dan komen de „al taren en tronen" uit de 
openbaring, die het onderste deel van den koepel 
vullen. Daarboven zijn de reusachtige figuren van 
apostelen en profeten geplaatst, en, als de sluitsteen 
en de bekroning van het geheel ziet men een groot 
medaillon, den Doop van Christus voorstellend. 

Deze mozaïeken uit de vijfde eeuw zijn zoo 
grootsch opgevat, en een zoo plechtig en decoratief 
effect is bereikt, dat er in geheel Italië geen andere 
werken gevonden worden, die met dit op één l i jn 
te stellen zouden zijn. De mozaïekteelmiek verbood 
het afdalen in details ; de verdeeling der vlakken 
door decoratieve lijsten en dergelijken wijst op den 
antieken smaak, zooals die zich onder anderen te 
Pompeji uit. De figuren staan in grootschen een
voud naast elkander ; zij dragen het antieke gewaad 
en komen scherp tegen een blauwen achtergrond uit. 

Ofschoon de Duomo geen belangrijk gebouw kan 
genoemd worden, behoort de reiziger deze kerk toch 
niet onbezocht te laten. Want op het altaar bevindt 
zich een kruis, het Croce d i Sant' Agnel lo , dat in de 
zesde eeuw van zilver werd gedreven. De armen van 
het kruis zijn even lang en bestaan uit een aaneen
schakeling van medaillons, die met portretten van 
heiligen prijken. Bl i jkbaar zijn slechts twaalf dezer 
medaillons uit de zesde eeuw. De andere acht en 
twintig zijn in de 11e en de 16e eeuw vernieuwd. 

Het valt zeer te betreuren, da de oorspronkelijke 
kathedraal, die v i j f beuken had, in 1733 is afgebro
ken. A a n haar bestaan herinnert nog de bisschops
zetel van Maximianus, die nu in de sacristie wordt 
bewaard. 

O f wel inderdaad Maximianus dit kunstwerk heeft 
laten maken, ja zelfs maar bezeten heeft wordt twij-

ecn 
eeuw 
sier-

gebouwen 

felachtig, als men bedenkt, dat de zetel pas in 1001 
naar Ravenna kwam, toen Maximianus reeds vier en 
een halve eeuw dood was. 

De zetel is niet geheel van ivoor, maar met reliefs, 
in die stof gesneden, bekleed. V a n voren ziet men 
Johannes den Dooper tussehen de evangelisten. De 
veertien paneelen op zijde, die de geschiedenis van 
Jozef in Egypte vertoonden, zijn niet meer aanwezig. 
V a n de zeventien paneelen,-die den rug versierden, 
tafereclen uit het leven van Jezus, bleven er slechts 
v i j f op hun plaats. Een dezer paneelen berust op het 
oogenblik in het Oudheidkundig Museum te Mi laan , 
een ander te Rome. De tien overige echter schijnen 
verloren. De bewerking is bijzonder fraai, vooral die 
der friezen met arabesken, die van ccn ongelooflijke 
uitvoerigheid zijn. 

In het aartsbisschoppelijk paleis, dat achter den 
Duomo ligt, verdient de Cappel la di San Pier Criso-
logo een bezoek. Zi j is maar klein, doch is vrij goed 
bewaard en blijkbaar uit denzelfden t i jd als het 
Baptisterium afkomstig. In de 17e eeuw is een dei-
muren doorgebroken, om een nevenliggend vertrek 
bij de kapel te kunnen voegen. 

De mozaïeken van het gewelf zijn hier uit de 6e 
eeuw. Vier engelen houden het monogram van Chris
tus ; daartusschen zijn de zinnebeelden der evange
listen aangebracht. De bogen, waaruit het gewelf 
ontspringt zi jn met de medaillon-figuren van heili
gen versierd. 

A a n het aartsbisschoppelijk paleis paalt het voor
malige klooster Classe, nu als museum in gebruik. 
Het gebouw is blijkbaar uit het begin der 16e 
afkomstig. Voora l de kloostergang is van 
li jke ordonnantie, en brengt de fraaiste 
van Bologna in herinnering. Het museum bezit veel 
belangrijks, onder anderen de marmeren graftombe 
van Guidarel lo „C aro a Marte e a Minerva". Deze 
krijgsman, dien zoowel Mars als Minerva liefhad
den, streed onder Cesar Borgia, en werd in 1509 door 
Paolo Orsini verraderlijk vermoord. De tombe is een 
uitnemend kunstwerk der Renaissance. 

De vroegere Piazza San Francesco heet thans 
Piazzo Bvron, naar den Engelschen dichter, die 
gaarne in het stille Ravenna verblijf placht re 
houden. De kerk der Franciscanen is als bouwwerk 
niet van bijzonder belang. Haar gevel heeft een 17e 
eeuwsch portiek, haar interieur doet aan Santa Croce 
te Florence denken. 

Merkwaardig is echter haar klokkentoren, die van 
een veel oudere kerk, San Pier Maggiore, afkomstig 
is, en nog uit den t i jd van Theodorik moet dagtec
kenen. 

San Francesco bevat verscheidene grafteckenen 
uit den t i jd der Renaissance, waarvan dat, voor 
L u f f o Numai in 1509 gemaakt, het belangrijkst is. 
De ordonnantie vertoont een Florentijnsch karakter 
door de in een nis geplaatste sarkofaag. Het beeld
houwwerk van dien sarkofaag en van de flankee-
rende pilasters verraadt een uiterst bedreven hand, 
maar de verhoudingen laten te wenschen over. Ook 
sommige kapellen der kerk zijn omstreeks 1500 met 
ornementaal beeldhouwwerk versierd. 

Noordeli jk van San Francesco bevindt zich het 
Sepolcreto d i Braccioforti, een begraafplaats, waar 
ook Dante rust die te Ravenna in ballingschap stierf. 
Het graftecken, dat men thans ziet, is echter uit het 
laatst der 15e eeuw afkomstig. 

Onder de Gothische galerij, welke de begraaf
plaats omgeeft, zijn vele oude sarkofagen opgesteld. 
Een der fraaiste is wel die, welke men beweert, het 
gebeente van den profeet E l i z a te omvatten. Tnder 
daad echter is het een werk uit den t i jd van G a l l a 
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Placidia . O p de voorzijde ziet men, in hoog relief, 
een zittenu man en twee staande mannen, met twee 
palmboomen daarnaast. De goede t radi t iën der Ro
meinsche kunst bli jken hier nog in eere gehouden te 
zijn. O p andere soortgelijke sarkofagen ziet men de 
motieven, die door de 15e eeuwsche Renaissance bij 
voorkeur werden nagevolgd. 

E r zijn hier in de buurt nog meer belangrijke 
kerken. Allereerst die van Sant Agata, een basiliek 
met antieke zuilen, die door bogen verbonden wor
den, welke echter niet in de oorspronkelijke bedoe
l ing der bouwmeesters gelegen hebben, doch van een 
in de 15e eeuw ondernomen verandering afkomstig 
zijn. 

' A a n het einde der V i a Cerchio verheft zich de 17e 

eeuwsche gevel van Santa Mar ia in Porto, die tot de 
beste van dien t i jd behoort, zoo door de verhoudin
gen als door de niet al te overladen versieringen. 
Heneden is ccn Jonische, boven een Korinthische orde 
toegepast ; tusschen de muurzuilen, die gekoppeld 
zijn, werd telkens een nis met een beeld er in ge
plaatst. Deze gevel kan gelijkgesteld worden met 
de beste, toen te Rome gemaakt, bijvoorbeeld dien 
der Cbiesa Nuova. 

De kerk zelve is ccn basiliek, met koepel boven 
het kruis. Z i j behoorde eertijds tot een klooster, dat 
nu als kazerne dient. De groote kloostergang is een 
fraai werk uit de iöe eeuw, waarbij op ccn zeer eigen
aardige wijze van pijlers gebruik gemaakt werd. 

(Slot volgt.) 

EEN CRITIEK OP DE DUITSCHE ARBEIDSWET. 

\ ' u in Nederland een arbeidswet 111 behandeling 
zal komen, kan bet zeker van belang zijn, kennis te 
nemen van een boekje, „ H a n d w e r k s Ar t , Handwerks 
Recht", geschreven door Gustav Koepper, „Secretar 
der Handelskammer" te Coblenz, bij Perthes le 
Gotha onlangs verschenen. 

In dit geschrift wordt de Duitsche regeling, waar
aan de Nederlandsche ontwerper veel ontleend heeft, 
aan een ernstige critiek onderworpen. Die critiek ont
leent hare waarde vooral aan de persoon van den 
schrijver, daar in Duitsehland de „ H a n d e l s k a m 
mer" een groote rol is toebedeeld bij het uitvoeren 
der ..Gewerbeordnung". 

De schrijver geeft eerst een inleiding, en wijdt dan 
aan leerling, gezel en meester telkens een hoofdstuk. 
A a n bet eind zijner hoofdstukken vat hij samen, 
wat naar zijn meening aan de Duitsche regeling ont
breekt. A l s zoodanig noemt h i j : 10. dat het recht 
om leerlingen te houden niet afhankelijk gesteld 
werd van het met goeden uitslag volbrengen der 
meesterproef; -'o. dat de verschillende ambachten 
niet genoegzaam gescheiden zijn ; 30. dat gezellen 
gehouden mogen worden, die geen gezellenproef vol 
bracht hebben ; 40 dat te weinig aandacht gewijd 's 
aan het stichten van goede vakscholen ; 50. dat het 
arbeidscontract niet voldoende geregeld is ; 60. dat 
de wet niet bepaalt, wat onder een gezel verstaan 
moet worden ; ;o . dat een regeling voor de hoogere 
vakscholen niet. bestaat ; 80. dat de gezel, die zijn 
leerbrief verworven heeft, daardoor niet gerechtigd 
is, als vri jwil l iger gedurende slechts één jaar zijn 
dienstplicht te vervullen ; 90. dat de wet geen orga
nisatie der gezellen voorschrijft ; 100. dat geen 
„livretten" voor de gezellen zijn ingevoerd ; 110. dat 
de rechten en verplichtingen der patroons niet be
hoorlijk geregeld zijn. 

E r bli jkt dus aan de Duitsche regeling, zooals die 
sedert 1897 bestaat, nogal wat te haperen. E n , als 
men het boekje leest krijgt men wel de overtuiging, 
dat de heer Koepper niet ten onrechte op verbetering 
aandringt. 

In zijn inleiding zegt de schrijver: „Toen de 110 
veile op de „Gewerbeordnung" de 26 J u l i 1897 door 
den R i | k s d a g werd aangenomen, maakte de verga
dering het voorbehoud, dat de verbonden regeerin
gen in de volgende zitting een wetsontwerp zouden 
indienen, waarbij voor de ambachten vooral voor de 
bouwambachten en voor die, welke met gevaar ver
bonden zijn, de gezellen- en meesterproef zou wor
den ingevoerd." Tot dusver is dit echter niet ge
schied, wat door den heer Koepper zeer betreurd 
wordt, en zeker niet ten onrechte. 

De schrijver wijst er op, hoe diegenen zich vergist 

hebben, die ccn kwart eeuw geleden voorspelden, dat 
het ambacht tusschen het kapitaal en de fabrieks
nijverheid zou doodgedrukt worden. Toen aan deze 
voors])elling geloofd werd, scheen het een dwaasheid, 
nog wettelijke regeling voor het ambacht, dat toch 
ten doode gedoemd was, te maken. Maar het am
bacht is niet doodgedrukt ; het heeft zich niet alleen 
tegenover het fabriekswezen weten te handhaven, 
doch heeft zelfs veld gewonnen. De toestanden zijn 
in het ambacht evenwel anders dan in de fabrieks
nijverheid, en daarom behoort de wetgever voor die 
twee ook verschillende regelingen te treffen. 

D e Nederlandsche arlieidswet, nu in ontwerp, heeft 
hiermede geen rekening gehouden. Dit is wel het 
grootste bezwaar, dat daartegen valt aan le voeren. 
In het fabriekswezen staan patroon en werkman 
scherp tegenover elkander. In het ambacht daaren
tegen zijn de bekingen van meester en gezel vooreen 
groot deel dezelfde. De sociale strijd, die op het 
oogenblik gevoerd wordt, is ontstaan door de fa
brieksnijverheid. E n het is alleen een gevolg daar
van, dat het ambacht langzamerhand zijn karakter 
is gaan verliezen, wanneer ook daar dezelfde strijd 
kon beginnen. De fabrikant en zijn werklieden wor
den door een k loof gescheiden, die zelfs met den 
besten wil niet kan worden overbrugd. Doch tus
schen meester en gezel behoeft zulk een afscheiding 
niet te bestaan. De meesters echter zijn zich in de 19e 
eeuw op het standpunt van fabrikanten gaan stellen, 
en dit heeft ten gevolge gehad, dat de gezellen zich 
als met fabrieksarbeiders gelijk staande zijn gaan 
beschouwen. 

Het zal zeker niet gemakkelijk vallen, in die toe
standen verandering te brengen. De Heer Koepper 
meent, dat de Duitsche wet van 1897 daartoe niet i n 
staat zal zijn, omdat zij rechten en plichten regelt. 
Wat zou hij wel zeggen van het Nederlandsche ont
werp, dat nog veel minder geeft dan de Duitsche 
wet ? 

De schrijver wijst er op, hoe de wet van 1897, door 
een schriftelijke leerovereenkomst voor te schrijven, 
en het niet sluiten daarvan strafbaar te stellen, reeds 
veel verbetering heeft gebracht. Maar er blijft toch 
nog heel wat te wenschen over. Want ofschoon de 
wetgever aan de „ H a n d w e r k s k a m m e r " het toezicht 
op de leerlingen heeft opgedragen, wordt hierdoor 
toch nog niet veel bereikt, daar er geen waarborgen 
verlangd worden omtrent de bekwaamheid van den 
leermeester. We l eischt de wet dat de leermeester: 

1. in het bezit moet zijn van zijn burgerlijke rech
ten ; 

2. dat de leermeester of zijn plaatsvervanger, dat 
wi l zeggen de persoon, dien hij het opleiden van den 

leerling heeft toevertrouwd, het vier en twintigste 
levensjaar voleindigd hebben ; 

3. dat de leermeester of zijn plaatsvervanger ge
durende den tijd, door de wet verlangd, leerling ge
weest zijn ; 

4. dat zij hun proef als gezel gedaan hebben, of 
zoo dit niet het geval is, v i j f jaar zelfstandig het vak 
bebben uitgeoefend. 

De beer Koepper oordeelt echter, en zeker met 
recht, dat deze laatste bepaling al het goede, dat 
de overige bevatten, te niet doet. Want iedereen, die 
v i j f jaar een vak heeft uitgeoefend, al deed hij het 
nog zoo slecht, al deed hij het misschien maar MI 
naam, kan nu leerlingen houden, wat voor zoo 
iemand niets anders zeggen wi l , dan zich goedkoope 
werkkrachten verscha f feu. 

Ze l f s met den besten wi l kan de „ H a n d w e r k s k a m 
mer" bier niets tegen doen. Daarom verlangt de 
schrijver, dat. alleen zij, die de meesterproef hebl>en 
gedaan, door de wet tot het houden van leerlingen 
bevoegd zullen worden verklaard. Het wetsontwerp 
van 1897 bevatte de bepaling, dat, van 1 Januari 
1905 af, alleen hij die de meesterproef zou hebben 
gedaan tot het houden van leerlingen gerechtigd zou 

Maar de Bondsraad zijn. verzette zich tegen dit 
artikel, en daarom bepaalde de Ri jksdag er zich toe, 
als zijn wensch te kennen te geven, dat in de v o l 

gende zit t ing een wetsontwerp zou worden inge
diend, waarin de bevoegdheid, 0111 als meester een 
ambacht uit te oefenen zou worden geregeld. Maar 
die wensch bleef tot dusver onvervuld. 

De Duitsche wet bevat geen bepalingen omtrent 
het aantal leerlingen, dat iemand houden mag. Di t 
heeft tot allerlei misbruiken geleid. Paragraaf 131 
der „Gewerbe-Ordnung" schrijft wel voor, dat den 

leerlingen gelegenheid gegeven moet worden, om na 
volbrachten leertijd de gezellenproef te doen, en dat 
de Handwerkskammer en de leermeester den leer
l ing daartoe moeten opwekken. Maar een verplich
t ing heeft de leerling niet. Het gevolg daarvan is, 
dat de meesten, die veel leerlingen houden, en die 
ze meer als goedkoope werkkrachten beschouwen, er 
niet aan denken, die leerlingen aan te raden, de gezel
lenproef te doen. De Handwerkskammer staat dan 
natuurlijk machteloos. 

De Nederlandsche ontwerper, die in dit opzicht 
nog minder ver is gegaan, dan de Duitsche wetgever, 
zal zich, als hij leest, wat de practijk over de gren
zen geleerd heeft, geen illusiën kunnen maken om
trent wat hij door zijn arbeid zal bereiken. 

De moeilijkheid is in Duitsehland ontstaan daar
door, dat men geen onderscheid heeft mecnen te 
moeten maken tusschen ambacht en labrieksnijver
heid. De Nederlandsche ontwerper, die cok gemeend 
heeft, dat zulk ccn onderscheid niet noodig was, kan 
in het boekje van den heer Koepper lezen, welke 
groote nadeclen men in Duitsehland nu reeds daar
van ondervonden heeft. 

Voor loopig moeten wij met deze korte aankondi
ging volstaan. De belangrijkheid van het onderwerp 
vordert echter, dat wij er nader op terugkomen, wat 
wij binnen een niet al te lang tijdsverloop hopen te 
kunnen doen. 

De belangstelling in de Arbeidswet, die werd in
gediend, is niet bijzonder groot, juist in kringen, die 
er nauw bij betrokken zijn. Men zal het zich te laat 
beklagen, dat zulk een onverschilligheid heeft be
staan. Want een wet, die eenmaal aangenomen is, 
wordt zoo spoedig niet herzien. 

DE WESTFRIESCHE DIJK. 
De werken, die ons voorgeslacht op het gebied der 

kunst tot stand bracht, worden tegenwoordig naar 
waarde gelschat. Geleerden zijn, voortdurend bezig 
niet het zoeken in oude beseheiden naar bijzonderhe 
den omtrent de werken en hun makers. 

Een di jk wordt wel onder de „kunstwerken" ge
rekend, doch niet onder de voortbrengselen van 
schoone kunst. E n zoo kan het ons dan ook niet ver
bazen, dat de Westfriesche di jk tot dusverre zijn 
geschiedschrijver nog niet vond. Maar sinds onlangs 
bij Weytingh en Brave te Amsterdam verscheen : „De 
Westfriesche di jk en zijn onderhoud van de vroegste 
tijden tot heden, naar officieele geschriften bewerkt 
door P. Schuitemaker Jz., onderwijzer te Barsinger-
horn" is dit anders geworden. 

Onze „Wate r s t aa t " is nog geen eeuw oud. Maar dit 
heeft niet belet, dat reeds in de 13e eeuw op krach
tige wijze gepoogd werd, Nederland aan de baren te 
ontwoekeren. Hoe goed dit gelukt is, weten wij 
allen. Velen is bet echter een raadsel, hoe het moge
l i jk was zonder ingenieurs, die te Delft gestudeerd 
hebben. De heer Schuitemaker vertelt het ons, als hij 
ons de geschiedenis van Westfriesland doet kennen. 

„To t de reuzenwerken der oude bewoners van de 
lage landen van H o l l a n d en West friesland", zoo 
vangt hij aan, „behooren ongetwijfeld onze dijken, 
die ontworpen en aangelegd zijn in een tijd, toen de 
werktuigkundigen nog geen begrip konden hebben 
van de hulpmiddelen, die, zelfs in hun verbeterden 
vorm, thans reeds lang als ondoelmatig weder ; n 
onbruik zijn geraakt. Meermalen vernield en weder 
opgebouwd onder noodwendig ongunstige omstan
digheden, op sommige plaatsen teruggetrokken o f 
verlegd na harden strijd tegen overweldigende na

tuurkrachten, blijven die waterkeeringen in hun 
bochtigen loop 0111 onze lage landen merkwaardige 
monumenten voor onze kloeke voorvaderen." 

West friesland is dat gedeelte van Noordhol land, 
dat zich uitstrekt ten Noorden eener lijn, getrokken 
ongeveer van Hoorn naar Alkmaar . De duinstreek, 
Westelijk van de laatste stad gelegen, wordt echter 
tot Kenneinerland gerekend. Westfriesland wordt 
ingesloten door een eigen omringdijk, die, van haar 
aanvangspunt le Lutje Schardam langs de steden 
Hoorn, Enkhuizen en Medemblik, tot Aartswoud toe 
nog zeedijk is, maar verder een zoogenaamde groene 
of slaperdijk is geworden. Het door dien dijk inge
sloten gebied van 57.LXX) H . A . is door binnendijken 
verdeeld in vier groote declen, namelijk Drecbter-
land, De Vie r Noorder Koggen, Gecstmerambacht. 
en de Sehager- en Niedorper Koggen, die weer ieder 
in bannen gescheiden zijn. 

De schrijver zegt : „De geschiedenis van den Water
staat van Hol lands Noorderkwartier krijgt eerst 
eenige vastheid met het einde der 13e eeuw. Omtrent 
hetgeen vóór dien ti jd op dit gebied is voorgevallen 
zijn niet dan hoogst onzekere berichten tot ons ge
komen. Al leen van hetgeen de kloosterlingen van 
E g m o n d tot bescherming van den grond door be
d i jk ing hebben verricht, is een en ander bekend ge
worden." 

In het midden der 13e eeuw hadden de monniken 
van Egmond den eersten di jk om Westfriesland ge
maakt, niet op den uitersten rand van de hooge 
gronden, doch op eenigen afstand binnenwaarts, 
zoodat er eenig voorland overbleef, dat bij hooggaan
de vloeden de kracht der golven kon breken. 

Langzamerhand werd het omdijkte deel uitge-
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breid. Maar in de i(>e eeuw was ten Noorden van den 
dijk nog de zee, van Schoorl tot Enkhuizen toe, ter 
wij l aan de Zuidzijde groote plassen, als de Zeevang, 
de Beemster en de Schenner bestonden. De zee sloeg 
dikwij ls geheele stukken van den dijk weg ; dan 
werden nieuwe dijken, meer landwaarts in, gemaakt. 
Zoo is het geschied, dat de steden Medemblik en 
Enkhuizen op in zee uitstekende landpunten kwa
men te liggen. In de negentiende eeuw zijn verschil
lende stukken van het vroeger weggeslagen land weer 
aangewonnen. 

De graven van H o l l a n d hebben, te beginnen met 
Flor i s V , de zorg voor de dijken en sluizen, wegen en 
bruggen van Westfriesland op zich genomen. Ge
woonlijk belastten zij daarmede hun baljuwen, die 
over bepaalde landstreken gezag voerden en deze 
ontsloegen zich op hun beurt van die zorg, door haar 
op te dragen aan de schouten van de dorpen, in hun 
baljuwschap gelegen, indien althans het belang des 
lands niet bepaald vorderde, dat de baljuw zelf zich 
met de zorg bleef belasten. 

De schout trad op als plaatsvervanger van den 
Graaf, en werd dus .„dijkgraaf". H i j had alleen het 
toezicht, doch was in het beheer gebonden aan het 
oordeel der „schepenen" van het dorp, of, zoo die 
er niet waren, aan dat van bepaald aangestelde over
heidspersonen, de „heemraden". Bi j het schouwen der 
dijken trad de di jkgraaf als openbaar ministerie op, 
doch de heemraden velden het vonnis. Deze instel
l ing, die in 1456 door F i l i p s van Bourgondië in een 
handvest werd bekrachtigd, noemde men het „Ken 
nemerrecht". Het was in 1310 door Graf W i l l e m III 
aan geheel Westfriesland geschonken. 

Tot het onderhoud der dijken waren de dorpen 
verplicht ; maar de dijkslast drukte op den grond. 
Dus moest ieder eigenaar, al naar gelang van zijn be
zit, in het onderhoud van de dijken bijdragen. Ieder 
ingeland „di jk te" bewerkte of herstelde) zijn 
„hoefslag, (het hem aangewezen dijksgedeelte) zelf. 
Later echter nam het dijksbestuur de werken op zich, 
en werd een belasting van de ingelanden geheven. 

Het verdeden van een dijk onder de verhoefslaag-
den noemde men „verstoeien". Daartegen bestond 
geen bezwaar, zoolang de dijken overal nog tot 
wering van het zeewater diende. Maar toen in de 17e 
eeuw de groote Noordhollandsche plassen werden 
ingedijkt en drooggelegd, verloren de daar aangren
zende declen van den Westfrieschen di jk hun be
teekenis, en hadden degenen, die hier met het onder
houd belast waren, niets meer te doen, terwijl de 
overige ingelanden voortdurend herstellingen voor 
hun rekening moesten nemen. 

Di t leidde tot een rechtsgeding. Bij Sententie van 
den Hoogen Raad van 12 October 1695 werd de 
einduitspraak gedaan, nadat het geding reeds in 
1633 aanhangig gemaakt was, en dus 62 jaar ge
duurd had. Door dit vonnis werd het onderhoud der 
dijken aan geheel Westfriesland opgedragen. 

De West friesche dijk is dikwij ls door stormen en 
vloeden beschadigd. Vooral in November 1675 wer
den groote gaten in den dijk geslagen, zoodat 24 
dorpen onder water werden gezet, en de zee tot voor 
de wallen van Hoorn en Enkhuizen stond. 

Tot ongeveer 1730 was de dijk op de volgende wijs 
samengesteld. Tegen den zeekant stond een stapel 
wier of zeegras van zeer verschillende breedte, al 
naar mate de plek meer of minder sterk bedreigd 
werd door stroom of golfslag bij de meest voorko
mende windrichting 'en er geen of weinig voorland 
tegen den di jk lag. A a n de landzijde van dezen 
„wierriem" lag ccn aarden dijk. Bij herstelling van 
den dijk werd er een nieuwe wierlaag op de oude 

gestapeld en deze wiermassa pakte zich weldra sa
men tot eene stevige waterkeering. De wierriem stond 
naar de zeezijde loodrecht ; zijn voet werd beschermd 
door een rij zware palen, gedekt door planken, 
waarop een hoeveelheid stecnen werd gestort, die tot 
boven gewoon getij reikte. 

In het jaar 1731 vertoonde zich echter de paal
worm, en deze tastte het houtwerk der di jken zooda
nig aan, dat ernstig gevaar ontstond. A l l e r l e i midde
len werden beproefd, om het houtwerk te beveiligen, 
doch gaven geen baat. Toen stelden P. Straat en P. 
V a n der Deure voor, steenglooiingen aan de water
zijde tegen de dijken te maken, en nadat gebleken 
was, dat dit afdoende mocht genoemd worden, werd, 
met subsidie van de Algemeene Staten, in 1733 di t 
groote werk ondernomen. De kosten hebben meer 
dan drie mill ioen gulden bedragen. 

Het bovenstaande geeft slechts een zeer kort over
zicht van wat in het belangrijke werk, door den heer 
Schuitemaker in het licht gezonden, te vinden is. W i j 
wenschen het in handen van alle waterbouwkundi
gen, die zich zeker de ƒ 1,25. aan de aanschaffing 
besteed, niet zullen beklagen. De uitgave is geschied 
onder toezicht van Jhr. Mr. J. W. M . Schorer, in leven 
Vice-President van den Raad van State. Oud-Com
missaris der Koningin in Noord-Hol l and , die als 
kenner van de waterbouwkundige toestanden in die 
provincie onder de besten werd gerekend. Di t geeft 
aan het werk een hoogere waarde 

INDUSTUIEE1. E DIE FSTAL 
De „Nieuwe Courant" herinnerde dezer dagen in 

een hoofdartikel onder bovenstaand opschrift aan de 
opmerking, verleden jaar door den voorzitter van 
het departement Amsterdam der M i j . van Nijverheid, 
den heer Westerouen van Mecteren — sedert over
leden — gemaakt in eene vergadering der Interna 
tionale Vereeniging voor de bescherming van den 
Industricelen Eigendom. H i j zeide: 

„Het is mij nooit duideli jk kunnen worden, waar
om bij ons nog al t i jd met twee maten gemeten 
wordt : als ik mijn portemonnaie hier op tafel leg, 
en de een of ander pakt hem weg, is dadelijk justi
tie en politie in de weer om mijn portemonnaie terug 
te bezorgen en den dader le straffen, maar als ik er 
mijn ui tvinding neerleg, die een oneindig grootere 
waar vertegenwoordigt, dan is er niemand, die een 
hand uitsteekt om mij tegen een dief te beschermen." 

Met de thans in uitzicht gestelde Octrcoivvet wor
den slechts uitvindingen beschermd. Maar menig 
industrieel eigendomsrecht blijft vogelvrij. 

E n dan vraagt het b l a d : 
„Wal is dan dat industrieel eigendomsrecht, dat 

als zoodanig erkenning vraagt en toch geen uitvin
ding, in den klassieken zin van het woord, kan ge
noemd worden ? 

Het antwoord daarop lu id t : 
„Dat is ten eerste het recht op handels- en fabrieks

merken, door den wetgever ook hier te lande erkend 
en gewaarborgd ; dat is het recht op het gebruik der 
handelsfirma, waaromtrent te zijner tijd, bij een 
herziening van het Wetboek van Koophandel , mis
schien een voorziening zal worden getroffen door 
het aanleggen van een register van handelsnamen, 
waardoor de hoogst ergerlijke misbruiken, die thans 
straffeloos, neen tot groot voordeel van den weinig 
scrupuleuzen handelaar of fabrikant worden ge
pleegd, kunnen bestreden worden ; dat is ten slotte 
het recht op uitsluitend gebruik van industr iëele en 
artistieke modellen cn teekeningen, die thans, bij 
gebrek aan eenige wettelijke regeling, nog erger dan 

vogelvrij z i j n : want zelfs kraaien schieten doet men 
niet zonder vergunning, terwijl daarentegen ieder, 
die lust heeft een tapijt van Colenbrander of een 
katoentje van Duco Crop over te teekenen en in den 
handel te brengen, zijn gang gaat, als hadden die 
artisten uitsluitend voor hem zich aan den arbeid 
gezet." 

De „N. Ct." gaat hel bovenstaande in ruimen 
kr ing op het gebied der kunstnijverheid na en zet 
uiteen den strijd, dien de conseentieuze, artistieke, 
met eerste krachten werkende industrieel heelt vol 
te houden tegen den beunhaas, den vvould-be kunst
broeder met zijn imitaties H e l groote publiek ziel 
het faux-air aan voor echte artistiriteit en koopt het 
onechte goedkoop en veel. 

„He t artikel, met zijn faux-air van artisticiteit, 
wordt maar al te graag voor een prijsje gekocht : in 
het buitenland als „echt" aangeprezen, declineert het 
in zi jn schunnige pretensie den naam ook van hel 
oorspronkelijke werk en belemmert in het binnen
land de ontwikkeling van den kunstsmaak èn door
dien het storend werkt op een publiek dat nog moet 
leeren waardeeren, èn doordien het van de verdere 
beoefening der kunstindustrie afschrikt ieder die er 
prijs oj) stelt te zijner t i jd niet een behoorlijke ba
lans te sluiten en zijn personeel een zekere vastheid 
van positie te geven. 

Een „school" kan op die wijze nooit gevormd wor
den. V a n voortgezette artistieke ontwikkeling kan, 
onder zulke levensvoorwaarden, geen sprake zijn. 
E n dit i.-,, van algemeen standpunt beschouwd, in de 
hoogste mate le bejammeren." 

Want juist hierin ligt de groote kracht door een 
kunstindustrie geoefend. In de eerste plaats tegen
over het vaderland ; de nieuwe, met zorg gekozen en 
door voortgaande artistieke ontwikkel ing gevonden 
patronen of modellen werken op den smaak van het 
publiek ; de ontwikkeling dier vormen in allerlei 
verscheidenheid vormt langzamerhand een nationale 
kunstuiting, die weer den stool geeft tot andere toe
passingen. 

Wanneer 'b.v. nieuwe vormen o f teekeningen voor 
glas o f aardewerk zijn gevonden, zullen deze weer
klank vinden in tapijten, in behangsels, in goud- o f 
zilverwerk. Zoo kan een enkele industrie, die zich op 
gezonden grondslag ontwikkelt, voor de ontwikke
l ing van geheel den kunstsmaak van een volk van 
overwegende beteekenis zijn. Vandaar dan ook, dat 
wij in den bloeitijd van het kunstambacht niet enkele, 
maar alle vakken gelijkeli jk zien opkomen of 
vervallen: toen het Delftsche porselein, dat de lief
hebbers elkaar nu tot fabelachtige prijzen betwisten, 
gemaakt werd, fabriceerde men elders in ons land 
het velours d'Utrec/it, voorzag men de patricische 
huizen van geschilderde behangsels, werden stoelen 
en tafels gemaakt, die thans nog onze vertrekken 
versieren. 

„Laat het Nederlandsche volk, zoo zegt de , ,N . 
Ct.", groot zijn in alles, waarin een klein volk groot 
kan z i j n ! Evenzeer als die thans nog bewonderde 
uitingen van ons kunstambacht van weleer nog ge
tuigen voor onze eenheid, voor onze beschaving als 
volk, voor onze r<risou d'etre in de rij der staten van 
de 17e en iSe eeuw, evenzeer zal een nationale kunst
industrie van de 20e eeuw er toe kunnen bijdragen, 
dat Nederland blijft één land, één volk, op zijn 
plaats in de rij der beschaafde nat iën geëerbiedigd 
niet door de kracht zijner wapenen, maar door den 
adel van zijn geest." 

De laatste zinsnede ademt een pathetischen geest, 
die niet van onzen ti jd is en over het algemeen ge

looven wij , dat de „Nieuwe Courant" zich een te 
optimistische voorstelling maakt van den invloed 
van bescherming van den kunstindustricclen eigen
dom op de ontwikkel ing onzer zoogenaamde kunst
nijverheid. Evenwel verdienen de bovenaangehaalde 
opmerkingen toch de aandacht. 

De oorzaken van de hedendaagsche toestanden op 
kunstnijverheidsgebied liggen dieper, dan zij hier 
gezocht worden. Met palliatieven is hier niets te be
reiken en van een gezonde ontwikkel ing op dit ge
bied zal eerst weder sprake kunnen zijn, wanneer 
gezonde begrippen, omtrent de ontwikkel ing onzer 
sociale toestanden meer algemeen ingang hebben 
gevonden dan thans nog het geval is. 

GEMENGDE BERICHTEN. 

B U I T E N L A N D . 

— lift stedelijk theater te Duaaeldorf zal voor een bedrag van 
700.000 mark worden verbouwd. 

— Het Verdi-tnonument te Milaan zal, naar tbuns is bepaald, 
worden geplaatst op de ..Piazza Michel Angelo", tegonover het 
door Vortli gestichte „Tehuis voor bejaarde Toonkunstenaars". 

Do commissie voor bet monument, die over 120,000 lire be
schikt, beert een wedstrijd uitgeschreven, waaraan nlleen Itali
aansche beeldhouwers kunnen deelnemen en waarbij een prij-
van 5000 lire is uitgeloofd voor het beste ontwerp en een van 
1000 lire voor elk der vijf daaropvolgende 

— Te Mechelen is bij uitgravingen ter verbreeding van de 
Dyle op eene diepte van 4 M. eene vry goed bewaarde Nooreche 
boot ter lengte van 6 M. gevonden, benevens eenig geheel gaal 
aatdewerk Een en ander is naar het Stedelijk Museum overge
bracht. 

— Sir Wa'ter Armstrong, de Engelsche kunstkenner, heeft op 
het kasteel Elton een prachtig stuk van Sir Josuah Reynolds 
ontdekt, dat meer dan een eeuw in een keuken hal gehangen 
en welks kleuren onder rook en een laag van stof al hare helder-
htid hebben behouden. 

— De „Times"-corre»pondent te Rome deelt mede, dat lier-
culanum zal worden opgegraven Het plan is. dat allo beschaafde 
volken Italië daarbij /.uilen helpen door middel van nationale 
comités, die met een hoofdcomitó te Rome zul en samenwerken. 
Hen der voornaamste leide s dezer wetensch tppeljjke onderneming 
is dr. Chr. Waldstein 

Herculanum belooft, zoowel om zijn vroegere geschiedenis als 
wegens de voorwerpen, die daar reeds gevonden zjjn, een veei 
kostbaarder ooL'st van oudheden op te leveren dan Pompei' of 
eenige andere bouwval. Sedert de eerste ontgraving van den 
schouwburg tot een diepte van 27 j n den tijd van Karei III 
(1738) zijn •lechts sporadisch kleine ontgravingen gedaau: in 1828. 
1H87, 18511, 1861 en 1875. Er schenen ontzaglijke moeilijkheden 
aan verhonden en ook staat Rcsina op de plaats, waar de onder asch 
bedolven i-tad zich bevindt, zoodat het onderzoek alleen door het 
boren vnn onderaardsche gangen kan geschieden, waarbij allo 
huizen gestut moesten worden. Vandaar dat nog nooit op groote 
schaal opgravingen zijn gedaan 

Men verzekert, dat thans deze moeilijkheden overwonnen zijn 
en dat er alle hoop is, dat de aanzienlijke kosten gedekt zijn. 

— Bjj ('e opgravingen in den omtrek van Bagdad heeft men dezer 
dagen een standbeeld van Salmanasser, Koning der Assvriürs, 
gevonden, welke Koning (800 e25 vóór Christus) een eind maakte 
aan liet Rjjk Israël, en Koning Hosen met de voornaamste in
woners des lands gevankelijk wegvoerde. 

Het beeld is eentgsjins beschadigd; maar bet draagt opschriften, 
welke waarschijnlijk aanleiding zullen geven tot belangwekkende 
vergelijkingen met de geschiedenis der Hebreeën. 

B 1 N N E N L A N D . 

'S-GRAVEMIAGE Omtrent de tentoonstelling van oude koper
werken te Middelburg, weot do „Nieuwe Rotterd. Courant" nog 
het volgende mede te deelen: 

Zooals reeds is gemeld, zal er te Middelburg vun 15 Juli — 
15 Augustus van dit jaar een tentoonstelling worden gehouden 
van oude koperwerken — zoogenaamde dinanderies — in den 
geest ftU het vorige jaar te Dinant plaats vond. 

De Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, 
van wie deze tentoonstelling uitgaat, noodigde eenige heeren uit 
om de voorbereiding en de geheele regeling daarvan op zich te 
nemen 

De aldus gevormde commissie bestaat uit de heeren: jhr. nar. 
A van Reigersberg Versluvs, voorzitter; mr \V. B. F. von Briicken 
Fock; Henri Tak, mr. \v\ Polman Kruseman, jhr. mr. W, H. 
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Snouck llurgronje. A. W. Berdeuis van Berlekom, jbr. nir L. 
van Bronkborst Sandberg. P. J . Boogaert en J. A. Frederiks, 
secretaris. 

Hoewel oene algomeeee uitnoodiging tot deelneming r.og met 
iti verzonden, kan worden medegedeeld, dat de bela gBtelling voor 
deze tentoonstelling zeer groot is. en dat de commissie nu reeds 
de toezegging ontving van verschillende gemeente- en kerkbestu en, 
musea en particulieren om meer of minder belangrijke voorwerpen 
voor de expositie af te staan. 

De commissie stelt zich voor. eeu zo J volledig mogelijk overzicht 
te geven van hetgeen in onB land Dog aanwezig is op het gebied 
van geelgieterskuDBt en koperslagerswerk uit vroegere eeuwen 
en om daardoor te trachten mode te werken tot opbeuring dozer 
vakken, waarin eertijds zulke meesterstukken werden voortge
bracht, doch die allengs in verval zjjn geraakt. 

Wel kan tegenwoordig worden gewezen op enkele gelukkige 
beoefenaars in die richting, doch van eene algeheele herleving is 
nog geen sprake 

Onder de meest importante stukken, die de tentoonstelling zal 
te zien geven, behoort voorzeker de beroemde doopvont uit de 
Oroote Kerk te Breda, die met groote bereidwilligheid door het 
kerkbestuur voor dat doel is afgestaan. 

Wellicht zijn wij binnenkort in staat meerdere bijzonderheden 
over deze tentoonstelling te geven, doch nu reeds mag veronder
steld worden dat zij een der belangrijkste zal worden, die in de 
laatste jaren in ons land werd gehouden. 

Op het gebied van goudsr idskuust voor de Nederlandsche 
afdeeling der Wereldtentoonstelling te St.-Louis heeft de goudsmid 
Aug. Witte alhier eene verzameling van voorname kunstwerken 
kunnen bijeenbrengen, welke hg in de laatste jaren vervaardigde, 
en die hem door de eigenaars welwillend zijn afgestaan voor den 
tijd dezer tentoonstelling. 

Onder de vele kerkelijke kunstvoorwerpen vindt men o. a. een 
levensgroot borstbeeld, in zilver gedreven, een kostbare monstrans 
uit dc St-Matthiaskerk te Maastricht; de copie van een rijken 
kelk, indertijd in opdracht voor Paus Leo XIII vervaardigd 
(eigendom van den aartsbisschop van San Francisco). 

Verder een kostbare kelk. eigendom van Mgr. dr. Menten te 
Maastricht, versierd met meer dan 750 diamanten en edelge
steenten. . , 

Onder de werken van niet-kerkelljke kunst vindt men o. a. een 
pronkschotel en bokaal in zilver gedreven; inktkokers, geëmail
leerde klokken, electrische tafellamp, enz , in modernen stijl. 

Bijna al deze tentoongestelde voorwerpen zijn tevens door den 
heer Witte ontworpen. 

BNEIK. 'l'e Deersum, niet ver vun hier, zijn bü 't afgraven van 
een terp een groot aantal dakpannen gevonden, die vermoedelijk 
reeds in de 15de eeuw dienst deden, /.e zijn lat g en smal van 
vorm en daarbij bol, z.oodat twee naast elkaar ligget.de pannen 
door een vorst gedekt moeten worden. De pannen zijn nog in 
betrekkelijk goeden staat en zeer zwaar. 

TER NEUZEN. De opzichter van 's Bjjkswaterstaat alhier, de heer 
J Vos die met het toezicht op de nieuwe sluiswerken belast is, 
is van' eene hoogte van 8 Meter in den sluisput gevallen. H)j 
werd met gebroken ledematen en ernstig gewond naar huis ver
voerd. 

— Aflevering 4 van „De Natuur", uitgave van J. O Brooso te 
l'trecht bovaf: Uitwassen aan hoornen. Dr. H. J. Calkoen. — 
Lilliputters. .1. van der Breggen - De nieuwere behaudeliug der 
ijrupBeu in Jtahë (vervolg en slot), .lo M. Proot. - Iets over 

Torpedo's, A. t. B. H. Het Radium. Dr. Z F. Bouman. — 
Het fotografisch objectief (ver»olg), Dr. K. O. Bnkens. — Jacht 
en Vispcherij in de waterwereld (verrvolg, Dr. A J. C. Snijders.— 
De invloed van alcohol op het mensc: elgk lichaam, Dr. G. H. 
van WaaBhergen. — De Chronophoon, Mej Üraftdfjk. IJzer 
en Staal Ada Prins. — Eenvoudige proeven. Vervolg van „Rust 
en Beweging" De botsing; De middelpuntvliedende kracht, Dr. 
A; J . C Snijders. — Korte mededeelingen. - Boekaankondiging.— 
Correspondentie 

~ PERSONALIA. 

— Te Hilversum is betrekkelijk nog jong overleden de architect 
W. Bauer, wiens zeer bepaalde gaven stellig in wijder kring van 
zich hadden doen spreken, ware niet zijn werkkracht ten gevolge 
eener zwakke gezondheid al ontijdig gebrok n geweest. Zgn 
arbeid als architect beeft zich nu bepaald tot het ontwerpen van 
ongeveer een tiental landhuizen; zoo bouwde hij o. a.,teAerden-
hout bij Zandvoort de hu zen van Breitner en van M. Bauer, zgn 
jongeren broeder. te Bussum onder meer de woning van mevrouw 
van Eeden, op „Walden", maar in zgn bescheiden arbeid wist 
hij toch wel uit te spreken zijn lijnen zin voor het beslotene in 
een huis, zijn bepaalde neigingen voor het pittoreske en ge-
noegelijke, bij grooten eenvoud en oprechtheid van samenstel. 

— Bij Kon. Besl. zgn benoemd bij de Staatsmijnen in Lim
burg, tot bouwkundige J. van Dillewijn, thans tijdelijk technisch 
ambtenaar, en tot adjunct ingenieur W A Knol, mijuii genieur. 
thans tjjdelgk opzichter bij dien tak van dienst. 

VACANTE BETREKKINGEN. 

— Machine-Teekenaar op een technisch bureau, bekend 
met Buikerbranche. Aanvangssalaris / 40 a / 50 per maand. Brieven, 
onder lett. Z C 682 aan het „N. v. d. D ", te Amsterdam. (1) 

— Directeur der Ambachtsschool en Avondschool voor vak
onderwijs te Zierikzee, tegen 1 October a. s. Jaarwedde /2000. 
SollicitatiestuKken (adres op zegell aan den burgemeester, vóór 
8 Mei e, k. (1) 

— Opzichter bij de montage van een ijzeren gebouw. Aan
biedingen onder opgave van verlangd salaris met copieën der 
getuigschriften, worden ingewacht, onder No. 12222. aan het 
Bureau van de „N. Rott. Crt." (1) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

I N F O R M A T I E - B U R E A U V A N D E N B O D V A N T E C H N C I 
T O L S T E U G S I N G E L 46, U T R E C H T 

13 Bouwk. Opz.-teek., 21—42 j., / 6 0 — / 100'smaands. 
2 „ Opz -Ui tv . , tbo — / 100 'smaands. 
2 „ Teekenaar, / 60—/ 90 's maands. 
3 VVaterb. Opz.-Teek., / 50— 100 'smaands. 
5 Werktuigk. Teek., 21 —26 j . , / 50—/ 70 's maands. 
1 Machineteekenaar, / Eo. 

T H . V A N H E E M S T E D E Ü B E L T , 
Mem. San. Insl LondOD. > * J i i i i t » r y Engineer, AMSTEJLfcl>^3X. 

Hoofdkantoor cn Magazijnen DE RU1TERKADE 150—151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van S H A N K S & €0., te B a r r h e a d . 

S P E C I A L I T E I T U>OK DE LEVERING VAN C O M P L E T E B A D - C L O S E T S en U R I N O UeatrtU 
Verwarming, Ventilatie. 

Warm en hoiidwaier verzorging, 'irtuniph Denrdrangen, kampioen \eutila:ors onder garantie. 

CENTRALE VERWARMINGEN 
Naar verschillende Systemen 

Warmwater-, Droog- CD llad-liirichtiiigen 
Van dc Firma Al!I'.MII, IILDNER en EVERS, Hammer. 

G E G O T E N I J Z E R E N B U I Z E N , K O L O M M E N e n z . 
Prijsopgaven en Inlichtingen verstrekt. 

B . L A N D H E E R J r , — W a l r a a t 59, R O T T E R D A M . 

J. M. DE VRIES, 
90 (ielilerseliekade, Amsterdam. 

KOPER- EN IJZERWAREN, 
Fijne Boiiwartitelen in eltaa StijL 

TEI . I I 'OOM «OU. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
..Het Vaderland". 

3q s t i ; J A A R G A N G . ZATERDAG 7 Mei 1904. 
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Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland f 

te voldoen: 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 April en 
I October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België 

Voor de overige landen der 1'ost-
Unie, met inbegrip van Nederl.-
Indië en Zuid-Afrika . . . . 

- 6.50. 

7-50. 
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Afzonderlijke nummers, bij vooruit
betaling . per postwissel of in postzegels 
met plaat . , ƒ 0.25. 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15 

- I.—. Advertentiën van 1 tot en met 5 regels 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15. 

Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voor middags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
pet expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker ter drukkerij' van „Het Vaderland', Parkstraat's Gravenhage. 

RAVENNA. 
(Slot.. 

1 Byron draagt haar naam naar den E n -De Pi 
gelschen dichter, die in het Palazzo Rasponi, dat nu 
een logement is, heeft gewoond. De V i a Girotto, te
genover dit paleis beginnend, leidt naar Sant A p o l -
linare Nuovo, een der merkwaardigste kerken van 
Ravenna. 

De voorgevel is zeer ecnvoudu Een galerij, door 
slanke zuiltjes gedragen, vormt een soort van voor 
hof. Daarnaast staat, aan dc Zuidzijde, een hcoge 
ronde klokkentoren, wiens benedendeel het oudste 
is. en ongetwijfeld tot de 9e eeuw behoort. De galerij 
voor de kerk is echter pas in de 15e eeuw gemaakt 
en vertoont den stijl der Renaissance. 

Oorspronkelijk heette de kerk San Martino in cielo 
d'oro, en werd zij door de Arianen gebruikt. Maar 
toen deze tot ketters verklaard waren, werd Sant' 
Apol l inare de patroon. 

Theoderik heeft deze kerk doen bouwen, en zij is, 
wat haar schip aangaat nog in den toestand, zooals 
zij bij haar stichting omstreeks 500 was ; alleen de 
zoldering is niet meer de oorspronkelijke. De zuilen 
tusschen de beuken zijn van antieke gebouwen af
komstig. O p de kapiteelen leggen zware platen die de 
bogen dragen. 

V a n de mozaïeken op de muren werden er verschei
dene in den ti jd van Theoderik gemaakt. In het bi j 
zonder de tafereelen uit het Nieuwe Testament, bo

ven de ramen, en de voorstellingen der stad Classe 
cn van liet pa leis van Theoderik behooren tot die 
periode. Maar de rijen van mannelijke en vrouwelijke 
heiligen onder dc vensters zijn uit het laatst der 6e 
eeuw, en waarschijnlijk in de plaats gekomen van 
andere mozaïeken, die, daar zij Theoderik, zijn hof en 
Ariaansche geestelijken voorstelden, toen verwijderd 
werden. 

De tafereelen uit het Nieuwe Testament zijn wai 
hoog geplaatst, om er alle bijzonderheden goed van 
te kunnen waarnemen. Maar zij verdienen wel een 
aandachtige beschouwing. Want terwijl bijvoorbeeld 
de Romeinsche mozaïeken uitsluitend conventioncele 
begrippen weergeven, is hier een poging gewaagd om 
het in den tekst beschrevene zoo aanschouwelijk mo
gelijk voor tc stellen. Dus ziet men, als de uitdri jving 
der booze geesten moet worden voorgesteld, drie var
kens, waarin zij gevaren zijn, in zee zwemmen. De 
verlamde jongeling uit Capernaum wordt aan 
touwen, op zijn bed liggende, afgelaten, Lazarus 
komt, in windselen gehuld, uit zijn graf. De figuur 
van Christus, die onderscheiden wordt door een 
nimbus, is al t i jd veel grooter, dan dc overige figuren. 

Zuidel i jk van deze kerk bevindt zich een over
blijfsel van een gebouw, dat verondersteld wordt, 
Theoderiks paleis geweest te zijn. Maar het kan niets 
anders wezen, dan een later daaraan toegevoegd 
aanbouwsel, want het eigenlijke paleis moet meer 
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Oostelijk gelegen hebben, daar de geschiedschrijver 
Agnel lo vermeldt, dat het uitzicht had op de A d r i a -
tische zee. 

Tegenwoordig is dit fragment, dat vroeger met een 
later gebouw verheeld was, van die aanbouwsels be
vrijd cn gerestaureerd. Gel i jk meestal te Ravenna is 
het muurwerk van gebakken steen opgetrokken. A l 
leen de zuilen, die de nissen, in den gevel aanwezig, 
verdeden, bestaan uit gehouwen steen. De twee bene
denste hebben zeer bijzondere kapiteelen, bestaande 
uit een echinus met ccn vierkanten kraagsteen daar
boven. 

De wallen van Ravenna zijn nog in wezen, gelijk 
rij de meeste Italiaansche steden. Z i j dienen echter 
niet meer voor verdediging, doch alleen om de smok
kelaars af te weren, die de stedelijke aeeijnsen zou
den willen ontgaan. Een wandeling langs die muren 
geeft wel den indruk, dat Ravenna een doode stad 
is. Evenals te Enkhuizen is ook hier een groot gedeelte 
van het stedelijk gebied onbebouwd, en door tuinen 
en boomgaarden ingenomen. Aan de Zuidwestzijde 
ziet men boven hel geboomte den iSe eeuwschen 
koepel der kathedraal, die veel gelijkenis heeft met 
dien te Como, zich verheffen. Xaar het Noordwesten 
strekt zich een voorstad uit, de Borgo Adriano. Daar 
is tegen den muur de kerk Santi Giovanni e Paolo 
aangebouwd, die in de 17e eeuw veranderd werd, 
doch haar klokkentoren uit de 0.0 eeuw heeft behou
den. Deze toren is van onderen vierkant, van boven 
rond, en vormt als zoodanig een uitzondering, daar 
de andere torens te Ravenna geheel rond zijn. 

V a n de stadspoorten is de Noordelijke, de Porta 
Serrata, in 1583 gebouwd, de'merkwaardigste. In 
haar afwisseling van gebakken en gehouwen steen, ; n 
haar F lorentijnsche bouwvormen doet zij aan de 
scheppingen van onzen Hendrik de Kevzer denken. 

A a n de Noordoostzijde van de wallen vindt men 
de Roeca di Branealeone, ook wel Rocca Yeneziana 
gehecten, omdat de Venetianen in de 15e eeuw dit 
kasteel, nu ("en schilderachtige ruïne, hebben gebouwd. 
In 1509 zijn de Venetianen door Paus Julius II uit 
dc stad gedreven, die tot 1S60 deel uitmaakte van 
den kerkdijken Slaat. 

De Pausen hebben, gelijk wij reeds zeiden, dc 
Venetiaansche zuilen op de Piazza laten staan, en er 
zich toe bepaald, den leeuw van St. Marcus door heili
genbeelden te laten vervangen. Ue schoonste herinne
ring aan de Venetiaansche overheersching is echter 
het grafmonument voor Dante bij San Francesco. 

In de 14c eeuw werd het portaal van San Giovanni 
Evangelisla gemaakt, een zeer eigenaardig voort
brengsel der Italiaansche Gothiek. Niet ver van deze 
kerk bevindt zich de oude doopkapel der Arianen, 
met Santo Spirito, de Ariaansche kathedraal, daar
naast. De kapel, nu Santa Maria in Cosmedin, is 
blijkbaar een navolging van San Giovanni in Fonte, 
maar zij heeft door latere verbouwing veel van haar 
oorspronkelijk karakter verloren. De koepel is met 
een mozaïek, dat den doop van Christus verbeeldt, en 
uit Theoderik's tijd dagteekent, versierd. 

Om het graf van Theoderik te bezoeken gaat men 
de Porta Serrata uit, cn vindt „la Rotonda" aan den 
eersten weg rechts. Terwij l de andere bouwwerken 
van dezen vorst naar het voorbeeld, door de Romei
nen gegeven, rijk niet mozaïeken en bcelhouwwerk 
versierd zijn, is hier naar eenvoudige waardigheid 
gestreefd. Ó p een onderbouw van tien zijden, die 
door twee gangen gekruist wordt, eerst een verdie 
ping. die langs trappen bereikt wordt. Om die ver
dieping liep vroeger een gewelfde galerij ; van bin
nen vertoont zij een ronde kapel, die door een gewelf 
van in M . middell i jn, dat uit één stuk steen bestaat. 

wordt gedekt. De détai ls van dit bouwwerk vertoonen 
een zeer eigenaardige vermenging van deels antieke, 
d»els Germaansche motieven. Hier kondigt zich voor 
het eerst de Romaansche stijl aan, zooals die door de 
Longobarden in Noord- I ta l i ë tot ontwikkeling zou 
worden gebracht 

Langs het monument loopt het Canale d i Porto 
Corsini naar de Adriatische Zee. Hier wordt men aan 
Nederland herinnerd, zoolang liet kanaal nog 111 het 
gezicht der stad blijft. Weldra echter begint la 
Pineta, het reeds door Dante bezongen pijnbosch, 
welks roode stammen cn donkere kruinen scherp te
gen den blauwen hemel zich af teekenen. Vroeger was 
dit bosch veel grooter en strekte het zich langs de 
Adriatische zee uit. Maar nu hebben moerassen het 
voor een aanzienlijk deel vervangen. 

In deze vlakte, nu een toonbeeld van verlatenheid, 
die door kanalen, met wilgen aan hun oevers door
sneden wordt, verheffen zich twee kerken. De weg 
naar de eene, Santa Maria in Porto, leidt langs een 
kanaal en is met hooge populieren beplant. De wan
delaar hoort slechts het gezang der vogels en het 
ruischen van de zee in de verte. 

De eenzame kerk werd door Pietro degli Onesti ge 
sticht, en bevat een wonderdoend Mariabeeld, dat 
door de engelen over zee zou zijn aangebracht. Dante 
heeft haar bezongen en duizenden gingen hier ter 
bedevaart. 

Van buiten vertoont het gebouw zich als een ver
weerde massa van gebakken steen, met een hoogen, 
vierkanten klokkentoren. Men krijgt min of meer 
den indruk van de ruïne ecner heclendaagsche 
fabriek. 

V a n binnen ziet men fraaie fresco's, die tafereclen 
uit het leven van Johannes den Dooper, van de 
II. Maagd en dergelijken voorstellen. Ook is afge
beeld, hoe Paus Johannes door Theoderik in den 
kerker wordt geworpen, 0111 den hongerdood te ster
ven ; terwijl tevens enkele voorstellingen uit liet 
Nieuwe Testament zijn aangebracht. 

De fresco's zijn blijkbaar door een volgeling van 
Giotto geschilderd. Men wijst u de portretten van 
Dante, van zijn beschermer Guido da Polenta en. 
van Chiara en Francesca da Polenta. 

Te midden van de wildernis, verder van dc 
stad, verheft zich ook Sant' Apoll inare in Classe, 
het ecnig overblijfsel der voormalige havenstad van 
Ravenna. Deze kerk is een basiliek, die tegelijker
t i jd met San Vi ta le gebouwd werd. 

Het uitwendige van deze basiliek, dal door den 
tijd en door de vochtigheid der omringende moeras
sen ccn zeer verweerd aanzien heeft gekregen, is 
uiterst eenvoudig. Alleen lisenen zijn aan de zijwan
den toegepast. De klokkentoren is, als die van Ra 
venna, een cilinder van gebakken steen zonder eenig 
lijstwerk. De idealen onzer nieuwe kunst zijn hier 
vol komen verwezen lijkt. 

Van binnen doet de kerk aan de kathedraal van 
Torcello denken. De beuken worden door marineren 
zuilen gescheiden en door houten kappen gedekt. 

Men ziet het interieur niet meer in zijn oorspronke
lijke pracht. Want de marmeren beklceding der wan
den werd in de 15e eeuw door Sigismondo Malatesta 
geroofd, om er de kerk van San Francesco te Rimin i , 
die hij toen door Leo Battista Alber t i deed bouwen, 
mede te versieren. 

Boven in het gewelf van de koornis, waaronder 
zich een krocht bevindt, is de verheerlijking van 
Christus op Tabor voorgesteld, in een mozaïek uit de 
6e eeuw. De hand van G o d d:n Vader komt uit de 
wolken en wijst op Christus, die in een cirkel, welke 
het midden van een groot kruis vormt, is afgebeeld, 
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op een blauwen grond met gouden sterren. Daarnaast 
staan Mozes en E l i a , lager drie lammeren, die doelen 
op de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes, die bij 
de verheerlijking tegenwoordig waren, nog lager is 
de H A p o l l i n a r i s verbeeld, in bisschoppelijk ge
waad, met twaalf lammeren, die de apostelen ver
zinnelijken. 

D i t is het eenige oorspronkelijke mozaïek, want 
de beeldtenissen der aartsbisschoppen zijn mozaïeken 
der 7e eeuw, en van veel minder kunstwaarde. Ook de 
offerhanden van Abe l . Melchisedek en Abraham be-
hooren tot dezen ti jd. De medaillons met portretten 
van aartsbisschoppen in het middenschip zijn modern. 

Sant' Apol l inare in Classe, die de grootste kerk 
van Ravenna is, heeft haar oorspronkelijk karakter 
beter bewaard dan de beroemde basilieken te Rome. 
H i e r k a n men zich het best een denkbeeld vormen 
van wat de Oud-Christel i jke bouwkunst bedoelde en 
vermocht. Want al pleegt men het gebouw, om den 
vorm der kapiteelen. meest bij de Byzantijnsche 
architectuur in te deden, de aanleg is de Oud-Chr i s . 
telijke. 

Verscheidene sarkofagen zijn in de kerk opgesteld. 
De oudste, die uit de 5e eeuw afkomstig zijn, ver
toonen alleen architectonische motieven en kruisen 
als zinnebeelden der onsterfelijkheid, of met symbo
len, ontleend aan Christus' gelijkenissen, als het lam, 
den wijnstok, en dergelijken. 

Ofschoon de paleizen van Ravenna niet zoo be
langrijk zijn als die van andere Italiaansche steden, 
verdienen toch sommige wel de aandacht. 

Nog uit de vroege middeleeuwen afkomstig is de 
Casa dei Traversari, waarvan althans enkele ven
sters hun oorspronkelijk karakter nog hebben be
waard. Ook zijn hier enkele terra-cotla reliefs 
gevonden, die, door hun zeer primitief karakter aan 

den St. Maartenssteen te Bolsward doen denken. 
Veel meer veranderd is de Casa. d i Guido Novel lo , 

met de Casa Polentana, waar Dante gewoond zou 
hebben, een voortbrengsel der dertiende eeuw. Beter 
bewaard zijn een paar 15e eeuwsehe paleizen, die ten 
decle reeds de Renaissance vertoonen. 

In de Ge eeuw sprak men van Ravenna felix. Maar 
het geluk heeft de stad reeds lang verlaten. Haar 
grootheid is verdwenen, om nimmer weder te keeren. 
E n ware het niet, dat de steenen nog spraken, van 
haar heerlijkheid zou geen heugenis meer zijn. 

A l s men den roem en de heerlijkheid van voorheen 
vergelijkt met de eenzaamheid en de stilte van thans, 
dan komen als van zelf Dante's regelen in herinne
r i n g : 

Nessim maggior dolor e 
chc ricordarsi del tempo felice 
nella miserie/ 

De Nederlander, die Ravenna bezoekt, .zal niet 
zonder verbazing zien, dat de idealen der bouw 
meesters van Theoderik ook die zijn van de architec
ten der nieuwste school in zijn vaderland. De nieuwe 
Beurs te Amsterdam zou te Ravenna niet uit den toon 
vallen. Haar architectuur van gebakken steen zou in 
harmonie zijn met die der basilieken en paleizen in 
de stad bij de Adriatische Zee. 

Zoo ziet men het allernieuwste zich bij het zeer 
oude aansluiten, en is er alle reden om ook hier van 
den cirkelgang der nienschheid te spreken. 

Laat ons hopen, dat het nog lang moge duren, eer 
Amsterdam een stad als Ravenna zal zijn geworden, 
en het de grootste smart kent, die gelegen is in het 
zich herinneren der dagen van geluk, als de t i jd der 
ellende is aangebroken. 

HET WETSONTWERP BETREFFENDE DE TECHNISCHE MIDDELBAKE SCHOOL. 

Een wetsontwerp is ingediend om in hoofdstuk V 
(binnenlandsche zaken) der Staatsbegrooting 1904 
den post: kosten voor den bouw van eene middelbare 
technische school en kosten van onderzoek en van 
maatregelen, noodig ter voorbereiding van de op
richting van deze school, uitgetrokken op ƒ20 .000 , ie 
verhoogen met ƒ 100.000. 

B i j dit wetsontwerp is gevoegd ccn Memorie van 
Toelichting van 45 bladzijden, waarin wordt uiteen
gezet welke plaats de op te richten centrale middel-
dit technisch middelbaar vakonderwijs in het middel" 
baar onderwijs en welke plaats ingenomen wordt door 
di t technisch middelbaar onderwijs in het middelbaar 
vakonderwijs, dit middelbaar vakonderwijs in het 
gemecne vakonderwijs en dit vakonderwijs als alge
meen begrip genomen. 

Behandeld worden deze punten in 12 paragrafen, 
geti teld: 

10. Vakonderwijs, verdeeld i n : a. begrip van het 
vakonderwijs ; b. de formeele indeeling van het vak
onderwijs ; c. de materieele indeeling van het vak
onderwijs ; d. de nadere indeeling vnn het nijver
heidsonderwijs. In deze punten worden onderwijs in 
landbouw, nijverheid en handel besproken. Met op
merking, dat in het verder deel der Memorie al wat 
op landbouw- en handelsonderwijs betrekking heeft 
buiten beschouwing blijft , daar zij zich moet bepa
len tot beperking van het vakonderwijs dat doelt 
op bekwaming voor nijverheidsdoeleinden. 

20. Lager vakonderwijs, waarin de geheele vorming 
van ons volk tot practische vaardigheid in groote 
lijnen wordt besproken. 

30. Middelbaar industrieel onderwijs, verdeeld i n : 
a. het centrale instituut voor middelbaar industrieel 
onderwijs, welk instituut zal verdeeld zijn in 2 af
deel ingen, n.1. voor zelfonderricht en voor onderricht 
door anderen. De afdeeling voor zelfonderricht zal 
vereischen een bureau tot het geven van inlichtingen ; 
de noodige teekenzalen ; een bibliotheek met 
leeszalen; een laboratorium voor scheikundige en 
natuurkundige onderzoekingen ; een werkplaats voor 
constructie; een museum van gereedschappen, in
strumenten en werktuigen ; een museum van teeke
ningen, modellen, monsters van grondstoffem en 
heel- en halffabricaten ; een proefstation. De afdee
l ing voor „onderr icht door anderen" zal moeten be
schikken over het noodige onderwijzend personeel ; 
de noodige lokalen in het instituut en de bevoegd
heid om elders ti jdelijk lokalen in huur te nemen ; 
het voor het dagelijksche onderwijs noodige apparaat. 
E n ze zal moeten organiseeren dag- en avondcursus
sen, te geven aan het instituut, naar de bedrijven 
onderscheiden ; een dagcursus voor hen, die in zulk 
een bedrijf patroon of opzichter wil len worden, de 
avondcursussen voor hen, die reeds patroon of sous
chei bij zekere bedrijven zijn, cursussen te geven aan 
het instituut voor hen, die als ski l led labourer, bij 
zulk een bedrijf in dienst wi l len treden of reeds bij 
zulk een bedrijf werkzaam zijn ; rondgaande cur
sussen ; rondgaande tentoonstellingen ; voordrachten 
overeen bepaald bedrijf, zoowel aan het instituut als 
elders, b. Middelbare industr iëele vakscholen, welke 
als plaatselijke vakscholen de peripheric zullen vor
men van het centrale nijverheidsinstituut, zooveel mo-



gelijk voeling houdende met de practische uioelening 
van het bedrijf. 

40. Middelbaar technisch onderwijs, waarin o. a. ge
wezen wordt op het uitstekend werk op het textiel- en 
inachincgcbied aan de technische scholen te Enschedé, 
Amsterdam, en Rotterdam gedaan. Zoodra de cen
trale school haar opkomst verzekerd ziet wenscht de 
regecring in overleg te treden met het gemeentebe
stuur van Enschedé over de textielschool voor de ka
toenindustrie, is daarvoor het plan gereed, dan 
wenscht zij te T i l b u r g de stichting van een texlel-
school voor de wol te bevorderen en is men zoover 
dan zal het technische onderwijs voor leder aan de 
beurt komen ; het is hoog tijd dat ccn mijnhouw-
school in L imburg worde geopend, dat de bakkerij 
en de typographic erlangen wat haar zoo hoog noodig 
is cn dat de bewerking van aarde en klei insgelijks 
aan ccn technische school onderwezen worde. 

50. Centrale middelbare technische school, gevende 
ccn uiteenzetting van hetgeen onder S3 is opgesomd. 

00. De eischen van toelating, waarbij geen minimum 
van leeftijd wordt gesteld, een fl inke jonge man, die 
zijn voorbereiding behoorlijk leiding heeft kunnen 
verkrijgen, kan aan die eischen op 17 a 18-jarigen 
leeftijd voldoen. 

70. De inrichting van liet onderwijs. Hoezeer er 
niel aan te denken vait reeds nu 111 de wet nadere be
palingen omtrent de inrichting van het onderwijs op 
te nemen en de regeling van dit onderwerp deels aan 
algemeene maatregelen van bestuur, deels aan be-
sluiten, deels aan ministeriecle beschikkingen zal zijn 
over te laten en eerst in overleg met de commssie van 
toezicht en den aan te stellen directeur bijzonderhe
den zullen kunnen worden vastgesteld, acht de mi
nister zich toch verpicht aan dc Staten-Generaal een 
ruwe schets voor te leggen van de wijze, waarop hij 
zich voorshands die regeling denkt. Di t geschiedt : n 
-1 punten: a. duur en indeeling van den cursus; b. 
de omvang en het karakter van het onderwijs ; c. de 
leergangen, en d. de leervakken en het aantal uren 
aan elk v ak te besteden. 

So. liet personeel der school. Het personeel zal aan" 
vankelijk een jaarlijksche uitgave vorderen van onge
veer / 8(i.o()(i, n.l. een directeur ƒ 4 5 0 0 , een selretaris 
/ !()oo, 3 hoofdleeraren elk /'3500, 11 leeraren elk 
ƒ31xx), 3 amanuenses elk f iooo, 14 assistenten elk 
ƒ I2(X), 9 hulpleeraren ad ƒ 100 per lesuur voor 50 
lesuren, 1 machinist-bankwerker / loixi , 1 monteur 
/ 1000, 1 stoker met vrije woning / 600, I concierge 
met vrije woning ƒ 7 0 0 . Bovendien is voor toelagen 
ad / 400 aan de hoofdleeraren / 1200 uitgetrokken. 

00. Van de kweekelingen, waarbij het schoolgeld 
op / 40 wordt gesteld, zonder inschrijvingsgelden, 20 
beurzen van ƒ 3 0 0 elk en 30 van ƒ 2 0 0 elk zullen be-
schikbaar worden gesteld. Voor grat if icat iën, dat is 
voor kleine bedragen van / 100 en minder, wordt op 
t 1500 gerekend. In den aanvang dient opeen getal 
van 200 kweekel ingen te worden gerekend. 

10". Verbinding niet eene ambachtsschool. Het 
jaarlijksch extra-subsidie te verleenen aan een am
bachtsschool, die haar onderwijs in verbinding brengt 
met het centrale instituut zal een bedrag van ƒ 20.000 
in geen geval te boven gaan. 

M O . Localiteit en hulpmiddelen, waarbij de loka
len zijn berekend op een normaal aantal van 240 
leerlingen. 

120. Raming der kosten. De kosten van den bouw 
zonder aankoop van terrein met inbegrip van noodig 
blijkende bijgebouwen worden geraamd op f 800.000, 
die der inrichting op ƒ100.000, die der jaarlijksche 
uitgaven op ƒ 125.000. 

De middelbre technische school zal op een door de 

gemeente Haarlem gratis af te staan terrein van 1% 
hectare worden geplaatst en de gemeente voor een 
bedrag van ten hoogste ƒ400 .000 in de kosten van 
den bouw bijdragen, onder voorbehoud van de goed
keuring van Gcd. Staten. De gemeente Haarlem 
scheen de voorkeur te verdienen 0111 haar l igging, 
v lak bij de hoofdstad en op het verkeerspunt tus
sehen de 2 aanzienlijkste provinciën. Voorts om haar 
rijk ontwikkelde industrie, hare gezonde l igging en 
schoone omgeving, zonder dat de levensstandaard er 
te hoog is opgedreven. De ambchtsschool aldaar ge 
vestigd is bij onderzoek voor de noodige uitbreiding 
vatbaar gebleken. 

Schetsplannen, die het ontwerp vergezellen, zijn 
ter griffie van de Tweede Kamer voor de leden neder-
gelegd. ( N . R. Ct.) 

BEPERKING DER STEENPRODUCTIE. 
In het weekblad ,,De Nederlandsche Klei-indus-

trie" schrijft de heer Jos. V a n de Loo een artikel 
over Beperking der Steenproductie, waarin nog eens 
herhaald wordt, wat door hem reeds in 1892 werd 
geschreven in hetzelfde orgaan dat toenmaals „De 
Turf- en Steenindustrie" heette. 

„Dit opstel kan o o k nu nog dienen", oordeelt de 
geachte schrijver, die het zeker goed meent met de 
industrie, waarin hij ccn eervolle plaats bekleedt. 

Ook wij dragen onze vaderlandsche steenindustrie 
een goed hart toe, maar kunnen ons met het middel, 
beperking der productie, nog evenmin vereenigen als 
een twaalftal jaren geleden. 

Dat de heer V a n de Loo in 1892 schrijven kon, 
wat nu nog een-, door hem in herinnering wordt ge
bracht, is verklaarbaar, maar dat hij zijn toenmalige 
denkbeelden ook nu nog als bruikbaar meent re 
moeten aanbevelen, kunnen wij van een vooruitstre
vend industrieel niet begrijpen. 

„Wil len wij met ernst een middel beproeven om 
vraag en aanbod 111 eene goede verhouding te bewa
ren, dan is samenwerking onmisbaar ; samenwerking 
bij al de steen fabrikanten, bij leden en niet-leden 
van den bond en vooral o o k , samenwerking bij het 
bestuur. Bovendien dienen wij practisch te zijn en 
niet eene goede oplossing van het vraagstuk tegen te 
houden, omdat wij eene volmaakte verlangen: die. 
(dies hebben wil krijgt niets." 

Dit werd in 1892 geschreven. 
De aansporing tot samenwerking was zeker niet 

ongemotiveerd en met hetgeen daarover hier en ver
der in het artikel gezegd werd kan men zich gereede-
l i jk vereenigen, maar het wil ons voorkomen een ijdel 
streven te zijn, de verhouding tussehen vraag en aan
bod door kunstmiddelen te wil len regelen. 

Een t i jdlang gelukt dit misschien in ccn beperkten 
kring, maar het op den duur te doen, daartoe mist de 
sterkst aaneengesloten vereeniging van invloedrijke 
industrieclen. eenvoudig de macht. 

E n evenzoo, waar verder in het artikel gezegd 
werd: „Zeker is het, dat wij allen zonder uitzondering 
voordeel zullen hebben, indien het ons gelukt, om 
door practische samenwerking overproductie en daar
mede verlaging der stcenprijzen te voorkomen", komt 
ook dit streven ons ijdel voor. 

Gewis, een tijdelijk voordeel is te behalen, door 
een kunstmatig voorkomen van zoogenaamde over
productie, maar de steenfabrikanten zullen, wij her
halen het, zich later beklagen, tot dergelijke midde
len hun toevlucht te hebben genomen. 

Wat is eigenlijk overproductie? 
Die vraag wordt tegenwoordig nog al eens gesteld 

en in sommige kringen is men de meening toegedaan. 
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dat het begrp overproductie eigenlijk een absurditeit 
is, evenals in andere kringen hetzelfde beweerd wordt, 
omtrent het begrip klassenstrijd. 

l iet is hier niet de plaats, om over die begrippen 
in beschouwingen te treden, zij behooren daartoe tc 
veel tehuis op het gebied der sociale wetenschap. 

V a n den industrieel evenwel, die over zijn indus 
trie schrijft en maatregelen in het belang van die 
industrie aan de hand doet, mag men verwachten, 
dat door hem met de vorderingen der sociale weten
schap rekening wordt gehouden en dit komt ons voor 
in zeer geringe mate te zijn gedaan in het naschrift, 
door den schrijver aan de herhaling van zijn vroeger 
artikel toegevoegd en waarin wij lezen 1 

„Wij maken op het oogenblik goede prijzen, om
dat de natuur ons geholpen heeft, maar als die hulp 
uitblijft, als wij ccn drogen zomer krijgen, dan vrees 
ik voor de toekomst." 

„Onze stcenprijzen worden beheerseht door vraag 
en aanbod. Wanneer het aanbod de vraag overtreft, 
dan dalen de prijzen. Wi j weten dat ook, en onze 
vrees voor overproductie is zoo groot, dal eene 
droogte van eenige weken reeds een paniek veroor
zaken kan en, wat dan gebeurt is ons genoeg bekend. 
Een ieder wi l , alvorens de gevreesde crisis komt, nog 
zooveel mogelijk verkoopen ; het wordt eene concur
rentie in het wilde en de prijzen gaan niet groote 
sprongen naar de laagte, zelfs zonder gegronde 
redenen." 

„Dat is liet treurige gevolg van ons niets doen. W i j 
vuren zonder stuur en daarom de groote angst, zei Is 
bij een denkbeeldig gevaar. Geen oogenblik zijn wij 
zeker, dat onze prijzen zullen stand houden. l ie t is 
niet noodig, dat er werkelijk over-productie komt, 
het is voldoende, als de fabrikanten het gelooven. 
D a n volgt vanzelf de paniek en daarna de crisis." 

„Willen wij z o o ' n crisis voorkomen dan moeten wij 
eene overeenkomst maken, die den fabrikanten ze
kerheid geeft, dat de productie, indien het noodig is, 
beperkt wordt. A l s zij die zekerheid hebben, dan zul
len zij kalmer blijven." 

„Het is zonder kwestie, vermindering der produc
tie is niet voordcelig, doch lage prijzen zijn ook niet 
voordéelig, en als men van twee kwaden het beste 
kiest, dan doet men verstandig. Eene flinke daling-
der prijzen kan de opbrengst ecner fabriek van 6 m i l 
lioen vijftien tot twintig duizend gulden kleiner 
maken, terwijl eene vermindering der productie met 
500.000 stecnen op zoo'n fabriek hoogstens eene winst 
derving van vier duizend gulden veroorzaken zal." 

„Mij dunkt, hier kan toch de keuze niel moeilijk 
zijn." 

E n toch zijn er een paar punten in het bovenstaan
de, die te denken geven en er op schijnen te wijzen, 
dat de schrijver het toch niet in allen deele nicer met 
zijn vroegere beweringen eens is. 

Vooreerst de volmondige erkenning van het feit, 
dat de stcenprijzen worden beheerseht door vraag en 
aanbod, terwijl van een kunstmatige regeling dei-
verhouding daarvan wijselijk niet meer worde gespro 
ken. 

Ten tweede blijkt er uit, welke gevolgen de voor
spiegeling van het schrikbeeld der overproductie 
reeds gehad heeft, gevolgen zoo ernstig, dat de fa
brikanten nu gewaarschuwd moeten worden, daarvoor 
toch niet al te bevreesd te zijn. 

Maar het voornaamste punt, dat wij misschien 
van ons standpunt als een lichtpunt mogen beschou
wen, is dit, dat de heer V a n de L o o ten slotte de 
kunstmatige vermindering der productie als een 
kwaad erkent, dat hij alleen aanbeveelt, omdat het 

't beste is van twee kwaden, waartusschen men te 
kiezen heeft. 

Hier zijn de bakens toch wel eenigszins verzet en 
dit geeft ons hoop, dat wij althans iets nader geko
men zijn tot de oplossing van ccn belangrijk vraag
stuk dat de steen fabrikanten onderling verdeelt en 
waarin wij het, o o k thans nog niet met den heer V a n 
der L o o eens zijn. 

I l i j zal ons dit zeker niet euvel duiden, waar ook 
wij slechts het werkelijk belang onzer steenindustrie 
beoogen. S. 

DE CHIPPENDALE-STI.IL. 
De tegenwoordig nog al eens genoemde meubel-

stijl, die bovenstaanden naam draagt naar den 
meubelmaker Thomas Chippendale, ofschoon in zijne 
verschillende voortbrengsels zeer gevarieerd, is 
eigenlijk slechts een van de verscheidene stijlen 'n 
het Engelsche meubelwerk der achttiende eeuw. 
Chippendale was de vroegste der drie meesters uit 
die periode en werd gevolgd door 1 lepplewhite en 
'Thomas Sheraton. Van het werk dezer drie mannen 
kan o o k gezegd worden, dat juist gelijk de modes 
sinds onheuglijke tijden uit Parijs komen o o k de 
Engelsche kastenmaker der achttiende eeuw een 
aantal zijner denkbeelden, z o o voor de hoofdvormen 
als voor de details, ontleende aan zijn Parijsche vak
genooten. 

Men kan dan o o k in het Chippendale-werk ver
schillende richtingen onderkennen. In de vroegste 
perioden was het Louis N I Y nog in zwang en vindt 
men het ornament uit dien stijl veelvuldig in 'het 
Engelsche meubelwerk toegepast ; niet dat Chippen
dale Fransche meulielen copiëerde, maar hij gaf 
bijvoorbeeld aan een tafelpoot o f een stoelleuning 
vormen, die kennelijk op Fransche voorbeelden ge-
inspireerd waren. 

Het was echter het Louis X V , waartoe Chippendale 
zich meer in het bijzonder aangetrokken gevoelde en 
de in dezen geest opgevatte stukken gelden als die, 
welke den stijl des meesters het best kenschetsen ; 
Chinccsche invloeden kwamen o o k in het spel en in 
zijn laatste, ofschoon minder gelukkige scheppingen 
zijn ook Gothieke invloeden zichtbaar. 

.Van het Louis X V is de gebogen p o o t ontleend, 
die overal toepassing vond, welks vormen oogen-
schijniijk van den bokspoot afkomstig zijn en die 
door de Engelselien „eabriole-leg" wordt genoemd. 
D o o r velen die slechts een oppervlakkige kennis van 
de zaak hebben, wordt deze gebogen poot voor een 
zeker kenteeken van het werk van Chippendale aaa-
gezien. 

Dat hij echter in geenen deele als zoodanig kan 
gelden wordl bewezen door vele van de beste meu
belen van den meester, die rechte vierkante pooten 
hebben. Evenwel, waar het onderwerk gefatsoeneerd 
is, vindt men daaraan veelal de vormen van het ge
wone Fransche werk toegepast. Ook in de rugleunin
gen der stoelen en de profileering van het geraamte 
vindt men die vormen veelvuldig terug. 

Chippendale's o o g was blijkbaar gevallen op het 
contrast tussehen de strakke lijnen van het Chinee -
sche meubelwerk en de buitensporig vrije lijnen van 
het Fransche, een tegenstelling, waarvan partij ge
trokken kon worden mits men er met talent gebruik 
van wist te maken en in vele zijner werken toonde 
hij dit te weten. 

O p hoogst eigenaardige wijze was hij daardoor 
in staat, in den geest van het nieerendcel zijner lands
lieden le werken, ofschoon hij er ook niet afkeerig 
van was, voor enkele zijner klanten, die de nieuwste 
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snufjes verlangden, ook de meer fantastische Fran
sche vormen in al hun gr i lhkheid na te volgen. 

Z i jn Chinecsche inspiraties dankte hij aan Sir 
W i l l i a m Chambers. Deze beroemde man had ccn 
merkwaardge levensloop. Reeds i n zijn jeugd maakte 
hij reizen en op een dezer reizen naar China begon 
hij belan" te stellen in de bouwkunst en de zeden van 
het verre&Oosten. Z i j n belangstelling bleef niet zon
der practisch resultaat, want niet alleen wr,s hij een 
goed opmerker, doch hij bezat ccn groote vaardig-
beid in het hanteeren van de teckenstift en van al 
wat hij zag bracht hij talrijke schetsen en aanteeke-
ningen op het papier* In Engeland teruggekeerd deed 
hij naar deze schetsen een reeks van gravures maken, 
ter illustratie van beschrijving zijner reizen, die dade
l i jk bij de uitgave grooten opgang maakte. In 1705 
gaf hij onder den t i te l : „Designs on Chinese bui lding, 
furniture, dresses, etc." ccn tweede serie afccldingen 
van gebouwen, meubelen, k lccding en de versiering 
daarvan in het licht en aan dit werk zijn vele Chinec
sche motieven ontleend, die men in de meubelen van 
Chippendale terugvindt aan omlijstingen van 
spiegels, maar meer in het bijzonder aan de Clnp-
pendale-stoelen, die van al zijn voortbrengselen het 
meest gezocht zijn. 

Echter is het a-jour of traliewerk, dat door hem 
veelvuldig werd toegepast, niet a l t i jd als directe toe
passing van Oostersche motieven te beschouwen. 
Chippendale was een vaardig teekenaar en had slechts 
een enkel motief.of ook maar ccn enkel denkbeeld 
noodig, om dat op origincele wijze in groote ver
scheidenheid te variecren. Men vindt dan ook aan zijn 
meubelen tal van détails , waarvan-gezegd kan wor
den, dat zij geheel van zijn eigen vinding zijn. 

Zooals wij reeds opmerkten zijn de Chippendale-
stoelen meer gezocht dan andere stukken, zijn boe
kenkasten worden ook veelvuldig aangetroffen en 
voor de hoofdvormen, althans voor de zijden, is 
daarbij van de rechte l i jn gebruik gemaakt. 

Ter onderscheiding der Engelsche kabinetten en 
dergelijke van de Fransche meubelen uit Chippen
dale's t i jd kan men als voornaamste karaktertrek 
aannemen, dat de hoofdvormen van de eerstgenoem
de in den regel streng Engelsch en meestal rechtlijnig 
zijn, de versiering evenwel op die der Fransche meu
belen geïnspireerd is. 

In de Fransche kabinetten ademen de hoofdvormen 
van het geraamte ook geheel den geest van de ver
siering. U i t een oogpunt van stijl is hierin zeker een 
verdienste gelegen en staan zij dus strikt genomen 
hooger dan het Engelsche werk. De grootte van 
Chippendal's werk ligt in het talent, waarmede deze 
meester wist te ccmbinecren de Engelsche grondvor
men met de Fransche versiering, het Engelsche com
fort met de Fransche élégance. 

De tr>epassing van Gothische vormen, in de laatste 
periode van Chippendale's werk, is minder gelukkig 
geweest en meer te beschouwen als een voorbijgaande 
mode, een reactie tegen de buitensporigheden van het 
late Rococo en het frivole karakter, waarin de Marie-
Antoinette-versiering ten slotte verviel. 

Opgang heeft deze mode niet gemaakt. 
De belangstelling in de middeleeuwen en hetgeen 

daaraan herinnerde is eerst gekomen toen Chippen 
dale en zijn volgelingen reeds lang dood waren. 

* Semper heeft in zijn werk „der Stil" ook van cle werken van 
Chambers gebruik gemaakt; hij noemt hem: „der einrige Architekt, 
der meines Wissens China im Interesse seiner kunst bereide und be-
schrieb." 

INDUSTRIEELE DIEFSTAL. 
In een slotartikel over bovenstaand onderwerp 

zette de „Nieuwe Courant" hare beschouwingen, waar
van wij in ons vorig nummer melding maakten, voort 
en beval zij bescherming van alle industrieele en 
artistieke modellen en teekeningen krachtens een
zelfde wet aan. Wettelijke erkenning van voorwerpen 
van kunstnijverheid behoorde dezelfde te zijn als 
die van bloot-industriecle producten. 

N u in ons land de uitbreiding van de erken
ning van den industrieclen eigendom aan de orde 
wordt gesteld, moet er aansluiting gezocht worden :n 
de richting door de regecring zelf ingeslagen. Het 
ligt voor de hand daarvan ook die nijverheid, waar
bij de kunst niet alleen middel maar ook doel is, de 
vruchten te doen plukken, ja aan de kunst zelf het. 
middel te geven om zich een vaste positie tegenover 
de industrie te verzekeren. Men kan het auteursrecht 
op voorwerpen van beeldende kunst erkennen, omdat 
zij kunstuitingen zijn ; maar men kan evengoed de 
industrieele exploitatie van voorwerpen van beeldende 
kunst aan zekere voor de geheele industrie geldende 
regelen binden. Beide wegen leiden tot bete-en waar
borg ook voor hen, die alleen kunstenaar, geen in
dustrieel zijn. 

Wanneer men eenmaal de hier bedoelde bescher
ming voorstaat, dan is het wel consequent, dat men die 
ook over kunstwerken uitstrekt, maar de schrijver 
van de artikelen komt toch op een gevaarlijk terrein, 
waar hij spreekt van de moeilijkheid, om het onder 
scheid tusschen kunst en industrie, die elkaar telkens 
ontmoeten, met juistheid te formulecren. 

„Een onbevooroordeelde beschouwing van de ge
vallen, die zich in de praktijk voordoen, zal het ijdele 
dezer onderscheidingsmethoden in het licht stellen. 
Men kan een gaslampje hebben in den vorm van een 
ijzeren staaf, van'een gebogen staaf, van ccn met en
keleornamenten versierde staaf ; men kon in de plaats 
van de staaf een hand of arm, ccn geheele figuur, een 
beeldengroep stellen. Waar begint de kunst, waar ein
digt de industrie? Is alles industrie, omdat he; doel 
van den ontwerper was: een gaslamp? Maar wat dan, 
als de industrieel een bestaand beeld, b.v. ccn Mercu-
rius, tot gaslamp nietaniorphosecrt ? De Mercurius is 
toch aanvankelijk niet als gaslamp ontworpen? E n 
kan niet evengoed een gedreven koperen pi jp een 
kunstwerk zijn, vrij wat indrukwekkender getuigende 
van des ontwerpers geest, dan een beeldje dat een trap
leuning heet te versieren?" 

Het bovenstaande is een van de voorbeelden, dooi
de „Nieuwe Courant" aangehaald. E r bli jkt voldoende 
uit, dat de schrijver met deze moeilijkheid geen weg 
heeft geweten, hij redt zich er uit met de conclusie, 
dat ook op practische gronden de splitsing niet ge-
wenscht is en eenvormigheid is aan te bevelen, en 
wijst dan op de Fransche wet van II Maart 1902, uit
makende, dat elk werk van teeken-, schilder- of 
lieeldhouvvkunst, hetzij het een industrieele toepas
sing hebbe gevonden of niet, als artistiek eigendom 
naar de wet van ig—24 Ju l i 1793 wordt erkend, zon
der eenige „registratie" of depót. Daarnaast bestaat 
nu nog de wet van 18 Maart 1806 op de zuiver indus
trieele modellen en teekeningen, welke voor de exploi
tatie „registrat ie" of depót eischt. D i e wet is door de 
wet van 11 Maart 1902 niet afgeschaft, en niet alleen 
dat men haar bestaan ook voor voortbrengselen van 
de kunstnijverheid van groot belang, mits gebroken 
worde met de bepaling, dat exploitatie zonder depó t 
het uitsluitend recht des ontwerpers verloren doet 
gaan. In AeAssociation francaise pour la protection 
de la propiété industrielle is dit uitdrukkelijk erkend, 

en deze vereeniging, die van dit onderwerp veel studie 
heeft gemaakt, heeft zich bij missive van 25 Juni 1903 
tot den president der Republiek gewend,met een 
voorstel tot verbetering der genoemde wet van 1806. 
De kunstindustriecl heeft dus, indien tie gewenschte 
wetswijziging tot stand komt, in Frankri jk de keus 
o m zich te beroepen op zijn artistiek eigendomsrecht, 
of wel op zijn depót ; kiest hij het eerste, dan zal hij 
den oorsprong van zijn recht hebben te liewijzen ; 
kiest hij het laatste, dan produceert hij eenvoudig 
zijn bewijs van inschrijving. 

De „N. Ct." noemt onder de redenen ten voordcele 
van een depót ook voor kunstindustrieelen de inter
nationale verhoudingen. „Wanneer ccn Nederlandse!) 
koopman in hel buitenland ccn handelsmerk wil 
deponecren, heeft hij in sommige landen, in Duitseh
land b.v., ccn bewijs over te leggen dat zijn merk in 
Nederland is ingeschreven. Het gevolg van deze be 
paling is, dat een Nederlander geen merk in Duitseh
land zou kunnen inschrijven, indien bij ons dc in
stelling van het Bureau voor den Industrieclen Eigen
dom of een daarmee gelijk te stellen inrichting niet 
bestond. Met dè inschrijving van modellen en teeke
ningen is liet evenzoo." 

N u zeggen sommigen, dat in ons land geen be 
hoefte is aan eene gelegenheid 0111 zich het uitsluitend 
recht tot het gebruikmaken van bepaalde modellen 
en teekeningen te verzekeren. 

Da l is een bewijs van onkunde. Industrieclen en 
kunstenaars klagen steen en been over den diefstal 
van hun ontwerpen. 

Onder de vakgenooten is het euvel zóó erkend, dat 
er speciale, geschreven of stilzwijgende, overeenkom
sten bestaan tusschen de besten van hen, c m elkanders 
rechten op nieuwe creaties te eerbiedigen. 

Een ander bewijs, meer de eigenlijke „industrieele" 
modellen rakende, waarbij de kunstwaarde minder o f 
in het geheel niet op den voorgrond treedt, kan men 
vinden in de door het Bureau van den Industrieclen 
Eigendom in de bijlage tot de „Staa tscourant" ge
publiceerde handelsmerken. Men vindt daarbij een 
groot aantal, die eenvoudig een afbeelding zijn van 
liet voorwerp, dat in den handel wordt gebracht, en 
waarvan het handelsmerk krachtens zijn aard slechts 
de herkomst, den fabrikant of handelaar kan aan 
duiden. Waarschijnli jk maakt hij, die aldus zijn 
kachel, zijn schroefsleutel, zijn eigenaardig gemodel
leerde f lest li of karton als fabrieksmerk deponeert, 
zich de illusie daardoor den eigenaardigen vorm van 
zijn artikel buiten het bereik van namakers te plaat
sen. Doch zonder eenigen twijfel vergist hij zich daar
in, want indien de concurrent slechts zorgt, het voor
werp niet van de gedeponeerde afbeelding als merk 
te voorzien, blijft hij volkomen vrij dit artikel zelf 
tot in de kleinste bijzonderheden gelijk en gelijkvor
mig te kopiecren. 

Een en ander wijst op de noodzakelijkheid van 
verweer. De wetgever leide met de octrooivvet het 
werk in, doch niet ten halve. 

„Dat in ons land", zegt de „N. Ct. '" „de industrie, 
mits onder bekwame, wel onderlegde en ccnergieke 
leiaing, een vruchtbaren bodem kan vinden, is reeds 
lang door de feiten bewezen ; dat in kunstvaardig
heid en vernuft onze industrie haar coeurrenten uit 
het buitenland niet behoeft te vreezen, wordt alge
meen erkend. Maar indien ons land op ciit gebied 
waarli jk de plaats zal innemen, die het krachtens zijn 
geografische en oeconomische positie en krachtens de 
intellectuecle eigenschappen zijner bevolking kan 
veroveren, dan behoort onze wetgeving op de hoogte 
van haar t i jd te bijven: evenzeer als voor een alge
meene oeconomische ontwikkeling een behoorlijke 

wetgeving noodzakelijk is, even onbetwistbaar is een 
liehoorlijke industrieele wetgeving ccn vereischte tot 
een volledige ontwikkel ing der industrie. Dat daar
onder het industrieel eigendomsrecht een gewchtige 
plaats inneemt, trachtten wij aan te toonen ; het bl i jkt 
ook daaruit, dat het buitenland, reeds in het bezit van 
een regeling van het industrieel eigendomsrecht, aan 
de ontwikkeling daarvan blijft arbeiden". 

E r is, zooals wij ook omtrent het eerste gedeelte van 
het artikel vroeger opmerkten, ook in het boven aan
gehaalde veel, wat de aandacht verdient. 

W i j hebben echter, al zijn wij niet bepaald tegen 
een octrooiwet, over het algemeen niet zulk een hoog 
denkbeeld van den invloed van dergelijke wetten, als 
de schrijver. De voorbeelden, dat wetten rle industrie 
belemmeren in hare ontwikkel ing zijn menigvuldiger. 
dan die, dat werkelijk die ontwikkel ing daardoor be
vorderd is. E n voor de ontwikkel ing van kunst, ach
ten wij wettelijke reglementatie in alle gevallen be
denkelijk. 

De kunstnijverheid, het kunstambacht, zij staan 
tusschen beide in en wat men daarmede moet aan
vangen baart, zooals wij boven zagen, nogal moei-
lij kheden. 

In deze omstandigheden moge de weigever we! 
overwegen en zich wel grondig doen voorlichten, 
alvorens de collectie staatswetten te verrijken met 
ccne, waarin zaken van geheel uiteen loopenden aard, 
als kunst en industrie toch feitelijk zijn, over één 
kam worden geschoren. 

GEMENGDE BERICHTEN. 
B U I T E N L A N D . 

— De groote wereldtontoonntelling tn f*t. Louis is Zaterdag, 
30 April j.1. geopend. De president der Verennigde Staten, de 
heer Roosevelt, drukte daa'toe tn Washington op een gouden 
elecirNcben knop waardoor te St Louis de machines van de 
groote machine-hal in boweging werden gebracht en de vlaggen 
zich ontplooiden Toen hief eene geweldige rienigte het volks
lied aan. De eerste indruk is echter minder gunstig. Do tentoon
stelling is lang niet klaar en de meeste straten van St. Louis 
zijn nog al erg primitief. Toch zal de expositie waarschjinlijk de 
grootste aller tot dusver gehouden wereldmarkten zin. Om maar 
eens iets te noenmn hebben 44 staten der l'ni« elk hun eigen 
paleis Hoogstens een derde der gebouwen is geïnstalleerd. 7500 
waggonladingen zijn nog onderweg. Rucland is afwezig; Japan 
daarentegen exposeert in bet heel groot. Het is het eenige land. 
dat bjj tjjds klaar was. Het voornaamste zijn de waterwerken met 
bun kunstlicht Waarschijnlijk 7ullen de Tiroler Alpen van Knauer 
het meeste bezoek trekken. De uitgestrektheid is 402 hectare. 
Per uur kunnen 80.000 persoden naar het terrein vervoerd wor
den. Ook binnen het tentoonstelli-gsterrein loopen spoorwegen, 
die de verschillende afdeelingen aandoen. 

— De hoofddirecteur van bet Louvre, de heer Kaempfen, heeft 
zfjno betrekking neergelegd en züne ambtswoning in het paleis 
verlaten. Hji bewaarde daarin als een familiestuk een klein schil
derij van Rembrandt, een lezend apostel iu een grot Het was 
slechts aan zeer weinigen bekend en zelfs nog niet in Bode's 
alomvattend werk gepubliceerd. Dit schilderij is door den heer 
Kaempfen achtergel«ten ten heboeve der verzamelingen, waar
over hij zoolang het beheer beeft gevoerd, en het zal een plaats 
vinden in de schilderijen-collectie. Het is uit den eersten Leidschen 
tijd van den schilder, in den trant van de Apostelfiguren te Stutt
gart en te Neurenberg. Het is mooi van uitdrukking en lichteffect. 

, . 
B I N N E N L A N 1). 

'sGn AVK.NHAia; De heer J. W. A. Ooinmprs. burgemeester van 
Halsteren, heelt, ten behoeve vau de verzameling houw fragmenten 
van 's Rijks Museum te Amsterdam, geschonken een l'raaien gevel
steen, waarop het wapen van Oranje-Nassau in cartouohe is ge
beeldhouwd, afkomstig van de gesloopte vestingwerken te Bergen-
op-Zoom. Op den steen, die sporeu vau polvchromie vertoont 
staat bet jaartal 1628. ' 

ZWOLLE Burg. en Weth. alhier hebben den Raad voorgesteld 
over te gaan tot de oplichting vun een tweede bad- en zwem
inrichting in hrt Zwartewater. en daarvoor de begroo ing voor 
1904 te verboogen met f5070 

ASSIN . Men denkt over de oprichting van een ziekenhuis in 
deze geraeet te, althans indien de pogingen mochten mislukken, 
om verlaging te verkrijgen van de tarieftprijzen van het zieken
huis te Groningen, waarvan, als zjjnde de moeet nnbjjgelegen in-
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richting, tot heden in don regel van hieruit gebruik werd ge
maakt 

WOERDEN. De Gemeenteraad alhier heeft besloten tot het aan
leggen en e.xploiteeren van eene waterleiding, waarvan de koeten, 
op ongeveer / 100 000 geraamd, door eene geldleening zullen ge
vonden worden. 

PERSONALIA. 

— Bjj kon. besluit van 27 April zijn, met ingang van 1 Mei 
j.1. bevorderd: a. tot opzichter van den Rijkswaterstaat le kl., 
J. Bouterse, thans opzichter van den Rijkswaterstaat 2e kl ; b. 
tot opzichter van den Rijkswaterstaat 2e kl. J . Beukelman, thans 
opziebter van den Rijkswaterstaat 8e kl ; c tot opzichter van 
den Rijkswaterstaat 3e kl. J . Th. M. Smelt, thans opzichter van 
den Rijkswaterstaat 4e kl. 

— Bij kon. besluit van 27 April j.1. is benoemd tot lid van 
den Mijnraad de heer 0. J. van Schelle, oud-ingenieur van het 
mgnwezen in Nederl. Indië, te 'sGravenhage. 

— Bg kon. besluit van 27 April j.1. is, met ingang van 16 
April j.1., tijdelijk benoemd tot adjunct-ingenieur bij de Rijks
opsporingen van delfstoffen P. Tesch, mijn-ingenieur te 's Graven
hage. 

— Bij kon. besluit van 27 April j.1. zijn benoemd tot ambte
naar 2e kl. bij den algemeenen dienst van den Rijkswaterstaat 
P. Yierkant, te Gouda, en J. W. Hermanie, te Gramsbergeu. 

— Uit de 48 sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer 
in het timmeren, aan de Ambachtsschool te Assen, werd de 
navolgende voordracht opgemaakt: 

lo. L. J. D. Sloet, te Haarlem; 
2o. H. Schriel, te Zwolle; 
'do. E. de Geest, te OoBterbeek. 
De heer L. J. D. Sloet is, behoudens Ministrieele goedkeuring, 

benoemd. 
— Dr. A. Bredius is benoemd tot lid der Konioklyke Academie 

van Wetenschappen te Amsterdam. 

VACANTE BETREKKINGEN. 

Ingenieur, voor een machinefabriek. Brieven, onder lett 
L R 246, aan het ,,N'. v. d. D.", te Amsterdam (1) 

Machinis t (ongehuwd), op de stoomboot „Prins Hendrik". 
Aanmelding bij Hans Frank, te Idskenshuizen. (1) 

E lec tr i c i en . Brieven, onder lett. F, aan Van Zwicht's 
Advert.-Bureau, te Leiden. (1) 

— Ambachtsman (practisch en theoretisch ontwikkeld), om 
als hoofd op een Ambachtsschool in Nederl.-indië op te treden. 
(Zie advert, in dit No. (1) 

— Ingenieur of Werktuigkundige , voor bureau en 
fabriek. Brieven met opgaven van ouderdom, referentiën en ver
langd salaris, onder lett. V 1518, Bureau „Vraag en Aanbod", te 
Deventer. (1) 

— Directeur aan de Ambachtsschool te Amersfoort. (Zie 
advert, in dit No. (1) 

— Bouwkundig Teekenaar, voor tydeljjk. Brieven, onder 
lett. N. P. A . aan het Algem. Advert.-Bureau Nggh & Van Ditmar, 
te Rotterdam. (1) 

— Machineteekenaar, aan de Nederl. Fabriek van Werk
tuigen en Spoorwegmaterieel ts Amsterdam, bekend met locomotief
constructie. Brieven, motto „Machineteekenaar", aan den heer 
Ranniog Eyierts, öchippersgracht 9, te Amsterdam. (1) 

— (' hof-('o n s t r u c t e u r. in een industriëele onderneming in 
het Zuiden des lande. Salaris 11200. Brieven, onder No. 13266, 
aan het Bureau der „N. Rott Crt." (1) 

— Werktuigku ndig-1 ngenie ur, aan een machinefabriek 
te Soerabaja. Brieven aan den directeur. Willemsplein 10, te 
Rotterdam. (1) 

— Onderbaas, als uitvoerder voor bruggenbouw Brieven, 
onder lett. P. F. 457, aan het „N. v. d. D ", te Amsterdam. (1) 

— Machine-Teekenaar op een technisch bureau, bekend 
met guikerbranche. Aanvangssalaris f 40 k r 50 per maand. Brieven, 
onder lett. Z C 682 aan het „N. v. d. D ", te Amsterdam. (2) 

— Opzichter by de montage van een Quren gebouw.̂  Aan
biedingen onder opgave van verlangd salaris met copieën der 
getuigschriften, worden ingewacht, onder No. 12222, aan het 
Bureau van de „N. Rott. Crt." (2) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

I N F O R M A T I E - B U R E A U V A N D E N B O > D V A N T E C H N I C I 
TOLSTEEGSINGEL 46, U T R E C H T 

15 Bouwk. Opz.-teek., 21—42 j . , / 6 0 — / 125 'smaands. 
2 „ Opz.-Uitv. , / 80 —/ 100 's maands. 
3 Waterb. Opz.-Teek., 20—41 j . , / 50—; 100 'smaands. 
4 Werktuigk. Teek., 21—26 j . , / 45"—/ 7 ° ' s maands. 
1 Machineteekenaar. 

_ . . kunstsmeed , 
1 Teekenaar .n c o n s t r u c t i e -werk. 

J.W.GIPS. 
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V O O R B E S C H I L D E R D E N E E N 

V O U D I G G L A S I N L O O D . f 11 

B A N K A S T R A A T 4 A . 
V G R A V E N H A G E . = 

j . M. DE VRIES, 
90 lieldersehekade, Amsterdam 

KOPER- EN IJZERWAREN, 
Fijne Bouwartitelen in eikei Stijl. 

T E L E F O O N 600. 

H O U T 

Parketvloeren, 
G E B K . VAJT M A I i S E W , 

g t o o M t ü a m e r f a b r l e k . — M U I H A A O . 

D i s c o n t o - , C r e d i e t - e n H y p o t h e e k b a n k , 

Firma A. J . VAN MIEETEREN Jr. & Co., 
te Amsterdam, l e H e l m e r s s t r a a t 8 1 . 

Verstrekt Bouw- en Handelscredieten. 
Eerste en Tweede Hypotheken. 

H. 
lïrechlsclie Fabriek voor 

CENTRALE VERWARMING, 
V e n t i l a t i e - , 

WASCH- EN DRODGINRICHTINGEN. 
Prima referentiën van vele uitgevoerde Lage-

drukstoom-, Warmwitterverwarmingen enz. 

Specialiteit in net aanleggen yan 
Snelcirculatie-Warmwaterverwarmingen 

(systeem-„ZIMMERMANN"). Een kelder is bij dit 
systeem overbodig, de ketel kan op elke ge
wenschte hoogte geplaatst worden, terwijl de 
aan- en afvoerbuizen van aanmerkelijk kleinere 
afmetingen zijn dan by andere systemen. 

Ter drnkkerg der Naatulooze Vennoot ichap „Hot vulurian.'. 
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H E T L O O N D E S B O U W M E E S T E R S . 

Reeds vele jaren is het geleden, dat de h e e r J . H . 
Lel iman in ons blad zijn beschouwingen over „het 
vak, het loon en het lot" van den architect plaatste. 

Sinds is het bouwvak in menig opzicht veranderd, 
een betere loonregeling kwam tot stand; maar dat 
het lot van den architect veel gunstiger zou zijn ge
worden, kan kwalijk worden gezegd. 

Wanneer de architectenstand in zijn geheel nog 
zooveel aanzien in Nederland niet heeft, als wel ge-
wenscht zou zijn, dan wordt dit door verschillende 
oorzaken bewerkt. De voornaamste is wel het gemis 
aan esprit de corps. Ieder strijd voor zich, eatcli as 
catch can, en in deze mededinging worden dan ook 
alle middelen gebezigd. Dc bouwmeesters gedragen 
zich als de hedendaagsche winkeliers, de tusschen-
personen die den wanhoopsstrijd der verdwijnende 
soort moeten kampen. 

E n , sinds ieder die maar wil zich architect kan 
noemen kan ons dit niet verbazen. Maar wij moeten 
er ons dan ook niet over verwonderen, wanneer het 
publiek den architect met den winkelier gelijk stelt. 

De loonregeling is zeker een der teerste punten. 
Architecten, die voor alle prijzen werken, moesten 
eigenlijk niet bestaan, maar zoolang vraag en aanbod 
de wereld blijven beheerschen, zullen zij wel niet 
verdwijnen. Een groote verbetering werd reeds ver
kregen, toen de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst in 1888 haar „Honorar ium-tabel voor 

Bouwkundige werkzaamheden" vaststelde en dus een 
I vorm gaf, waaraan architecten van goeden wille zich 
, konden houden. De goede wil bleef steeds een ver-

eischte, daar aan een Raad van Eer, die onbehoorlijke 
concurrentie tussehen vakgenooten zou kunnen brand
merken, niet was gedacht. 

Ondertusschen, dc tabel, in 1888 vastgesteld en in 
, 1895 gewijzigd, eischte herziening. In het algemeen 

was het tarief te laag, terwijl ook verschillende andere 
punten een betere regeling behoefden. 

Thans is een concept-tabel openbaar gemaakt, ont
worpen door de heeren E d . Cuypers, Jos. Cuypers, 
A . R. Freem, Mr . Egbert Geseling, P . M . A . Huur
man, Joh. Mutters en J . Verheul Dz., welk concept 
in de Vergadering der Maatschappij, 18 Mei aan
staande te houden, zal worden besproken. 

In het algemeen kan worden gezegd, dat de tabel 
aan de leden door de commissie voorgelegd, veel 
goeds bevat. W e l levert de verdeeling der bouw
vakken in 4 klassen nog eenig bezwaar, daar de 
rangschikking min of meer willekeurig zal kunnen 
geschieden, doch wij moeten erkennen, niet te weten, 
hoe dit bezwaar zou kunnen worden ondervangen 

A l s een voortreffelijke bepaling noemen wij aller
eerst die, welke werken onder de f 1200 van de 
tabel uitsluit. Hier is een berekening, gegrond op den 
aan de werkzaamheden besteden tijd volkomen op 
haar plaats. Misschien zou het aanbeveling verdienen, 

http://He.ydenrijelcrstru.il
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dat cijfer van f 1200 tot ƒ 3 0 0 0 te verhoogen, en dus ] 
de laagste bcdragsklasse te doen vervallen. In het 
bijzonder voor de IIIc cn I V c soortklassc ware dit 
ge wenscht. 

De bepaling van het percentage, waarnaar het loon 
berekend wordt, geeft ons overigens geen stof tot 
bedenkingen. Het minimum is 3 ° / 0 voor eenvoudige 
bouwwerken boven f 240.000, het maximum i 2 ° / 0 i 
voor decoratieve werken enz. onder / 6 0 0 0 . 

W i j juichen het toe, dat in dc tabel niet begrepen 
zijn „gewone onderhoudswerken, opnemingen voor 
huur en verhuur, koop of verkoop enz.", en dat het 
„honorar ium voor verbouwingen of herstellingen wordt 
berekend volgens het tarief, vallende in de opvolgende 
hoogerc klasse, dan die, waarin de gebouwen volgens 
de tabel zouden vallen." 

Het zal ook zeker nuttig werken, dat bepaald 
werd: „Indien bij een nieuw bouwwerk, hetzij geheel 
of gedeeltelijk, gebruik wordt gemaakt van mate
rialen, welke door of vanwege den bouwheer worden 
geleverd, of wel van oude materialen, dan wordt voor 
de berekening van het honorarium de waarde dezer j 
materialen gevoegd bij de bouwsom." Door dit vast 
te stellen heeft de commissie de bouwheeren verplicht 
om te betalen ook voor wat zoogenaamd „buiten 
bestek gehouden" werd. De architecten behoeven dus 
niet meer om provisie bij dc leveranciers aan te 
kloppen, en zoo langs een omweg van hun patroon 
datgene te ontvangen, wat hij weigert, rechtstreeks 
te betalen. 

Dat dc bouwheer in ieder geval de kosten van 
opzicht moet dragen, schijnt ons goed gezien. Doch 
nu behoorden hier ook de kosten van verzekering 
tegen ongelukken aan toegevoegd te worden. 

Wat omtrent conferentiën, adviezen, berekeningen 
en reizen bepaald is, schijnt ons voldoende. 

Zeer belangrijk achten wij de toelichting die het 
concept vergezelt. Ar t ike l 1 daarvan zegt: „He t 
honorarium van den architect is dc belooning voor 
zijne werkzaamheden in zijn beroep geleverd; dc 
kunstwaarde van het werk oefent op deze belooning 
geen invloed." D c bedoeling is dus, om voor dc 
architecten gelijkheid van belooning te verkrijgen, 
door de kunstwaarde hunner scheppingen buiten bc-
schouwing te laten. Toch zal misschien niet verkregen 
worden wat men, cn met recht, bij het opstellen 
dezer bepaling heeft bedoeld. Want ook medici en 
juristen hebben een voor allen geldend tarief, en toch 
verlangen de als bekwaam erkende meer dan dc 
anderen. 

De betaling in termijnen, zooals A r t . 2 die voor
schrijft, 5 O ° / 0 bij dc gunning, 40 ° / 0 als dc voltooiing 
had moeten plai ts vinden en 1 0 % na afloop van 
het onderhoud, zal zeker de algemeene instemming 
hebben. Maar als dat artikel is aangenomen, behoort 
ook ieder architect er zich aan te houden. Want als 
er collega's zijn, die, om welke reden dan ook, het 
indienen hunner rekening tot lang na afloop van het 
werk verschuiven, dan komen degenen, die zich eerlijk 
aan het bepaalde houden, in een verkeerd daglicht. 

Ook artikel 3, bepalende, dat, als de bouwheer na 
goedkeuring van een ontwerp, veranderingen verlangt, 
daarvoor extra honorarium verschuldigd is, kan uit
muntend werken, mits alle architecten het nakomen. 
Doch als, gelijk nu vaak geschiedt, dc eene architect 
zulk werk voor niets doet, terwijl de andere een bc-
looning eischt, is zulk een bepaling zonder waarde. 

Ar t ike l 4 zouden wij gaarne zien vervallen. De 
verdeeling in klassen is ccn moeielijke zaak. A l s in 
een gebouw of op ccn bouwplaats gezamenlijk of 

afzonderlijk werken worden uitgevoerd, die tot ver
schillende klassen behooren," dan zal men aan den 
architect toch moeten overlaten, welke klassen hij te 
kiezen wenscht. 

Daarentegen schijnt ons artikel 5 uitmuntend. Di t 
schrijft voor, dat de bouwheer den architect ook voor 
meer werk en voor werk buiten bestek zal betalen. 
Di t lijkt van zelf sprekend, maar veel bouwheeren 
mecnen, dat zij voor dit alles niets verschuldigd zijn, 
en gratis-werkzaamheden van den architect kunnen 
vorderen. 

De artikelen 6 en 7, die zich bezig houden met 
de betaling voor niet uitgevoerd werk en aan de 
erven van den architect na diens overlijden, geven 
tot geen bijzondere opmerkingen aanleiding. Ten 
deele vindt men ze reeds in de thans geldende regeling. 
Ook met wat in art. 8 omtrent het eigendomsrecht 
der teekeningen bepaald wordt is dit het geval. 

Maar iets nieuws is, wat in dc artikelen 9—17 
wordt gevonden. Daar toch wordt de arbitrage ook 
voor dc architecten ingevoerd, waarmede wij van 
ganscher harte instemmen. O m het belang der zaak 
geven wij deze artikelen hier in hun geheel. 

* # 
* 

A r t . 9. Nimmer zal een der partijen over cenig 
tussehen haar gerezen geschil de tusschenkomst van 
den rechter mogen inroepen. Indien echter naar aan
leiding van deze tabel of dc daarbij behoorendc bij
lage, eenig geschil, hetzij over de wijze van berekening 
van het honorarium van den architect of den bouw
kundige, hetzij over eenig ander punt, tussehen den 
bouwheer of zijne erven of rechtverkrijgenden eener-
zijds en den architect of den bouwkundige anderzijds 
mocht ontstaan, zullen beide partijen bevoegd zijn, hunne-
zaak te brengen voor de Permanente Commissie ter 
voorkoming van geschillen, waarover in het volgend 
artikel wordt gehandeld. 

A r t . 10. Deze Permanente Commissie bestaat uit 
drie personen, welke door en uit het Hoofdbestuur 
der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
wordt benoemd. Zij heeft haren zetel te Amsterdam. 

* * 
* 

Eer wij verder gaan, veroorloven wij ons een kleine 
bemerking. Dat deze Permanente Commissie, die als 
H o f van Arbitrage op zal treden door het Bestuur 
der Maatschappij wordt benoemd, is zeker gewenscht, 
in zooverre als het wel in de eerste plaats de leden 
der Maatschappij zullen zijn, die zich door de nieuwe 
regeling gebonden zullen achten. Wi j kunnen ons 
echter ook denken, dat niet-ledcn der Maatschappij 
dc tabel zullen willen toepassen, of, door hun eigen
aardige bekwaamheden, geschikt zouden zijn, om deel 
der Permanente Commissie uit te maken, bijvoorbeeld 
rechtsgeleerden. Daarom zouden wij de woorden „en 
uit" geschrapt willen zien. Dan is er ruimer keus, en 
wordt ook de schijn vermeden, alsof men een onder
onsje op het oog had, wat natuurlijk niet het geval is. 

* * 
* 

A r t . 11. Deze Permanente Commissie tracht een 
dringend geschil te voorkomen, of wel brengt, zoo 
beide partijen haar daartoe opdracht geven, een reeds 
ontstaan geschil tot oplossing. Indien zij er in slaagt, 
een geschil te voorkomen of een ontstaan geschil tot 
oplossing te brengen, is zij, zoo in het eene als het 
andere geval, gerechtigd, dc kosten, waaronder zijn 
te verstaan zoowel de werkelijke verschotten als de 
vergoeding van den besteden arbeid in rekening te 

brengen aan diegene der partijen, die volgens haar 
die kosten geheel of gedeeltelijk moet dragen. Slaagt 
de Permanente Commissie niet in het voorkomen 
van een geschil, dan heeft geen uitspraak plaats om
trent de door haar gemaakte kosten, doch wordt dit 
opgeschort, totdat, indien noodig, de hierna te noemen 
Commissie van Advies, haar advies zal uitbrengen, 
waarbij dan tevens ook uitspraak wordt gedaan om
trent de kosten der Permanente Commissie. 

* * 
* 

Hier meenen wij andermaal een opmerking niet 
achterwege te moeten laten. Het schijnt ons namelijk 
dat deze Commissie van Advies naast de Permanente 
Commissie vrijwel overbodig moet worden geacht. 
Want, gelijk de volgende artikelen doen zien, is zij 
geen adviseerend lichaam, maar een Commissie van 
Arbitrage, die in hoogste ressort uitspraak doet. 
Misschien ware het een betere regeling, de Permanente 
Commissie voor ieder geval met drie leden uit te 
breiden, die als eigenlijke arbiters optraden, terwijl 
de Permanente Commissie, aan hun advies gebonden, 
recht sprak. 

* * 
* 

A r t . 12. Indien door partijen een geschil aan de 
Permanente Commissie ter beslissing wordt opgedragen, 
zullen door de Permanente Commissie worden in acht 
genomen en opgevolgd de bepalingen van de artikelen 
hierna volgende. 

* 

Dit artikel houdt rekening met dc mogelijkheid, 
dat partijen van de Permanente Commissie als arbi
trage-commissie zouden willen gebruik maken. Het 
zal echter het aanzien der Commissie niet verhoogen, 
wanneer zij wordt gepasseerd. Daarom is het zeker 
beter, dat aan partijen geen keus gelaten wordt, maar 
dat zij steeds verplicht zijn, drie arbiters te benoemen, 
die de Permanente Commissie hebben te advisceren, 
eer zij , door dit advies gebonden, uitspraak doet. 

* * 
* 

A r t . 13. Slaagt de Permanente Commissie er niet 
in, een geschil te voorkomen, of wordt haar niet 
opgedragen een aanstaand geschil tot oplossing te 
brengen, dan is de meest gereede partij bevoegd het 
geschil voor eene Commissie van Advies te brengen 
en zijn beide partijen verplicht zich aan het door die 
Commissie te geven bindend advies te onderwerpen. 

A r t . 14. Deze Commissie van Advies zal bestaan 
uit drie leden, een te benoemen door ieder der 
partijen en het derde l id door partijen in onderling 
overleg. Zoo dit overleg niet tot overeenstemming 
mocht leiden wordt door partijen de tusschenkomst 
van den Kantonrechter ingeroepen. Een der leden 
der Commissie fungeert als voorzitter. 

A r t . 15. Het geschil wordt schriftelijk uiteengezet. 
E l k der partijen heeft het recht eene Memorie van 
Toelichting aan de Commissie van Advies in te leveren ; 
met toestemming der Commissie van Advies kan het 
indienen eener tweede memorie worden toegestaan. 
De eischende partij levert hare memorie in binnen 
14 dagen nadat het compromis door partijen en de 
Commissie van Advies is onderteekend. Daarna vol 
gende memoriën moeten binnen 14 dagan na ontvangst 
van de memorie der wederpartij worden beantwoord. 
Met toestemming der Commissie van Advies kunnen 
deze termijnen worden verlengd. Partijen zenden aan 
de wederpartij benevens aan den Voorzitter der 

J Commissie van Advies een gedagteekend exemplaar 
der genomen (?) memoriën, benevens van de daarbij 
overgelegde stukken. N a de wisseling der memoriën 
is de Commissie van Advies bevoegd ambtshalve of 
op verzoek van partijen: a. partijen voor zich te 

j roepen ter mondelinge toelichting harer schrifturen; 
b. getuigen en deskundigen te hooren. 

A r t . 16. Het advies wordt door de Commissie 
binnen twee maanden na de wisseling der schrifturen 
of binnen een maand na de laatste mondelinge toe
lichting gegeven, waarbij eveneens wordt beslist over 
de kosten. Het heeft kracht van een onherroepelijk 
rechterlijk gewijsde en wordt per aangeteekenden 
brief aan elk eler partijen in afschrift medegedeeld. 
Bij het geven van het advies oordeelt de Commissie 

I van Advies als goede mannen naar billijkheid. Mochten 
, bijzondere omstandigheden de Commissie beletten 
1 binnen gezegden termijn van twee maanden haar advies 
I te geven, dan is zij bevoegd, dit eenmaal voor een 

maand aan te houden en geeft zij daarvan aan partijen 
schriftelijk kennis. 

A r t . 17. Zoowel de Commissie van Advies als de 
partijen zijn vrijgesteld van de in de Rijkswetten 
voorgeschreven vormen. Partijen hebben de vrijheid 
zich bij de in art. 15 genoemde mondelinge toelich
tingen te doen vertegenwoordigen ; bij de in art. 11 

I voorgeschreven pogingen tot minnelijke schikking zijn 
partijen verplicht persoonlijk aanwezig te zijn. 

Het komt ons dus voor, dat de laatste alinea van 
A r t . 11 cn het geheele A r t . 12 moeten vervallen. 
A r t i k e l 13 zou moeten luiden : „Slaagt de Permanente 
Commissie er niet in, een geschil te voorkomen, dan 
is de meest gereede partij bevoegd, een Commissie 
te benoemen, die der Permanente Commissie van 
Advies zal dienen. Dit advies is voor dc Permanente 
Commissie bij haar uitspraak bindend." 

A r t . 14 cn art. 15 kunnen onveranderd blijven. 
Ar t i ke l 16 zou behooren te luiden: „Bij het geven 
van advies oordeelt de Commissie van Advies als 
goede manuen naar billijkheid. Het advies wordt aan 
de Permanente Commissie uitgebracht binnen twee 
maanden na de wisseling der schrifturen of binnen 
één maand na dc laatste mondelinge toelichting ge
geven, en beslist tevens omtrent de kosten. De uit
spraak wordt gedaan door de Permanente Commissie 

i binnen veertien dagen na de ontvangst van het advies; 
het heeft de kracht van een onherroepelijk rechterlijk 
gewijsde cn wordt per aangeteekende brief aan elk 
der partijen in afschrift medegedeeld. Mochten bij
zondere omstandigheden de Commissie van Advies 
beletten binnen gezegden termijn van twee maanden 
haar advies te geven, dan is zij bevoegd dit eenmaal 

; voor een maand aan te houden in overleg met dc 
1 Permanente Commissie, die daarvan de partijen 

schriftelijk kennis geeft." 
Het is ongetwijfeld beter, dat de commissie een 

advies geeft aan de Permanente Commissie, die de 
uitspraak doet, dan aan de partijen. Wi j twijfelen er 

j dan ook niet aan, of de door ons voorgestelde redactie-
I wijziging, die het wezen der regeling onaangetast 
j laat, zal als een verbetering worden beschouwd. 

Men moet niet te veel in eens verlangen. Daarom 
spreken wij den wensch uit, dat, als de nieuwe regeling 
voldoet, de Permanente Commissie ook moge worden 
een Raad van Eer, die over het gedrag van architecten, 

, waartegen door de collega's bezwaar gemaakt wordt, 
uitspraak doet. A a n zulk een instelling bestaat groote 
behoefte. 
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W i j brengen ten slotte der Commissie alle hulde 
voor den arbeid, door haar geleverd. De Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst moet worden geluk 
gevvenscht met het initiatief dat zij nam. Mogen nu 

de leden door ccn groote opkomst op de aanstaande 
Algemeene Vergadering toonen, dat zij het groote 
gewicht van dc zaak, die dan aan de orde komt 
beseffen. 

B O U W K U N S T E N P O L I T I E K . 

De historische wetenschap onzer dagen omvat een 
wijd gebied. Reeds lang bepaalt haar taak zich niet 
uitsluitend meer tot het vastellcn van data cn feiten 
cn het daarvoor noodig onderzoek, maar hoe langer 
hoe meer streeft zij ook naar het opsporen van dc 
oorzaken van het ontstaan en vergaan der wereldsche 
dingen in eeuwigdurende wisseling. 

In alles wat wij zien ontstaan is ook de kiem van 
lateren ondergang tc ontdekken en niets vergaat, 
tenzij door het ontstaan van iets anders, dat er voor 
in de plaats treedt. 

De ware oorzaken liggen in den regel buiten het 
bereik onzer waarneming. Waren die gemakkelijk op 
te sporen cn duidelijk aan te toonen, dan zou zeker 
heel wat minder verschil van meening over allerlei 
dingen bestaan. Wi j gaan nu evenwel meestal af op 
voor dc band liggende verschijnselen, die ons toe
schijnen dc oorzaken tc zijn, wij basccren daarop 
onze conclusies en komen dan tot uitkomsten die 
veelal later blijken geheel onjuist te zijn. 

Zoo hoort men bijvoorbeeld menigmaal beweren, 
dat tijdperken van veelbewogen politiek leven een 
ongunstigen invloed hebben op de ontwikkeling der 
bouwkunst. 

Met die stelling tot grondslag, wil men dan trachten 
hedendaagsche toestanden te verklaren, zonder zich 
de moeite hebben gegeven, allereerst naar bewijzen 
voor die stelling zelf te hebben gezocht. Begint men 
daaraan, dan springt hare onhoudbaarheid onmid
dellijk in 't oog. 

Gaan wij tot de oudheid terug, kiezen wij de 

bloeitijdperken der iniddeleeuwsche bouwkunst, of 
wel de Renaissance in Italië, dan zien wij toch telkens 
dat juist dc ontwikkeling der bouwkunst met een 
veelbewogen politiek leven samenging. 

Met dc Fransche revolutie schijnt men echter van 
dc wijs te zijn geraakt. Schijnbaar heeft die groote 
omwenteling, die nog altijd in onze samenleving blijft 
voortwerken, een ongunstigen invloed op de ontwik
keling der bouwkunst gehad en toch begint men nu 
langzamerhand tot het inzicht tc komen, dat wat na 
dien tijd ontstaan is toch niet die minachting en 
vcrwaarloozing verdient, waaraan men het langen tijd 
overliet. In elk geval zal de schrijver, die later de 
bouwkunstgeschiedenis van onzen tijd zal schrijven, 
dit materiaal niet kunnen missen en dan zal het hen 
die die geschiedenis lezen in ccn geheel ander licht 
verschijnen, dan waarin wij het nu zien. 

Dat de bouwkunst in woelige tijden wel eens op 
den achtergrond wordt gedrongen en de gang harer 
ontwikkeling aan de aandacht der menigte een tijd 
lang ontsnapt, is niet tegen tc spreken. Maar dat 
die ontwikkeling in zulke tijden zou stilstaan of 
achteruitgaan wordt door niets bewezen, allerminst 
door de historie. 

Het zuiveringsproces dat de samenleving thans 
bezig is te ondergaan, blijkt wellicht later ook op 
de bouwkunst een heilzamen invloed te hebben uit
geoefend. 

Wij die dat proces medemaken kunnen ons op 
dit punt moeilijk een juist oordeel vormen. 

H E T F R I E S C H M U S E U M . 

Men schrijft aan de Leeuwarder Courant: 
Het Fricsch Museum tc Leeuwarden heeft in dc 

afgeloopen maand van verschillende zijden geschenken 
cn voorwerpen in bruikleen ontvangen, waaronder 
zich, behalve eenige middelmatige zaken, werkelijke 
aanwinsten bevinden. 

Zoo gaf M r . J . Pelinck Stratingh tc Groningen 
cenc mozaïk-schilderij van II. Busch en een merk
waardig zilveren doosje, in den vorm van een doods
kop, voor vergiften, gelijk het museum cr reeds een 
ontving met het legaat Halbertsma. 

De schilderij, gemerkt „ I I . Busch 1716", stelt voor 
eene vaas met rozen en tulpen en blijkt tc bestaan 
uit gekleurde kalkachtige lagen, in weeken toestand 
aangebracht in uithollingen van ccne zwarte laag, die 
gelijkmatig uitgespreid ligt over ccne duimdikke plaat 
van kalksteen of iets dergelijks. Busch is misschien 
wel de eenige Nederlander geweest die deze kunst 
beoefende en men mag zeggen op gelukkige wijze. 
Men weet alleen dat hij in Leeuwarden gewoond 
heeft en dat zijn werk voornamelijk voorkomt in het 
bezit van Frieschc familiën. Behalve schilderijen 
maakte hij vooral bladen voor tafels, gelijk het Friesch 
Museum er een bezit cn met welke tafels iedere salon 
voor den dag zou kunnen komen. 

kunst in Italië geleerd. Denkelijk heeft Busch zijne 
Althans het Friesch Museum bezit eene schitterende 
tafel van gelijksoortig werk, gemerkt „ A n d r e a s 
Cherubinus fecit", welke tafel gelegateerd werd door 
M r . A . Quaestius te Dronrijp. 

Van Jhr. A . Li jcklama a Nijcholt te Beetstcrzwaag 
mocht het museum ontvangen cenc verzameling huis
raad uit zeer uiteenloopende tijdperken, waaronder 
eene keurige 17c eeuwsche keeft en tafel van eikenhout. 

Kerkvoogden en notabelen van de Nederduitsch 
Hcrv. Gemeente tc Grouw verrijkten de kerkelijke 
afdeeling met een waar sieraad, n.1. eene in bruikleen 
afgestane magnifieke bronzen klok, hoog 58 c M . , met 
opschrift: „Juricn Balthasar Me Fecit 1653. C. v. 
Roorda Grictm(an) van Idaerd. Suum cuiq(ue)" en dc 
wapens van Roorda cn Idaardcradeel. 

Aangekocht werd een ijzeren strijdbijl uit het 
Merovingisch tijdperk (5c—8e eeuw n. C.) gevonden 
in de terp tc F inkum. Dc houten steel, die bij het 
vinden nog grootendeels voorhanden was, ging — 
jammer genoeg — bij gebrek aan voorzorg verloren. 

In het prentenkabinet van het Friesch Museum is 
thans eene belangrijke tentoonstelling geopend van 
prenten betrekkelijk oud-Leeuwarden. 

D E V E R W O E S T I N G V A N S T . D E N I S I N 1 7 9 3 . 

Dat kunstwerken vernield zijn door oorlogsgeweld, 
door fanatieke benden in overdreven geloofsijver, 
door oproerig gepeupel, door ongelukken, aardbeving, 
brand, ook door onachtzaamheid of onoordeelkundige 
behandeling of verzorging, de voorbeelden daarvan 
liggen voor het grijpen en het komt nog dagelijks voor. 

Dat evenwel ccn regcering een officieel besluit 
neemt, om een verzameling monumenten meerendcels 
van groote historische beteekenis cn hooge kunst
waarde te verwoesten, zoo iets is zeldzaam in de 
geschiedenis, zoo iets kon alleen gebeuren in dagen 
van opwinding en hartstocht, zooals de geschiedenis 
der Fransche revolutie ze ons te zien gaf, door een 
regeering, die zelf geheel onder den invloed was van 
de opgewondenheid van den volksgeest, misschien 
zelfs daarin voorging. 

Een hoogst merkwaardig stuk zal daarom zeker 
wel altijd blijven het fameuze decreet van dc Nat i 
onale Conventie van 1 Augustus 1793. Op dezen 
dag besloot de .Conventie, dat binnen acht dagende 
graven der koningen en koninginnen van Frankrijk-
te St. Denis tegelijk met alle andere grafmonumenten 
van vorstelijke en adclijke personen, opgericht in de 
verschillende bedehuizen te Parijs cn in de provincie, 
zouden worden verwoest cn de daarin gevonden over
blijfselen in gemeenschappelijke grafkuilen geworpen 
en door middel van ongebluschtc kalk vernietigd 
zouden worden. 

Ten einde te bewaren wat er aan voorwerpen van 
waarde in den vorm van gouden of zilveren sieraden 
en edelgesteenten, wellicht in de kisten gevonden 
zou worden, was een Commissie van juweliers benoemd, 
om toezicht tc houden op de ruiming cn voor den 
Staat beslag te leggen op alles wat gevonden werd. 
De gedecreteerde schending der vorstelijke grafsteden 
te St. Denis bracht een groote ontroering teweeg in 
dc Fransche hoofdstad en verwekte hier en daar 
levendig protest, zoodat een aantal personen gevangen 
gezet werden, omdat zij openlijk in afkeurenden zin 
hun meening hadden geuit over hetgeen, vrij alge
meen, een gruwzame heiligschennis werd geacht, niet 
zonder voorbeeld evenwel, want in den tijd van de 
opheffing der Engelsche kloosters onder Hendrik VII I , 
in den tijd de reformatie, waren ook honderden 
prachtvolle monumenten en zelfs koninklijke verwoest 
en de gebeenten meedoogenloos naar alle windstreken 
verstrooid. Vroeg in den morgen van den I2den Oc
tober 1793, cr schijnt dus in de uitvoering van het 
besluit eenige vertraging tc zijn gekomen, spoedde 
zich een volksmenigte, meest tot de lagere klassen 
behoorende van Parijs naar St. Denis. 

Onderweg werd een aantal malen halt gehouden, 
om de twaalf fraaie, gothische gedachteniskruizen te 
vernielen, door Philips den Stoute opgericht op de 
twaalf plaatsen, waar het stoffelijk overschot van 
Lodewijk den Heilige gerust had op den weg van 
Parijs naar den koninklijken grafkelder. 

T e Aubervilliers drong het gepeupel de parochie
kerk binnen en haalde een beroemd, houten beeld 
van Notre-Dame des Vertus naar omlaag, dat boven 
het hoog-altaar geplaatst was. Met een touw om den 
hals werd het aan een der gedachteniskruizen opge
hangen en in brand gestoken en, terwijl het door 
het vuur verteerd werd, danste de uitgelaten menigte 
er omheen, het „Ca i r a" en de „ C a r m a g n o l e " brullende 

Men zal zich gemakkelijk kunnen voorstellen, dat 
toen, na een dergelijk bedrijf, deze bende woestelingen 
op het plein voor dc abdij van St. Denis aankwam, 

zij tot elke daad van vandalisme in staat was. Zij 
vond echter de prachtige bronzen deuren, volgens 
de overlevering een geschenk van Kare i den Groote, 
gesloten en ofschoon de groote klok luidde was er 
geen tceken zichtbaar, dat er in de kerk iets bijzon
ders gebeurde. De teleurstelling bij het gesloten vinden 
der deuren maakte het volk woedend, de woestaards 
deden een plotselingen aanval in massa en voordat 
de inmiddels aangerukte militaire macht het ver
hoeden kon, waren de deuren, uit hun hengsels ge-
rameid en in stukken gehakt. Zoo gingen deze kost
bare gedenkstukken van oude Fransche kunst onher
stelbaar verloren ; er bleef niets, zelfs geen afbeelding-
van over. 

Dat de overlevering, als zouden zij uit den tijd 
van Karei den Groote stammen, een legende was, 
blijkt uit geschreven documenten, die op deze kunst
werken betrekking hebben. 

In zijn werk: „Ant iqui tës et recherches de 1'abbaye 
de St. Denys en France" spreekt Dom Doublet van 
de deuren op order van den beroemden abt Suger, 
den stichter der tegenwoordige Kathedraal, voor den 
westgevel daarvan vervaardigd. Deze deuren waren 
naar het schijnt zeer rijk versierd met verguld en 
geëmailleerd bronzen platen. 

„Suger liet," zoo vermeldt 
schrijver, „verscheidene bekwame bronsgieters en 
beeldhouwers komen, om de vleugels van cle hoofd
ingangsdeur der kerk te versieren en te verrijken 
met voorstellingen van de Lijdensgeschiedenis, de 
Opstanding, de Hemelvaart en andere gewijde ge
schiedenissen (met de voorstelling van den abt daarvoor 
geknield), alles in brons gegoten; hij ontzag geen 
kosten noch voor het metaal, noch voor het goud, 
dat er aan gebruikt werd, evenals aan de vleugels, 
van de deuren aan den rechterhand, bij het binnen
treden, die hij deed versieren met metaal, goud en 
émail, terwijl hij dc oude vleugels van den derden 
ingang, aan de linkerhand, die nog tot den ouden 
bouw der kerk behoorden, in wezen liet." 

Zinrijke Latijnschc inscripties waren in het brons 
gegrift. De tekst daarvan is bewaard gebleven, maar 
overigens niets. 

Toen het gepeupel de kerk was binnengedrongen 

de zooevengenoemde 

was zijn eerste werk de schending van het graf v i: 
Pepijn de Korte, dat zich bevond onder den dorpel 
van den hoofdingang. Zijn steenen sarcophaag werd 
geopend en een koperen plaat daar afgerukt waarop 
gegraveerd stond: „Hic jacet Pippinus rex pater 
Caroli Magni . " In het graf werd niets gevonden dan 
een weinig asch en een aantal kleine stukjes verguld 
metaal. Toen de nieuwsgierigheid aangaande de over
blijfsels van Pepijn bevredigd was, werd het ver
nielingswerk voortgezet met het nederhalen van 
heiligen- en koningsbeeklen, het inwerpen van de 
ramen, waarvan sommige bezet waren met geschilderde 
glazen van hooge kunstwaarde, en het ontheiligen 
der altaren. Toen evenwel betrad een aantal mannen 
in het uniform der Nationale Garde de kerk en her
stelde in zekeren zin de orde door de officieele aan
kondiging, dat de ruiming der graven zou beginnen. 
Nieuwsgierig naar hetgeen nu gebeuren zou schoolde 
het volk samen; azijn en andere desinfectiemiddelen 
werden aangebracht en met den middag begonnen 
de werkzaamheden in ernst. 

Inmiddels was buiten de kerk, bij den toegang naar 
de kloostergang, een grooten kuil gegraven en was 
een aantal vaten ongebluschte kalk daarbij geplaatst. 
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Nadat een der regeeringscommissarissen geconstateerd 
had, dat alles in orde was, om met de opruiming 
der koninklijke gebeenten te beginnen, keerde hij in 
de kerk terug en schreeuwde: „Burge r s ! wij zijn 
gereed, om het rattenhol onder het hoog-altaar te 
ledigen" ; een mededeeling die met luidruchtig applaus 
begroet werd. 

Om halftwee brachten de werklieden de eerste 
lijkkist te voorschijn. Toevall ig was deze van niemand 
minder dan Hendrik I V . Zij plaatsten de kist tegen 
den muur, links van den ingang van de Crypt en gingen 
dadelijk tot de opening over. De nieuwsgierigheid, 
om het overschot van dezen meest populairen der 
Fransche koningen te zien was zoo groot, dat alle 
voorzorgsmaatregelen genomen moesten worden, dat 
het lichaam niet beschadigd zou worden. Men vond 
het zeer zorgvuldig gebalsemd cn ingewikkeld in 
smalle strooken linnen, die blijkbaar met een chemisch 
praeparaat waren gedrenkt. Deze werden met de 
grootste zorgvuldigheid afgewikkeld tot op het lichaam 
en toen zagen de omstanders met verbazing, som
migen met een huivering het lijk van den grooten 
koning voor zich, nagenoeg geheel in den toestand, 
waarin het begraven was. Het gelaat was zoo goed 
bewaard, dat zelfs de typische ringbaard er nog goed 
verzorgd uitzag. De oogen waren open, en de wonden 
door Ravaillac's mes toegebracht waren duidelijk 
zichtbaar. Het bovengedeelte der hersenen was ver
wijderd en vervangen door een spons, die met aro
matische vochten gedrenkt was. 

De belangstelling van het volk, bij het zien van 
het stoffelijk overschot van den vorst, dien het een
maal had verafgood, was van dien aard, dat men 
het onaangeroerd liet en tot laat in den avond 
duizende menschen in een onafgebroken stroom 
kwamen, om het te zien. Geen ander lijk werd dien 
dag uit de grafkelders gehaald. 

De volgende dag was een Zondag en ofschoon de 
Sabbath toenmaals in Frankrijk afgeschaft was, werden, 
vreemd genoeg, de werkzaamheden toch opgeschort en 
kwam andermaal een ontzaglijke menigte Parijzenaars, 
om de mummie van Hendrik I V te bezichtigen. 

In den morgen van Maandag den I4den scheen 
het, dat ten slotte het zedelijk gevoel bij het volk 
weder de overhand had verkregen en men de vor
stelijke gebeenten verder met rust zou laten. 

Evenwel, kort voor den middag trad een persoon 
van verdacht uiterlijk, de gebruikelijke roode muts 
op het hoofd op de kist van Hendrik I V toe en 
schreeuwde : „ W a a r o m zet gij uw Hendrik I V niet 
op in een gouden reliekkast, evenals gij deed met 
Mademoiselle Ste Geneviève ? Zet hem voor het altaar, 
hij zal een wonder of iets anders doen voor den avond. 
Hij was zulk een goed man! een soort apostel of 
heilige, die gewoon was, elke ongelukkige boer, die 
het waagde zijn konijnen te dooden, naar de galeien 
te zenden, en die Frankrijk te gronde richtte, om 
een gouden koets te schenken aan de schoone 
Gabrielle! Toen Ravaillac hem doodde stond hij op 
het punt, Frankri jk in de verschrikkingen van den 
oorlog te storten, omdat hij zijn neef Condé van zijn 
vrouw wilde berooven, opdat zij in de plaats der 
bekoorlijke Gabrielle zou treden! K o m patriotten, 
zie uit uw oogen! Laat ons den ouden booswicht 
hier uitwerpen en de rest der gekroonde bandieten 
opgraven!" (Slot volgt.) 

V E R E E N I G I N G E N . 

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

A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G . 

De 89ste Algemeene Vergadering zal gehouden 
worden op Woensdag 18 Mei 1904, des morgens te 
half elf uur, in het Maatschappelijk Gebouw, Mar -
nixstraat 402, te Amsterdam. 

A G E N D A DER V E R G A D E R I N G . 

1. Opening der Vergadering. 
2. Verslag van het Hoofdbestuur over het afgeloopcn jaar. 
3. Verslag van dc Commissie van Financien. 
4. Rapport van de Commissie voor het nazien der rekening 

en verantwoording over 1903, door de Commissie van 
Financiën. Uitloting van 5 aandeden in de geldleening 
groot /63.000. 

5. Mededeeling van den uitslag der verkiezing van leden 
van het Hoofdbestuur. 

6. Benoeming, door den Voorzitter, van drie leden cener 
Commissie van Stemopneming. 

7. Verkiezing van een Voorzitter. 
8. Behandeling der begrooting voor 1904. 
9. Bepaling van de plaats der Algemeene September-Ver

gadering. 
10. Voorstellen der Commissie voor de herziening van de 

Honorarium-tabel. 
Discussie daarover. 

11. Discussie over vragen of voorstellen, door Leden of het 
Hoofdbestuur in dc Vergadering gedaan, en die tot geen 
stemming aanleiding geven. 

Gedurende eene pauze zal gelegenheid bestaan tot het 
gebruiken van eenige ververschingen in het American-Hotel. 

Na de pauze: 
Voordracht over eenige Noord-Hollandsche steden door den 

heer A. W. Weismann, Architect. 
Des namiddags te 5'/2 uur zal gelegenheid bestaan om deel 

te nemen aan een gemeenschappelijken maaltijd in het 
American-Hótel aan het Leidsche Plein, tegen / 2.50 per 
couvert zonder wijn. 

Heeren Leden die aan dezen maaltijd wenschen deel te 
nemen, worden beleefd maar tevens zeer dringend uitgenoodigd 
vóór 15 Mei a. s. daarvan bericht te geven aan den Secretaris 
der Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam. 

Bij gelegenheid van de 89ste Algemeene Vergade
ring zal in het Gebouw der Maatschappij eene tentoon
stelling geopend worden van 

O n t w e r p e n v a n K u n s t w e r k e n 

uitgevoerd door: 
de Plateelbakkerij „ D e P o r c e l e y n e F l e s " , te 

Delft cn het Atel ier van Gebrand Glas ,,'t P r i n s e n 
h o f ' , te Delft. 

G E M E E N S C H A P P E L I J K E E X C U R S I E N A A R 
M O N N I K E N D A M , M A R K E N , V O L E N D A M , 

E D A M 
o r D O N D E R D A G 19 M E I A. S. 

De Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij 
heeft zich voorgesteld, op Donderdag 19 Mei a. s. 

i een excursie te maken naar Monnikendam, Marken, 
Volendam en Edam (wellicht Broek in Waterland), 
en noodigt de Leden der Maatschappij en hunne 
Dames uit daaraan deel te nemen. 

De Afdeeling zorgt, wanneer haren Secretaris den 
heer J . H . W . Leliman, Keizersgracht 559 Amsterdam, 
bij de opgave tot deelname een bedrag van f 3.— 
(vooruit te storten) wordt toegezonden, voor reis- en 
verblijfkosten (met uitzondering van het drinken bij 
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de lunch) en doet den deelnemers tevens een speciaal 
voor deze gelegenheid uitgegeven geï l lustreerden 
architectonischen gids ter or iënteer ing en — later 
ter herinnering — tijdig toekomen. 

De excursie heeft het volgende programma: 
9 uur, vertrek van Amsterdam per extra Noord-

Hollandsche Tram (wanneer zich onverhoopt minder 
dan 50 deelnemers opgeven moet het vertrek ge
schieden per gewone tram, vertrek 8 uur 25 min. 
stadtijd). Verzamelplaats: de steiger van de N . H . 
Tram, tegenover den Oostelijken vleugel van het 
Centraal-Station. 

9.40, aankomst te Monnikendam. 
10.15, vertrek van Monnikendam per motorboot 

of, bij gunstigen wind, per botter naar Marken. 
10.50, aankomst op Marken. 
11.45, vertrek van Marken. 
12.30, aankomst te Volendam (lunch in het Hotel 

Spaanders). 
1.45, vertrek naar Edam, te voet of per trekschuit. 
2.30, aankomst te Edam, 
4.—, vertrek van Edam. 
5.20, terugkomst te Amsterdam per N . H . Tram. 

Zoodat alle deelnemers dienzelfden avond nog hunne 
haardsteden kunnen bereiken, nadat eventueel nog 
te Amsterdam gezamenlijk is gedineerd. 

Het Bestuur hoopt en vertrouwt, dat velen zich 
bij dit uitstapje met hunne Dames zullen willen 
aansluiten. 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 

Beperking der Steenprodtictie. 

Met veel belangstelling heb ik de critiek van den 
heer S. over mijn artikel gelezen, doch mijne over- | 
tuiging, dat beperking onzer .steenproductie onder 
omstandigheden noodig is, staat nog even vast. 
Trouwens de heer S. beweert veel, maar hij geeft 
weinig argumenten. 

Mij wordt verweten, dat ik met de vorderingen 
der sociale wetenschap niet voldoende rekening houd. 
Heeft die wetenschap dan uitgemaakt, dat beperking 
der productie niet deugt ? W e l ken ik op dat gebied 
theorieën, door eenigen opgesteld en verdedigd, maar 
door velen bestreden. A l s bestrijder daarvan bevind 
ik mij in goed en groot gezelschap, want zelfs mcer 
dan voor 12 jaren, wordt op het oogenblik in de 
gansche wereld door practische, of, zooals de heer 
S. zegt, door kunst-middelen industrie cn handel 
bevorderd cn gesteund. 

Hoe de heer S. bij aandachtig lezen van mijn 
naschrift tot de conclusie kan komen, dat de bakens 
toch wel eenigszins zijn verzet, begrijp ik niet. Ik 
acht dan ook eene weerlegging daarvan niet noodig. 

De heer S. erkent, dat een voordeel is te behalen 
door een kunstmatig voorkomen van overproductie, 
maar het zal slechts tijdelijk zijn, meent hij. Wat 
echter ook op den duur eene sterk aaneengesloten 
vereeniging van belanghebbenden bereiken kan, dat 
bewijst o. a. het kolensyndicaat in Duitschland. 

J O S E P H V A N D E L O O . 

Dieren, Mei 1904. 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B I N N E N L A N D . 
A M S T E R D A M . De Maatschappy' tot bevordering der bouw

kunst zal Woensdag 18 Mei te Amsterdam hare 89e algemeene 
vergadering houden, waarin do heer A . W. Weissman een 

voordracht zal houden over eenige Noord-Hollandsche steden. 
By gelegenheid der algemeene vergadering zal een tentoon
stelling geopend worden van ontwerpen van kunstwerken, 
uitgevoerd door de plateelbakkerij „De Porceleyne Fles", te 
Delft, en het atelier van gebrand glas ,,'t Prinsenhof' te Delft. 

— Een zeer doelmatig, nieuw, gepatenteerd schroeftakel 
wordt door de firma Van der Schuijt & Kuntze alhier, i:i 
den handel gebracht. Het schroeftakel heeft het voordeel, 
dat na neerlaten of ophetïen.van den last, de leege lasthaak snel 
naar beneden en naar boven bewogen kan worden door 
uitzetten van de schroef, terwy 1 by de in gebruik zynde takels 
na het herten of nederlaten van den last, de leege lasthaak 
door trekken aan de ketting slechts langzaam teruggehaald 
kan worden. 

Een tweede voordeel is het, dat lichte lasten, bij uitge
zette schroef met ca. 20 maal grootere snelheid geheven 
kunnen worden door de last.rol als losse katrol to gebruiken, 
hetgeen vooral in het bouwbedryf en by' montage, waar 
afwisselend zware en lichte lasten te verplaatsen zyn, van 
groot voordeel is. Het takel blijft dan in den uitgezetten 
toestand, zoodat beide handen vry worden. 
Het uitrukken van het rad, hetgeen alleen in onbolasten 
toestand mogely'k is, geschiedt door trekken aan hot touw 
van den uittrekhefboom. Men moet daarbij het'afhangende 
eind der lastketting in de hand houden om den gang van 
den haak te kunnen regelen. 

Dit schroeftakel wordt tot 10000 K.G. draagkracht ver
vaardigd en is ook aan loopkatten gemakkelijk aau te brengen. 

DEVENTER. B. en W. hebben aan den raad voorgesteld, 
aan de commissie, belast met de herstelling van de St. 
Lebuïnuskerk, een jaarlyksche bijdrage te verleenen van 
f 1000 gedurende 10 jaren. 

's G R A V E N H A G E . „Arti et Industriae" zal Zaterdagavond 
het Rapport van de jury over de ingekomen antwoorden 
op de prijsvraag voor een plaquette voor de vereeniging en 
het voorstel tot het doen van eon zomer-excursie naar 
Gouda en Utrecht op 29 Juni behandelen. Voorts zal een 
kunstbeschouwing worden gehouden van voortbrengselen 
uit de plateelbakker»' „de Distel" te Amsterdam. 

— Binnen een zeer kort tijdsverloop mag verwacht worden, 
dat de commissie van advies voorden bouw haar uitgebreid 
rapport betreffende het Vredespaleis aan den minister van 
Buitenlandsche Zaken zal mededeelen. Na reeds vroeger een 
vyftal terreinen als daarvoor In aanmerking komend, waar
onder ook het Maliebaanplan, aan het oordeel der regeering 
te hebben onderworpen, heeft zij thans ook het plan om 
het paleis te stichten op de duinen, grenzend aan de water
party' tegenover de Scheveningsche boschjes, aan de regeering 
ter beoordeeling voorgelegd. 

Het rapport der commissie bevat 0. a. de voorwaarden 
voor de uit te schrijven internationale prijsvraag. 

A R N H E M . Het oude en om zijn schoone ligging beroemde 
kasteel met park van Baron van Wijnbergen te Loenen 
(Veluwe) is onderhands verkocht. 

De nieuwe eigenaar wenscht zich vooralsnog niet bekend 
te maken. 

L E I D E N . Het Leidsch Studentencorps besloot in beginsel 
over te gaan tot de stichting van eigen feestlokaal voor de 
maskerades en andere feestelijke gelegenheden. 

Het corps kwam hiertoe doordat het Van der Werfspark 
langzamerhand te klein wordt voor de feestelijkheden tijdens 
de maskerade. 

P E R S O N A L I A . 

— De generaal-majoor F. M. van Panthaleon baron van 
Eek, inspecteur der genie, zal binnenkort het leger met 
pensioen verlaten. 

— De heer G. J. Evers, ingenieur by de Gemeente-
waterleidingen te Amsterdam, herdacht dezer dagen zy'ne 
vijftigjarige dienst by de Gemeente. 

— Aan de bouwk. ambtenaar le kl . by de S.S. op Java 
J. P. J. H. Alsdorf is, op verzoek, eervol ontslag verleend. 

— Aan onzen landgenoot .1. H . M. Waldorp en aan zyn 
broeder A. Waldorp, do ontwerpers en uitvoerders van de 
havenwerken te Halsar Pasja is door de Anatolische spoor
wegmaatschappij opgedragen de definitieve studie voor uit 
te voeren irrigatiewerken in Konia (Klein-Azië). 
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De civiel-ingenieur R. G. Huffelmann, t\jd. adjunct
ingenieur bij den algemeenen dienst van den Waterstaat te 
's-Gravenhage, is met ingang van 1 Juni benoemd tot 
ingenieur bij de Anatolisehe Spoorweg-maatschappij voorde 
afdeeling irrigatie van de vlakte van Konia (Klein-Aziê) 
onder leiding van den hoofdingenieur J . H . .M. Waldorp. 

— B;j Kon. besluit is benoemd tot lid van het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank te Amsterdam K. F. Koning, 
werktuigkundig-, scheepsbouwkundig- en civiel-ingenieur, 
thans chef van het bureau stoomwezen by het departement 
van marine. 

— De heer P. Doorn, Directeur der Ambachtsschool te Amers
foort is buiten eenige oproeping van sollicitanten, benoemd tot 
Directeur der Rijks-ainbachtsschool te Haarlem, welke zal 
verbonden worden aan het daar te stichten Technici! m. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— L e e r a a r i n het Lij n t e e k e n e n aan cle Am
bachtsschool te Arnhem. Salaris f800. —. Aantal lesuren 
p. w. 24. met 1 September 19<»4 waarschijnlijk daaraan 
verbonden, Leeraar in het lrjnteekenen aan de Gemeente-
Avondsch. v. Handwerksl. Salaris f250.- . Aantal lesuren 
p. w. 8. 

Sollicitatiestukken tot 20 Mei e.k. aan den Directeur. (1) 
— Mach i n e - T e e k e n a a r , bekend met Scheepsmachines 

en Pypleiding. 
Brieven, onder lett. X Z X , aan het Alg. Adv.-Bureau 

Nijgh cV. Van Ditmar, Rotterdam. (1) 
— I n g e n i e u r , op een Electrotechnisch Bureau te 

Amsterdam. 
Brieven onder lett. W C, aan SCHELTEMA & HOLKEMA's 

Adv.-Bureau, Amsterdam. (1) 
— O p z i c h t e r , bij den bouw van-het Postkantoor met 

Directeurswoning te Anna Paulowna, voor 5 maanden, salaris 
f60 per maand. Brieven bij den Burgemeester voor den 15n 
Mei 1904. (1) 

— T e e k e n a a r . Br., onder S S, adres STEMLER's Boek
handel Singel 1S4. Amsterdam. tl) 

— O n d e r b a a s - U i t v o e r d e r , voor Huizenbouw. Brieven 
onder lett. T L 500. „N. v. d. D " 11) 

— O p z i c h t e r voor Schoolbouw te Maassluis. (Zie 
advert, in dit No.) 

— I n g e n i e u r , voor een machinefabriek. Brieven, onder 
lett. L R 246, aan het „N. v. d. D.". te Amsterdam. (2) 

— E l e c t r i c i e n . Brieven, onder lett. F, aan Van Zwicht's 
Advert.-Bureau, te Leiden. (2) 

. — A m b a c h t s m a n (practisch en theoretisch ontwikkeld), 
om als hoofd op een Ambachtsschool in Nedorl.-Indie op te 
treden. (Zie advert, in No. 19.) (2) 

— 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 , voor bureau 
en fabriek. Brieven onder lett. V 1513, Bureau „Vraag en 
Aanbod", te Deventer. (2) 

— D i r e c t e u r aan de Ambachtsschool te Amersfoort. 
(Zie advert, in dit No.) (2) 

— B o u w k u n d i g Teekenaa r , voor tijdelijk. Brieven, 
onder lett. N P A, aan het Algem. Advert.-Bureau Nijgh & 
Van Ditmar, te Rotterdam. (2) 

— M a c h i n e t e e k e n a a r , aan de Nederl. Fabriek van 
Werktuigen en Spoorwegmaterieel te A msturdam, bekend niet 
locoinotiefconstructie. Brieven, motto „Machineteekenaar'', 
aan den heer Ranning Eijlerts, Schippersgracht 9, te Am
sterdam. (2) 

— Chef-Const ruc teur , in een industrieele onderneming 
in het Zuiden des lauds. Salaris f1200. Brieven, onder 
No. 18266, aan het bureau der „N. Rott. Crt." (2) 

— W e rk t u i gk u n di g-1 n g e n i e u r, aan een machine
fabriek te Soerabaja. Brieven aan den directeur, Willemsplein 

I 10, te Rotterdam. (2) 
Onderbaas, als uitvoerder voor bruggenbouw. Brieven, 

i onder lett. P. F. 457, aan het „N. v. d. D.". te Amsterdam. (2) 

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 V A N D E N B U N D V A N T E C H N I C I 
T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T . 

17 Bouwk. Opz.-teek., 21 - 4 2 j . , ƒ 6 0 — / 1 2 5 's maands. 
2 „ Opz.-Uitv. , /So—f 100 'smaands. 
3 Waterb. Opz.-Teek., 20—41 j . , ƒ 5 0 — ƒ 100 's maands. 
4 Werktuigk. Teek., 21—26 j l . , ƒ 4 5 — ƒ 70 ' s maands. 
I Teekenaar in kunstsmeed-constructie-werk. 
I Machine-teekenaar. 

Mem. San. list. London. S a n i t a r y E n g i n e e r , A M S T E R D A M , 
Hoofdkantoor en Magazijnen DE BUITBBKADE 150-151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
S P E C I A L I E I T VOOR l)K LEVERING VAN C O M P L E T E B A D - , C L O S E T S - e n U R I N O I R - i n r i c h t i n g e n . 

Centrale Verv.arming, Ventilatie. Warm en Kondwater verzorging. Triumph Deurdrangers, kampioen Ventilators under Garantie. 
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A d r e s v o o r R e d a c t i e en A d m i n i s t r a t i e : B u r e a u „ D K O P M E R K E R " , 

I - I e . y d e n r i j o l c H t v a a x t ' l ^ I N i j m e £ * " e n . 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland ƒ 5 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling voor 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op i A p r i l en 
I October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post

unie, met inbegrip van Nederl.-
Indië en Zuid-Afr ika 

6.50. 

7.50. 

S 3 M 

2 «73 

A f Z o n d e r 1 ij k e n u 111 m e r s, bij vooruit
betaling per postwissel of in postzegels met 
plaat / 0.25. 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15. 

Adver ten t iën van 1 tot en met 5 regels. - 1.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Adver tent iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor dc plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan : 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Phccnix", Nijmegen. 

M I D D E L B A A R T E C H N I S C H O N D E R W I J S . 

Toen Minister Kuyper Europa rondreisde, om het 
middelbaar technisch onderwijs zooals het in den 
vreemde wordt gegeven, te bestudeeren, was men vol 
goede verwachting. 

Kr waren echter ook personen, die vreesden, dat 
dit onderwijs op de kl ip der theorie zou stramien. 

Het nu ingediende wetsontwerp tot stichting eener 
Middelbare Technische School bewijst ongetwijfeld 
dat deze pessimisten goede profeten zijn geweest. 

Reeds de indeeling van het vakonderwijs zooals 
die in dc Memorie van Toelichting wordt besproken 
getuigt van weinig kijk op de practijk. Doch nog 
minder practisch is de inrichting van „een centraal 
instituut voor middelbaar industrieel ouderwijs". 
Centraliseering kan hier slechts schade doen; kleine 
scholen gevestigd in die streken, waar een bepaalde 
nijverheid reeds bloeit zouden pas kunnen geven, 
wat noodig is. Dan zou ook het „zelfonderricht" cn 
het „onderr icht door anderen" beter vruchten afwer
pen. Men dreigt weer te vervallen in de oude fout, 
reeds veertig jaar geleden begaan, om een broeden 
grondslag te willen leggen, en zich om het gebouw, 
dat daarop verrijzen zal, niet te bekommeren. A a n 
scheikunde en natuurkunde zal tijd genoeg besteed 
worden, maar wat de vakman noodig heeft, zal hij 
op de school niet leeren. 

De gemeente 1 Iaarlem zal, tegen afstand van een 
terrein, 15000M- groot, en tegen betaling van ƒ 4 0 0 . 0 0 0 

de eerste Centrale Middelbare School binnen haar 
grenzen krijgen. 

Die school zal dienen tot het opleiden van bouw
kundigen en van werktuigkundigen. In de eene 
afdeeling zullen worden opgeleid bouwkundige en 
waterbouwkundige opzichters, aannemers cn bouw
meesters van kleine bouwwerken ; de andere afdeeling 
zal kweeken opzichters, teekenaars en opstellers voor 
fabrieken van werktuigen, machinisten ter koopvaardij, 
opzichters van den arbeid, van het stoomwezen, bij 
spoorwegen, verder electrotechnici en fabrikanten in 
het algemeen. Eindelijk zullen daar nog telcgraaf-
beambten, spoorbeambten en onderwijzers aan 
ambachtsscholen cle noodige kennis kunnen opdoen. 

Indertijd is de vrees geuit, dat de school, die de 
Minister zich voorstelde, een Polytechnische school 
in het klein, of, zooals eens een spreker het uitdrukte, 
een „Bijwagen der Polytechnische School" zou worden. 
Het blijkt nu, dat er voor die vrees wel grond bestaat. 

Want even als te Delft zal ook te Haarlem de 
groote verscheidenheid van vakken, die er wordt 
onderwezen, noodzakelijk met zich brengen, dat 
alleen de theorie beoefend zal worden. 

W e l heeft de Minister een ander denkbeeld. Want 
hij stelt als eisch voor dc toelating, dat de leerling 
tien driejarigen cursus eener ambachtsschool afgeloopen 
heeft, daarna twee jaren een ambachtsschool heeft 
bezocht en al deze vijf jaar de lessen eener Burger-
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avondschool of ecner daarmede overeenkomende 
inrichting heeft gevolgd. Ja zelfs wil hij ook degenen 
die zonder op een ambachtsschool geweest te zijn, 
vijf jaren in de practijk hebben gewerkt, cn tegelijk 
de Burgeravondschool bezochten toegang geven. 

De Technische School wil dus hare aansluiting 
zoeken aan ambachtsschool en werkplaats. Op zich 
zelf is dit zeker voortreffelijk. Doch dan kunnen de 
twee jaar, die de cursus zal duren, aan weinig anders 
besteed worden, dan het bijbrengen van wat theore
tische kennis. E r zullen drie leergangen zi jn ; een 
voor bouwkunde, een voor werktuigkunde cn een voor 
electrotechniek. Die voor bouwkunde wordt gedurende 
het tweede jaar verdeeld in een voor burgerlijke 
bouwkunde en een voor waterbouwkunde. Die voor 
electrotechniek zal ook in het tweede jaar van die 
voor werktuigkunde worden afgescheiden. 

De vraag is nu, of de leerlingen, wanneer zij op 
17 of 18 jarigen leeftijd aan de school komen, wel 
voldoende onderlegd zullen zijn om dc theoretische 
lessen, ook al trachten de onderwijzers ze nog zoo 
bevattelijk te geven, te kunnen volgen. De Minister 
wil , dat dc jongens, na ecnigen tijd de school bezocht 
te hebben, zich aan een examen zullen onderwerpen. 
Wie clan blijkt, niet voldoende op de hoogte te zijn, 
wordt van de school verwijderd. 

Tegen een regeling als hier wordt voorgesteld 
bestaat ongetwijfeld het bezwaar, dat bij den aanvang 
van iederen leergang rijp en groen dc schoolbanken 
vult. Stellen wij, dat de schifting na drie maanden 
plaats vindt, dan zal het getal van 240 leerlingen 
zeker belangrijk slinken. Worden mr nieuwe leerlingen 
opgeroepen, om dc vrijkomende plaatsen in te nemen, 
dan hebben deze niet slechts het nadeel, dat zij 
midden in den leergang vallen, maar is de kans 
groot, dat er ook van hen na drie maanden ver
scheidene weggezonden zullen moeten worden, en 
door anderen vervangen. 

Zulk een regeling zou het geheele onderwijs ont
wrichten en daarom zal er wel niet anders overblijven 
dan de schifting na het eerste jaar te maken. Dan 
bestaat echter weer het nadeel, dat tal van plaatsen 
worden bezet door ongeschikten gedurende een vol 
jaar, wat weder een zeer ongewenschten toestand in 
wezen roept. 

E r zal dus wel niets anders overblijven, dan op 
de een of andere wijze een waarborg te vragen, dat 
zij, die zich aanmelden inderdaad geschikt kunnen 
worden geacht, om het onderwijs tc volgen. Ook dan 
nog zullen er altijd wel zwakkeren zijn, die na 
eenigen tijd verwijderd moeten worden. 

Het oplossen van dit vraagstuk zal niet gemakkelijk 
zijn. Daarbij komt nog, dat er iets tweeslachtigs in 
de geheele school is. De inrichting met „hoofdleer
aren", „leeraren", „amanuenscs" , „assis tenten" doet 
denken aan een universiteit; dat de leerlingen een 
uniform zullen dragen, en ook buiten de school onder 
tucht zullen staan, brengt een militaire school in 
herinnering 

Iets dergelijks is ook de Ecole Polytcchnique te 
Parijs. Uier draagt het onderwijs een universitair 
karakter, doch zijn de leerlingen militairen, zoolang 
zij de school bezoeken. Deze school is echter alleen 
intern, cn hare inrichting dagteekent uit den tijd van 
Napoleon. Zij heeft tot dusverre slechts voor mi l i 
taire scholen navolging gevonden. 

De leerlingen der Machinistenschool en der kweek
school voor de Zeevaart te Amsterdam dragen eene 
uniform, die waarschijnlijk een gevolg is wat aan 
boord pleegt te geschieden, waar machinisten cn 

stuurlieden evenals dc kapitein uniform hebben. Doch 
aanstaande bouwkundige opzichters zoo uit te dos
sen is misschien minder gevvenscht. 

Reeds werd, in een dagblad, de opmerking ge
maakt, dat de school zeer grootscheeps zal ingericht 
worden. O f dit nu wel met het oog op de belangen 
dergenen, die bij het Middelbaar Technisch Onder
wijs betrokken zijn, gewenscht mag worden geacht, 
valt zeer te betwijfelen. Het is waar, dat Haarlem 
door een „gezonde l igging" en een „schoone omge
ving" uitmunt. E n een schoolgeld van ƒ 10 zal voor 
wie te Haarlem reeds gevestigd is, geen bezwaar 
opleveren. E n , al moge de Minister zeggen „dat dc 
levenstandaard tc Haarlem niet te hoog wordt opge
dreven", men leeft aan het Spaarne niet van den 
wind, terwijl de gemeente-ontvanger om den hoof-
delijken omslag komt aankloppen bij allen wier 
inkomen zoo is, dat zij hun kinderen naar ccn inrich
ting van onderwijs als de Middelbare Technische 
School zal zijn, kunnen zenden. 

Toch zijn de Haarlemmers er nog het beste aan 
toe, zoolang de Hollandsche Spoorweg de abonne
menten nog niet gratis geeft. Dc ligging tussehen 
„de twee aanzienlijkste provinciën", waarvan de 
Minister gewaagt, kan hoogstens aan „spoor-s tudenten" 
te Leiden, Alkmaar en Amsterdam ten goede komen. 

V o o r dc bewoners van andere steden des rijks 
blijft slechts over, hun kinderen te Haarlem twee 
jaar in den kost te doen. Daarvoor is zeker een be
drag van / 300 per jaar noodig. E n nu vragen wij 
ons af, of de personen, bchoorende tot den kring, 
waaruit de opzichters en dergelijken voorkomen, tot 
het brengen van zulk een offer wel in staat zullen zijn. 

Dat beurzen beschikbaar gesteld zullen worden, 
bewijst, dat de Minister dit bezwaar erkent. Beurzen 
blijven echter altijd uitzonderingen. 

Dc school zal voor haar stichting een millioen 
vereischen, en per jaar naar raming, bijna anderhalve 
ton kosten. Met zulk een bedrag kan wat worden 
gedaan, doch clan zou het op andere wijze moeten 
worden uitgegeven, dan thans in de bedoeling ligt. 

Waarom niet aan één ambachtsschool in iedere 
provincie bijvoorbeeld een deel van dit geld toege
kend, onder verplichting, om, op een voor tc schrijven 
wijze, twee vervolgklassen te openen, waar hetzelfde 
onderricht wordt gegeven, als wat nu de Centrale 
School op haar programma heeft? Di t zou het onder
richt beter onder het bereik brengen van diegenen, 
waarvoor het bestemd is. De laboratories en ama
nuenses zouden dan natuurlijk moeten vervallen, doch 
naar wij meenen zou dit geen bezwaar zijn. W i e nu 
examen voor den Waterstaat, voor Bouwkundig 
Opzichter of voor soortgelijke betrekkingen doet, 
heeft geen laboratorium tot zijn beschikking gehad ; 
hij zou het reeds een groote weldaad achten, indien 
hij dc kennis, nu als het ware tc hooi en tc gras 
opgedaan, op den vervolgcursus van een ambachts
school had kunnen verkrijgen. 

Het zal goed zijn, indien zij, die bij het Middelbaar 
Technisch Onderwijs belang hebben, bijtijds hun stem 
doen hooren om der Tweede Kamer duidelijk te 
maken, dat ccntraliseering verkeerd is. Men stelle 
zich eens voor, welk een onhoudbare toestand ontstaan 
zou zijn, indien ons land slechts één „Cent ra le" Hoogerc 
Burgerschool had! Toch zouden de ouders, die hun 
kinderen Hoogerc Burgerscholen laten bezoeken, nog 
beter de kosten van het onderhoud dier kinderen in 
de stad der centrale inrichting kunnen dragen, dan 
de ouders, die hun kinderen een ambacht laten leeren. 

Men had eerst veel verwachting van den practischen 

163 

zin, dien de tegenwoordige Minister van Binncnlandsche 
Zaken scheen te bezitten. Nu het er evenwel op 
aankomt, is hij een kamergeleerde als wijlen Thorbccke. 

De Memorie van Toelichting zegt wel, dat de 
grondslag der school „prac t i sch" zal moeten zijn, 
doch dit blijkt een ijdcle klank. Is het practisch, zoo 
vragen wij, schatten van geld te besteden aan een 
inrichting, die voor hen, die haar zouden moeten 
bezoeken, onbereikbaar blijft? 

Opzichters, teekenaars, werkbazen, kortom allen, 
wier kinderen nu het beroep huns vaders kiezen, 
verdienen hoogstens /"i8oO in het jaar. Hoe kunnen 
die menschen, meest met groote gezinnen, die werk 
hebben om rond tc komen, hun zoons twee jaar te 

Haarlem laten studeeren ? E r is toch waarlijk geen 
behoefte aan een tweede inrichting als de „Machi
nistenschool" tc Amsterdam, waarheen de gegoede 
burgerstand zijn zoons pleegt tc zenden. A l s die 
heertjes de schoolbanken te Haarlem gaan vullen, 
dan komen dc offers, die nu van het Nederlandsche 
volk gevraagd worden ten bate van menschen, die 
daaraan in het geheel- geen behoefte hebben. 

Misschien is er niets meer aan de plannen, zooals 
zij nu worden voorgesteld, te veranderen, cn krijgt 
Haarlem zijn Centrale School. Doch dan hebben de 
„kleine luyden" een leelijke streep door hun rekening 
gekregen. 

D E V E R W O E S T I N G V A N S T . D E N I S I N 1 7 9 3 . 

(tilot.) 
De naam van dezen redenaar was Javocpies en hij 

werd enkele jaren later te Crenelle doodgeschoten. 
Zijn woorden hadden het gewenschte effect. Het lijk 
van Hendrik I V werd schandelijk buiten in de kuil 
geworpen en snel met kalk overdekt. Weinige minuten 
later volgden de lichamen van Lodewijk X I I I en 
Lodewijk X I V denzelfden weg. Het lichaam van 
Lodewijk XI I I was verdroogd gelijk een mummie, 
maar het gelaat kon gemakkelijk worden herkend 
aan den typischen zwarten knevel en puntbaard. Het 
stoffelijk overschot van Lodewijk X I V werd met de 
grootste verachting behandeld. 

Op den veertienden en vijftienden der maand werden 
honderde lichamen van beroemde cn ook van onbe
kende personen uit de grafkelders gehaald en naar 
den kalkkui l verwezen. Daaronder waren die van 
Maria de Medicis; Henriette van Engeland, hertogin 
van Orleans; Maria Theresia, vrouw van Lodewijk 
X V ; Anna van Oostenrijk en van den grooten 
Dauphin. Zeer weinig kostbaarheden werden in de 
graven gevonden, maar de harten van een zóón en 
schoondochter van Lodewijk X V werden gevonden, 
besloten in groote urnen van zuiver goud, met prach
tige edelgesteenten ingelegd. De Commissaris voor 
de juweclen zond ze naar Parijs, waar zij spoedig 
te gelde gemaakt werden. 

Op 16 October werd de opruiming met onvermoeide 
kracht voortgezet ; toen had een samentreffen van 
gebeurtenissen plaats, zooals er zelden een door de 
geschiedschrijvers vermeld wordt. Precies op hetzelfde 
oogenblik, dat het hoofd van Maria Antoinette te 
Parijs onder de guillotine viel, werd het lichaam van 
haar oudsten zoon, den eersten Dauphin, te St. Denis 
in den kalkkui l geworpen. O m vier uur in denzclfden 
namiddag werden de lichamen van de koningen en 
koninginnen der vroegere dynastie te voorschijn ge
bracht. Daarbij waren die van Kare i V en Jeanne 
de Bourbon, zijn echtgenoote. In de kist van dezen 
koning vond men zijn kroon en scepter en in die 
van koningin Jeanne een ring en een spinrokken. 
Het lichaam van koning Kare i VI I was overdekt 
met kleine droppels van kwikzilver, dat blijkbaar 
gediend had bij het balsemen. Men ontdekte nu ook, 
dat de graven dezer vroegere koningen reeds vroeger, 
waarschijnlijk in de zestiende eeuw, geschonden waren. 
De grafkelder der Valois ' was nagenoeg ledig, een 
feit, dat groote sensatie teweegbracht bij het volk, 
dat bijzonder verlangend was, zich van het lijk van 
Lodewijk X I meester te maken. N a lang zoeken 
bracht een snuggere bol echter in het midden, dat 
deze gehate monarch in het geheel niet te St. Denis 
begraven was, maar te Notre-Dame de Clery. 

Het gepeupel richtte nu zijn aandacht op het 
overschot van den grootstcn krijgsman, die Frankri jk 
tot dien tijd had voortgebracht, Turenne. Zi jn 
monument werd opengebroken en zijn lichaam werd 
gevonden in een uitstekend bewaarden toestand. Een 
vertegenwoordiger der medische faculteit verzocht, 
het lichaam van den grooten krijgsman te mogen 
hebben als een prachtig voorbeeld hoe een mummie 
behoorde tc worden gepracpareerd. Turenne's stoffelijk 
overschot werd naar de Jardin des Plantes getrans
porteerd, waar het negen jaren lang gedeponeerd 
bleef tussehen de skeletten van een aap en van een 
kameel. Toen dit schandaal later aan Napoleon 
Bonaparte gerapporteerd werd, gaf deze bevel, dat 
het lijk op eervolle wijze in dc kerk der Invaliden 
zou worden bijgezet. Daar rust het thans in een der 
kapellen ter weerszijden van de Crypt , die Napoleons 
graf bevat, onder het monument, dat van St. Denis 
daarheen gebracht werd. 

De asch van Dugesclin, van Arnaud de Barbaran, 
van den abt Suger, na Dagobert en Kare i den Groote 
tien herbouwer van de Kathedraal, van Mathieu de 
Vendóme en andere groote mannen, deelde het lot 
van die van zoovele anderen en verdween in de kui l . 
Het overschot van den laatsten koning Jan werd op 
25 October opgegraven ; volle twaalf dagen had het 
lugubere werk nu reeds geduurd en nog was het niet 
afgeloopen. O p den j i s t e n nog verspreidde iemand 
het gerucht, dat het lichaam van Madame Louise, 
die in 1787 stierf in het klooster der Carmelictcn, 
waarvan zij abdis geweest was, nog niet gevonden was. 
Men vond het cn wierp het bij de andere. 

E n toen aldus het decreet van de Conventie was 
ten uitvoer gelegd op een wijze, waarover degenen, 
die er het initiatief toe hadden genomen, tevreden 
konden zijn, toen men lang genoeg in de graven 
gewoeld, toen het volk ruimschoots zijn woede gekoeld 
had aan de talrijke mausoleeén en een geheel museum 
van monumenten verbroken en vernield had, toen liet 
men het tooneel van deze wandaden aan zijn lot over, 
aan verdere verwaarloozing en verval ten prooi. 

In 1800 werd de kerk, die eeuwenlang het monu
ment van een roemrijk verleden, het pantheon van 
Frankri jk geweest was, bezocht door Chateaubriand, 
die haar beschrijft, als in een hopeloozen staat van 
bouwvalligheid. E r scheen toen zoo weinig kans te 
bestaan, dat zij ooit gerestaureerd zou worden, dat 
in ernst het voorstel werd gedaan haar met den 
grond gelijk te maken en de daardoor verkregen 
ruimte tot een marktplein te bestemmen. 

Napoleon decreteerde evenwel, dat, het kostte wat 
het wilde, de basiliek van St. Denis in haar oor-
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spronkelijken staat hersteld zou worden en wel zoo 
spoedig mogelijk. De restauratic begon dus en kostte 
niet minder dan 7 millioen francs, maar viel niet 
bijzonder gelukkig uit. Lodewijk X V I I I liet de asch 
van zijn voorvaderen weder uit den kalkkuil opgraven 
en onder het hoogaltaar in de crypt begraven. Eerst 
in i860 kreeg Viollct- le-Duc van Napoleon III de 
opdracht, om de kathedraal en de grafmonumenten, 
meer dan vijftig in aantal, in den ouden luister te 
herstellen. Toen is elke graftombe met dc meeste 
zorg gerestaureerd en weder geplaatst in de positie 
die zij voor 1793 innam. Dat evenwel toch veel 
schoons onherstelbaar verloren is gebleven, spreekt 
vanzelf; in vele opzichten ontbraken natuurlijk ook 
de noodige gegevens. Al les wat van metaal was, was 
door de mannen der revolutie geroofd, want een der 
overwegingen van het verwoestingsdecreet was, dat 
de grafmonumenten lood en brons zouden opleveren. 
De natie had behoefte aan kanonnen cn munitie en in 
blinden ijver sloeg zij de schennende hand aan gedenk
stukken, die zelfs onbeschaafde volken heilig zijn. 

V E R E E N I G I N G E N . 

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 . 

In dc jongste vergadering van de vakafdeeling voor 
spoorwegbouw en spoorwegexploitatie, Zaterdag 14 
dezer te Utrecht gehouden, werd als hoofdschotel 
voorgediend een bespreking van de onder handen 
zijnde spoorwegwerken aan het station Utrecht, wat 
betreft dc vervanging van het overpad voor reizigers 
en goederen tussehen dc perrons door een tunnel voor 
de eersten cn een brug voor de laatste. 

I Herover voerde in de eerste plaats het woord de 
heer J . L . Huysinga, die zich als doel van zijn voor
dracht heeft gesteld de redenen aan tc wijzen, die 
tot het maken van de thans in aanbouw zijnde tunnel 
hebben geleid. Spreker herinnert er aan, dat bij den 
overgang van het beheer van station Utrecht van 
R. S. naar S. S. op i j October 1890 slechts twee 
perrons bestonden en dat tie S. S. daarvan de uit
breiding terstond ter hand nam, omdat het verkeer 
reeds destijds zoo groot was, dat uitvoering van den 
dienst aan twee perrons niet meer mogelijk was. 
Toen nu door ombouw van station Utrecht drie 
perrons waren gemaakt, rees terstond de vraag, op 
welke wijze deze onderling zouden zijn te verbinden, 
waartoe ontwerpen werden gemaakt voor twee brug
gen, te bereiken met hellende vlakken cn trappen. 
Bij den bouw der nieuwe overkapping werd op die 
bruggen gerekend. Wegens de hooge kosten bleven 
zij echter achterwege en maakte men een gelijk-
vloersch overpad met hellende vlakken ter weerszijden. 
De bezwaren, die zich tegen dat overpad deden 
gelden, zi jn: gevaar voor het publiek, dat zich niet 
altijd stoort aan dc afsluiting door kettingen cn het 
verbod van het personeel, oponthoud voor het publiek, 
oponthoud voor de treinen, omdat het dienstpersoneel 
niet vrij is de rangeerbewegingen uit tc voeren op 
dc tijdstippen, die een tijdig vertrek van de treinen 
zou vorderen; en eindelijk de groote krachtinspanning 
en het tijdverlies bij het overbrengen van de karren, 
beladen met bagage, bestelgoederen cn post. 

Toen nu eenerzijds het aantal treinen, dat te Utrecht 
aankomt en vertrekt, steeds grooter werd, waardoor 
het overpad vaker gesloten moest worden, en anderzijds 
het aantal reizigers toenam, die een open overpad 
noodig hadden, ontstond behoefte: aan een betere 
verbinding van de perrons onderling, waartoe beslo

ten werd- vraag was, welk beter gemeenschaps
middel m°es t worden gekozen : een brug of ccn tunnel. 
Ten behoeve der reizigers bepaalde zich die keuze 
op een tunnel, omdat het publiek, zij het om onna
speurlijke redenen, getoond heeft daaraan verre de-
voorkeur té geven boven een brug, vooral als men 
een brug zou maken met alleen trappen, dus zonder 
hellende vlakken, waarvoor moeilijk ruimte zou zijn 
te vinden. Daarom is thans een tunnel met trappen 
in aanbouw. 

Voor de bagage, bestelgoederen en post moest 
tezelfder tijd een nieuw gemeenschapsmiddel tussehen 
dc perrons onderling worden gemaakt, omdat behoud 
van het overpad daarvoor het hoogst ernstige bezwaar 
zou hebben, dat het onmogelijk zou zijn het publiek 
te dwingen van de tunnel gebruik te maken, als een 
overpad bleef bestaan. Het gevaar, dat het overpad 
aankleeft, zou daardoor instede van te verminderen 
juist ernstig toenemen. E n voor het hier besproken 
doel een tunnel te maken, zou zeer groote uitgaven 
hebben gevorderd, waarom onmiddellijk naast dc 
tunnel een brug zal worden gebouwd, die de karren 
met goederen zullen bereiken door middel van elec
trisch bewogen liften. 

Spreker deelt ten slotte nog mede, dat ook ver
schillende plannen zijn overwogen om op ccn tweede 
plaats, nl. nabij de noordelijke uiteinden der perrons, 
deze onderling te verbinden. Deze plannen houden 
verband met ' de gemeenschap, die gevormd moet 
worden tussehen het Centraalstation en het Buurtstation 
der N . C. S., op 1 Mei j l . geopend. Deze gemeen
schap houdt op haar beurt verband met het voor
nemen om den Lcidschen straatweg onder den spoorweg 
door te voeren, een voornemen, waarvan dc uitvoering 
waarschijnlijk binnen niet tc langen tijd is te ver
wachten. Daarom is het maken van een verbinding 
der perrons aan de noordelijke uiteinden voorloopig 
opgeschort. 

Hierop verkreeg het woord dc heer H. J. van Hoorn, 
onder wiens leiding dc tunnel wordt gebouwd. Spreker 
doet uitkomen, dat dezelfde omstandigheden, die de 
behoefte aan een verbindingstunnel tussehen de perrons 
hebben doen gevoelen, tevens hoogst bezwarende 
voorwaarden voor de uitvoering zijn. Geen enkel 
spoor mocht tijdelijk buiten dienst worden gesteld, 
omdat het niet kan worden gemist; evenmin kunnen 
wegens gebrek aan ruimte sporen worden omgelegd. 
Uitgebreide hulpwerken telkens stuksgewijze bij nacht 
uit te voeren, waren noodig om een werkruimte tc 
kunnen ontgraven, waarin de tunnel vrij van het 
verkeer wordt gebouwd. Drie perrons, zes sporen, 
benevens de stationsoverkapping ter plaatse zijn daartoe 
op tijdelijke steunpunten moeten worden gesteld. 

Na een beschrijving van die hulpwerken en de-
wijze, waarop zij zijn tot stand gebracht, werd de 
voorgenomen constructie van de tunnel toegelicht en 
mededeeling gedaan van een onaangename ontdekking 
tijdens de uitvoering, n.1. het zich onder een deel dei-
constructie bevinden van een veenlaag, zoo eigenaardig 
gelegen, dat zij niet aangetroffen was geworden bij 
de grondboringen, die aan het ontwerp waren vooraf
gegaan. Een belangrijke wijziging der fundcering was 
met het oog op die veenlaag noodzakelijk. 

De Heer M . L . Bleuland van Oordt had als derde-
spreker over dit onderwerp tot taak de behandeling 
van dc electrische liften voor de bagagebrug, die-
echter nog niet konden worden opgesteld wegens 
dc tunnel werkzaamheden. Deze brug zal worden 
gebouwd steunende op de bestaande kolommen der 
overkappingen. Op de perrons worden nu in vcr-
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binding met de brug twee, dus in het geheel zes 
liften opgesteld, die de karren circa vijf meter omhoog 
zullen voeren, zoodat deze over de brug verder ver
voerd wordende een op een ander perron geplaatste 
lift kunnen bereiken, om daarmede naar dat perron 
af te dalen. 

Het liftgestel bestaat uit vier kolommen van kwa
drantijzer, waartusschen de liftskooi is opgehangen 
aan vier Gallcsche kettingen, aan wier andere uiteinden 
contra-gewichten hangen, die zich onzichtbaar bewegen 
in de holten van de kolommen. V a n de brug af is 
de liftskooi aan een zijde, van het perron af aan twee 
zijden toegankelijk. Het geheel wordt met ijzergaas, 
de liftkooi voor en achter met automatisch beweeg
bare hekken afgesloten. E lke lift zal normaal 500 K .G., 
in maximum 1000 K . G . kunnen dragen. 

De liften worden electrisch bewogen, waartoe in 
den benoodigden electrischen stroom wordt voorzien 
door de electriciteitsfabriek der S. S. te Utrecht, die 
dit jaar een belangrijke uitbreiding ondergaat. Het 
bcwegingsmechaniek is boven op het liftgestel aan
gebracht. Iedere lift is in circa 15 seconden boven 
of beneden. Het stilzetten geschiedt geheel automatisch. 
De bewegingsas is voorzien van een magnetischen 
rem, die buiten werking komt zoodra de stroom toe
gevoerd wordt. 

Ten slotte kan spreker met genoegen mcdedeelcn, 
dat het geheele werk wordt geleverd door dc Neder
landsche industrie. 

In de vierde plaats deed de heer C. Hubers eenige 
medcdeelingen omtrent het buurtstation van de Neder
landsche Centraal-Spoorwegmaatschappij te Utrecht. 
De bouw van dit buurtstation is een gevolg van de 
uitbreiding der buurtdiensten op den Centraalspoorweg. 
Op bescheiden schaal, met 10 treinen tussehen Utrecht 
en Amersfoort in 1895 begonnen, klom dit getal in 
1897, na de opening der lijn Bild-Baarn, tot 38, in 
1900 na de opening der lijn de Bild-Zeist tot 76, en 
thans is het aantal 84, terwijl het geheele getal per
sonentreinen tussehen Utrecht en de Bi ld bedraagt 
l l 6 . Een afzonderlijk station werd daarom noodig 
geacht voor de buurttreinen, teneinde het station 
Utrecht SS. te ontlasten. Het voormalig fabrieksterrein 
van den heer F . Smulders leende zich om zijn ligging 
bij het station S.S. bij uitstek goed daarvoor, en 
daarbij werden nog 23 p_-rceelen achtereenvolgens 
aangetrokken. 

De inrichting der sporen en de beveiliging is zoo
danig, dat van de vier stationssporen kan worden 
vertrokken naar dc Bi ld , naar de rangeersporen en 
naar het locomotiefdepot N . C. S., en omgekeerd 
van deze drie richtingen op elk der vier sporen kan 
worden binnengekomen. Verder kan op de rangeer
sporen worden gerangeerd zonder den toegang tot 
het buurtstation te belemmeren. 

De beide perrons cn hun onderlinge verbinding zijn 
overkapt. Het station heeft drie toegangen; een 
overdekte brug over den Leidschen Rijn als toegang 
naar de stad ; een bestaande loopbrug over den Le id 
schen Rijn als tijdelijke toegang voor doorgaande 
reizigers naar het station Utrecht S.S., in afwachting 
van de vaststelling der definitieve plannen voor het 
station Utrecht S.S., waarvan boven reeds sprake 
was; cn een uitgang naar den Vleutcnschcn weg, 
voorloopig alleen voor goederen. 

N a afloop der vergadering werd aan de beschreven 
werken een bezoek gebracht door de zeer talrijk 
aanwezigen, die het interressante werk van den aanleg 
van een tunnel onder drie in gebruik zijnde perrons 
met annexe sporen van nabij wilden leeren kennen. 

P R I J S V R A G E N . 

P r i j s v r a g e n d o o r d e V e r e e n i g i n g „ B o u w k u n s t 
e n V r i e n d s c h a p " te R o t t e r d a m , 

u i t g e s c h r e v e n i n 1 9 0 4 . 

iste P R I J S V R A A G . 

E e n S c h i l d e r s w o n i n g m e t A t e l i e r s . 

Deze woning wordt verondersteld geheel vrij ge
legen te zijn in de nabijheid van een groote stad, 
waarvan de omgeving zeer boschrijk is. 

De woning zal bestaan uit Souterrain, Begane-
grond, Eerste- en Zolderverdieping. 

Souterrain. Di t zal slechts onder een gedeelte 
van het gebouw bestaan en moeten bevatten: 

Een provisiekelder, een wijnkelder, een bergplaats 
voor ledige kisten enz., een ruimte voor centrale-
verwarming met kolcnbergplaats, een trap naar den 
beganegrond, terwijl ook het souterrain gemakkelijk 
van af buiten bereikbaar moet zijn. 

Beganegrond. Deze zal bevatten een entree of voor
vestibule, door een tochtpui van de hoofdvestibule of hal 
afgescheiden. Verder een ontvangkamer ± 15 M 2 . 
van uit hal en entree- bereikbaar, een salon ± 20 M - . 
een woonkamer ± 30 M 2 . , een office, een keuken, 
W . C. voor dienstboden, W . C. en lavabo voor 
'nuisgenooten. Een atelier ± 50 M 2 . , dit atelier zal 
zoowel van uit de hal, als van uit de ontvangkamer 
toegankelijk zijn. In verbinding met dit atelier 'zal 
een tweede atelier van ifc 50 M 2 . gelegen zijn. Di t 
tweede atelier is meer bestemd, het maken van 
studies in de open lucht mogelijk te maken en zal 
zoo ingericht moeten worden dat het daglicht zoo
veel mogelijk aan alle zijden kan invallen en dat 
het rondom zoo veel mogelijk opengemaakt kan 
worden, teneinde gemakkelijk groote voorwerpen 
direct van buiten daarin te kunnen brengen. De 
vloer ervan dient daartoe op gelijke hoogte als de 
omringende grondslag te liggen. Het eerste atelier 
kan ook van meer dan eene zijde licht ontvangen 
maar de hoofdverlichting hiervan moet aan de zijde 
die als het Noorden wordt aangenomen, gelegen zijn. 
In gemeenschap met beide ateliers, zal een kleine 
kleedkamer voor het model, kleine bergruimte W . C. 
cn lavabo moeten zijn, terwijl tevens eene afzonder
lijke ingang voor het dienstpersoneel en een dito 
voor het model worden verlangd. 

le Verdieping. Daar de ateliers gedeeltelijk ook 
bovenlicht moeten ontvangen, worden boven de-
ateliers geen vertrekken verlangd. De ie verdieping 
zal bevatten, 4 slaapkamers van verschillende afme 
tuigen, een badkamer in verbinding met een der 
slaapkamers, maar tevens afzonderlijk toegankelijk, 
een trap naar den zolder, een of meer toiletten, 
kasten een W . C , zoo mogelijk ook in directe ge
meenschap met de badkamer. 

Zo/derdieping. Een logeerkamer met toilette, 2 
dienstbodenkamers, kasten, enz. Het overige als 
zolderruimte gebruiken. 

Hoogte der verdiepingen. 
De 

{rond liggen. 
Hoogte Souterrain 

beganegrond zal ± 0.60 M . boven den tuin-

„ van vloer tot vloer. 
Beg. grond 

2.80 
4-30 , „ 

„ ie verdieping 4.— , 
„ der Ateliers minstens 6 M . 

Verlangd worden: 
de plannen van souterrain, beganegrond cn eerste 



verdieping, twee gevels en twee doorsneden op eene 
schaal van I a 100, een gevelfragmcnt op eene 
schaal van J a 20. 

Uitgeloofd worden; 
Ken eersten prijs: Zilveren Medalje met Getuig

schrift der Vereeniging benevens f6o.— 
Een tweeden prijs: Bronzen Medalje met Getuig

schrift der Vereeniging benevens ƒ 2 5 . — 
Een derden prijs: het Getuigschrift der Vereeni-

2de P R I J S V R A A G . 

H e t o n t w e r p v a n e e n W a c h t h u i s j e . 

Het huisje wordt gedacht te staan bij de aanleg
plaats van een veerbootje en moet gedacht worden 
op een steenen voet geplaatst te zijn terwijl de keuze 
der materialen voor den opbouw vrij is. 

Het huisje moet buitenwerks + 20 M 2 . groot zijn, 
kan vier- of veelhoekig van grondvorm zijn en moet 
van binnen van zitbanken en bufiettafel worden voor
zien. Het moet een klein afgezonderd gedeelte be
vatten voor den verkoop der plaatsbewijzen, zoodanig 
dat deze zoowel door binnen- als door buitenstaande 
personen gekocht kunnen worden. A a n één of meer 
zijden moeten luifels worden aangebracht met vol
doend overstek om hen die buiten willen wachten 
tegen zon of regen te beschermen. 

Verlangd worden: platte grond, opstand en door
snede op '/ 2o der ware grootte benevens een per
spectivisch aanzicht. 

Uitgeloofd worden: 
Een eersten prijs: Zilveren Medalje met Getuig

schrift der Vereeniging benevens f 3 5 . — 
Een tweeden prijs: Bronzen Medalje met Getuig

schrift der Vereeniging benevens f 1$.— 
Ken derden prijs: liet Getuigschrift der Vereeni-

3de P R I J S V R A A G . 

E e n b o v e n l i c h t v a n g l a s i n l o o d . 

Het bovenlicht moet dienst doen voor een drielichts-
venster in een Cargadoorskantoor, in den dag tus
schen dc buitenstijlcn breed 2.50 M . , de tusschenstijlen 
van het kozijn zijn 0.10 M . dik en het daardoor 
gevormde middenvak is 1 M . in den dag breed. 
De hoogte van het bovenlicht moet ongeveer 0.70 M . 
zijn en het kan van boven door eene horizontale of 
eene gebogen lijn worden begrensd. 

Gevraagd wordt: eene opstand van het bovenlicht 
op een schaal van 1 a 4. 

Uitgeloofd worden: 
Ken eersten prijs: Bronzen Medalje met Getuig

schrift der Vereeniging benevens fi$.— 
Een tweeden prijs: het Getuigschrift der Ver

eeniging. 

A l g e m e e n e B e p a l i n g e n . 

De behandeling der teekeningen is vrij, doch moet 
duidelijk en nauwkeurig zijn. Zij mogen op carton 
opgezet, doch bij voorkeur niet in houten lijsten 
gespannen zijn en liefst geen grootere afmeting heb
ben dan 75 ± 115 c M . 

Al le stukken ter beantwoording dezer prijsvragen 
worden vóór of op 1 November 1904 vrachtvrij 

ingewacht aan het adres van den isten Secretaris, 
Jonkerframstraat 126. 

Ontwerpen na dien datum ingezonden, tenzij dat 
aan het Bestuur afdoend kan aangetoond worden, 
dat dit buiten de schuld van den inzender mocht 
zijn geschied, blijven buiten beoordeeling. 

De teekeningen moeten met een motto gemerkt 
en verder vergezeld gaan van een gesloten brief, 
waarin naam, kwaliteit en woonplaats van den Ont
werper, en van een tweeden dito, waarin een corres
pondentieadres vermeld is. Op beide brieven en cou
verts moet het motto der teekening voorkomen. 

De ontwerper van eenig antwoord mag zich als 
zoodanig niet bekend maken vóór de uitspraak der 

Jury- . , 
De Jury voor deze prijsvragen bestaat uit de 

Heeren: 
J O S E P H T H . J . C U Y P E R S , Architect-Ingenieur 

te Amsterdam. 
J B . V A N D E N B A N , Architect te Haarlem. 
J . J . V A N N I E U K E R K E N , Architect tc 's-Gra

venhage. 
K . S L U Y T E R M A N , Archi tec t -Décorateur te 

's-Graveuhage en 
J. C. V A N D O R S S E R , Architect-Hoofdleeraar 

aan de Academie van B . K . en T . W . tc Rotterdam. 
Wanneer geen antwoord ter volle bekroning kan 

worden voorgedragen, heeft de Jury het recht, om 
het Bestuur van „Bouwkunst en Vriendschap" voor 
te stellen, de uitgeloofde prijzen op andere dan de 
bovenstaande wijze te verdeelen. 

De Vereeniging behoudt zich het recht voor, ge
durende 3 maanden na de publicatie van het Jury
rapport, alle of een gedeelte der antwoorden ter 
expositie af te staan aan andere Vcreenigingen in 
ons land ; gedurende dien tijd kan geen der ontwerpen 
gereproduceerd worden zonder toestemming van 
„Bouwkunst en Vriendschap." 

De Vereeniging heeft echter het recht dc be
kroonde antwoorden ter reproductie aan te bieden 
aan de redactie van eenig plaatwerk, zonder dat zij 
gehouden zal zijn den bekroonde eenig honorarium 
daarvoor te betalen. 

De ontwerpen zullen na dien tijd aan de corres
pondentieadressen worden teruggezonden. 

De uitspraak der Jury zal door het Bestuur door 
middel van de N . R. C. en de bouwkundige bladen 
bekend gemaakt en de antwoorden publiek tentoon
gesteld worden, nadat het Juryrapport zal zijn ge
publiceerd in de bouwkundige bladen. 

De uitreiking der bekroningen zal geschieden in 
de Algemeene Vergadering der Vereeniging die in 
Januari 1905 zal worden gehouden. 

De deelname aan de beantwoording der prijsvragen 
is voor ieder opengesteld. 

Namens het Bestuur: 
P. A . W E E L D E N B U R G , 

Voorzitter. 
C. N . V A N G O O R , 

is te Secretaris. 
R O T T E R D A M , 15 Mei 1904. 

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

's G R A V E N H A G E . De alhier overleden oud-hoogleeraar aan 
de polytechnische school, N . H . Henket, aanvaardde in 
1866 het hoogleeraarsambt in de waterbouwkunde aan die 
instelling. 

Na in verschillende betrekkingen van ingenieur van 
's Rijks waterstaat onderscheidene jaren werkzaam te zrjn 
geweest in verschillende deelen van ons land, met name 
Overijssel en Limburg, daarna op Java, werd hij, vandaar 
naar het vaderland teruggekeerd, bij een onzer grootste 
openbare werken, het Noordzeokanaal, geplaatst en vervol
gens tot het professorsambt te Delft geroepen. 

Tfjdens zijn professoraat werd de bekwame waterbouw
kundige, herhaaldelijk om voorlichting aangezocht bij het 
ontwerpen en uitvoeren van vele belangrijke werken. 

In 1891 mocht hij onder sympathieke belangstelling van 
vakgenooten, mede-hoogleeraren, leerlingen en oud-leerlingen 
het 25-jarig feest van de aanvaarding van zy'n hoogleer
aarsambt gedenken. 

De overledene bereikte den ouderdom van 74 jaren. 
- Eenige heeren hier ter stede hebben het plan gevormd, 

om met toepassing der nieuwste en beproefde systemen op 
het gebied der steen fabricatie, op te richten eone naamlooze 
vennootschap tot het fabriceeren van alle soorten van met-
selsteenen, dakpannen, rioolbuizen, tegels enz., in de nabijheid 
van Loosduinen, aan de Lengenbrug onder Poeldijk, ge
meente Monster, nadat door den heer J. A . van der Kloes, 
leeraar aan de Polytechnische school te Delft, de noodige 
onderzoekingen zfjii gedaan omtrent de daar aanwezige klei-, 
steen- en ticl.elaarde en proeven genomen met het bakken 
van steenen, welke een uitnemend resultaat hebben opge
leverd. De gronden van de kleilaag ontdaan zijnde, worden 
vervolgens in cultuur gebracht voor Westlandsche tuinen. 

Men verwacht, dat onder de technische leiding van den 
heer van der Kloes, de oprichting ook voor dat gedeelte 
van het Westland tot' een vermeerderende welvaart zal 
leiden. 

- A d s p i r a n t - 1 a n d m e t e r s . In Augustus a.s. zal 
examen worden gehouden voor de betrekking van adspirant-
landmeter van het kadaster, waarvoor ten hoogste tien 
plaatsen kunnen vervuld worden. 

Tot dat examen kunnen worden toegelaten zij, die op 
1 Januari 1904 hun 18e jaar zrjn ingetreden en op dat 
tijdstip den vollen ouderdom van 28 jaar nog niet hebben 
bereikt, en die bij een onderzoek door de commissie voor 
het examen, bijgestaan door een door den Minister aan te 
wfjzen deskundige, bevonden zijn een gezond lichaamsgestel 
te bezitten en vrij te zijn van gebreken, welke de behoorliike 
waarneming van de betrekking beletten of belemmeren. 

Hot programma voor dat examen is vastgesteld bfj Kon. 
besluit van 4 April 1891 en opgenomen in de „St.-Ct." van 
22 April 1891 No. 93. 

Belanghebbenden hebben zich vóór 1 Juli 1004 bij gezegeld 
request om toelating tot het examen te wenden tot den 
Minister van Financiën, te 's-Gravenhage, met overlegging 
van: a. het bewijs dat de candidaat Nederlander is : t». zijne 
geboorte-akte. 

llii.vKRsi M. Du Trompenburgh, eenmaal door admiraal 
Tromp bewoond, is in veiling gebracht en verkocht voor 
ƒ288,981, buiten de kosten. 

HOOGEZAND. Bij den raad dezer gemeente is concessie 
gevraagd voor de stichting van een gasfabriek door den 
heer H. Berghoge te Deventer. 

LUIDEN. Do directeur van het Rjjks Museum van Oud
heden, prof. dr. A. E J. Holwerda, is bezig aan een be
langrijke reorganisatie dezer instelling, te beginnen met de 
Egyptische afdeeling. Terwijl vroeger alle groote monumenten 
uit Egypte in één zaal werden geborgen, is thans een splitsing 
gemaakt tusschen de voorwerpen uit het Oude, Middel en 
Nieuwe Rjjk. Voor elke afdeeling is een afzonderlijke zaal 
gereserveerd. 

De zaal, bestemd voor het Oude Rijk, bevat de kapel van 
het Egyptische graf, geruimen tijd geleden door den heer 
Goekoop geschonken. Nu zij in haar geheel is geplaatst 
blijkt eerst met welk interessant kunstwerk der oudheid men 
te doen heeft. De voorstellingen uit het leven der afge
storvenen, door een beeldhouwer uit dien tfjd met groote 
kunstvaardigheid aangebracht, komon evenals het geheel in 
de nieuw ingerichte zaal uitstekend tot hun recht. Alles 
wordt door teekeningen en afbeeldingen aan de wanden 
toegelicht. 

Een geheel anderen indruk maakt de afdeeling waarin de 
groote monumenten uit het Midden-Rijk worden geplaatst, 
welke in wording is, evenals die, bestemd voor het Nieuwe 
Rijk, welke zaal, met Egyptische'motieven beschilderd, ge
heel in overeenstemming wordt gebracht met de voorwerpen 
die er in geplaatst zijn. 

De nieuwe inrichting geschiedt onder leiding van den 
restaurator J. Koene, die reeds langen trjd aan het Museum 
verbonden is; de nieuwe zalen worden in het begin van 
Juni voor het publiek opengesteld. 

Als men met de Egyptische afdeeling gereed is, komt, 
naar wij vernemen, de Grieksche afdeeling aan de beurt. 

Door doze wijze van rangschikken zal niet het minst voor 
den gewonen bezoeker het Museum zeer in belang winnen. 

RIDDEHKERK. De gemeenteraad besloot dezer dagen met 
algemeene stemmen tot aanleg en exploitatie eener eigen 
drinkwaterleiding voor geheel de gemeente. Tot adviseur 
voor dit doel werd benoemd de heer J. P . Hazen te Arnhem 
en met het maken der plannen, bestekken en begrooting 
enz., werden belast de heeren J. Smit te Oud-Beierland en 
M. Visser te Papend recht. 

P E R S O N A L I A . 

— De Heer H . G. Nieuwenhuis, opzichter van den rijks
waterstaat 4e klasse, te Tilburg, wordt ter beschikking ge
steld van den Gouverneur van Suriname, om te worden 
benoemd tot tfjdelijk opzichter bij het Bouwdepartement in 
die kolonie. 

— Aan het vergelijkend onderzoek van eandidaten, din
gende naar een getuigschrift van voldoend afgelegd examen 
voor" opzichter van den Rijks-Waterstaat, hebben deelge
nomen 104 jongelieden, van wie aan 48 een getuigschrift 
werd uitgereikt, te weten: 

C. Baas, te Voorburg: A. van den Berg, te Vlaardingen: 
Th. H . J. Binnendijk, te Leeuwen: J. J. Blok, te Waarde: 
S. Bos, te Utrecht; T. van den Bout, te Nijmegen; A . J. 
Brinkhuis, te Ommen; A. M. G. H . Derkzen van Angeren. 
te 's-Gravenhage; W. R. G. Gelsing, te Varik: C. van Gink. 
te Schiedam; H . G. Hagenaar, te Heemse: S. A. Hamer,te 
Meppol; F. C. den Hartigh, te 's-Gravenhage: W. H. N . van 
der Heyden, te Umuiden; J. C'. van der Hoeven, te 's-Gra-
venzande; W. J. Janson, te Brielle; B. J. Kerkhof, te's-Gra-
venhage: J. Kerkhof, te Denekamp: G. .1. Kleyn, te Schel-
lingwoude; Ch. J. W. Kollöffel, te Rotterdam: J. A. M. 
Kraanen, te Tilburg: B. Lodder, te Vlaardingen; G. H 1'. 
Metz, te Umuiden: A. Th. Mefjers, te Rotterdam; A. Mooi-
dfjk, te Nieuwenhoorn: M. Mosterdrjk, te Maassluis, .1. 
Neisingh, te Assen; J. Nieuwland, te Hoogvliet: J. Pouwer,. 
te Oost- en West-Souburg; H. Hauch, te Utrecht; J. P. de 
Ruiter, te 's-Gravenhage; C. Schagen, te Vlissingen: J . J. 
Schmand, te Stadskanaal; J . G. Schneider, te Dieverbrug: 
R. C. Schouten, te Rotterdam; K. Siekman, te Hoogkerk: 
P. Siekman, te Hoogkerk: D. J. S. Steenstra Toussaint, te 
's-Gravenhage: A. J. van Vemde, te Terneuzen; A. Verloop, 
te Alblasserdam; D. V. Visser, te Hoogvliet; T. Visser, op 
Vlieland; W. Voet, te Haarlem: J. W. van Weerden, te 
Tilburg: C. B. van Weijnsbergen, te Harden berg; P. J . de 
Wilde, te Kattendjjke; A. G. Wind. te 's-Hertogenbosch: F. 
B. Zeilstra te Schiedam. 

— Tot adjunct-directeur der gemeente-gasfabriek te Zeist 
is benoemd de heer J. H. Schenke, opzichter aan de gas
fabriek te Hoorn. 

— Tot directeur der ambachtsschool te Tilburg is benoemd 
de heer P. C. Steinmann, leeraar aau de ambachtsschool te 
Arnhem. 

— Door den min. van kol. is R. van Panthaleon baron 
van Eek gesteld ter beschikking van den gouverneur van 
Suriname, om te worden belast met dc waarneming van 
het ambt van chef van het Bouwdepartement aldaar. 

— Tot gemeentebouwmeester te Gouda is benoemd de 
heer L. Koole, gemeentebouwmeester te Zierikzee, met 10 
stemmen, tegen 7 op den heer P. Kolpa, gemeente-architect 
te Almelo. 

— Aan de technische hoogeschool te Aken zijn bevorderd 
tot electro-techniscb ingenieur de heeren F. M. Blankert 
van Middelburg, H . W. Daendels, van Apeldoorn, en J. (I. 
van Kujjk, van 's-Gravenhage. 

Aan den heer Blankert werd door den hoogleeraar de me
daille toegekend (eervolle onderscheiding voor uitmuntend 
examen). 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— Gemeen te -Bouwmees te r te Zierikzee. (Zieadvert, 
in dit No.) (11 

— O p z i c h t e r bn' de (iverijsselsche Kanalisatie-Maat
schappij. (Zie advert, in dit No.) (1) 

— E l e c t r o - T e c h n i s c h O p z i c h t e r , voor Indië,onge
huwd, P. G., le jaar f160, 2e jaar f175, 3e jaar f200p.m., 
met vrije woning enz. Brieven onder motto ,, Vraag en Aan
bod," Boekh. KOMIJN, Oosterbeek. (1) 
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- Teekenaa r . Op een Electro Technisch Bureau. Zich 
te vervoegen: Plantage Muidergracht 13 te Amsterdam. (1) 

- L e e r a a r i n h e t L i j n t e e k e n e n aan de Am
bachtsschool te Arnhem. Salaris f800.- . Aantal lesuren 
p. w. 24, met 1 September 1904 waarschijnlijk daaraan 
verbonden, Leeraar in het lijnteekenen aan de Gemeente-
Avondsch. v. Handwerksl. Salaris f250.-. Aantal lesuren 
p. w. 8. 

Sollicitatiestukken tot 20 Mei e.k. aan den Directeur. (2) 
- O p z i c h t e r-T e e k e n a a r , bij den aanleg van Stoom

tramwegen. (Zie adv. in dit No.) (1) 
- I n g e n i e u r , op een Electrotechnisch Bureau te 

Amsterdam. 
Brieven onder lett. W C, aan SCHEI/f EMA & HOLKEMA's 

Adv.-Bureau, Amsterdam. (2) 
• O p z i c h t e r , bfj den bouw van het Postkantoor met 

Directeurswoning te Anna Paulowna, voor 5 maanden, salaris 
fOO per maand. Brieven bh' den Burgemeester voorden 15n 
Mei 1904. (2) 

- Teekenaar . Br., onder S S., adres STEMLER's Boek
handel Singel 184, Amsterdam. (2) 

- O n d e r b a a s - U i t v o e r d e r , voor Huizenbouw. Brieven 
onder lett. T L. 506, „N. v. d. D." (2) 

- O p z i c h t e r voor Schoolbouw te Maassluis, i/ie 
advert, in dit No.) 

- A m ba ch ts m a n ipraurisch en theoretisch ontwikkeld), 
om als hoofd op een Ambachtsschool in Nederl.-Indië op te 
treden. tZie advert, in No. 19.) (3) 

D i r e c t e u r aan de Ambachtsschool te Amersfoort. 
(Zie advert, in No. 20.) (8) 

- A d j u n c t - S p o o r w e g i n g e n i e u r i n I n d i ë . Ter 
benoeming tot adjunct ingenieur bjj de Staatsspoorwegen in 
Nederlandsch-lndië worden gevraagd twee civiele en twee 
werktuigkundige ingenieurs, in het bezit van het diploma, 
bedoeld bh' artikel 61 of 64 der Wet op het Middelbaar 
Onderwijs. De werktuigkundige ingenieurs moeten afwisse
lend bfj de exploitatie der Staatsspoorwegen en het toezicht 
op de spoorwegdiensten en het stoomwezen dienst doen. 

Zij, die voor plaatsing in aanmerking wenschen te komen, 
behooren zich vóór 15 Juli, bij gezegeld adres, te wenden 
tot het Departement van Koloniën, met overlegging van de 
stukken, aangeduid in de St.-Ct. No. 114. 

Aan de uitzending is verbonden: 
a. overtocht voor Gouvernementsrekening als passagier 

le klasse, c.q. ook voor het wettig gezin; - b. eene grati
ficatie voor uitrusting, ten bedrage van f1500; — c. eene 
voorloopige bezoldiging van f 150 's maands, ingaande met 
den dag van aankomst te Batavia tot dien waarop het ac-
tiviteitstraktement ingaat. 

De verbintenis is voor 5 jaren. 
De bezoldiging van een adjunct-ingenieur by den dienst 

der Staatsspoorwegen bedraagt t'250 'smaands, met twee 
driejaarlfjksche verhoogingen van elk f 60 'a maands, dus 
met een maximum van f350 'smaands. 

- A d s p i r a n t - i n g e n i e r s i n I n d i ë . Bij den dienst 
van den Waterstaat en de Burgerlijke Openbare Werken in 
Nederlandsch-lndië kunnen worden geplaatst zes adspirant-
ingenieurs. 

Zfj, die daarvoor in aanmerking wenschen te komen, be
hooren zich vóór 15 Juli bij gezegeld adres te wenden tot 
het Departement van Koloniën, onder overlegging van: het 
diploma van civiel-ingenieur, bedoeld brj art. 61, Wet op het 
Middelbaar Onderwijs en verdere stukken, aangeduid in de 
St.-Ct. No. 114. 

Aan de uitzending is verbonden: a. overtocht voor Cou-
vernemeutsrekening als passagier der le klasse, c.q. ook 
voor het wettig gezin; - 6. eene gratificatie voor uitrusting 

ten bedrage van f1500; — c. eene voorloopige bezoldiging 
van f150 'smaands, ingaande met den dag van inscheping 
naar Nederlandsch-lndië. 

De verbintenis is voor 5 jaren. 
De bezoldiging van een adspirant-ingenieur bedraag f250 

's maands. Die verbonden aan de hoogere rangen zjjn te 
vinden ih „Indisch Staatsblad" 1890 No. 60. 

W a t e r s t a a t o p z i c h t e r i n I n d i ë . Ter beschikking van 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-lndië kunnen 
worden gesteld, om benoemd te worden tot opzichter 8e 
klasse bij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare 
werken in Néderlandsch-Indië, twee personen, die met vol
doenden uitslag hebben afgelegd het examen voor opzichter 
bij den Rijks-Waterstaat in Nederland, en die practisch ont
wikkeld zijn. 

Z(j die voor plaatsing in aanmerking wenschen te komen, 
behooren zich vóór 1 Juli, bij gezegeld adres, te wenden tot 
het Departement van Koloniën, onder overlegging van de 
stukken, aangeduid in de St-Ct. No. 114. 

Aan de uitzending is verbonden: a. overtocht voor Gou
vernementsrekening als passagier 2e klasse, c. q. ook voor 
het wettig gezin; — eene gratificatie voor uitrusting ten 
bedrage van f500; - c. eene voorloopige bezoldiging van 
f60 'smaands, ingaande met den dag van inscheping naar 
Nederlandsch-lndië. 

De verbintenis is voor 5 jaren. 
De bezoldiging van een opzichter 3o klasse bedraagt f150 

's maands. die van opzichter 2e en le klasse respectievelijk 
f200 en f260 's maands. 

Bij gebleken geschiktheid en goede plichtsbetrachting 
volgt de bevordering tot 2e klasse en le klasse na verloop 
van ten hoogste respectievelijk zes en dertien jaren na het 
tijdstip hunner benoeming tot opzichter 3e klasse, onder 
voorbehoud dat de tijd, buiten bezwa.ir van den lande door
gebracht, niet medetelt bij de berekening van het bedoelde 
getal jaren. 

Onder hetzelfde voorbehoud kan aan de opzichters le klasse 
bfj goede plichtsbetrachting worden toegekend eene tracte-
mentsverhooging van f 600 'sjaars, wanneer twintig jaren 
verloopen zijn sinds hunne eerste indiensttreding. 

Het programma van het aanvullingsexamen, waaraan een 
opzichter moet voldoen om benoembaar te worden tot 
a r c h i t e c t bij den Waterstaat en de burgerlijke openbare 
werken in Noderbmdsch-lndië, is opgenomen in het.,Indisch 
Staatsblad" 1887 No. 185. 

De architecten genieten een jaarluksch traktement van 
f4800, met twee verhoogingen van f600 'sjaars, telkens bij 
goede plichtsbetrachting, na drie jaren dienst in den rang 
van architect. 

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

B e k w a a m b o u w k u n d i g O p z i c h t e r-T e c k e n a a r, 
oud 27 jaar, zelfstandig kunnende werken, biedt zich 
aan. Uitzicht op vaste aanstelling gewenscht. Brieven 
onder lett. N . S. bureau van „Dc Opmerker." 

I N F O R M A T I E - B U R E A U V A N D E N B O N D V A N T E C H N I C I 

TOLSTKFGSINGF.I, 46, U T R E C H T . 

14 Botiwk. Opz.-teek., 21 - 42 j . , ƒ 60—f 100 'smaands. 
1 „ Opz.-Uitv. , ƒ 8 0 'smaands. 
2 Waterb. Opz.-Teek., f 50—ƒ 100 's maands. 
4 Werktuigk. Teek., ƒ 4 5 — ƒ 70 's maands. 
2 Machine-teekenaars ƒ 3 5 — ƒ <So 's maands. 
1 Teek. in kunstsmeed-constructiewerk f 60 's maands. 

T" VAM HI1MS1I1I 
Mem. San. Insl. London. S a n i t a i y E n g i n e e r , J L > l « r F l ± : x * 1 >̂ ]*r, 

Hoofdkantoor en Magazijnen HE BUITERKADE 150 151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN. 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
S P E C I A L I E I T VOOR DE LEVERING VAN C O M P L E T E B A D - , C L O S E T S - e n U R I N O I R - i n r i c h t i n g e n . 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en Kondwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garantie. 

39ste J A A R G A N G Z A T E R D A G 28 Mei 1904. 

PMERKER 
O U W K U N D I G V V E E K B L A D . 

1 * « - < I M < i t e n r - I » . T ï . «0111 <ZI / F I < Z > I ^ L . 

A d r e s v o o r R e d a c t i e en A d m i n i s t r a t i e : B u r e a u „ D F . O P M E R K E R ' 

H e y d e n r y c k s t r a a t 4 , I V i j i i i o i i f o n . 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland ƒ 5.—. 

tc voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
1 October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België - 6.50. 
Voor de overige landen der Post

unie, met inbegrip van Nederl.-
Indië en Zuid-Afr ika - 7.50. 

j g '5 M 
( i g | 

£ 9 rt i> M 

A f z o n d e r 1 ij k e n u m m e r s, bij vooruit
betaling per postwissel of in postzegels met 
plaat / 0.25. 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15. 

Adver ten t iën van 1 tot en met 5 regels. - 1.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0 . 1 5 . 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Adver tent iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Phoenix", Nijmegen. 

D E T E M P E L D E S V R E D E S . 
De 18de Mei heeft de instelling vau 

Arbitrage 
daarmede is 

het Hof van 
in herinnering gebracht en in verband 

de stichting van het Vredespaleis ook 
weder in de dagbladen ter sprake gekomen, ditmaal 
meer speciaal wat de situatie betreft. 

Het uitkiezen van een geschikte plaats voor een 
monument is zeker niet ieders werk en toch bemoeit 
iedereen er zich gaarne mede, vandaar dat, wanneer 
van zulk een keuze sprake is, vaak de onzinnigste 
voorstellen voor den dag komen. 

Men heeft dit o.a. nog onlangs kunnen gewaar
worden aan het voorstel, en nog wel het oogenschijnlijk 
ernstig overwogen voorstel, van de Haagsche Schouw
burg-Commissie, om een nieuwen Schouwburg neer 
te zetten, midden in het Voorhout. 

Het denkbeeld, om de Vrcdcstempel in de Malie
baan neer te plakken staat niet veel hooger. 

Het gaat echter gemakkelijker, over dergelijke 
voorstellen den staf te breken, dan met de kaart 
der Residentie voor zich, plaatsen aan te wijzen, die 
dan wel zouden voldoen aan de eischen, welke men 
bij de stichting van monumentale gebouwen stellen 
moet. Die plaatsen zijn er nagenoeg niet te vinden. 

Wat de oude stad aangaat, verkeert 's-Gravenhage 
in hetzelfde geval als de meeste oude steden. Daar 
stuit men, wanneer men ruimte noodig heeft, op 
moeilijkheden, waarvan, indien zij in geldcijfers 
uitgedrukt worden, de menschen terugschrikken en 

diensvolgens op bezwaren, die vooralsnog onover
komelijk schijnen. In de nieuwere jaarkringen die 
de kern omgeven, kon de toestand beter zijn, maar 
hij is het niet. 

Voor de kennis der stedenbouw hebben de nieuwe 
wijken van de Residentie grootendeels alleen waarde 
als afschrikkende voorbeelden. Planloos heeft men 
jarenlang de speculatie-bouw zijn gang laten gaan, 
iedere onderneming op haar eigen terrein. Om het 
geheel, om den samenhang heeft men zich niet be
kommerd, om de verbinding met de kern al even 
weinig. Van stemmen, die af en toe opgingen, om 
te wijzen op de onhoudbare toestanden, die op die 
wijze in het leven zouden worden geroepen, heeft 
men hoegenaamd geen notitie genomen, menigmaal 
heeft men een gunstige gelegenheid, om begane fouten, 
zij het ook ten deele, te herstellen laten voorbijgaan 
en zelfs in de nieuwste bouwplannen fouten toegelaten, 
die bij tijdig ingrijpen voorkomen, later met een 
betrekkelijk kleine, geldelijke opoffering hersteld 
hadden kunnen worden, doch nu men ze heeft laten 
bestaan in de toekomst veel grooter opofferingen 
zullen eischen. 

Zoo is dan nu de uitleg van 's Gravenhage een 
alles behalve fraai geheel geworden, een zone die 
bestaat uit kleine steden, aan en in elkaar gegroeid, 
in elke waarvan men den weg moet weten, zonder 
onderling verband, althans zonder voldoend verband, 



om niet in het verkeer allerlei moeilijkheden op te-
leveren. 

Het is alsof men er in het geheel niet aan gedacht 
heeft, dat die wijken, aan verschillende zijden ont
staan, eenmaal noodwendig aan elkaar moesten 
groeien en een zone vormen, die dc oude stad aan 
alle zijden omsluiten zou. 

Bij een dergelijke kortzichtigheid kan het geen 
verwondering baren, dat aan het reservecren van 
terreinen voor mogelijk later te stichten monumen
tale gebouwen, ook nergens is gedacht. Alleen voor 
den bouw van scholen, dien dwingenden eisch des 
tijds, heeft men zich af en toe bij dc goedkeuring 
van bouwplannen vooraf van geschikte terreinen 
verzekerd ofschoon het ook verscheidene malen is 
voorgekomen, dat de gemeente dergelijke terreinen, 
tegen hoogen prijs, van particulieren koopen moest. 

Overigens zat natuurlijkerwijze bij alle bouwplannen 
het denkbeeld eener zoo voordeelig mogelijke exploi
tatie der bouwterreinen voor en dit denkbeeld laat 
geen plaats over aan aesthetische en ideale eischen, 
die toch ook bij stedenaanleg in acht genomen dienen 
te worden. 

Ontstond al hier en daar in de nieuwe wijken een 
plein of pleintje en zijn er daarvan enkele, die wer
kelijk een vriendelijken indruk maken, dan danken 
zij dit niet aan een monumentalen aanleg of aan de-
waarde der omringende bouwwerken, maar veeleer 
aan de beplanting, die grootendeels dc omgeving 
aan het oog onttrekt. Die plekjes nu voor de plaat
sing van monumenten te bestemmen gaat niet, maar 
overigens is er weinig of niets te vinden, integendeel, 
ook in de buitenwijken is men al aardig bezig, elk 
plekje, elk open plaatsje of stukje tuin, dat maar 
even groot genoeg is, met een huis te bebouwen, en 
het zal niet lang duren of b.v. de laan van Meer-
dervoort, die tot eenige jaren geleden nog deed zien 
welk een aangename afwisseling men verkrijgen kan, 
door hier en daar tussehen de huizen een, zij het 
ook klein, groen plekje open te laten, zal een dicht
gebouwde straat geworden zijn, even vervelend als 
zoovele andere. 

In de laatste jaren heeft de Residentie zich vooral 
in westelijke richting uitgebreid. Ilocwei dc nabijheid 
van de zee, vooral in het barre jaargetijde, ook hare 
onaangename zijde heeft, bieden toch dc duingronden 
vele voordeden boven de veenpolders, die zich oost

waarts uitstrekken. Toch heeft men ook daar slechts 
ten deele van die voordeden partij weten tc trekken. 

De aanwezigheid van het kanaal, dat de rioolstoffen 
van Delfland afvoert, strekt zeker niet, om het wonen 
in de nabijheid daarvan tc veraangenamen en blijft 
een bezwaar, dat later wellicht met groote geldelijke 
opofferingen zal moeten worden opgeheven. Ook wat 
dit punt betreft schijnt men cr vroeger niet aan te 
hebben gedacht, dat juist in de nabijheid van dit 
kanaal een belangrijke en, uit hygiënisch oogpunt, 
gezochte wijk zou ontstaan. Misschien heeft men 
gemeend, dat het ruwe klimaat dc menschen zou 
afschrikken, zich aan die zijde tc vestigen. Het tegen
deel is echter het geval geweest en wel in die mate, 
dat men zelfs de natuurlijke beschutting tegen de 
westelijke winden, die de duinenreeks aanbood, 
grootendeels heeft weggenomen; tussehen het dorp 
Schevcningen cn het genoemde afvoerkanaal is toch 
van de duinen slechts overgebleven hetgeen strikt 
noodzakelijk geacht moet worden, om het inbreken 
van dc zee te keeren en of het voldoende zal zijn, 
om eventueel een St. Klisabethsvlocd weerstand te-
bieden, zal de toekomst moeten lecren. De wind 
heeft thans reeds nagenoeg vrij spel over deze met 
zorg genivelleerde duingronden, waar angstvallig 
elk heuveltje, elke golving van het terrein is ver
wijderd en een dorre, platte zandvlakte is ontstaan, 
te midden waarvan het park Zorgvliet zich nu nog 
als een oase verheft. 

Prachtig bouwterrein voor de liefhebbers, die groote, 
platte vlakte, maar toch wel jammer, dat men hier, 
waar het terrein van nature afwisseling van niveau 
aanbood, iets zeldzaams in Holland, er geen oogen
blik aan schijnt te hebben gedacht, dat die afwisseling, 
uit een aesthetisch oogpunt, in den stedenaanleg een 
factor is van groote waarde. 

Elders, waar die afwisseling niet aanwezig was, 
heeft men haar vaak met groote kosten kunstmatig 
tot stand gebracht; hier heeft men haar gedachten-
loos prijsgegeven, en dientengevolge biedt ook deze 
wijk, geen enkele plek, geen enkel domineerend punt 
aan, waarvan men zou kunnen zeggen: „Zie, dit zou 
dc aangewezen plaats zijn voor een monument, hier 
moest de Tempel des Vrcdes verrijzen." 

(Slot volgt). 

W I L L E M D E K E Y S E R . 

Onder de Nederlandsche kunstenaars neemt de 
beeldhouwer en bouwmeester Hendrik dc Keyser 
een cereplaats in. Reeds kort na zijn dood werden 
in dc „Archi tec tura Moderna" zijn verdiensten door 
De Bray gehuldigd. In dit werk wordt ook terloops 
melding gemaakt van Pieter de Keyser, als een 
waardig opvolger van zijn vader in het Stads-steen-
houwersambt te Amsterdam en van Thomas de 
Keyser die tegelijk met zijn broeder als steenhouwer 
opgeleid, zich tot het schilderen begaf en daarmee, 
tot 1649 toe, zooveel verdiende, dat hij den beitel 
niet meer behoefde te gebruiken. Thomas wordt 
tegenwoordig zeer hoog geschat; van zijn werk heeft 
Rembrandt veel geleerd. 

Van een jongeren zoon, Wi l lem, dien Hendrik de 
Keyser naliet, was tot dusverre weinig bekend. Gal
land zegt omtrent hem: „Ken derde zoon, de beeld
houwer Wi l l em de Keyser (1603—1670) heeft, zoo
veel wij weten, de bouwkunst niet beoefend." W i j 
zullen zien, dat deze mededeeling onjuist is. 

Hendrik de Keyser had in 1607 met Cornelis 

Danckertsz een reis naar Engeland ondernomen, voor 
rekening van dc stad Amsterdam, met het doel daar 
in het bijzonder de Londensche beurs te bestudecren. 
Die reis deed hem in kennis komen met Nicholas 
Stone te Ivxcter, een jongeling van 19 jaar, die met 
hem naar Amsterdam ging, om daar zijn leerling te-
worden. In 1613 huwde deze met Maria de Keyser, 
de oudste dochter van zijn leermeester, „ende vertrock 
met sijn huysvrouwc naer Engelandt." 

Het ging Nicolas Stone goed in zijn vaderland. 
Daarom liet hij ook andere Nederlanders naar Enge
land komen, als Hendrik Jansz en zijn zwager Wi l lem 
de Keyser, die daar als beeldhouwers werk vonden. 

Maar in 1640 begonnen de politieke omstandig
heden voor Kare i 1 ongunstig te worden. Evenals 
Antonie van Dijck vond ook Wil lem dc Keyser het 
geraden, naar zijn geboorteland terug te keeren. Hi j 
vestigde zich te Amsterdam en werd 13 Augustus 
van dat jaar in het metselaarsgild als meester steen 
houwer aangenomen. 

In Januari van 1641 kocht Wi l l em de Keyser een 
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huis op de Nieuwe Zijds Voorburgwal, naast dat 
van den schilder Claes Moyaert voor ƒ 7 4 6 0 . Maar 
het duurde tot het volgende jaar eer dat huis betaald 
was. Want 1 1 September 1642 liet de makelaar 
Claes Jansz Aecker insinueeren, door den notaris 
De Graef „om ter consignatie tc brengen de koop
penningen." Het schijnt dus, dat Wil lem niet al tc 
best bij kas was. 

Ken kind van Wil lem dc Keyser werd 27 Mei 
1642 in dc Zuiderkerk begraven. 

A l s borg van Thomas Gcrritsz dc Keyser, beuls
knecht, komt Wi l lem de Keyser voor in 1646. In 1642 
was hij het geweest voor zijn neef Thomas. 

Pieter de Keyser had in 1645 den stadsdienst. 
De belangrijke werken aan de Nieuwe Kerk , de O. 
Z . Kapel , liet N . Z . 1 luiszittenhuis, den toren der 
Nieuwe Kerk en niet het minst de voorgenomen 
bouw van het raadhuis deden echter dc behoefte 
aan een bekwamen Stads-steenhouwer gevoelen. Dc 
keus viel op Wil lem, die 3 December 1647 werd 
„aenghenonien tot Stads-Mr. Steenhouwer op een 
wedde van 1000 gl. en 100 gl . extra-ordinaris, voor 
dat hij de stad zal ten dienst staen in de teyeken-
konst." Hij moest dus de details der gebouwen 
teekenen, naar de schetsen, door Jacob van Campen 
gemaakt. Voor hij in dienst kwam, had Pieter Post 
Van Campen ter zijde gestaan. 

Aanvankelijk was men zeer met hem tevreden. 
In 1649, 1650, 1651 en 1652 kreeg hij telkens van 
den Oud-Raad een extra-ordinaris van f 200. 

Maar toen hij 17 Januari 1653 weer om een extra-
ordinaris kwam, werd zijn verzoek „afgeslagen". 
Men verdacht hem, gelijk zijn broeder vroeger, van 
malversatiën, E n 20 Februari 1653 werd: „Willem 
Keyser stadssteenhouwer syn dienst opgesegd, wegens 
fraude, bij hem gedaen aen de Rekening van 't 
Arbeytsvolck." Den 27 Juni 1653 werd Simon Bos
boom zijn opvolger. 

Wil lem ging nu, gelijk uit het protocol van den 
notaris C. Molensteen blijkt, 20 September 1654 
„aen Benningh W y m a zijn huys en erve, gelegen 
op de Nicuwezijdsoosterburgwal tussehen de N . Z . 
Armsteeg en de Haarlemmersluys" voor 7500 car. 
guld. verkoopen. Hij kocht 11 Juni 1655 voor ƒ 4812 
een „packhuys of steenhouwerij met woningh dacr-
boven" aan de Prinsengracht op den hoek van de 
Klandstraat, en zette daar zijn bedrijf voort. 

Hij kon het echter niet verkroppen, dat hij uit 
den stadsdienst ontslagen was, en bracht, volgens 
het protocol van den notaris C. van Vliet , in 1656 
beschuldigingen tegen Simon Bosboom in, als zou 
deze het geld der werklieden niet geheel uitbetalen, 
doch fi.— 's weeks van ieder afhouden. In datzelfde 
jaar had Simon Goulart met Willem de Keyser 
verschil over den te leveren hardsteen voor het huis 
aan den Voetangel. 

Ook met zijn buurman, den „comenijhouder Bas-
tiacn K i c k e r " lag hij overhoop. Zijn zoon Hendrik 
Wil lemz. de Keyser liet 19 Juli 1658 voor den 
notaris Torquisius door: „Jan Melander en Gil l is 
Parijs, beide steenhouwers gesellen, verclaren, dat 
sij den vorigen dag op de Lauriersgracht een kan-
netge bier sittende te drincken, door den komeny-
houder Bastiaen Kicker uit dc Elandsstraat werd 
gezegd, dat hij wilde, dat dc Sweden dit land al in 
hadden." 

In October 1658 ging Wil lem failliet. Louis Crayers 
werd met het beredderen van den boedel belast. 
Toen hij den 29 October aan het inventariseeren 
ging, was het huisraad goeddeels verdwenen, maar 

waren in de steenhouwerij aanwezig: „Twee statuen, 
zijnde Keysers van Rome, acht pleyster beeldekens, 
colommen, platte pilasters, blocken, marmer en 
bethemer steen, hartsteen, een engel van bremersteen, 
sittende op ccn pylaer, eenige gebootscerde antiqui
teiten, een gebootscerde tronie en steenhouwers 
gereedschap." 

Ken acte, 12 December [658 opgemaakt door 
den notaris De Winter, werpt een eigenaardig licht 
op Willems faillissement. Daarin verklaart „ T h o m a s 
de Keyser, metselaer, 24 jaer, dat hij geweest is 

j ten huysc van Wil lem de Keyser, steenhouwer, in 
de Warmoesstraat bij de Vischstecg en gehoord 
heeft dat Machteld dc Keyser en Mathys Poeleman 
met zijn huysvrouw op last van Wil lem de Keyse r s 
huysvrouw hebben vervoerd een contrcfeytsel van 
Thomas de Keyser en drie kinderen in een boord; 
id. id. van I lendrick en Barbara de Keyser in een 
boord; id. id. van Wil lem de Keyse t ; id. id. van 
Wil lem en Hendrick de Keyser en Frederick Andriesz. 
in een boord; een teyckening van Tromp op par-
kament; een kist met eenige gebootscerde beeldjes 
van zijn vader; schuldboeck en eenige saecken van 
inboedel, gebracht in Machtelts kelder in de Hand
boogstraat. Hij verclaert (als voren met Marretge 
Leenaerts) dat Wil lem de Keyser voor zijn vertreck 
uyt deser stede verclaert heeft, dat zijn winckel en 
steenhouwerij Prinscngraft hoeck Klandsstraat hem 
in het geheel was aengaande en toebehoorende." 

Na zijn faillissement is Wil lem dus uit Amster
dam vertrokken. Zijn vrouw was naar de Warmoes-
straat bij de Vischstecg verhuisd, en had tie familie
portretten, een teekening van het grafieeken van 
Tromp, waaraan Wil lem had medegewerkt, eenige 
beeldjes van I lendrik de Keyser, documenten en 
meubelen in het huis van Machtelt de Keyser in de 
Handboogstraat doen brengen. 

Wil lem de Keyser had, na zijn faillissement, de 
wijk naar Engeland genomen. U i t een acte, 2 Juni 
1674 door een Amsterdamschen notaris opgemaakt 
heet „Sr. Wi l l em de Keyser gewezen steenhouwer 
binnen Amsterdam, tegenwoordich wonende tot L o n 
don in Engelandt." 

Is het de derde zoon van I lendrik, dus niet best 
gegaan, toch heeft hij veel talent gehad. Het spreekt 
zeker voor zijn groote bekwaamheid, dat hij door 
Jacob van Campen verkozen werd om Pieter Post 
op te volgen als teekenaar bij het uitwerken der 
schetsen voor het raadhuis te Amsterdam. 

Toen Wil lem in 1653 op zoo weinig eervolle wijze 
den stadsdienst had moeten verlaten, was het raadhuis 
tot dc hoogte der eerste kroonlijst gevorderd, en 
waren de teekeningen voor het overige vrij wel ge
reed. Dus is het gebouw een monument van de werk
zaamheid van dezen stadssteenhouwer, wiens faam 
door die van Symon Bosboom, eerst zijn meester
knecht, later zijn opvolger, verduisterd is. 

Jacob van Campen, die in 1653, nadat Wi l lem 
reeds zijn ontslag gekregen had, tie graftomben van 
Tromp te Delft en Van Galen te Amsterdam had 
ontworpen, bediende zich van De Keyser voor de 
uitvoering; alleen de liggende beelden werden door 
Rombout Verhuist, die toen onder Ouellyn aan het 
raadhuis werkte, vervaardigd. 

Dc „ teyckening van Tromp op parkament", die 
zich in Willems boedel bevond, zal waarschijnlijk de 
werkteekening voor de tombe te Delft geweest zijn. 
Op den zeeslag, in relief vóór aan de tombe afge
beeld, heeft De Keyser zijn naam geplaatst. Ook 
de festoenen en het andere bijwerk, waarvan dit 
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monument zoo rijk voorzien is, zullen wel door Dc 
Keyser gebeiteld zijn. De geheele uitvoering heeft 
ongetwijfeld tc Amsterdam, onder het oog van Jacob 
van Campen plaats gevonden. Bij het opstellen te-
Delft heeft Pieter Post, toen stadsfabrick in den 
Haag, het toezicht gehouden. 

Dat Dé Keyser ook de tombe van Jan van Galen, 
behalve het liggend beeld, heeft gemaakt, blijkt uit 
een acte van 1656, waarin wij lezen hoe dc smid, 
die het hek om dit monument vervaardigde, bij De 
Keyser kwam, om ccn verklaring „da t tc r 2 bysondcre 
teyekeningen" geweest waren. 

Omtrent Wil lcms werkzaamheid in Engeland, van 
[625 tot 1640 cn van 1658 tot 1674 is mogelijk in 
de Britsche archieven iets tc vinden. Na den brand 
van Londen, in 1666, zal het zeker een man als De 
Keyser niet aan bestellingen hebben ontbroken. 
Misschien zelfs heeft hij onder Christopher Wren nog 
wel aan de St. Paulskerk gewerkt. Het zou zeker 
eigenaardig zijn, als de man, die in hoofdzaak het 
raadhuis te Amsterdam heeft tot stand gebracht, ook 
aan dc hoofdkerk van Londen zijn krachten had 
gewijd. A . W . WKISSMAN. 

I N N O O R D - H O L L A N D . 

1 Iet was een zeer gelukkige gedachte van het 
Bestuur der Afdeeling Amsterdam, aan dc vergade
ring der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
een tochtje naar Monnikendam, Marken, Volendam 
en Kdam te verbinden. Dat er zooveel leden 
Donderdag 19 Mei aan het station der Noord-Hol -
landsche tram bijeen waren gekomen bewees wel, 
dat de nieuwigheid in den smaak viel. 

Den vorigen dag was aan de honorarium-tabel al 
de aandacht gewijd, die dit zoo belangrijke onder
werp verdiende. Maar het was toch wel wat taai 
geweest op een mooien voorjaarsdag van half elf tot 
vijven in een warme zaal te zitten. Daarvoor gaf 
het uitstapje een zeer gewenschte vergoeding. 

Een extra-boot en een extra-trein bracht dc deel
nemers naar Monnikendam. Ieder .van hen ontving 
een keurig uitgevoerd boekje, waarin de Heer J . II. 
W . Leliman, Secretaris der Afdeeling, veel wetens
waardigs omtrent hetgeen men zou tc zien krijgen, 
mededeelde. 

Het weder was bij uitstek gunstig. De noord
westenwind zorgde voor den hemel, die Jacob Maris 
niet moede werd telkens weer te schilderen, groote 
fijngrijze wolken met kleine plekken blauw daar-
tusschen, Schitterend l ichten koele schaduw wisselden 
op dc schoonste wijze af. 

Te Monnikendam werd eerst de kerk bezocht, die 
zoowel van buiten als van binnen zoo pittoresk is. 
U i t het noorden gezien vooral levert het gebouw, 
half achter het groen der boomen verscholen, een 
wonderfraaien aanblik op. De verweerde bakstcencn, 
de met mos begroeide leien daken zijn van een 
groote bekoorlijkheid. Van binnen trokken het koor
hek en de middeleeuwschc doopvont de aandacht. 

Ken wandeling door de straten van het oude stadje 
gaf gelegenheid, met veel 17e eeuwsche architectuur 
kennis te maken, en den Spceltoren, benevens de 
Waag in oogenschouw te nemen. Di t laatste gebouw 
is nu in een staat van verval ; de ingewaterde muren 
zijn hier en daar begroeid, de steenen hebben een 
mooie patina gekregen. Weldra zal een restauratie 
met steun van het Ri jk , worden ondernomen. Hopen 
wij. dat het oude zooveel mogelijk ontzien worde, 
opdat dit gebouw uit het midden der 17c eeuw nog 
als vroeger, dc oogen van den kunstkcurigen be
zoeker van Monnikendam moge strcelen. 

Nadat men nog in het raadhuis eenige stoelen uit 
het begin der 17e eeuw bewonderd had, en ook aan 
den keten van admiraal Bossu de noodige aandacht 
gewijd had, werd de tocht naar Marken aangevangen. 
Ofschoon de wind voor een reis per botter gunstig 
was, had men er de voorkeur aan gegeven, van een 
motor-vaartuig gebruik te maken. En , met het oog 
op een mogelijk optreden der zeeziekte, waarvan dc 
dames, die de reis medemaakten, in de eerste plaats 

de slachtoffers zouden zijn geworden, was het zeker 
goed, dat geen botter werd gekozen. 

Marken vertoonde zijn gewone eigenaardigheden. 
D c kerk, een gebouw uit het midden der 19e eeuw, 
was juist wegens bouwvalligheid gesloopt; met het 
ontgraven der fundamenten voor een nieuwe waren 
vele Markers bezig. Natuurlijk werd niet verzuimd, 
een paar huizen van binnen te bezien. De handelaars 
in oudheden zorgen, dat zij behoorlijk gestoffeerd 
zijn met „familiestukken", die door Engelsehen en 
Amerikanen voor grof geld worden gekocht. 

Van Marken ging dc reis over dc Gouwzee naar 
Volendam, waar in het logement van Spaander een 
welvoorziene disch de deelnemers aan het uitstapje 
wachtte. Di t logement wordt in den laatsten tijd veel 
door Amerikaansche schilders bezocht, die als blijk 
hunner tevredenheid, werken van hun hand hadden 
achtergelaten. Nederlanders, die aan een gansch 
andere kunst gewend zijn, kunnen deze transatlanti
sche scheppingen misschien minder waardeeren dan 
vreemdelingen. Maar een dergelijke muurversiering 
is toch zeker niet alledaagsch. En ongetwijfeld 
droeg zij er toe bij, dat dc aanzittenden in een ar
tistieke stemming kwamen. Men deed het maal alle 
eer aan, en aan een gezelligen toon, zich uitend in 
tal van hartelijke dronken, was geen gebrek. Het 
tafelen duurde zelfs zoo lang, dat men later, clan 
het programma aangaf, Edam bereikte. 

Konden dus niet alie merkwaardigheden van dit 
Noord-Hollandsch stedeke een beurt krijgen, er was 
toch tijd genoeg om het 1 Xe eeuwsche raadhuis, het 
museum en de groote kerk een bezoek te brengen. 

l ie t museum is een huis uit de eerste helft der 
16e eeuw, dat zijn typische inrichting nog ongeschon
den heeft bewaard. In zulk een omgeving komende 
voorwerpen, die bijeengebracht werden, natuurlijk 
zeer goed uit. Edam's museum heeft iets intiems, 
waardoor het zich gunstig van andere, veel meer 
vermaarde, die toch eigenlijk slechts kunstpakhuizen 
zijn, gunstig onderscheidt. 

Dc ' kerk tc Edam is vooral merkwaardig 0111 haar 
schilderachtig zuiderportaal en haar geschilderde 
glazen. A l l e vensters zijn daar, tusschen 1605 en 
1630, van voorzien. Deze reeks is als het ware een 
vervolg op die te Gouda. Dc tand des tijds is ook 
hier aan het ' knagen geweest, doch er bleef toch 
veel over. Een voordeel mag het worden genoemd, 
dat in de 17e, 18e en 19e eeuw geen herstellingen 
van beteekenis zijn uitgevoerd. Slechts één raam is, 
een twintigtal jaren geleden, te Roermond vernieuwd, 
en vloekt door zijn felle kleuren en ongevoelige 
lijnen met het zilverblonde coloriet der oude 
meesters. 

Tegen half zes was Amsterdam weer bereikt, waar 
dc meesten der deelnemers aan den tocht een gemecn-
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schappelijk maal gebruikten. Men scheidde vol dank
baarheid voor het Bestuur der Afdeeling Amsterdam, 

dat den leden der Maatschappij zulk een alleraan-
genaamsten dag had bereid. 

R A D I U M , H E T V R E E M D S T E A L L E R E L E M E N T E N . 

Evenals voor eenige jaren de ontdekking van de 
X- of Röntgenstralen, door den geleerde uit Wurz-
burg, houdt tegenwoordig die van de zoogenaamde 
radioactieve stoffen de aandacht der natuur- en schei
kundigen van alle landen bezig. Toen deze wonderbare 
substantieel bekend werden maakte zich, naast een 
verklaarbaar heuchelijk opzien over deze onverwachte 
ontdekkingen van onberekenbare beteekenis, ook een 
zekere beklemdheid van dc natuurwetenschappelijke 
wereld meester. Alles wat men over de eigenschappen 
dezer stoffen vernam, weersprak uit zoo velerlei 
oogpunten onze tegenwoordige ervaringen en de daarop 
gebaseerde natuurwetenschappelijke theorién, dat het 
een geruimen tijd vorderde om tot bezinning te komen, 
alvorens men het ondernemen kon, bedaard cn rustig 
deze nieuwe, schijnbaar de onvergankelijke wetten 
van het behoud van kracht weersprekende feiten na 
te speuren en ze te rangschikken in het streng exacte, 
zich slechts op metingen, wegingen en waarnemingen 
grondende, nooit op metaphysische droombeelden en 
philosofischc bespiegelingen steunende, vertrouwbare 
systeem der natuurwetenschappen. 

Tot heden zijn de begrippen, onze voorstellingen, 
omtrent de in ons onderwerp aangeduide verschijnselen 
volstrekt niet opgehelderd. Wi j staan voor een aantal 
ingewikkelde verschijnselen, die wij logisch niet met 
elkander weten te verbinden. Terwijl men dus thans 
nog geen ophelderingen van onbetwistbaren aard 
aanbieden kan, eischt toch de algemeene belang
stelling dat eenig bericht, een overzicht althans van 
het tot heden nagespeurde uit voordrachten of mede-
declingen wordt openbaar gemaakt. 

De eerste ontdekker van de radioactieve stof was 
Becquerel, die eveneens tot dc talrijke geleerden 
behoorde, welke na de ontdekking der Röntgenst ra len 
(Kerstmis 1895) met de photografische plaat nieuwe 
en onzichtbare stralen trachtte te vinden. Onder een 
rij van mineralen vermoedde men toenmaals dergelijke 
stralen. Terwijl echter de meeste onderzoekingen geen 
gevolg opleverden; kon Becquerel al spoedig na het 
bekend worden van Röntgeris ontdekking met het 
feit aan het licht treden, dat het element Uraan en 
zijn ertsen een nieuwe stralensoort afgeeft, die in 
zooverre veel overeenkomst met de Röntgcn ' s stralen 
heeft, dat zij ook door, voor het oog ondoorzichtbaar 
papier en hout of door metalen platen dringen en 
de voor licht gevoelige photografische plaat doet zwart 
worden. Weinige jaren later trad daarmede ook G. 
C. Schmidt en het th ans dikwijls genoemde echtpaar 
Curie met de gedane ontdekking op, dat ook het 
clement Thorium cn zijne verbindingen dergelijke 
stralen uitzenden. 

Merkwaardiger wijze hadden deze beide hier ge
noemde elementen reeds vroeger dc aandacht van 
natuur- en scheikundigen getrokken. Met het thorium 
had de beroemde uitvinder van het gasgloeilicht Auer 
vou Welsbach reeds geruimen tijd geëxper imenteerd 
cn het intensieve Iichtuitstraliiigsvermogen van de 
met thoriumzout ge ïmpregneerde gloeikous, als zij 
door een glasvlam verhit wordt, in den dienst van 
het naar hem genoemde Aucrl icht gesteld. Dat het 
uraan echter wonderdadige eigenschappen in zich 
besloten hield, hebben de physici reeds lang geweten 
en het in opvallend licht vreemd magisch, phosphores-
ceerende uraanglas sedert vele decenniën voor optische 

onderzoekingen gebezigd, zonder dieper in de chemische 
cn physische eigenschappen van het clement door 
te dringen. 

Terwijl men nu in den eersten tijd na de ontdekking 
van de thorium- en uraanstralen aannam, dat, om 
deze uit de lichtgevende stoffen voorttebrengen, eene 
verlichting moest voorafgaan, overtuigde men zich al 
spoedig, dat dit volkomen overbodig was en dat 
ook uraanpreparaten, die geruimen tijd in volkomen 
donker waren bewaard, een even intensief licht 
uitstraalden, zonder een aan te toonen gewichtsver
lies of een waarneembaar chemische wijziging te 
ondergaan. Men stond voor een ondoorgrondelijk 
raadsel, dat licht, dus energie ontstond; zonder dat 
iets verbruikt werd, voor dc tastbare weerspraak, dat 
een stof, om een zwakke vergelijking uit het dage-
lijksche leven te stellen, voortdurend uitgaven deed, 
zonder iets tc ontvangen. Deze raadselachtige stralen 
verrichten daarenboven een hoogst merkwaardigen 
arbeid. Zij brengen een geladen electroscoop tot 
ontlading, doordien zij de lucht in de kamer, waar 
de stralende uraanzouten zich bevinden, voor elec
triciteit geleidend maken en uit dien grond zijn de 
vertrekken van een voor dit doel gebezigd Parijsch 
laboratorium volkomen onbruikbaar geworden, zoodra 
onderzoekingen plaats vonden, waarbij het isolecrings-
vermogen der normale lucht niet ontbeerd kan worden. 

Spoedig na deze ontdekkingen had men ook bemerkt, 
dat eenige verbindingen van het uraan, als uraniet 
en pekblende veel rijkelijker stralen uitzonden dan 
het zuiver uraan en dit feit bracht den heer en 
mevrouw Curie op het idee, dat in de genoemde 
ertsen nog een tweede stof — hetzij element of een 
verbinding wat voorloopig buiten beschouwing blijft — 
zou kunnen bevatten. Zij poogden de werkzame stof 
door scheiding van hare bijmengsels chemisch zuiver 
te verkrijgen en 't gelukte hen door chemische behan
deling van een stuk pekblende uit het Joachimsdal, 
in Bohème, dat reeds vooraf een dubbel sterker emissie
vermogen bezat dan de gewone pekblende, tot een 
door hen als een element aangemerkte stof voort te 
brengen, die een 1000 maal sterker radioactiviteit 
bezat dan het gewone uraan. 

Nauwelijks was echter deze substantie, waaraan 
ter eere van de Poolsche ontdekster, Mevr. Curie 
de naam Polonium werd gegeven, in wetenschappe
lijke kringen bekend geworden, toen het genoemde 
echtpaar Curie in tic pekblende nog een tweede 
stof van hooger radioactiviteit ontdekte, die de naam 
Radium afgeleid van Radius, straal, verkreeg en wel 
waarschijnlijk een element met het atoomgewicht 
225 is, terwijl 'het Polonium en andere radioactieve 
substantiën als, Radiolood en Aktinium vermoedelijk 
niet de natuur van een element bezitten. 

Ter eere van dc Duitsche wetenschap mag overigens 
hier nog worden vermeld, dat terzelfder tijd waarop 
de beide Curie's het radium ontdekten, Giesel in 
Brunswijk uit de overblijfsels van de uraanzout-
vervaardiging in de chemische fabriek van de Haen 
te Hannover, door verwerking van gcwichtshoeveel-
heden, ten bedrage van vele duizende kilogrammen 
een lichaam won, dal dezelfde chemische reacties als 
het radium vertoonde. 

Terwijl wij de nog openstaande vraag ten opzichte 
van de plaats van het radium in het svsteem der 



elementen onaangeroerd moeten laten, willen we een 
korte vermelding der eigenschappen van deze raadsel
achtige lichtmaterie doen volgen. Eerstens bezit zij 
dc geaardheid, haar stralingsvermogen — ten minste 
voor een zekeren tijd — op tallooze andere voor
werpen, gewoonlijk inactieve stoften over te dragen. 
Metalen platen, die zooals men weet, voor Rön tgen
stralen ondoordringbaar zijn, bieden aan de radium-
stralen slechts in zooverre belemmering, dat zij een 
deel der stralen zoo te zeggen filtreeren. Voor die 
stralen echter, die de loodplaat hebben gepasseerd, 
bieden — om een voorbeeld te noemen — de been
deren van de hand geen beletsel meer voor de X-stralen. 

Brengt men echter ccn kleine hoeveelheid eener 
radioactieve substantie, waartoe het geschiktste een 
verbinding in den vorm van een chloor-, broom- of 
jodzout dient, op metalen platen uit aluminium, lood, 
messing, koper, nikkel, platina, bismuth, zink en 
dergelijke meer, dan worden deze laatstcn zelf actief. 
Zelfs papier verkrijgt het stralingsvermogen en ook 
het water is aan de werking der radiumzouten onder
worpen, zonder daarmede direct in aanraking te komen. 
A l s men namenlijk iets radiumzout in een capsule 
van celluloïde sluit, die voor water absoluut ondoor
dringbaar is en deze capsule in een sluitbaren bak 
vol met water werpt, dan wordt het water na eenigen 
tijd zelve lichtgevend, ofschoon het radium, bij de 
meest nauwkeurige wegingen geen gewichtsverlies 
aantoonde. Het water echter verliest, zelfs als men 
het in dichtgesmolten glazenbuizen bewaart, na eenige 
dagen weer zijn lichtend vermogen, terwijl water
achtige oplossingen van radiumzout, die dc lichtkracht 
door verblijf in geopende vaten hadden verloren, 
weder lichtend worden, als men ze eenige dagen in 
dichtgesmolten buisjes bewaart. 

Bijna alle doorzichtige substantiën beginnen onder 
den invloed van het radiumlicht te phosphoresceeren. 
Een uitzondering maken hierop de edelsteenen, waar
van alleen het diamant een eigenaardig groenachtig 
licht uitzendt, zoodat men daarin een onfeilbaar 
onderscheidingsmiddel bezit tussehen deze en onechte 
steenen, die wel niet uit een gewone glasmassa bestaan 
en daarom het glas krassen, maar tot een andere 
edclsteensoort behooren, die toch niet de hooge waarde 
van het diamant bezit. 

Buitengewoon sterk is ook de omzettende chemische 
werking van het radium. Hout en alle daaruit ver
vaardigde stoffen, als papier, celluloïde edg. worden 
door de stralen breukig en bruin, alsof zij aan dc 
werking van een sterk zuur waren blootgesteld en 
de bekende, kleurlooze of zwak geele, gewone phosphor, 
waarvan het gebruik door zijn ontzettende giftige 
eigenschappen tegenwoordig bij de lucifer-vcrvaardi-
ging en voor andere doeleinden is of wordt ontzegd, 
verandert in een fijne, niet-giftige roodc modificatie. 

Volgens het bovenstaande kan het dus geen ver
wondering baren, dat de werking Van de radium-
stralen ook op het menschelijk lichaam van een 
hoogst energische geaardheid is. De reeds genoemde 
Dr. Ciiesel droeg eenig radiumzout, dat in gutta-
perchapapier ingewikkeld, of in glasbuisjes ingesmolten 
was, een tijdlang in den vestzak met het gevolg dat 
de stralen, door het glas en de klcederen heen, zijn 
lichaamshuid ontstaken en ettering te voorschijn 
riepen. Een capsule met radiumbromide, dat hij op 
den blooten arm lag, bracht binnen 2 uren een 
brandwond teweeg, waarvan het lidtceken twee jaren 
later nog zichtbaar was. H i j , die eenigen tijd met 
radiumpreparaten omgaat, of ze ongeveer een kwart 
uur lang in de nabijheid van het hoofd brengt onder

vindt daarvan hoofdpijn of migraine en op kleine 
zoogdieren oefent het radium zelfs een doodelijke 
werking uit. Hoogst belangrijk zijn de onderzoekingen 
die -S'. London, in dc pathologische afdeeling van 
het Keizerli jk Russische Instituut voor experimenteele 
geneeskunde, op muizen instelde. Hi j hield de dieren 
i tot 2 dagen lang onder lage glazen schalen 
gevangen, waarbij hij op dc doorboorde zinken deksels 
zakjes, ieder met 30 Grammen radium, in dicht 
gesmolten glazen buisjes gestoken, had gelegd, met 
het gevolg dat alle proefdieren op den vierden of 
vijfden dag stierven. 

Zeer merkwaardig zijn ook de werkingen van het 
radium op het gezichtsorgaan. Nadert men met een 
radiumpreparaat bij gesloten oogleden eensklaps het 
oog, dan neemt men een intensievcn lichtstraal waar, 
evenals of men een slag op den oogappel kreeg, 
daarna treden ook hoogst onaangename, urenlang 
lanhoudende nabeelden op, zooals wij gedurende 
korten tijd waarnemen, als wij in een verblindend 
licht, bv. zonlicht zien. Daar dc radiumstralen door 
alle lichamelijke middelstoffen dringen, verleenen zij 
zelfs aan blinden, bij wie niet de gezichtszenuw 
vernietigd is, maar bij de grauwe staar of door 
aandoeningen van de glasachtige massa, de hoorn
huid, de lens en het glasachtig lichaam ondoorzicht-
baar zijn geworden, een beperkt ziensvermogen. Zij 
herkennen namenlijk in donkere kamers de vormen 
van alle voorwerpen, die men op een door radium
stralen verlicht en met barium platinacyamuur be
streken scherm legt. Bovengenoemde geleerde London 
bericht zelfs, dat twee door blennorrhea spoedig na 
de geboorte blind geworden jongens op die wijze 
reeds het geheele Russische alphabet hebben geleerd 
en hoopte hij tevens op die wijze alle blinden, bij 
wie de gezichtszenuw niet vernietigd is, in de moge
lijkheid te kunnen stellen hen schrijven en teekenen 
te leeren (?) 

De raadsels, die op oplossingen wachten, nemen 
dus nog geen einde en de vraag naar de bronnen 
van deze wonderbare energie is zeker een brandende, 
une question brülante, te noemen. Voor hare oplos
sing staan vooral de ongehoorde prijzen van het 
radium in den weg, omdat het in grootere hoeveel
heden dan tegenwoordig gewonnen moet worden, 
om aan uitgebreider onderzoekingen onderworpen te 
kunnen worden. Waar zijn in Europa de Maeccnen, 
die als Andrei*.' Carnegie eenige millioenen schenken, 
om deze hoogst gewichtige problemen, met behulp 
van alle middelen der techniek en van de wetenschap 
uit te vorschen? 

J . L . T E R N E D E N . 

MüI.HKlM a. d. Ruhr, Febr. 1904. 

V E R E E N I G I N G E N . 

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

Dc Maatschappij t. bev. d. Bouwkunst hield op 18 
dezer hare 89ste Algemeene Vergadering, te Amster
dam, bij welke gelegenheid in het gebouw der Maat
schappij eene tentoonstelling werd geopend van 
teekeningen van kunstwerken, uitgevoerd in de Plateel
bakkerij „De Porceleyne Fles" cn het Atel ier voor 
gebrand glas ,,'t Prinsenhof', beiden te Delft. 

Deze collectie omvat eene reeks ontwerpen voor 
sectiel-tegclwerk, waaronder eigenhandige teekeningen 
op ware grootte van den heer A . L e Comte; waar
onder die van het stuk dat in 1900 op de Parijsche 

175 

tentoonstelling zoo zeer de aandacht trok, een aantal 
decoratien voor verschillende gebouwen der Diergaarde 
te Hamburg, en de gedenkzuil door de leerlingen 
der H . B . Scholen aan H . M . de Koningin aangeboden. 

Bij de groote verzameling ontwerpen van 't Prin
senhof, ook voor uitgevoerde glasramen, bovenlichten, 
kocpellichten, enz., is eveneens het werk van den 
heer A . L e Comte ruim vertegenwoordigd. Diens 
eigenhandige groote teekeningen treffen ook hier, 
zoowel door de talentvolle conceptie als door het 
meesterlijke teekenwerk. De heer Jan Schouten zond 
mede een zevental bijzonder mooi gedachte en uit
gevoerde kleine glazen, die achter de ramen van de 
vergaderzaal zijn opgehangen ; zij doen ontwerpers en 
uitvoerders alle eer aan. 

Beide kunstinrichtingen zonden ook een aantal 
photo's naar uitgevoerde werken in. 

De vergadering, die goed bezocht was, werd te 
ruim half elf uur, met eenige woorden van welkom 
door den Voorzitter, den heer A . Salm G.Bz. , 
geopend. 

Het verslag van het Hoofdbestuur over 1903 werd 
goedgekeurd, en na het rapport van de Commissie 
voor het nazien van het geldelijk beheer, de rekening 
cn verantwoording der Financieele Commissie goed
gekeurd. 

Tot leden van het Hoofdbestuur bleken te zijn 
gekozen, voor Arnhem, de heer V . G . A . Bosch, en 
voor Groningen de heer J. A . Mulock Houwer: het 
volgens de wet aftredend lid de heer F . W . M . 
Poggenbeek, te Amsterdam, is herkozen. De heer A . 
Salm G.Bz. , werd op voorstel van den heer F . H . 
van Etteger, onder applaus der vergadering, wederom 
tot Voorzitter der Maatschappij herkozen. A l deze 
heeren hebben hunne benoeming aanvaard. 

Nadat de begrooting voor 1904, sluitende meteen 
bedrag aan ontvangsten en uitgaven groot f 14172.50, 
zonder eenige discussie daarover was aangenomen, 
werd namens het Hoofdbestuur aan dc vergadering 
voorgesteld, de 90ste Algemeene Vergadering in Sep
tember a.s. te Maastricht te houden, en aan die bij
eenkomst een excursie tc verbinden naar Meerssen, 
Valkenburg, A k e n en Vaals. De aanwezigen bleken 
met dit plan te zijn ingenomen ; het werd dan ook 
onder luide bijvalsbetuigingen aangenomen. 

N a deze werkzaamheden werd de behandeling ter 
hand genomen van de Honorarium Tabel, hoofdza
kelijk van de amendementen op het concept der 
herziene Tabel ingediend door dc heeren C. N . van 
Goor, A . W . Weissrrian, J . H . W . Leliman en een 
niet genoemd lid der Maatschappij. De heer Mr . Egb. 
J . C. Goseling, die de Commissie tot herziening der 
Tabel met de meeste welwillendheid bij haar werk 
had bijgestaan, was ter vergadering aanwezig; de 
Voorzitter bracht daarom het eerst de amendementen 
in bespreking die betrekking hadden op de voorge
stelde Permanente Commissie tot voorkoming van 
geschillen en op de Commissie van Advies. De in
stelling dezer Commission werd goedgekeurd, maar 
uit de bespreking volgde een wijziging omtrent hare 
samenstelling — niet uit maar door het Hoofdbestuur 
— en enkele redactie-wijzigingen. Verschillende ge
opperde bezwaren werden door den heer Goseling 
weerlegd. 

Tegen ongeveer 1 uur des nam. waren de discusiën 
over de instelling en samenstelling der Commissien 
afgeloopen. N a eene pauze werd te ongeveer 2 uur 
de bespreking van dc tabel en de nog niet behandelde 
amendementen voortgezet. Dat de wisseling van ge
dachten nu nog ruim 2 uren duurde, is wel een 

bewijs, dat verschil van inzicht omtrent verscheidene 
bepalingen bestond, maar ook dat door allen gewenscht 
werd de tabel zoo goed mogelijk en voor ieder bruik
baar te maken. Maar ook mag gezegd worden, dat 
betrekkelijk zeer weinig in het concept veranderd 
werd. Nadat de uitvoerige besprekingen ten einde 
waren, werd aan de Commissie voor de herziening 
hulde gebracht voor haren arbeid. 

Inmiddels was de beslissing omtrent wijziging van 
enkele bepalingen in de toelichtingen tot dc Tabel 
overgelaten aan de Commissie tot herziening en het 
Hoofdbestuur, zoo noodig na overleg met den heer 
Goseling, die reeds had toegezegd gaarne verderen 
bijstand te zullen verleenen. 

Na afdoening van dit belangrijk onderwerp, volgde 
de voordracht van den heer A . W . Weissman over 
„Oude bouwkunst in Hollands Noorderkwartier", 
die met groote belangstelling werd aangehoord, en 
waarvoor de Voorzitter den heer Weissman dan 
ook namens de aanwezigen dank betuigde. Deze 
voordracht was bovendien een aangename en leerrijke 
introductie voor de excursie naar Monnikendam, 
Marken, Volendam en Edam, die op initiatief van 
de Afdeeling Amsterdam der Maatschappij den vol
genden dag zou plaats hebben, en waarvoor zich 
reeds 50 leden, velen vergezeld van Dames, hadden 
aangemeld. Deze groote opkomst zal een voldoening 
zijn voor het Bestuur der Afdeeling, dat door de 
organisatie van dezen tocht velen aan zich verplicht 
heeft. 

De voordracht van den heer Weissman is door 
hem afgestaan om, geïllustreerd, in het Bouwkundig 
Weekblad te verschijnen. 

Tijdens de vergadering werd door den Voorzitter 
medegedeeld, dat door de zeer gewaardeerde toe
zegging van den heer A . W . Ressing, Directeur der 
Gemeente-Flectriciteitswerken te Amsterdam, de leden 
tussehen 4 en 5 uren een gemeenschappelijk bezoek 
konden brengen aan de Electrische Centrale. Toen 
echter de heer Weissman aan het woord kwam, was 
de tijd reeds te ver verstreken, om nog van de 
toezegging gebruik te kunnen maken. 

N a sluiting der vergadering vereenigden zich een 
dertigtal leden aan den gebruikelijken gemeenschap-
pelijken maaltijd. 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B I X N E N L A X D. 

H A A R L E M . Onder de auspiciën van het Museum van 
Kunstnijverheid alhier, wordt thans in het Museum van 
Kunstnijverheid te Kopenhagen eene tentoonstelling ge
houden van Xedeiiandsche toegepaste kunst die in Dene
marken zeer veel waardeering ondervindt en druk wordt 
bezocht. 

— De tweede tentoonstelling van buitenlandsche meesters 
op het gebied van decoratieve kunst zal begin Juni in het 
Museum vau Kunstnijverheid geopend worden met de 
werken van den Belgischen kunstenaar Privat Livemont. 

Deze tentoonstelling zal omvatten natuurstudiën, ontwer
pen voor plakkaten, uitgevoerde plakkaten, naaktstudién, 
bloemstudion en ontwerpen voor decoratieve doeleinden, 
zoodat wfj dezen veelzijdigen kunstenaar in zrjne verschil
lende richtingen zullen leeren kennen. 

- Thans is ook aan den architect A. Rinkema, alhier, 
opgedragen plannen te ontworpen voor den verbouw van 
den schouwburg, in verband met de voorschriften door B. 
en W. aangaande de veiligheid gegeven. 

Andere plannen werden reeds ontworpen door de heeren 
J. London en A. van den Ban. 

MIDDELBURG. De van 1") Juli tor 15 Augustus hier ter 
stede te houden tentoonstelling ondervindt in het geheele 
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land ve6l belangstelling en medewerking. Hoewel eene 
algemeene circulaire nog niet is verspreid, heeft de commissie 
toch reeds de toezegging gekregen van verschillende ge
meente- en kerkbesturen, musea en particulieren van hoogst 
belangrijke inzendingen. 

Onder de voornaamste noemen wij: het kerkbestuur der 
Groote Kerk .te Breda, met de merkwaardige doopvont 
uit 1540 en gedeelten uit het koorhek; uit het gemeente
museum van dezelfde stad een fraai kanon van de oude 
Baronie. 

Hel gemeentebestuur van Rhenen stond reeds af een 
uitstekend gedreven handlantaarn. 

Uit de schatkamer van de St.-Servatiuskerk te Maastricht 
worden enkele kostbaarheden beschikbaar gesteld. Het 
Bisschoppelijk Museum te Haarlem zal een aantal voor
werpen uit de XIII —XVIIe eeuw inzenden, terwijl uit het 
Groot-Seminarie te Roermond een prachtige koorarend voor 
dat doel is toegezegd. 

Een hoogst zeldzaam voorwerp, toebehoorende aau de 
gemeente Weesp, is mede welwillend ter beschikking van 
de Commissie gesteld. Het is een zoogenaamde aquamanile 
of schenkkan in diervorm, uit de XIVe eeuw, en voor 
altaargebruik gebezigd. De kunstnijverheids-musea te 
's-Gravenhage en te Haarlem zullen een groot aantal voor
werpen inzenden. 

Ook uit particuliere verzamelingen is nog heel wat toe
gezegd, 0. a. door de heeren jhr. mr. Victor de Stuers, jhr. 
van Sypestejjn en mr. W. J. Snouck Hurgronje te 's-Graven
hage; jhr. Repelaer van spjjkenisse en Heshuizen, te 
Haarlem: Hidde Nrjland, te Dordrecht: J. Brom, te Utrecht; 
dr. Cuypers, te Roermond: Joseph Cuypers. te Amsterdam; 
F. A. Hoefer, te Hattum, enz. 

Voorts belangrijke inzendingen van de Gemeentebesturen 
van Goes en Veere, van kerkvoogden der Ned. Hervormde 
Gemeente alhier, van de kerkbesturen der Israelietische en 
Waalsche Gemeenten en van enkele particuliere verzame
laars, waaronder de heeren jhr. mr. A. van Reigersberg 
Versluys. Henri Tak, mevr. de wed. Lantsheer, enz. 

{Midd. Crt.) 

— Aflevering 5 van „De Natuur", uitgave van J . G Broese 
te Utrecht, bevat: Jacht en Yisscherfj in de waterwereld, 
(Vervolg en slot): Dr. A. .1. C. Snijders. — N-Stralen: Dr. Z. 
P. Bouman. — Hangende Spoorwegen, A. J. H. E. Rükert. — 
De invloed van alcohol op het menschelijk lichaam, (Vervolg 
en Slot): Dr. G. H . van Waashergen. - Ahornsuiker: H . 
J. C. — De opvoering van „Parsifal" te New-York: C. J . K . 
— De Rietzangers en hunne nesten: J. Dealder Dz. — Het 
fotografisch Objectief (Vervolg): Dr. R. G. Rfjkens. — Een 
sinaasappel-parasiet: Dr. J. C. H . de Mefjere. — Uzer en 
Staal, (Vervolg en slot: Ada Prins. — De Stalen pennen, uit 
„la Nature". — Eenvoudige proeven, (Slot van) „Bust en 
Beweging": Dr. A . J. C .Snijders. - Brieven aan de Redactie: 
W. G. Leembruggen. — Korte mededeeliugen. Sterrekundige 
opgaven voor den zomer van 1904: Dr. A . Pannekoek. — 
Boekaankondiging. — Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 

- Tot tijdelijk Architect bfj de Gemeentewerken te 
Haarlem is benoemd de heer G. de Hoog Hz., thans werk
zaam bjj de Gemeentewerken te Utrecht. 

— By de Staatsspoorweg-Maatschappij is benoemd tot 
hoofdopzichter de opzichter le kl . G. Lentink: — en tot op
zichters 2e kl . \V. Herstel, A. Nahuh'sen, .1. Verkerk en B. 
A. Masseur. 

ERRATUM. Onder de geslaagden voor het examen voor 
Opzichte)' van den Rijks-Waterstaat noemden wh' in ons 
vorig nummer ook de heer J. W. van Weerden te Tilburg: 
dit moet zijn te Tiel. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— B o u w k . T e e k e n a a r bij de Gemeentewerken te 
Utrecht. (Zie advert, in dit No.) (1) 

F a b r i e k s c h e f , bjj de Firma Corn. Gips Corns.zn. 
Dordrecht. 

— Gemeen te -Bouwmees t e r te Zierikzee. iZieadvert, 
in dit No.) (2) 

— O p z i c h t e r bh' de Overijsselsche Kanalisatie-Maat
schappij. (Zie advert, in dit No.) (2) 

— E l e c t r o - T e c h n i s c h O p z i c h t e r , voor Indië,onge
huwd, P. G., le jaar f150, 2e jaar f175. 3e jaar f200p.m., 
met vrije woning enz. Brieven onder motto „Vraag en Aan
bod," Boekh. ROMI.IN, Oosterbeek. (2) 

— Tee ken aar. Op een Electro Technisch Bureau. Zich 
te vervoegen: Plantage Muidergracht 13 te Amsterdam. (2) 

— O p z i c h t e r-T e e k e n a a r , bij den aanleg van Stoom
tramwegen. (Zie adv. in dit No.) (2) 

— O p z i c h t e r , bij den bouw van het Postkantoor met 
Directeurswoning te Anna Paulowna, voor 5 maanden, salaris 
f60 per maand. Brieven bfj den Burgemeester voorden 15n 
Mei 1904. (3) 

— Teekenaa r . Br., onder S S., adres STEMLER's Boek 
handel Singel 184, Amsterdam. (3) 

— O p z i c h t e r voor Schoolbouw le Maassluis. (Zie 
advert, in No. 21.) (2) 

— Twee A d j u n c t - S p o o r w e g i n g e n i e u r s i n I n d i ë. 
Zie no. 21. 

— Zes A d s p i r a n t s - I n g e n i e u r s i n I n d i ë . Zie no. 21. 

— Twee W a t e r s t a a t o p z i c h t e r s i n I n d i ë . Zie no. 21. 

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

B e k w a a m b o u w k u n d i g () p z i c h t e r-T e e k e n a a r, 
oud 27 jaar, zelfstandig kunnende werken, biedt zich 
aan. Uitzicht op vaste aanstelling gewenscht. Brieven 
onder lett. N . S. bureau van „De Opmerker." (2) 

INKOKMATIE-BI 'REAL' VA X DEN B O N D V A N T E C H N I C I 

T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T . 

11 Bouwk. Opz.-teek., 21 —42 j . , ƒ60— f 100 'smaands. 
1 „ Opz.-Uitv. , / 80 's maands. 
2 Waterb. Opz.-Teek., 20—41 j . , f 50— ƒ 100 's mnds. 
4 Werktuigk. Teek., 21—26 j . , ƒ 4 5 — ƒ 7 0 ' s maands. 
1 Machine-teekenaar. 
I Teekenaar in kunstsmced-constructiewerk. 

IMSTIII 01 
Muil. San. list. London. S a n i t a r y E n g i n e e r , A M S T E R D A M , 

Hoofdkantoor en Magazijnen J»K RUITEBKADE 150 -151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor . ederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
S P E C I A L I E I T VOOR UK I.KVEHIMi VAN C O M P L E T E B A D - , C L O S E T S - e n U R I N O I R - i n r i c h t i n g e n . 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm cn komlwalcr verzorginjr. Tri |>li Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garantie. 

39ste J A A R G A N G Z A T E R D A G 4 Juni 1904. No. 23. 

PMERKER 
OUWKUNDIG6WEEKBLAD. 
R e d a c t e u r 1 » . 1I. S C H I O L T E M A . 

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E O P M E R K E R " , 

H e . y d e n r i j e i c s s t r n u t - 4 , l Y f j i i i o u r o n . 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland ƒ 5.—•. 

tc voldoen 
a. bij vooruitbetaling voor 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
1 October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België - 6.50. 
Voor de overige landen der Post-

Unie, met inbegrip van Nederl.-
Indië en Zuid-Afr ika - 7.50. 

Opgaven van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor dc plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan : 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Pheenix", Nijmegen. 

a se 

A f z o n d e r 1 ij k e nu m m e r s, bij vooruit
betaling per postwissel of in postzegels met 
plaat / O.25. 

Idem, idem, zonder plaat . . . . . . - 0.15. 

Adver ten t iën van 1 tot en met 5 regels. - 1.—•. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0 . 1 5 . 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

H E T R A A D H U I S T E H A A R L E M . 

Het Raadhuis te Haarlem is het oudste gebouw 
der Stad. De graven van Hol land hebben het in dc 
13e eeuw als hun paleis gesticht. Het zuidelijk ge
deelte, naar de Koningstraat toe, van gebakken steen 
opgetrokken, is ongetwijfeld de kern van het graielijk 
bouwwerk. De 17e eeuw heeft hier echter verande
ringen gemaakt. Zij vervormde de vensters tot kruis
kozijnen met bekronende frontons en bracht in 1630 
het portiek met het daarboven aanwezige fronton aan. 

Dit balkon rust op vijf steenen consoles, waarvan 
de middenste met den dorren boom, die als het 
oude wapen van Haarlem geldt, prijkt. In het midden 
van de balustrade is het wapen der stad met de 
spreuk: „Vicit vim virtus" in een sierlijke cartouche 
geplaatst. 

De legende schrijft het ontstaan van dit wapen 
toe aan het beleg van Damiate in 1219. Vast staat, 
dat het op zegels der 14e eeuw reeds voorkomt, 
doch zonder den dorren boom, de klokjes van 
Damiate en het devies. Deze toevoegselen van der 
stede wapen komen voor het eerst in zwang tusschen 
1560 en 1570, toen ook het verhaal aangaande de 
uitvinding der boekdrukkunst in de wereld kwam. 

De klokjes, die men Damiaatjes noemt, zijn in 
1564 door den gieter Jan Dircksz te Aalst, een 
bloedverwant van Nicolaas van Nieuwland, toen 
bisschop van Haarlem, aan de kathedrale kerk van 
St. Bavo geschonken. Zij moesten, volgens het 

verlangen van den gever „elcken dagh getrocken 
worden om als cloesterbellekens voor de gcestelicke 
broeders ende vrome susterekens te dienen, ende 
terïens om tot herinnering tc verstrecken aen sijncn 
voorsaet W y b o Wartena, als aen den roem ende 
der heerlijckheyt van Hairlems póir teren ende haer 
getrouwe helpers op haeren tochte naer den Heyl ighcn 
Lande ende tot Damiaten, tot eere onses Lieven 
Heren Jesu Chr is t i" . 

Op deze klokken was een afbeelding van twee 
kasteelen met het onderschrift: „ D a m i a t e " aanwezig. 
Verder hadden zij als randschrift: „Vicit V i m Virtus, 
Johannes Dircksz me fecit A n n o Jesu Christi 
X V C L X I I I I " . De spreuk was een toespeling op 
Vibrandus V Vartena, en vormde tevens een chrono
gram van het jaartal 1219. 

N a 1578 heeft de stad het devies bij haar wapen 
gevoegd, en heeft zij overal voorstellingen van het 
beleg van Damiate doen aanbrengen, gelijk nog de 
glazen te Gouda en Edam bewijzsn. De dorre boom, 
uit de 15e eeuw afkomstig, werd sedert met de 
Damiaatjes behangen. 

Nu keeren wij weer naar Haarlems raadhuis terug. 
Boven het balkon, waar wij het wapen zagen, is een 
houten overhuiving gemaakt, die op drie Jonische 
zuiltjes en twee muurpilasters van dezelfde orde rust. 
Dit alles is omstreeks 1630 gemaakt. Het vertoont 
den stijl van Palladio, en werd ongetwijfeld door 
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Jacob van Campen ontworpen. Maar nog uit den tijd 
van Lieven dc K e y zijn de deuren en vensters ter 
zijde van de stoep afkomstig, die met fraaie maskers 
prijken, welke men onlangs van de verf heeft ont
daan. Ook de sluitsteenen in de bogen boven deze 
omlijstingen zijn gebeeldhouwd. De hoofdingang boven 
de stoep moet, gelijk haar binnenste profileering 
aanwijst, nog uit den Gothischcn tijd afkomstig zijn. 
De omlijsting is echter van 1630. De stoep, onlangs 
vernieuwd, is gebleven in den vorm die de 18c eeuw 
daaraan gegeven had. 

Noordelijk van dit gedeelte des gevels is op drie 
zware zuilen, die van 13e eeuwsehe geprofileerde 
kapiteelen voorzien zijn, doch wier basementen onder 
den grond bedolven zijn geraakt, een vertrek uit
gebouwd, dat in de wandeling de „Cos te r skamer" 
genoemd wordt. Dc zuilen dragen geprofileerde half
cirkelvormige bogen van gebakken steen, waartusschen 
kruisgewelven geslagen zijn. De gevels, van gebakken 
steen, met lisenen, bogen en traceeringen, schijnen 
tot de 14e eeuw te behooren. Op de hoeken zijn 
achtkante pinakels te zien, met 17e eeuwsehe pijn
appels, navolgingen van de „ l ' igna" in het Vaticaan, 
die vroeger het graf van Hadrianus versierde, bekroond. 
De twee topgevels hebben een 17e eeuwsch karakter, 
en zijn blijkbaar, met het venster, in 1630 gemaakt. 

Meer noordelijk springt een gedeelte van het ge
bouw, met een hoogen topgevel versierd, naar voren. 
Hier zijn pilasters en lijstwerken van de Toskaansche 
orde gebezigd, in den top pronkt het beeld der ge
rechtigheid, waarboven het wapen der stad met het 
jaartal 1633 aangebracht is. In 1.886 is deze gevel 
geheel vernieuwd. 

Deze beide uitbouwsels, ofschoon in Renaissancestijl 
veranderd, behooren tot den middeleeuwschen kern 
van het raadhuis. De vleugel aan de zijstraat even
wel, is een werk in 1625 begonnen. Het oorspronke
lijke ontwerp is blijkbaar van Lieven de K e y , gelijk 
zoowel aan de behandeling der cordonlij sten, als aan 
den ingang en tie kruiskozijnen, die nog hun oud 
glas in lood en hun oude luiken bezitten, te zien is. 
De buitengewoon ver vooi uitspringende gootlijst rust 
op fraai gesneden houten consoles. Een sterk contrast 
met deze architectuurvormen leveren de Palladiaansche 
vensters naar de zijde van de Groote Markt , die 
blijkbaar omstreeks 1630 zijn gemaakt. Lieven dc 
K e y , in 1627 overleden, heeft dit werk niet kunnen 
voltooien. Toen is Jacob van Campen, in 1595 te 
Haarlem geboren, aan het werk gegaan, en dat wel in 
een gansch anderen geest dan die van zijn voorganger. 

De hoogc schoorstecnen, die uit het dak komen, 
zijn niet de oorspronkelijke. Daarentegen behooren 
de rijke gevelankers en de kunstig gedreven looden 
versierselen, welke men op de dakvensters en de 
makelaars ziet, ongetwijfeld tot het begin der 17e 
eeuw. A a n tic zuidzijde heeft deze vleugel een soort
gelijke, slechts ietwat eenvoudiger architectuur. 

In de middeleeuwen vormde de tegenwoordige 
vestibule een open hal, gelijk aan en in gemeenschap 
staande, met die, welke thans nog onder de Costers
kamer aanwezig is. Het dichtmaken van die hal heeft 
pas in 1722 plaats gevonden. Dezelfde zuilen als 
onder de Costerskamer worden ook hier gezien. De 
kapiteelen zijn evenwel rijker, terwijl een ovcrwelving 
nimmer bestaan schijnt te hebben. De eikenhouten 
zoldering wordt gesteund door sleutelstukken, die 
met snijwerk, dat maskers van mannen en vrouwen 
benevens een man met een geldkist voorstelt. Ieder 
dezer sleutelstukken rust op een min of meer rijk 
versierde console. 

Reeds in dc 14e eeuw was het gebouw geen grafelijk 
paleis meer, doch werd het als raadhuis gebruikt. 
In de 15e eeuw onderging het vele veranderingen; 
toen is dit fraai houtsnijwerk gemaakt. 

Ken betrekkelijk smalle steenen trap, die in 1467 
aan „laureys die steenhouwer" werd besteld, leidt 
van de vestibule naar de groote zaal cn naar de voor
malige justitiekamer, die boven de vestibule ligt. In 
dit laatste vertrek is het spitsboog-gewelf 15e eeuwsch, 
en van eikenhout. De beschildering werd echter in 
de tweede helft der 17e eeuw aangebracht. Dc beide 
uiterste gewelfvakken vertoonen ornamenten in bruin 
en goud, terwijl de middenvakken met vogels, die 
tussehen takken in een blauwe lucht zweven, ver
sierd zijn. 

De kamer vormt eeu bijzonder fraai geheel. D c 
schouw, van marmer prijkt met een allegorie op de 
gerechtigheid, in 1671 door A . Hacker geschilderd. 
Ook de 16c eeuwsehe schoorstcenplaat, met de schep
ping der wereld, de geboorte van Christus, de hemel
lichten en de evangelisten er op, is zeer merkwaardig. 

De aan dat vertrek grenzende „Cos te r skamer" 
heeft een vlakke eikenhouten zoldering, even als dc 
vorige in bruin en goud beschilderd, die echter het 
middeleeuwsch gewelf verbergt, in het midden waar
van bij wijze van sluitsteen een wapenschild prijkt, 
dat echter zijn blazoen in den loop der tijden ver
loor. 

Op het oogenblik is de groote zaal geheel ledig; 
tot voor korten tijd zag men er echter velerlei stof-
fage. A a n dc eikenhouten zoldering, wier moerbalken 
door zware karbeels worden gesteund, hing de wal-
vischkaak, die blijkens het in 1596 door Kare i van 
Mander geschilderd opschriftbord in 1565 door 
J . A . Linschoten ter herinnering aan een reis naar 
de Poolzee aan zijn geboortestad Haarlem was ge
schonken. 

Dc wanden der zaal prijkten met de omstreeks 
1500 in olieverf geschilderde afbeeldsels van de 
graven en gravinnen van Holland, beginnende met 
Dirk I en eindigende met Maximil iaan van Oostenrijk. 
Deze schilderijen waren afkomstig uit het voormalig 
Karmelieter-klooster, het oudste der Haarlcmsche 
conventen, aan de oostzijde der Groote Houtstraat, 
tussehen dc Spckstraat en den Anegang gelegen. 

In 1490 was Johannes Gerbrandsz van Leiden, 
wiens naam in het Latijn Joannes a Leidis luidt, 
monnik in het Karmelieten-klooster, waar hij onder
scheidene geschiedkundige werken heeft geschreven, 
als de jaarboeken der abten van Egmond, der Graven 
van Holland en der Bisschoppen van Utrecht. Dat 
onder zijn bewind het klooster, toen hij prior ge
worden was, met de afbeeldsels der Hollandsche 
graven versierd werd, is wel waarschijnlijk. 

Johannes Gerbrandsz schijnt ook dc vervaardiger 
der rijmen te zijn, die onder de portretten een 
plaats vonden. De jaarboeken der graven van H o l 
land gaan niet verder dan 1417; het vervolg dat 
bestaan moet hebben, ging verloren. De rijmen vor
men echter een onafgebroken reeks die tot 1500 
doorloopt. In de 18e eeuw zijn de letters opgehaald, 
waardoor de spelling hier en daar fouten vertoont. 
Maar in hoofdzaak is de tekst toch wel te vertrouwen. 

Maximiliaan is in i486 Roomsch koning geworden, 
en in 1493 keizer van het II. Duitsche Ri jk . Daar 
hij niet als keizer is afgebeeld, moeten de schilderijen 
vóór 1493 gemaakt zijn. V o o r de bepaling van den 
tijd, waarin de schilder werkte, kan ook het kostuum 
vooral dat der vrouwen, aanwijzingen geven. Zij 
dragen allen dc hoogc puntmuts, die door Agues 

Sorel in den smaak gekomen was cn pas in 1490 
door een lager hoofddeksel werd vervangen, dat pas 
langzamerhand algemeen werd. 

Alleen Jacoba van Beieren draagt dc hoogc punt
muts niet meer. Haar hoofdbedekking is de „escoffion", 
een soort van tulband met twee horens, die in haar 
tijd mode was. De schilder moet hier dus een afbeel
ding uit vroegeren tijd als voorbeeld gebruikt hebben. 
Maria van Bourgondie is naar het leven geschilderd, 
doch de andere vorstinnen zijn slechts fantasien. 

.Alle graven zijn geharnast, en dragen een zwaard. 
Die op hun bed stierven leunen op dat wapen, die 
sneuvelden houden het omhoog. Ken eigenlijk schild 
hebben zij niet: wat op hun schouder bevestigd is 
bewijst, hoe de schilden in dc 15c eeuw niet meer 
tot het wapentuig behoorden, doch slechts een zinne
beeldige beteekenis hadden. De blazoenen zijn uit
muntend en kunnen als modellen van wapenkunst 
aangemerkt worden. De vrouwen hebben dezelfde 
schilden als de mannen, daar de 15c eeuw de ruit
vormige vróuwenschi lden nog niet kende. 

Deze schilderijen vormden niet dc eenige versiering 
van de zaal. Tegen de wanden waren ook opgehangen 
onderscheiden rouwblazoenen cn een 18e eeuwsehe 
afbeelding van den reus Cajanus. De beschilderde 
vensters, in den westelijken muur geplaatst waren 
afkomstig uit de kerk te Bloemendaal. Het zuide
lijkste verbeeldde het wapen van Holland, door 
oorlogstuig omgeven, en droeg het jaartal 1636. 
Naar het noorden voortgaande zag men een glas met 
het wapen van Haarlem en de inneming van Damiate. 
Het derde bevatte evenals het vierde familiewapens. 

Het is te hopen, dat men de zaal weer in haar 
ouden toestand terug zal brengen. A a n de oostzijde 
leidt een breede steenen trap naar de vertrekken in 
den vleugel aan de Zijlstraat. Kraaie eikenhouten 
betimmeringen, uit het laatst der 17c eeuw, in welker 
ornament men doodshoofden, als toespeling op de 
lijfstraffelijke rechtspleging, ziet aangebracht, omgeven 
de deuren, naar deze vertrekken voerende. 

De kamer aan de noordzijde heeft een schouw met 
gebeeldhouwde zijstukken van witten steen, in 1667 
gemaakt. Het schoorsteenstuk is van 1672. Ook een 
fraaie eikenhouten balie en een koperen kroon ver
sieren deze zaal. Het vertrek daarnaast, weleer de 
Schepenskamer, is in 18e eeuwschen trant betimmerd, 
ofschoon de zoldering en de schouw van 1668 af
komstig zijn. D c zoldering is beschilderd met de 
attributen der linnenweverij, door een kinderfiguurtje 
gehouden, en verder niet Mercuriusstaven, bliksem-
bundels en slangen. Ook de schouw, die een schoor
steenstuk heeft van A . Vermerckt, is met soortgelijke 
zinnebeelden van het strafrecht en het handelsrecht 
versierd. 

De kamers die dan volgen en die weleer de thesaurie 
vormden, bezitten eikenhouten zolderingen, met rijk-
gesneden sleutelstukken onder de moerbalken, en 
kraagsteenen uit het begin der 17e eeuw. Dc raadzaal, 
thans buiten gebruik, is in denzclfden trant behandeld 
wat haar zoldering betreft. Hier ziet men ook twee 
schouwen, rijk gebeeldhouwd. Het snijwerk, toe
spelingen op dc zintuigen, saters en leeuwen, is van 
een zeer bekwame hand. Nog trekken in deze zaal 
een eikenhouten bank, drie kaarskroncn en twee 
omlijste tapijten de aandacht. Voora l het tapijt van 
1629, dat de inneming van Damiate vertoont, is 
prachtig geweven. 

A l s men dc groote zaal aan de andere zijde ver
laat, komt men in de wachtkamer van het museum, 
een vertrek uit de 18e eeuw. Het museum is ge

vestigd in dc vertrekken boven den kruisgang van 
het voormalig Predikheerenklooster. Zulk een huis
vesting der onschatbare meesterwerken van Frans 
Hals, in lokalen, die noch wat brandvrijheid, noch 
wat verlichting en inrichting aangaat aan de matigste 
eischen kunnen voldoen, is te betreuren. Haarlem 
dient te zorgen, dat het een vrijstaand brandvrij 
museum krijgt, waarvoor achter het standbeeld van 
Krans Hals in het Klorapark een uitstekend terrein 
aanwezig is. 

Het Predikheerenkloostcr werd gesticht in 1286, 
op een terrein door graaf Floris V ten geschenke 
gegeven. De Dominicanen, die zich hier vestigden, 
waren afkomstig uit het klooster in dc Rue Saint 
Jacques te Parijs, en werden daarom Jacobijnen ge
noemd. Van hen kreeg de Jacobijnenstraat haar naam. 

Men kan, door een poort van gebakken en ge
houwen steen in vijftiende eeuwschen trant, achter 
het raadhuis om, uit de Zijlstraat -het voormalig 
klooster bereiken en komt dan in de kruisgang, het 
zoogenaamde „ P a n d " , om ccn vierkant plein gebouwd. 
Alleen dc oostelijke en zuidelijke galerijen zijn nog 
open, dc andere werden dichtgemetseld. Iedere travee 
bestaat uit een spitsboog van ongeprofilcerdc gebakken 
steen, die door een nis in segmentvorm omgeven 
wordt. De kruisgewelven, zonder ribben, zijn tussehen 
eenvoudig geprofileerde bogen geslagen, die deels op 
kraagsteenen rusten. De details wijzen op het laatst 
der 13e eeuw als tijd van bouw. 

A a n de .oostzijde geeft een Laat-Gothische poort 
toegang tot het voormalig klooster. Hier bevindt 
zich nog de oude kapittelzaal, welks oostelijke gevel 
vrij wel bewaard bleef. Ook de vroegere hoofdingang 
aan de Koningstraat, een 15e eeuwsehe poort, be
staat nog. 

In dc oorkonden wordt vermeld, dat het klooster 
van de veertiende en zestiende eeuw een gedeelte-
van zijn eigendom aan de stad, tot vergrooting van 
het raadhuis, afstond. Maar de omschrijvingen zijn 
tc vaag, dan dat hieromtrent iets zekers zou kunnen 
worden gezegd. Is de „kcl re" , die voorkomt in de 
acte van 24 A p r i l 1388, welke gezegd wordt „onder 
den Stcdchuyzc te leggen, dc ruimte onder dc groote 
zaal ? W i j kunnen het slechts vermoeden. De „door-
ganck, die dat convent placht tc hebben onder het 
noordcynde van den Stadhuyse" is ook niet terug 
te vinden. 

V a n dc overige kloostergebouwen is niets meer 
over, ofschoon men den aanleg nog herkennen kan 
in het Prinsenhof. De oude luister is hier echter 
verdwenen. De tegenwoordige Statenzaal heeft geen 
merkwaardigheden. 

Het klooster der I'redikheeren verkreeg in het 
laatst der 15e eeuw het voorrecht, dat op zijn kerk
hof ook burgers mochten ter aarde besteld worden. 
Een koperen grafplaat herinnert aan Di rck Jansz. 
Bleser, die hier begraven werd, nadat hij als man 
van honderd elf jaar gehuwd en vader van een 
dochter geworden was. Deze plaat is in de 17e eeuw-
aangebracht, toen de geschiedenis reeds honderd jaar 
geleden gebeurd was. 

De vertrekken boven de Statenzaal, die thans als 
bibliotheek gebruikt worden, verdienen wel een bezoek. 
Dc leeszaal bevat een 16e eeuwsehe Schouw, in de 
prentenkamer, wier houten zoldering in den trant 
van omstreeks 1670 is beschilderd, zijn velerlei oude 
meubelen aanwezig. 

Het I laarlemsch raadhuis is een der merwaardigste 
gebouwen van Nederland. A l mist het thans den 
sierlijken toren en de steenen galerij voor de Justitie-
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kamer, die liet vroeger had, het is overigens wei-
bewaard. Wie het van binnen in oogenschouw neemt, 
bepaalt zich in den regel tot het museum en de 
trrootc zaal. De andere vertrekken verdienen echter 

ook dc aandacht cn wij hopen, dat deze regelen cr 
iets toe mogen bijdragen, de merkwaardigheden van 
het raadhuis in ruimer kring bekend tc maken. 

K E R K O R G E L S . 

Dc Opr. Haarlemsche Courant meldde dezer dagen, 
dat overeenkomstig het eenstemmig advies der door 
B. en \ V . gehoorde deskundigen, door hen thans 
aan den raad is voorgesteld voor het herstel van 
het orgel in dc Groote Kerk ter beschikking van 
B . en W . te stellen een bedrag van f 13,500 ge
lijkelijk te verdeden over dc dienstjaren 1904 cn 1905. 

Men vraagt zich af, hoe het komt, dat thans zulk 
een vrij belangrijk bedrag voor herstelling noodig 
is. Wie echter eenigszins bekend is met den toestand, 
waarin weinige jaren geleden de meeste onzer be
roemde kerkorgels verkeerden en sommigen nog 
verkeeren, zal cr zich niet over verwonderen. 

Kerst betrekkelijk weinige jaren geleden schijnt 
men tot het besef te zijn gekomen, dat deze instru
menten, hoe soliede ook geconstrueerd, toch ook 
aan slijtage onderhevig waren en niet alleen een 
voortdurend, maar ook een zaakkundig onderhoud 
vereischten. 

Stelden vroeger de organisten weinig belang in 
den toestand hunner instrumenten, thans ziet men 
die heeren, vrij algemeen, zich in dit opzicht meer 
moeite geven, om die instrumenten, ook wat hun 
samenstelling, eigenschappen en gebreken aangaat 
in alle bijzonderheden te onderzoeken. 

Di t onderzoek zien wij dan meestal leiden tot de 
conclusie, dat het voor de kerkbesturen hoog tijd 
geworden is, om flinke bedragen beschikbaar te 
stellen voor een dikwijls lang verwaarloosde zaak. 

Het nageslacht zal zeker de musici dankbaar zijn 
voor hun optreden in deze, want de Nederlandsche 
kerkorgels zijn monumenten, die wij wel in waarde 
mogen houden, waar wij dan ook trotsch op zijn, 
al is dc kennis daarvan bij het publick zeer opper
vlakkig. 

Di t werd nog onlangs aangetoond door den N i j -
mcegschen organist YY. dc Vries. 

Ook te Nijmegen heeft het orgel een afdoende 
herstelling ondergaan en, bij gelegenheid van de 
weder inwijding, na afloop daarvan schreef dc heer 
dc Vries o.a. in de Nijmccgschc Courant: 

„Velen verkeeren in de mcening, dat het orgel in 
de Groote Kerk te Nijmegen het grootste is in ons 
land na het beroemde Haarlemsche orgel." 

„Anderen weer noemen het orgel alhier het fraaiste 
na dat van 1 laarlem." 

„De eersten zijn verre bezijden dc waarheid. Im
mers, het Haarlemsche orgel is nooit het grootste 
geweest hier te lande. Tot het jaar [845 was het 
orgel in dc Groote Kerk te Zwolle, dat van ouderen 

datum is dan het orgel in St. Bavo te Haarlem, het 
grootste. In 1845 echter werd het orgel in de Groote 
Kerk te Rotterdam aanmerkelijk uitgebreid en daar
door tevens het grootste, zooals duidelijk uit het 
volgende blijkt ." 

„Het orgel tc Rotterdam heeft 4 klavieren cn 72 
sprekende registers; het orgel tc Zwolle 4 klavieren 
cn 64 sprekende registers; het orgel tc Haarlem 3 
klavieren en 60 sprekende registers en het Nijmecg-
schc orgel 3 klavieren en 53 sprekende registers." 

„ W a t de mindere of meerde fraaiheid van het 
orgel betreft, dat is grootendcels een kwestie van 
smaak. Van veel invloed is bij een orgel de acou-
stiek van het gebouw, waarin het geplaatst is. In 
dit opzicht verkeert ons orgel in zeer gunstige om
standigheden." 

„YVat het instrument zelf betreft, het bezat tot 
voor korten tijd naast alle schoonheden heel wat 
gebreken." 

„Reeds vóór zeventien jaren, toen ik voor het 
eerst met het orgel kennis maakte, vertoonde het 
gebreken, uit ouderdom voortspruitende. Dit is zeer 
begrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat het orgel, 
met zijn zeer ingewikkeld mechaniek, reeds vervaar
digd is omstreeks 1775." 

„Door deskundigen op het dringende van eene 
belangrijke herstelling gewezen en tengevolge van 
eigen aanschouwen besloten H H . Kerkvoogden voor 
eenige jaren die herstelling tc doen plaats hebben. 
Het werk werd opgedragen aan dc Firma B.ïtz te 
Utrecht. De laatste firmant overleed echter korten 
tijd daarna. Alleen de acht blaasbalgen waren toen 
nog slechts naar Utrecht vervoerd cn daar uit elkaar 
genomen cn hersteld." 

„De verdere werkzaamheden werden toen ecnigen 
tijd vertraagd, tot heeren kerkvoogden meenden het 
werk tc moeten toevertrouwen aan den heer J . van 
der Kle i j , orgelmaker te Rotterdam, die o.a. belast 
is met het onderhoud van het orgel in dc Groote 
Kerk tc Rotterdam." 

„Zooals boven reeds vermeld, is het orgel gebouwd 
van 1774—1776 door Ludwig Kön ig uit Keulen. De 
orgelkast en het beeldhouwwerk werden vervaardigd 
door Johan Keerbergen van Rotterdam, onder toe
zicht van den Nijmccgschcn gemeente-architect J . H . 
van Suchtelen." 

„14 September 1776 werd het orgel voor het 
eerst voor Nijmeeg's ingezetenen en den daarop 
volgenden dag voor het eerst bij de Godsdienst
oefening bespeeld." 

H E T M O D E L V A N D E N T O R E N T E B R E D A . 

Dezer dagen schreef J . R . v. K . in het Dagblad 
van Noord-Brabant het volgende: 

Breda is ten allen tijde trotsch geweest op zijne 
beroemde Kerk , doch niet minder op zijn schoonen 
toren. 

Geen wonder dus dat men in vrocgeren tijd gaarne 
afbeeldingen daarvan maakte in plastischcn vorm, 
die men, even als men nu met photograficn doet, 
binnenshuis kon laten zien cn bewonderen. 

Vooral na den 
het bliksemvuur 
de belangstelling 
levendig. 

Dat vooral dc 
betreurde bewijst 

„den thoorn 
„den Heer 
„dezer stadt 

torenbrand van 11 Mei 1694, toen 
den gchcelcn top verwoestte werd 
in het grootschc gebouw opnieuw 

magistraat dc ramp ten zeerste 
ons de aankoop van 
van Breda oft model van dien van 
Goscwin van Bernaigc, Schepen 
voor dc sommc van scsscn vcertigf 
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„gulden volgens recckeningordonnieen quitantie." 
Zooals wij die genoteerd vinden in de stadsrekening 

van het jaar 1695. 
Bij de beraadslagingen in de Collegekamer over 

de herstelling van den toren wenschte men blijkbaar 
een model voor zich te zien en dc aanschouwing er 
van zal dc vroede vaderen niet weinig hebben aan
gevuurd om alles in te spannen ten beste dezer zaak. 

Hoewel het onzeker is op welke wijze dit model 
in het bezit van den Schepen Bernaige gekomen is, 
ligt toch het vermoeden voor de hand dat het reeds 
in 1669 voor dezen of diens familie vervaardigd is 
door Jacob Jacobs van Vechelen blijkens een op den 
top geschilderd opschrift. 

N a dc plaatsing in de Raadzaal werd daarvoor 
een passend uurwerk met carillon besteld bij den 
uurwerkmaker B . van der Cloesen te 's-Gravenhage 
en lezen wij daarvan in de rekening van 1697 fol. 188. 

„B. van der Cloesen betaclt de somme van 
„vier hondert vijftigh gulden voor 't maecken 
„en leveren van het horologe in het model van 
„den grooten thooren, staende in het Col l . van 
„Ed . Heeren van d'Magistraet. 

„Hem voor dc casse daer inne hetselve is 
„overgebracht vijf gulden thien stuijvers ende 
„aen den knegts van den voorss van der Cloesen 
„tot een fooijken ses gulden eene stuijver ende 
„alzoo 't samen de sommc van vier hondert 
„een en 't sestigh gulden elff stuijver volgens 
„reeckening ordonn en quitantie dus 
„ I I I I C L X I L X I st. 

Zeer eigenaardig is dc versiering die op dc hoeken 
van alle é tages werd aangebracht in den vorm van 
zestien vergulde beeldjes, voorstellende de 12 apostelen 
cn de 4 evangelisten; eigenaardig niet allen, maar 
vooral ook ten opzichte van den tijd waarin men 
die beeldjes plaatste. 

Doch de stadsrekening toont het ons anno 1698: 
„ F r a n s Verheijden betaclt de somme van 

„drijen 't sestigh gulden voor twee gemaeckte 
„vergulde lijsten ommc het portret van de 

„Coninck en Coninginne van Kngelant, mits
g a d e r s noch voor het snijden ende vergulden van 
„eenige beddekens aen thoorn, die int Collegie 
„van de Heeren staet volgens ut supra L.XIIII . 

Hoe lange jaren heeft dit model de raadszaal ver
sierd en hoeveel van den sinds vervlogen tijd heeft 
dit uurwerk afgemeten ? Misschien dat nasporingen 
in het archief ons daarop nog een antwoord geven 
doch zooveel is zeker dat cr een tijd gekomen is 
waarin men er geen waarde meer aan hechtte en het 
naar de rommelkamer verhuisde, zoodat spoedig alle 
heugenis er van verdwenen 'was. 

De zestien beeldjes werden in ccn archiefkast 
tamelijk goed bewaard; het onderstuk van den toren 
werd op een afgelegen zolder in een hoek gezet en 
blijkbaar zonder te weten waarvan ze afkomstig 
was, werd later de torentop aan het Mauritshuis in 
bruikleen afgestaan, terwijl het kostbaar uurwerk 
betere dagen kon afwachten in 'n oud-ijzerhoek. 

Die betere dagen evenwel zijn aangebroken met 
ons Museum voor geschiedenis en oudheidkunde en 
thans prijkt weer het geheele gevaarte van pl .m. 
4 Meter hoogte als een belangrijk historisch aan
denken in zijne snel aangroeiende verzamelingen. 

Het Bestuur rustte niet voor alles successivelijk 
werd terug gevonden en hersteld en het uurwerk is 
als meesterstuk geheel gerepasseerd uit de werk
plaats van den heer P. YV. Trimbos, te Breda 
weer op zijn vroegere plaats gezet en verkondigt 
weer de uren, halve uren en kwartieren door zijn 
helder slagwerk en de zilveren tonen van zijn carillon. 

Een duidelijge photo van dit uurwerk, in het 
horlogemakers vakblad opgenomen, brengt van der 
Cloesen's kunstvaardig talent onder de aandacht 
zijner tegenwoordige vakgenooten en op de vier 
zijden van den toren leest men weer in gothisch 
schrift: 

„Vrinden, ziet dit werek 
„ W i e zach 't oit te vore 
„Bvitenshvijs de Kerck 
„Binnenshvijs den tore." 

E E N M O D E R N E Z E L F W E R K E N D E B R A N D M E L D E R . ( A u t o p h r o p h o n ) . 

De automatische brandmelders, die men tot heden 
bezat, bestonden zonder uitzondering uit een thermo
meter, waarbij in de glazen buis twee platinadraden 
waren ingesmolten. De eene draad was direct in den 
bol aangebracht, zoodat hij dus in het kwikzilver 
reikte, de andere draad was op een hooger punt, 
b.v. bij 18 of 20 graden ingesmolten en kwam dus, 
zoolang dc thermometer dezen warmtegraad niet 
aangaf, ook niet met het kwikzilver in aanraking. 
De beide platinadraden werden nu op de algemeen 
bekende wijze naar een alarm-signaalklok gevoerd. 
Het apparaat blijft in rust, zoolang de kwikzilverzuil 
in den thermometer den bovensten platinadraad niet 
bereikt. In het andere geval ontstaat door het kwik
zilver een 
luidt. 

Deze inrichting laat veel, zoo niet alles te wen
schen over. In den zomer komt het dikwijls voor 
dat de kamertemperatuur ccn hoogte bereikt, ver 
boven 20 graden gelegen. Voorts kan ook het een
voudig oververhitten van haard of kachel in den 
winter, een dergelijke temperatuursstijging doen ont
staan, cn de signaalklok maakt dus loos alarm. 

Omgekeerd moet een binnenbrand reeds een groote 
uitbreiding hebben aangenomen, om een kamer, die 
wellicht op 14 0 Celsius is verwarmd, tot op 20 0 te 

metallische verbinding en de signaalklok 

brengen. Het vlamvatten der gordijnen zal bereids 
op massieve meubels zijn overgesprongen, alvorens 
een aan den tegenoverstaanden muur hangenden 
thermometer 6° te doen stijgen. Meestal zal men dus 
den brand elders bemerkt cn gemeld hebben, alvorens 
de alarmtoestel werkend optreedt. Een brandmelder 
op die wijze van den thermometer afhankelijk, zal 
dus dikwijls al te voorbarig, dikwerf ook te nalatig 
zijn. 

Het karakteristieke voor de warmte van een brand, 
in tegenstelling met de warmte van een oververhitte 
kamer of een gloeienden zomerdag is dus hier niet 
van absolute waarde, maar alleen het snelle toenemen. 
Een plotseling vlamvattend gordijn zal de temperatuur 
in weinige seconden een halven of heden graad doen 
stijgen. Di t kleine warmteverschil bij een brand is 
het grondbeginsel voor den „atttophrof>hoiï\ een 
vernuftige uitvinding van den Deen Hilkicr, die 
terecht de algemeene aandacht trekt. 

De Hilkierschc toestel bestaat uit een glasbuisje 
in den vorm van een U . Het bevat in 't onderste 
deel slechts zooveel kwikzilver, dat het de beide 
beenen ter halve hoogte vult en waarin even onder 
de oppervlakte van het kwikzilver, de punten van 
twee platinadraden worden aangebracht. Boven het 
kwikzilver zijn in elk been eenige droppels zwavel-



aether gegoten en het bovendeel van het buisje is 
ter weerszijden gesloten. 

De beide platinadraden voeren naar een stroom
kring, waardoor dus onafgebroken een stroom voert, 
omdat dc beide platinapunten in het kwikzilver 
reiken. Verwarmt men nu een van de beide draden 
slechts een weinig, dan verdampt de aether, zet zich 
uit, drukt het kwikzilver in het betreffende been naar 
beneden en onderbreekt den stroomloop. In de practijk 
is het voldoende een been van het glazen buisje met 
de vingers aan te raken; de blocdwarmtc ontwikkelt 
dan genoegzaam aetherdamp om den stroomkring af 
te breken. 

Voor het gebruik is echter een been van de ge
bogen glazen pijp in een dikte caoetchoccbuis gestoken, 
die het toetreden van de buitenwarmte belet. Het 
andere been mist deze warmtc-isoleering. Stijgt nu 
plotseling in het vertrek de temperatuur, ook slechts 
Vg graad, dan zal deze stijging aanvankelijk op den 
aether in het met caoetchoec geisoleerde been geen 
invloed uitoefenen, op het andere been den aether-
druk verhoogen, den stroom onderbreken en het 
signaal buiten werking stellen. De stroom doorloopt 
namelijk een electromagneet, die het alarmsignaal 

afsluit. Zoodra echter de stroom onderbroken wordt 
begint de klok van een alarm-uurwerk te luiden. 

De Hilkiersche brandmelder is dus onmiddellijk 
met de absolute temperatuur in overeenstemming. 
Daarom kan hij even goed in een ijskelder, als in 
de heetc bovenruimtc van een schouvvburgtooneel 
gebezigd worden, want hij werkt niet op den ge
leidelijken warmtegraad, maar op een onverwacht, 
plotseling optredende temperatuursverhooging. Zoo 
b.v. luidde, bij een proef in een groote ruimte, de 
alarmklok reeds <S seconden later, nadat men houtwol 
had ontstoken, die in een ijzeren emmer in het mid
den van het vertrek was geplaatst. Gedurende dien 
tijd was de thermometerstand slechts ' / 4 graad 
hooger geworden. 

De autophrophon van Hilkier is dus als eene 
groote schrede voorwaarts op het gebied van voor
zorgen tegen brandgevaar te beschouwen. In de 
schouwburgen te Berlijn wordt hij op uitgebreide 
schaal ingevoerd en het aanbrengen in particuliere 
gebouwen, zal zeker wel niet lang op zich doen 
wachten. 

J . L . T K R N E D E N . 
MüLHKlM a. d. Ruhr, Mei 1904. 

E E N M E R K W A A R D I G E N I E U W E S T R A L I N G 

is voor eenigen tijd door R. Blondlot tc Nancy ont
dekt, allereerst in het licht van een Auerbrander, toen 
ook in dat van een gewonen gasbrander. Deze stralen 
doordringen ijzeren platen, hout en papier; zij kunnen 
echter met het bloote oog niet worden waargenomen. 

Blondlot heeft ze n-stralcn genoemd en vond verder 
dat zij geen phosphorescentie te voorschijn kunnen 
roepen, maar de helderheid van phosphoresceerende 
lichamen aanzienlijk versterken. 

Thans doet hij de zeer verrassende mededeeling, 
dat men door sterk samendrukken zekere lichamen 
aanleiding geven of dwingen kan, n-stralen uit te 
zenden. Dergelijke onderzoekingen heeft hij met stuk
ken hout, glas cn andere stoffen ingesteld, door ze 
met een eenvoudige pers ineen te drukken. Zoolang 
de drukking aanhield, zonden deze stoffen n-stralen 
uit, die phosphoreceerende calciumsulfide sterk-licht-

gevend maakten en evenzoo ook een zwak phospho
resceerende cijferplaat van een uurwerk. 

Blondlot onderzocht verder of lichamen, als glas-
tranen, gehard staal, door hameren hard gemaakt 
messing, gekristalliseerde zwavel, die in een toestand 
van compressie verkeeren, ook n-stralcn uitzenden, 
en verkreeg daarbij een bevestigend resultaat. Staat
stukken, die door afschrikken in een vloeistof gehard 
waren, vormden een bron van n-stralen, in staat een 
aluminiumplaat van 15 m . M . dikte in een eikenhouten 
plank van 30 m . M . tc doordringen. Toen oude stalen 
gereedschappen uit de 18de eeuw onderzocht werden, 
bleek het, dat ook zij n-stralen uitzonden, alzoo ge
durende meer dan honderd jaren deze werking uit
oefenen, zonder uitgeput te raken. J . L . T . 

MüI.HEIM a. d. Ruhr. 

B R Ü C K N E R - P L A T E N . 

De industrie, die zich bezighoudt met het ver
vaardigen van lichte, brandvrije en gemakkelijk toe 
te passen materialen, voor de samenstelling van wan
den en plafonds, alsmede voor isolccring, komt telkens 
met verbeterde producten aan dc markt. 

De verbeteringen zijn oogcnschijnlijk dikwijls klein 
en van weinig beteekenis en toch ziet men vaak, dat 
het succes van het verbeterd product toch tc danken 
is aan de kleine voordeden in het gebruik die het 
gevolg van die verbeteringen zijn. 

Het is waarschijnlijk wel deze overweging, die er 
de fabriek „Indus t r ia" tc Breda toe geleid heeft zich 
te gaan toeleggen op de vervaardiging van de platen 
volgens het patent A . Bruckner, die vooral in Zuid-
Duitschland, maar ook op vele plaatsen elders toe
passing hebben gevonden. 

De wanden die men er van maakt bestaan uit in 
verband op elkander gestelde platen, die in horizon
tale rijen met hol en bol in elkaar passen, terwijl 
de verbinding geschiedt door het volgieten met vloei
bare, versche gips. 

In iedere plaat is in het midden een loodrecht 
doorloopend kanaal en naast dit aan elke zijde een 

aantal luchtkanalen, welke echter van boven gesloten 
zijn en dus niet door de geheele plaat gaan. 

Bij het opelkander stellen der platen vallen, de 
doorloopende kanalen samen en worden evenals de 
in het verband gevormde verbindingen tot het ver
krijgen van één stevig geheel, met gips volgegoten. 

V a n deze vloeibare specie komt natuurlijk eveneens 
een deel tussehen de voegen. 

Vóór het ingieten van het bindmateriaal worden 
de voegen met gips bestreken, om het wegvloeien 
van het bindmiddel te voorkomen. 

Op deze wijze heeft elke plaat een zesvoudig ver
band en daar de gipszuilen, die zich vormen in de 
doorloopende kanalen en dus in de hoogte door den 
ganschen muur gaan, verkrijgt de muur een buiten
gewone stevigheid. 

Door de kanalen, die van boven gesloten zijn om 
te voorkomen dat het bindmiddel er in vloeit, is dc 
muur in hooge mate geluiddempend en isoleerend 
tegen vocht, hitte en koude tengevolge van de stil
staande lucht, die zich in dc aan beide zijden gesloten 
kanalen bevindt. 

De platen worden in zuiver afgewerkte vormen 
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vervaardigd en zijn volkomen aan elkander gelijk 
waardoor het uitsteken van kanten of randen voor
komen wordt cn de muren volkomen vlak zijn. 

Stukadoorcn is geheel overbodig, wijl de platen 
zeer glad afgewerkt zijn en de voegen bij het op
trekken worden dichtgestreken. 

Daardoor kunnen deze muren, zoodra zij zijn op
getrokken, geverfd worden of behangen zonder dat 
grondpapicr noodig is. 

IIet verbinden der platen met deurstijlen, kozijnen 

en zijmuren geschiedt zoo noodig met vormige 

kozijnankers. 
Waar de wanden geplaatst worden in verband met 

gemetselde muren, worden zij 3 c . M . ingelaten. 
De 

tingen 
Het 

weegt 

Brückner-platen worden vervaardigd in afme-
van 66 X 50 c . M . en in dikte van 6,2 c . M . 

gewicht van 1 M 2 wand daarvan samengesteld 
nog geen 42 K . G . 

Het materiaal laat zich zagen en hakken en spijkers 
of draadnagels hechten er even goed 111 al s 111 hout. 

De doorloopende kanalen in de wanden bieden ook 
gelegenheid, om, door middel van getrokken ijzeren 
buizen, een versterking aan te brengen tussehen de 
beide balklagen, waar de wand wordt geplaatst. Der
gelijke gewapende wanden zijn natuurlijk nog sterker 
en beter bestand tegen trillingen dan de gewone. Ook 
kan men, bij toepassing van platen met schuine 
kanalen deze versterkingen diagonaals-gewijze aan
brengen en aldus geheel vrijdragende wanden van 
groote afmetingen construeeren. De Brückner-p la ten 
schijnen dus al de voordeden in zich tc vereenigen, 
die men met dergelijke constructies beoogt. Daarvoor 
spreekt ook de toepassing op groote schaal, zooals 
die o. a. plaats vond in het Midland-Hotel te 
Manchester, waar niet minder dan 28000 M 2 van 
deze platen werden gebruikt; terwijl een attest van 
iemand als Prof. Otzen te Berlijn zeker ook niet 
zonder beteekenis is. 

Hier te lande vond het nieuwe fabrikaat toepassing 
in een klooster cn een instituut te Valkenberg en in 
dc Kncippsche inrichting tc Heerlen. 

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

Een bijvoegsel tot de „Neder l . Staatscourant" 
bevatte dezer dagen het Eerste Jaarverslag van de 
Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een 
Inventaris en eene Beschrijving van dc Nederlandsche 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst, (l Augustus 
tot 31 December 1903.) 

Voorzitter der Commissie is de heer dr. P. J. II. 
Cuypers, architect der Rijksmuseumgebouwcn, te 
Amsterdam; en leden zijn de heeren: 

Jos. T h . Cuypers, civiel cn bouwkundig ingenieur, 
tc Amsterdam; II. Evers, hoogleeraar aan tic Poly
technische school, te Delft; J . A . Frederiks, architect, 
te Middelburg; L . C. Hezenmans, architect, te 
's-Ilertogenbosch ; F. A . Hoefer, gemeente-archivaris, 
te Hat tem; Mr . S. Muller Fzn. , Rijks-archivaris, te 
Utrecht; Mr . J. C. Overvoorde, gemeente-archivaris, 
te Leiden; C. H . Peters, Rijksbouwmeester, te 
's-Gravenhage en Jhr. M r . V . É . L . de Stucrs, l id 
van de Tweede Kamer der Staten-Gencraal, te 
's-Gravenhage, terwijl de heer J . Kalf, assistent bij 
het Ncilerlandsch Museum voor Geschiedenis en 
Kunst, tc Amsterdam, als secretaris benoemd werd. 

Tot het doen van een voorstel betreffende de bij 
het Koninkli jk besluit hater instelling voorziene be
noeming van een of meer architecten-teekenaars, 
achtte de Commissie tien tijd nog niet gekomen. 

Het Bureau der Commissie is gevestigd: Nieuwe 
Uit leg 8, tc 's-Gravenhage. 

Omtrent het archief, de verzamelingen cn de werk
tuigen vermeldt het verslag het volgende: 

Het uitteraard nog weinig omvangrijke archief 
bevindt zich in goeden staat. 

Wat de verzamelingen betreft, stelt de Commissie 
zich voor in de eerste plaats bijeen te brengen eene 
collectie van afbeeldingen der Nederlandsche monu
menten. V o o r zoover deze om zeldzaamheid of hoogen 
prijs niet zijn te verkrijgen, zal zij daarvan hetzij 
eenige reproductie hetzij een beschrijving met aan
duiding der verblijfplaats in hare verzameling op
nemen, ten einde op die wijze in het bezit te komen 
van een zooveel mogelijk volledig Nederlandsen 
monumentenarchief, dat, ook mulat zij de haar 
opgedragen taak zal hebben volbracht, voor de 
Nederlandsche kunstgeschiedenis van groote waarde 
zal blijven, en bij restauraties goede diensten kunnen 
bewijzen. 

Een honderdvijftigtal, meest achttiende-eeuwsche, 
prenten uit dc doubletten der Koninkl i jke Bibliotheek, 
met machtiging van Uwe P2xcellentie aan de Ri jks
commissie overgedragen, vormt op het oogenblik het 
nog zeer kleine begin van deze verzameling. 

De Commissie achtte het ook wenschelijk in haar 
bureau te bezitten een. verzameling der werken, op 
het gebied van geschiedenis, archacologie, aardrijks
kunde, topografie enz., die bij het samenstellen der 
wetenschappelijke beschrijving van de monumenten 
telkens zullen geraadpleegd moeten worden. Daartoe 
gemachtigd door Uwe Excellentie, trad zij in overleg 
met de bibliothecarissen van dc Koninkl i jke Bibl io
theek te 's-Gravenhage, dc bibliotheken der Ri jks
universiteiten te Leiden, Utrecht, Groningen en de 
Polytechnische School te Delft, en verkreeg van 
dezen, deels in bruikleen, deels in eigendom, de voor 
haar nuttige werken, die als doubletten in deze-
bi bliot heken voorkwamen. 

Voorts ontving zij ten geschenke: 
V a n den Provinzial-Conservator der Rijnprovincie, 

zijne geschriften: Die Denkmalpflege in der Rhein-
provinz (Düsseldorf, L . Schwann, 1895) en: Die 
Frhaltung der Kunstdenkmaler in Deutschland 
(Sonderabdruck aus den Vcrhandlungendes Kongrcsses 
in Lübeck am 18 September 1900). 

Van den Directeur van het Museum für Kunst 
und Gewerbe te Hamburg : Vierter T a g für Denk
malpflege — Stenographischer Bericht (Verlag von 
Wilhe lm Ernst und Sohn, Berlin, 1903). 

Van den Bibliothecaris der Koninkl i jke Bibliotheek 
tc 's-Gravenhage: Catalogus der Geschiedenis—De-
Nederlanden (Noord en Zuid) — gedrukt ter A l g e 
meene Landsdrukkerij , 1901. 

Van de Provinciale Geldersche archeologische 
Commissie: haar jaarverslag over 1902. 

V a n de vereeniging Ge l r c : de door haar uitge
geven werken, met uitzondering der deden I en II 
van hare Bijdr tgen en Mededeelingen. 

Van de Vereeniging tot Beoefening van Overijs-
selsch Re-gt cn Geschiedenis: de door haar uitgegeven 
werken, voor zoover die nog voorradig waren. 

V a n den heer G . van Zeggclaar: zijn werkje: De 
Toren van Ransdorp (eigen uitgave, 1903). 

V a n mr. J . C . Overvoorde: de wandplaat, uitgege
ven door den Nederlandschen oudheidkundigen Bond. 
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Door aankoop kon de Commissie zich verder 
voorzien van een aantal der voor de uitvoering harer 
taak meest onmisbare werken. 

De boekerij, die de Commissie op het oogenblik 
heeft, voldoet echter nog lang niet aan de matige 
eischen, die de noodzakelijkheid haar verplicht tc 
stellen en zij geeft er daarom de voorkeur aan het 
thans bij deze algemeene mededeeling te laten, om 
bij haar volgend jaarverslag, wanneer zij hoopt hare 
bibliotheek te hebben uitgebreid tot een eenigszins 
afgerond geheel, eenen catalogus aan Uwe Excellentie 
over te leggen. 

( Wordt vervolgd.) 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B I N N E N L A N D. 

H A A R L E M . De Tentoonstelling der werken van Privat 
Livemont, die in het Museum van Kunstnijverheid te Haar
lem gehouden wordt; zal van begin Juli tot 15 Juli ge
opend zhn. 

Voor het eerst werden de werken van dezen meester dei-
decoratieve kunst bij elkander gebracht. 

Verschillende zalen van genoemd Museum werden daar
mee gevuld. Wjj vinden er zijne natuurstudiën naar het 
levend model, die voor uitgevoerde werken als documenten 
hebben gediend: naaktstudiën, geteekend en geschilderd, 
studiën naar bloemen; ontwerpen voor plakkaten en decora
tieve werken en verder nog tal van studiën, die het talent 
van den Belgischen kunstenaar tot zijn volle recht zullen 
doen komen. 

Het Museum werd gedurende de maand Mei bezocht door 
550 belangstellenden, terwijl uit de aan het Museum verbonden 
boekerij 194 boek- en plaatwerken verzonden werden. 

Het eerste deel van den nieuwen catalogus der boekerij 
wordt aan belangstellenden tegen vergoeding van 85 cent 
vrachtvrij toegezonden. 

NOORDWIJK-B IXNEN. Op 29 Mei j.1. werd de gerestaureerde 
kerk der Hervormde gemeente alhier met een gelegenheids
toespraak van den predikant, ds. S. Verhoef, weder in 
gebruik genomen. Deze restauratie, die de gemeente bijna 
een halve ton kostte, duurde ongeveer drie jaar. Van Zondag 
9 Juni 1901 tot den tweeden Pinksterdag j.1. vergaderde de 
gemeente in het schip harer kerk, in het transept of in 
het koor van het bedehuis, terwijl heden voor het eerst 
men weder in het volle kruis bijeenkwam. 

Als monument der middeleeuwen heeft dit kerkgebouw 
heel wat te verduren gehad. In April 1449 werd het door 
een feilen brand aangetast, in den tijd der troebelen in de 
16e eeuw, toen rondom Leiden alle kerken en kloosters 
geheel of gedeeltelijk verwoest zfjn geworden, is voor haar 
nog intijds de brandschatting afgekocht, in December 1660 
werd door een zwaren storm haar dak en toren verwoest, 
in den tijd der revolutie heeft zfj zware schokken doorstaan 
tot eindelijk in 1821 haar schoonste deel op het punt stond 
te verdwijnen. 

OD den 22en Januari van genoemd jaar werd in een ver
gadering van kerkvoogden en notabelen besloten tot de 
afbraak van het koor en het kruis. Doch koning Willem I 
verleende haar „goedgunstiglh'k een subsidie van drieduizend 
gulden", om haar weder in eere te herstellen. Thans is zij 
weder geheel hersteld in den toestand, waarin zfj vóór 
eenige eeuwen moet verkeerd hebben. 

De restauratie had plaats onder leiding van den heer 
H. J. Jesse, architect te Leiden. 

ZALT-BOMMEL. De raad dezer gemeente heeft besloten 
om een waterleiding aan te leggen voor rekening der ge
meente. Tot verkrijging van het benoodigde kapitaal, f 60,000, 
zal een leening gesloten worden. 

P E R S O N A L I A . 

— Bh' beschikking van den minister van waterstaat, 
handel en nijverheid van 24 Mei is, met ingang van 1 Juni 
a.s., tijdelijk aangesteld tot opzichter bh' de rijksopsporing 
van •delfstoffen J . C. Coté te Utrecht. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N * 

— O p z i c h t e r , bjj het afbreken van het oude- en het 
bouwen van een nieuw Raadhuis, te Ouddorp (Z.-H.) 

Salaris f20.— per week. 
Stukken aan den Burgemeester. (1) 
— A a n k o m e n d M a c h i n e t e e k e n a a r . Salaris f30 a 

f50 per maand. Adres: Ingenieur TER H A L L , Singel 322, 
Amsterdam. (1) 

— E l e c t r . M o n t e u r s by MESSER & Co.,Spiegelgracht 
9 Amsterdam. (1) 

— V o l on ta i r -A rch i t e c t ter opleiding op het bureau 
van de Architecten .1. E. VIXSEBOXSE k Co., te Hilversum.(l) 

— B o u w k . T e e k e n a a r bij de Gemeentewerken te 
Utrecht. (Zie advert, in No. 22.) (2) 

— F a b r i e k s c h e f , bij de Firma Corn. Gips Corns.zn. 
Dordrecht. (2) 

— Gemeen te -Bouwmees te r te Zierikzee. (Zieadvert. 
in No. 22.) (3) 

— O p z i c h t e r bh' de Overijsselsche Kanalisatie-Maat
schappij. (Zie advert, in No. 22.) (3) 

— O p z i c h t e r-T e e k e n a a r, bjj den aanleg van Stoom
tramwegen. (Zie adv. in No. 22.) (3) 

— O p z i c h t e r voor Schoolbouw te Maassluis. (Zie 
advert, in No. 21.) (3) 

— Twee A d j u n c t - S p o o r w e g i n g e n i e u r s i n I u d i ë. 
Zie no. 21. 

— Zes A d s p i r a n t s - I n g e n i e u r s in I n d i ë . Zie no. 21. 

— T wee W a t e r s t a a t o p z i c h t e r s i n I n d i ë . Z i e no. 21. 

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

T e e k e n a a r of anderszins op een Architect- of 
Aannemersbureau, tegen bescheiden condities. Zie adv. 
in No. 22. ( i ) 

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 , tevens 
Uitvoerder, voorzien van degelijke Referenties van 
uitgevoerde bouwwerken. Zie adv. in No. 22. ( i) 

B o u w k u n d i g - T e e k e n a a r practisch en theore
tisch ontwikkeld. Zie adv. in No. 22. ( i ) 

I N F O R M A T I E - B U R E A U V A N D E N B O N D V A N T E C H N I C I 
T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T . 

11 Bouwk. Opz.-teek., 21 - 42 j . , ƒ60— f ' 100 'smaands. 
1 „ Opz.-Uitv. , ƒ 8 0 'smaands. 
2 Waterb. Opz.-Teek., 20—41 j . , f 50— ƒ 100 's mnds. 
4 Werktuigk. Teek., 21—26 j . , ƒ 4 5 — ƒ 70's maands. 
2 Machine-teekenaars 19—25 j - , ƒ 3 5 — / 8 0 's mnds. 
2 Teekenaar in kunstsmced-constructiewerk. 

Mem. Sail. Insl. London. S a n i t a r y E n g i n e e r , A M S T E R D A M , 
Hoofdkantoor en Magazijnen DE RUITERKADE 150-161. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co , te Barrhead. 
S P E C I A L I E I T VOOR M LEVERING VAN C O M P L E T E B A D - , C L O S E T S - e n U R I N O I R - i n r i c h t i n g e n . 

Centrale Verwarming;, Ventilatie. Warm en Koodwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garanlie. 

39ste J A A R G A N G Z A T E R D A G 11 Juni 1904. 

l*o<la«te«r F\ H . S C H E L T E M A . 

A d r e s v o o r R e d a c t i e en A d m i n i s t r a t i e : B u r e a u „ D E O P M E R K E R " , 

H e . y d e n r i j c k : s s t i ' a . £ i t 4 , TV ij m e s j e 11. 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland ƒ 5.—. 

tc voldoen 
a. bij vooruitbetaling voor 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
1 October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België - 6.50. 
V o o r dc overige landen der Post-

Unie, met inbegrip van Nederl.-
Indië en Zuid-Afr ika - 7.50. 

A f z o n d e r 1 ij k e n u m m e r s, bij vooruit
betaling per postwissel of in postzegels met 
plaat / O.25. 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15. 

T3 ~ 
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Adver ten t i ën van I tot en met 5 regels . - 1.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tar ief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Adver ten t iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Phoenix", Nijmegen. 

O 
: \ 0 

H E T H O F J E V A N N I E U W K O O P T E ' S G R A V E N H A G E . 

(Bij de plaat.) 
Onze plaat stelt voor het hoofdgebouw of de 

Regentenkamer van het hofje van Nieuwkoop te 
's Gravenhage. 

Dit Hofje, staande aan de Noordzijde van de 
Prinsengracht, draagt den naam van zijn stichter, 
Heer Johan de Bruin van Buitenwech, Heer van 
Nieuwkoop, Noorden en Achtt ienhoven; het werd, 
na diens dood, in de jaren 1658—1661 gebouwd door 
den Bouwmeester Pieter Post, uit legaten, door den 
Heer Van Nieuwkoop daartoe bestemd. 

A a n de „Beschrijvinge van 's Gravenhage, door 
M r . Jacob de Riemer" is verder het volgende ontleend : 

„He t tweede Hofje (in de Riemer gaat n.1. vooraf 
„de beschrijving van het Heilige-Geest-Hofje) staande 
„aan dc noordzijde van de Prince-gragt, is dat van 
„den Heer van Nieuwkoop, 't geen het eerste zeer 
„verre is overtreffende; zijnde het zelve zoo groot, 
„zoo fraai en aanzienlijk, dat wij niet weeten, dat er 
„in geheel Nederland een wedergade gevonden werd. 
„Het zelve is lang 400 voeten of 33 roeden cn vier 
„voeten, en breed 158 voeten of 13 roeden en twee 
„voeten, behalve dc tuin, leggende ten noorden agter 
„het Regenten-huis. Binnen de poort en omtrek ziet 
„men ter wederzijden dertig en zulks in 't geheel 
„zestig huisjes of woonplaatsen uitermaaten net ge
s c h i k t cn gebouwd door den vermaarden Architect 

„P . Post, en in 't midden een zeer ruim, open plein, 
„in tuinties tot vermaak en gebruik der inwonende 
„luiden verdeelt. Midden door loopt kruis-wijs een 
„breet gcplaveit gangpad, ter wederzijden met een 
„groene hegge van de tuinties afgescheiden, en op 
,,'t middelpunt staat een verheven steenen born-put 
„pcdcstaals-wijze tot gebruik van de bewoonders 
„opgeregt , welke zeer fris en zoet water opgeeft. 
„ R o n d o m langs de huisjes loopt een gelijk gangpad 
„met klinkers bestraat, waarop de huisjens cn kamers 
„der Proveniers (of cigentlijk nu bewoonders) hunnen 
„ ingang en ligten zijn hebbende. Ieder huisje bestaat 
„uit twee vertrekken, een beneden en een boven, 
„zeer beknopt en commodieus gemaakt, hebbende 
„ieder zijn kelderken cn ander gemak : zijnde breed 
„zestien en agtien voeten diep, in 't inkomen voorzien 
„met een portaal en opgang na boven. In ieder der 
„vier hoeken van 't gebouw vind men een zwaare 
„gcmctzelde pomp en daarnevens een heimelijk gemak 
„of gemeen secreet tot gerief van de inwoonende luiden. 
„Zoo als men de voorpoort inkomt, woond aan dc 
„rech te rhand de poortier of de geene, die op 't openen 
„en sluiten van de deur op zeker gezet uur, zoo des 
„morgens als des avonds, past. A a n den ingang van 
„dc Prince-gragt heeft men eene schoone voorgevel, 
„met witten hardsteen bezet, en boven de poort zijn 
„de wapens van den gemelden Heer en zijne vrouw 



„in gelijken steen zeer groots uitgehouwen. Achter 
„heeft het een groote zaal of vertrek voor dc Regenten, 
,,'t geen op zwaar gemetselde boogen rust, en boven 
„dc zaal een koepel met een toorentie er op." 

In het begin van 'tjaar 1861 werd het I Ioofgcbouw 
van 't hofje van Nieuwkoop met den ruimen tuin, 
verhuurd aan het Haagschc schildersgenootschap 
Puichri Studio, voor ƒ 5 8 5 'sjaars. In de groote zaal 
werd toen een biljart geplaatst cn in den tuin eene 
kegelbaan aangelegd. Indien dc steenen konden spre
ken, zouden ze verhalen kunnen doen van heel wat 
pret en jool . 

Tegen 1 Mei 1887 werd de huur opgezegd, cn 
verhuisde Puichri naar het perecel Prinsengracht 57. 

'Ten slotte nog een enkel woord tot toelichting 
bij dc plaat zelve. 

Het huisje, gedeeltelijk zichtbaar geheel aan de 
rechterhand op dc plaat, in een der eenigszins ge
moderniseerde woningen van de oorspronkelijke 
stichting van Pieter Post. 

Op den achtergrond en terzijde van het hoofdge
bouw ziet men enkele huisjes met trapgevels; deze 
behooren tot eene uitbreiding van het hofje, in dc 
jaren 1886—1888 tot stand gebracht door den archi
tect van Liefland. 

Door deze uitbreiding verviel de tuin, waarvan 
sprake is in de beschrijving van dc Riemcr, en welke 
met het hoofdgebouw verhuurd werd aan Puichri 
Studio. Tevens kwam het regentengebouw, hetwelk 
vroeger in de achterste zijde van het hofje besloten 
stond, hierdoor vrij tc staan. 

P. M A R T . M O U W . 
OPZICHTER VAN 'S RIJKS-WATERSTAAT. 

Werkendam. 

P R I V A T L I V E M O N T . 

De tweede tentoonstelling van werk, door een 
buitenlandsch meester vervaardigd is thans in het 
Museum van Kunstnijverheid te Haarlem geopend. 

Het vorige jaar had men gelegenheid kennis te 
maken met dc voortbrengselen van Walter Crane. 
Het bestuur van het Museum verdient alle hulde voor 
het organiseeren dezer tentoonstellingen, die inder
daad zeer leerzaam genoemd mogen worden. 

Privat Livemont werd in 1861 te Schaerbeek 
geboren en houdt thans te Brussel verblijf. A a n 
vankelijk door zijne ouders tot het beoefenen der 
muziek bestemd, toonde hij weldra grooten aanleg 
voor dc teckenkunst en bezocht op 13-jarigen leeftijd 
de teckenschool van St. Joost-ten-Noode, waar hij 
onder leiding van Ilendrickxs cn Bocrson in de 
teckenkunst en onder die van Gerard in dc schilder
kunst werd geoefend. 

In 1883 kreeg hij een beurs van dc Belgische 
regeering, die hem in staat stelde tc Parijs zijne 
studiën voort te zetten, aanvankelijk onder leiding 
van Lavastre, tooneeldecorateur der Opera, vervolgens 
onder die van Duvigneau, tooneeldecorateur aan het 
Theatre Francais. Weldra ging hij echter tot een 
andere tak der kunst over, en werd illustrator; vooral 
de „Monde i l lustré" gebruikte hem veel. 

Te Brussel teruggekeerd was hij voor verschillende 
decorateurs werkzaam, cn werd daarna leeraar aan 
de teeken-acadcniie tc Schaerbeek. 

Hier begon hij met het ontwerpen en uitvoeren 
van aanplakbiljetten, het ontwerpen van glasschilder
werken en het maken van versieringen in gebouwen. 

Het zijn voornamelijk voortbrengselen uit deze 
latere periode, die men te Haarlem tentoongesteld 
vindt. Privat Livcrmont had zich ten onzent reeds 
doen kennen als een handig navolger van den vecl-
geroemden Mucha. De tentoonstelling doet zien, dat 
zijn talent inderdaad geheel onder den invloed van 
dezen Hongaarschen meester staat. 

Privat Livemont heeft in menig opzicht overeen
komst met Walter Crane. Beiden zijn uitmuntende 
teekenaars naar academischen trant, doch beiden zijn 
tevens manieristen in de minst goede beteekenis van 
het woord. Crane is Engelschman, Livemont Be lg ; 
Crane's vrouwcfiguren herhalen tot in het oneindige 
het onreëcle type, door de Prerafaclietcn in de mode 
gebracht, Livemont komt nooit verder dan de pervers-
elegante figuren, die de moderne Parijsche teekenaars 
plegen ten papicre te brengen. 

A l s academisch teekenaar staat Livemont boven 
Crane. De tentoonstelling geeft naaktstudies te zien 
in potlood, rood krijt of waterverf, zoo handig gedaan, 
dat men de Schacrbecksche academie om zulk een 
leeraar moet benijden. Doch de zeer betrekkelijke 
waarde van zulk werk blijkt wel het best daaruit, 
dat Livemont, zoodra hij iets anders wil teekencn, 
dan het vrouwelijk naakt, geheel en al te kort schiet. 
E r zijn landschapstudies op dc tentoonstelling, die 
eenvoudig verschrikkelijk genoemd moeten worden, 
zoo valsch is haar kleur, zoo conventioneel haar 
teekening. 

Gelijk Crane heeft ook Livemont een aantal schil
derijen ingezonden. Maar, evenmin als de Pmgelsche 
meester kan ook de Belgische geen schilder hecten. 
Daarvoor ontbreken hem dc qualiteiten ten eenenmale. 
Het best zijn ook hier de naaktstudies, die zich 
evenwel niet boven het academisch peil verheffen. 

Misschien is het onbillijk, iemand, die zich voor 
sierkunstenaar uitgeeft, te meten met den maatstaf, 
die men schilders pleegt aan te leggen. Doch nu dc 
inzender zijn schilderijen niet thuis hield, kon hij er 
op voorbereid zijn, dat hij als schilder zou worden 
beschouwd. 

Men kent het procédé, waarnaar Mucha werkt. 
Een vrouwenfiguur, meest te halver lijve cn op zij 
gezien, wordt uiterst delicaat geteekend, de haren 
gestylccrd, en het costuum en de hoofdbedekking, 
zoo die aanwezig zijn, min of meer archaisch gehouden. 
Dan wordt op zekeren afstand van den buitenomtrek-
een tweede contour gemaakt, die den achtergrond 
begrenst, zoodat dc figuur als door een breede witte 
lijn omringd is. Die achtergrond wordt vrij donker 
gehouden, en meest met een tapijt-dessin, soms ook 
wel met boomen, bloemen of gestylecrde planten 
gevuld. De letters van het opschrift worden in lichte 
tint op dien achtergrond uitgespaard. 

Di t procédé wordt door Privat Livemont getrouw 
gevolgd. A l s hij een aanplakbiljet voor den fotograaf 
Paul Boyer te Parijs maakt, plaatst hij de vrouw in 
liggende houding, met papavers op den achtergrond. 
Om iets toepasselijks tc hebben, vult hij een hoekje, 
dat toevallig overbleef, met een gedeelte eener camera 
obscura, die echter als zoodanig niet in het oog springt. 

Men ziet ditzelfde vrouwtje, altijd met dezelfde 
fijne spitse vingers en hetzelfde wipneusje, nu eens 
aan een spinrokken dan weer bordurend, boctseerend, 
aan bloemen ruikend, een flesch, een glas absinth, 
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of een kop thee niet gestyleerdc wasem, houdend, al 
naar mate de eischen zijn, die werden gesteld door 
de personen, die door Livemonts werk reclame voor 
hun zaak wilden maken. 

De teekeningen zijn met de uiterste zorgvuldigheid 
gemaakt, bij het zoetelijke af, alle breede of sprekende 
lijnen zijn, blijkbaar met opzet, vermeden. Naar 
verband tusschen het opschrift en dc voorstelling is 
niet gezocht. De teekeningen zijn zonder de opschrif
ten, die blijkbaar pas later door den litograaf, zoo 
goed het ging, werden aangebracht. Die opschriften 
doen dan ook bepaald schade aan het overige. Vooral 
op het aanplakbiljet voor den „Cercle Artistique de 
Schaerbcek", en dat voor Boldoot vermoorden zij de 
compositie. Minder hinderlijk zijn zij, door hun 
stillere vormen en tinten, op andere biljetten. Het 
doel van een aanplakbiljet om de aandacht tc trekken, 
wordt in deze laatste gevallen echter niet bereikt. 
Het beste is ongetwijfeld in dit opzicht het aanplak
biljet voor een theesoort, waar de letters voortkomen 
uit den gestyleerden wasem, die dc thee geeft. 

Privat Livemont is geen baanbreker, alleen een 
handig navolger. Zijn kunst is academische salonkunst, 

eer Fransch dan Vlaamsch, die in het buitenland waar
schijnlijk meer gewaardeerd zal worden dan bij ons. 

Het zou zeker de moeite waard wezen, wanneer 
het Haarlemsch Museum ook eens trachtte zulk een 
collectie van onzen A d o l f Lccomte bijeen te brengen. 
Dan kon men vergelijkingen maken, die, wij zijn cr 
zeker van, ten gunste van onzen Nederlandschen 
meester zouden uitvallen. Want Lccomte is even 
veelzijdig als onze Belgische teekenaar beperkt. 

Handigheid is wel iets, doch oorspronkelijkheid 
en veelzijdigheid hebben veel hooger waarde. 

Het is tc hopen, dat de tentoonstelling tc Haarlem 
door vele bezocht moge worden, opdat het Museum 
van Kunstnijverheid worde aangemoedigd, nog menig
maal zulk een kunst-festijn te organiseeren. De fraaie 
geïl lustreerde catalogus geeft den bezoeker een blij
vende herinnering aan wat hij zag. Op den omslag 
is Privat Livemond afgebeeld als een echte Belg met 
een puntbaard en een fluweelen jas en met een 
slappen hoed op. Zoo had men zich zeker ook den 
man voorgesteld, wiens werk meer uiterlijk dan 
innerlijk van opvatting is. 

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

(Slot.) 

De aankoop der voor haren arbeid noodigc foto
grafische toestellen werd door de Commissie rijpelijk 
overwogen. Zij stond hier n.1. voor de moeilijke 
vraag of de door dr. Meydenbauer te Berlijn ont
worpen apparaten voor het z.g. Messbild-Verfahren 
moesten worden gekozen, dan wel de voorkeur ge
geven aan gewone fotografietoestcllen. Na ampele 
besprekingen, droeg zij in dezen de beslissing op aan 
haren voorzitter en secretaris. 

Aanvankelijk waren dezen zeer geneigd Meyden-
bauer's methode te kiezen. Ui t eene met dr. Meyden
bauer gevoerde briefwisseling bleek echter, dat, naar 
zijne schatting, voor Nederland, na een uitgave van 
9000 mark, voor eerste inrichting, jaarlijks ongeveer 
20.000 mark noodig zou zijn, om in 12 jaren de 
voornaamste bouwwerken volgens zijn systeem te 
kunnen opnemen. 

N a deze inlichtingen werd van de toepassing van 
het Messbild-Verfahren afgezien. 

In Duitsehland trouwens is men algemeen tot het 
inzicht gekomen, dat het Messbild-Verfahren onver-
cenigbaar is met het werk der inventarisatie. Zonder 
tegenspraak te vinden, kon dc Geh. Regierungsrath 
Lutsch op den vierten Tag für Denkmalpflege ver
klaren: „Es t ist viel zu weitlaufig, viel zu teuer, viel 
zu langwierig, denn das Messbildwesen braucht für 
seine Arbeit immer schon selbst einc graphische 
Grundlage in Form eines Grundrisses, urn die nütigen 
Marken der Aufstellung des Photographen darin 
einzutragen." (Stcnographischer Bericht — S. 146). 

De vraag bleef echter, of men toch niet de toe
stellen van Meydenbauer zou kunnen gebruiken. Ook 
met het oog op de beantwoording van deze vraag, 
bezocht de secretaris, met machtiging van Uwe 
Excellentie, de provinciale conservatoren van West-
falen en de Rijnprovincie, K g l . Baurath Ludorff en 
prof. Clemen, en den directeur van het Kunstnijver-
heidmuseum te Hamburg, prof. Brinkmann, die aldaar 
met dc inventarisatie der monumenten is belast. 
Eenparig waren dezen van oordeel, dat voor het 
doel der Rijkscommissie, dat geen ander is dan de 
inventarisatie en beschrijving der monumenten in 

woord en beeld, gewone fotografische toestellen de 
meest bruikbare zijn. Hun oordeel is samen te vatten 
in dc uitspraak van den zeer bekwamen tcekenaar-
fotograaf, assistent aan het Hamburgsch Museum, 
den heer Wilhe lm Weimar : „Ein Messbildapparat 
ist entbehrlich, da die ganzc Handhabung zu zeitrau-
bend ist mul namentlich die bei den Meydenbauerschcn 
Apparaten angewandten Objektive viel zu lichtsch-
wach sind, mithin eine ungeheuer lange Belichtungszeit 
erfordern. Die Genauigkeit des Bildes ist ganz unab-
hangig von der Gestaltung des Apparatcs und beruht 
lediglich in der Geschicklichkcit beim Einstellen auf 
der Mattscheibc." 

Hierbij komt, dat de toestellen van Meydenbauer 
betrekkelijk zeer kostbaar zijn (een apparaat voor 
20 X 20 c .M. met toebehooren zou 1800 mark moeten 
kosten) cn slechts ingericht voor het gebruik van 
één objectief. Schilderijen cn kunstvoorwerpen zijn 
daarmede dus niet te fotografeeren cn zelfs bouw
werken, die alleen van zeer dichtbij kunnen worden 
opgenomen — gdi jk b.v. in smalle straten herhaalde
lijk voorkomt — vereischen een afzonderlijke camera. 

O m al deze redenen meenden de voorzitter en de 
secretaris te moeten besluiten tot den aankoop van 
gewone toestellen. 

Zij hadden het voorrecht hierbij gebruik te kunnen 
maken van de voorlichting van den heer Weimar, die 
in een veeljarige praktijk groote ervaring op het 
gebied van monumenten-fotografie heeft opgedaan. 
De uitrusting, die zij aanschaften, bestaat uit een 
opzettelijk gebouwde camera van 18 X 2 4 C - M . 
met een stevigen, tot 2 M . uitschuifbaren drievoet, 
voorzien van metcrindeeling. In de camera is vóór 
de plaat eene rolsluiting aangebracht, het statief voor
zien van een verstelbaar hoofd, zoodat de camera 
gemakkelijk in alle gewenschte richtingen, ook te 
lood, kan worden toegepast. Bijzondere voorzorgen 
zijn hierbij genomen om haar in eiken stand, ook 
indien de balg op zijn langst is uitgetrokken, vast te 
doen staan, zonder gevaar voor tri l l ing. Zooveel 
mogelijk verecnigt zij dus dc voordeden van een 
reistoestel en een ateliercamera. 



Behalve zes dubbele plaatramen, met inlegblad 
voor opnamen van 9 X ' 2 en 13 X 18 c . M . , werd, 
voor het verwisselen van platen in de open lucht, 
een verwisscldoos voor 12 platen aangekocht. 

A l s objectieven werden gekozen: Zeiss' Doppel-
1'rotar, serie V i l a n°. 14, die, al naarmate hij in zijn 
geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt, drie verschillende 
brandpuntafstanden heeft en dus, van hetzelfde stand
punt, opnamen in evenveel verschillende grootten 
mogelijk maakt; dan, voor het fotografeeren op korten 
afstand, een Zeiss' Protar, serie V , n°. 3, cn eindelijk, 
voor groote afstanden, een met den Doppel-Protar 
als positief element tc gebruiken tele-tube en-negatief. 

Een instelloep, gele lichtfiltcrs, inrichtingen voor 
het gedeeltelijk afsluiten tijdens de opname, cn een 
lichtmeter, voltooien, met een met vilt gevoerden 
koffer ter berging cn verzending van het geheel, 
deze uitrusting. 

O m steeds op reis mede te nemen, werd bovendien 
aangekocht een klapcamcra, 13 X '8 c .M. , met 
drievoet, zes dubbele plaatramen en lederen tasch. 
l i e t hierbij bchoorend objectief, Voigtlander's Co l l i -
near, serie III n°. 4, kan met twee brandpuntafstanden 
worden toegepast, terwijl de camera er op is ingericht 
ook met het groothoekig objectief van Zeiss te werken. 

In verband met het der Commissie toegestaan kre
diet, moesten de inrichting van een donkere kamer 
en de aanschaffing van laboratoriumbcnoodigdheden 
worden uitgesteld. 

A a n het eind van deze mededeelingen over hare 
fotografische uitrusting, wenscht .de Commissie nog 
eens hare erkentelijkheid uit tc spreken voor de 
bereidwilligheid, waarmede dc bovengenoemde Duit
sche autoriteiten haar mondeling cn schriftelijk van 
voorlichting hebben gediend. 

Met het oog op leesbaarheid der te maken kaarten 
en de vele stukken, waarvan aan elk der leden een 
afschrift moet worden gezonden, werd een schrijftoestel 
aangeschaft, dat reeds goede diensten bewees. 

Omtrent hare werkzaamheden zegt het verslag 
verder: 

U i t den aard der zaak heeft dc Commissie, in de 
enkele maanden van haar bestaan nog weinig ander 
dan voorbereidend, organiseerend werk kunnen ver
richten. In de eerste plaats had zij zich bezig te 
houden met het maken van een huishoudelijk regle
ment. Het door haar ingezonden ontwerp werd door 
Uwe Excellentie onveranderd vastgesteld, bij beschik
king van 14 November 1903, n°. 2894, afd. K . W . 

De wijze, waarop zij hare taak zou aanvangen, 
was vervolgens het onderwerp van hare overwegingen. 

De algemeene erkende wenschelijkheid zoo spoedig 
mogelijk een volledig cn betrouwbaar overzicht te 
bezitten van alle in Nederland nog aanwezige monu
menten, die uit een oogpunt van kunst of historie 
belangrijk zijn te achten, deed haar besluiten te 
beginnen met de samenstelling van een, volgens de 
gemeenten van het Ri jk ingedeelde, zeer beknopt 
gehouden inventaris, die de monumenten alleen aan
wijst, zooveel mogelijk met opgave van hunnen 
ontwerper of vervaardiger en hunne dagteekening. 
PLen dergelijke inventaris, die in enkele jaren gereed 
moet zijn, heeft voor de studie der kunsthistorie on
getwijfeld reeds de waarde van een goeden gids, 
maar biedt bovendien het groote voordeel, dat hij 
het voor ieder mogelijk maakt zonder moeite na te 
gaan welke gebouwen of voorwerpen in ccn bepaalde 
plaats belangstelling verdienen, zoodat hij aan dc, 

in ons land helaas nog dikwijls blijkende, onverschil
ligheid en vandalisme tegenover gedenkteekenen van 
kunst cn historie althans het voorwendsel van on
wetendheid ontneemt. 

Tegelijkertijd wenscht dc Commissie dan een begin 
te maken met dc uitvoerige beschrijving en afbeelding 
der monumenten, die het einddoel harer opdracht is. 

Ten einde de samenstelling van den „Inventar is 
der monumenten" zooveel mogelijk te bespoedigen, 
besloot de Commissie de bewerking daarvan onder 
hare leden te verdeden. Dientengevolge zullen worden 
bewerkt: 

de provincie Groningen door den heer Peters; 
de provinciën Drenthe, Overijscl en Gelderland 

door den heer Hoefer, met uitzondering van de ge
meente Nijmegen, waarvoor de door den gemeente
architect, den heer Weve, welwillend aangeboden 
medewerking gaarne door de Commissie werd aan
vaard ; 

de provincie Utrecht door de heeren Jos. Cuypers, 
Overvoorde en den secretaris, elk voor ccn deel; de 
stad Utrecht door den heer Muller ; 

de provincie Noordholland door den secretaris; 
de provincie Zuidholland door den heer Overvoorde, 

met uitzondering van de Zuidwestelijke eilanden, die 
door den heer Frederiks en de gemeenten Delft en 
Rotterdam, die door den heer Evers worden bewerkt, 
terwijl voor 's Gravenhage wordt afgewacht dc in
ventarisatie, welke door de vereeniging „die I laghe" 
wordt ondernomen, met medewerking van het l id der 
Commissie den heer Peters; 

de provincie Zeeland door den heer Frederiks; 
van de provincie Noordbrabant, vijftig gemeenten 

door de heeren Jos. Cuypers, Hczenmans en de Stucrs, 
elk voor een deel; 

de provincie L imburg door de heeren Jos. Cuypers 
en dc Stuers in samenwerking met den voorzitter. 

Voor de provincie Friesland bezitten de heeren 
Peters en dc Stuers reeds aanteekeningen en opnamen 
van verschillende gemeenten. 

Voor de samenstelling van dezen „ Inven ta r i s" 
werden door de Commissie „Rege l en" vastgesteld, 
waarvan zij de eer heeft een afschrift bij dezen aan 
Uwe Ivxcellcntic over te leggen (Bijlage I). 

Een tweetal bepalingen van deze „Rege len" ver-
eischt wellicht eenige toelichting. 

De beperking der stof tot gebouwen en met ge
bouwen samenhangende voorwerpen, in art. 2, is 
uitsluitend gemaakt om het werk te bespoedigen. 
Voor de „Uitvoer ige Beschrijving" is de bestemming, 
verblijfplaats of eigendomstoestand van een monu
ment uiteraard geen criterium van opname. 

De tijdgrens 1850 werd vastgesteld, omdat omstreeks 
dat jaar op het gebied der bouwkunst het begin valt 
waar te nemen van eene herleving, welker ontwik
keling nog voortduurt, en omdat het der Commissie 
wenschelijk voorkwam gecne werken op te nemen, 
waarvan de makers nog leven. Dc bepaling der 
waarde van zulke werken, noodzakelijk voor de be
slissing of zij al of niet als artistiek monument 
behooren te worden vermeld, scheen haar in strijd 
met den retrospectieven aard van haren werkkring. 

Terugzetten van den tijdgrens naar een verder 
verleden leek haar ongeraden, om haren arbeid aan 
de ontwikkeling der hedendaagsche kunst zoo nauw 
mogelijk te doen aansluiten. 

De bepaling van art. 9, dat de uitdrukkingen 
rechts en links objectief worden gebezigd, dus ter 
aanwijzing van rechter- en linkerzijde niet van den 
beschouwer, maar van het voorwerp, zal misschien 
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bevreemding wekken, omdat zij in strijd is met de, 
sinds het Kunsthistorisch Congres van Weenen in 
1875, bij schilderijbeschrijvingen vrij algemeen ge
huldigde methode. Waar echter de taak der Commissie 
in de eerste plaats de opname van bouwwerken 
betreft en in architectuurbeschrijvingen door de beste 
auteurs — als de Caumont, Didron, Viol le t - le-Duc— 
de begrippen rechts en links steeds objectief zijn 
genomen, eene wijze van doen, die ook in overeen
stemming is met het liturgisch en heraldisch gebruik, 
meende de Commissie zich eveneens aan deze manier 
te moeten houden. Verschillende behandeling toch 
van schilderijen en bouwwerken zou slechts verwar
ring stichten bij den lezer. 

De voorbereiding van een „ le iddraad" voor de 
uitvoerige beschrijving der monumenten van geschie
denis cn kunst is door de Commissie ter hand ge
nomen, doch nog niet ten einde gebracht. 

Om toegang tc verkrijgen tot de gebouwen onder 
beheer van de Departementen van Justitie, Marine, 
l"inanciën, Oorlog en Waterstaat, Handel en Nijver
heid, de Provinciale en dc Gemeentelijke Besturen, 
verzocht en verkreeg zij dc tusschenkomst van Uwe 
Excellentie. 

Zelve wendde zij zich tot H H . D D . H H . den 
Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland en 
tot de Oversten der in Nederland gevestigde klooster
orden en mocht van dezen op de meest welwillende 
wijze de toezegging ontvangen, dat tot gebouwen en 
voorwerpen, in het bezit van Roomsch-Katholieke 
kerken, kloosters cn stichtingen, aan de leden der 
Commissie toegang zal worden verleend. A a n de 
besturen van deze instellingen werd daarop van de 
oprichting der Commissie kennis gegeven in eene 
circulaire, waarvan een exemplaar bij dit verslag is 
gevoegd (Bijlage II). 

I^venccns werd een verzoek om medewerking tot 
de Overheden der oud-Katholieke klcrezy gericht. 

De catalogiseering van in tijdschriften verspreide 
beschrijvingen cn afbeeldingen van Nederlandsche 
monumenten is door den secretaris der Commissie 
ter hand genomen, terwijl, dank zij de medewerking 
der afdeeling K . W . van U w departement, onder 
zijn toezicht een afschrift kon worden gemaakt van 
den kaaitcatalogus der daar berustende, uiterst be
langrijke, verzameling van opnamen en rapporten. 

Wat de financiën aangaat, merkt de Commissie o p : 
Het bij de Staatsbegrooting voor 1903 aan de 

Commissie toegestane krediet van f 6000 bleek niet 
geheel toereikend om de kosten der eerste inrichting 
van haar bureau enz, te bestrijden. De samenstelling 
der bibliotheek, hoe bescheiden ook gedacht, en de 
voltooiing der fothografische inrichting zullen ook in 
dc toekomst nog uitgaven vorderen. 

Ten slotte wordt, wat betreft de maatregelen, wen
schelijk in het belang van den arbeid der Commissie, 
nog door haar in het midden gebracht dat zij het 
van groot belang acht, dat voor de huisvesting van 
haar bureau gelegenheid worde gevonden in een lands-
gebouw. In de eerste plaats wordt tengevolge van het 
feit, dat zij bureaulokalen heeft moeten huren, haar 
budget bezwaard door ccne betrekkelijke groote uit
gave, welker besparing zeker de snelheid van haren 
arbeid zou bevorderen. Maar bovendien heeft de thans 
door haar betrokken lokaliteit dit tegen, dat zij zich 
bevindt in een als woning gebezigd perceel, zoodat 

brandgevaar geenszins is uitgesloten, een gevaar dat, 
met het oog op de kostbare verzamelingen en toestel
len, die zij hoopt bijeen te brengen, zeker ernstige 
aandacht verdient. Waar het voorts staat te voorzien, 
dat zij eerlang aan grootere ruimte behoefte zal 
krijgen schijnt het haar niet wenschelijk de verplaat
sing der bureaulokalen nog lang uit te stellen, o.a. 
omdat de overbrenging van een groot aantal fotografische 
negatieven en het opnieuw inrichten van een fotogra
fisch laboratorium dan groote zorgen cn kosten zouden 
medebrengen. De Commissie acht het daarom zeer 
noodig, dat zij weldra haar bureau kan vestigen in 
een gebouw, dat geen der bezwaren van een huurprijs 
heeft en voldoende ruimte aanbiedt. 

V a n de bijlagen, die het verslag vergezellen, is 
Bijlage I wel de belangrijkste, zij bevat de volgende: 
Regelen voor het opmaken van den „Inventar is der 
Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst" . 

1. De inventaris bepaalt zich tot de vermelding 
van het bestaan, den bezitter, het materiaal, de dag
teekening en de ontwerpers of vervaardigers der 
monumenten, zonder deze tc beschrijven. 

2. Deze inventaris neemt alleen op : 
a. alle bouwwerken van vóór het jaar 1850, die 

eenig belang bezitten als uiting van kunst, of om eene 
er aan verbonden historische herinnering; 

b. alle voorwerpen, die aan de sub a. genoemde 
voorwaarde voldoen en op eenige wijze met een 
bouwwerk in verband staan. 

3. De vermelding der monumenten geschiedt vol
gens de burgerlijke gemeenten, waarin zij voorkomen, 
gesplitst in hare declen, die een eigen naam dragen. 

De voorwerpen, bedoeld in art. 2. sub. b., worden 
steeds vermeld bij de bouwwerken, waarmede zij in 
verband staan, en ook onder de gemeenten, waarheen 
zij zijn overgebracht, tenzij zij vermeld mochten 
worden in eenen museumcatalogus. 

4. De mededeelingen betreffende de monumenten 
geschieden in deze volgorde: 

a. voorhistorische en Rorneinsche monumenten; 
b. muren, wallen, torens, poorten, rondcelcn, bol

werken, vestingwerken, wegen, straten, pleinen, brug
gen, sluizen, standbeelden, kruisen, pompen, grens-
steenen, schamppalen ; 

c. burchten, kasteden! 
d. burgerlijke openbare gebouwen, als: gebouwen 

voor gewestelijk bestuur, rechterlijke gebouwen, ge
vangenissen, wachten, arsenalen, geschut- en klokgie-
terijen, werkplaatsen, werven, raadhuizen, stadstorens, 
hallen, markt-, waag-, keur-en muntgebouwen, doelens, 
gildehuizen, tolhuizen, stadsherbergen; 

C gebouwen van kerkelijke en liefdadige bestem
ming, als: kerken, kerktorens, klokkenhuizen, kerk
hoven, kapellen, kloosters, begijnhoven, scholen, dia
conieën, gasthuizen, armenhuizen, weeshuizen, oude 
'mannen- en vrouwenhuizen, hofjes, lombards; 

/'. particuliere gebouwen, als: woonhuizen, hofste
den, boerenwoningen, molens, schuren, kantoren, 
pakhuizen, stallen; 

g. varia. 
Bij gebouwen, die in verloop van tijd voor verschil

lende doeleinden hebben gediend, geeft voor de plaatsing 
in een dezer rubrieken die bestemming den doorslag, 
welke uit het karakter van het gebouw het duidelijkst 
spreekt. Bij zulke gebouwen wordt de naam, waaronder 
zij thans bekend staan, ook vermeld. 

5. De bouwstoffen voor den inventaris worden 



190 

geschreven op de rechterhelft van foliovellen, die aan 
den achterkant blank blijven. E l k vel draagt aan het 
hoofd : rechts den naam der provincie, daaronder dien 
der gemeente en c. q. van het onderdeel daarvan; 
links het jaar der waarneming en den naam van den 
bewerker. Dan volgt, zoo mogelijk, een opgave der 
oude naamvormen, de oudste vermelding der plaats 
en de ontwikkeling van haar grondplan. Dan de aan
duiding van het monument (onderstreept) en eene 
opgave der bronnen (literatuur, afbeeldingen, platte
gronden). V o o r zoover deze door den bewerker niet 
zijn geraadpleegd, worden zij tusschen ( ) gezet. 

Op ieder vel wordt niet meer dan één monument 
behandeld. 

6. Bij de dagteekening, aan een monument gege
ven, wordt vermeld op welk gezag zij steunt; voor 
zooverre zij op een vermoeden van den bewerker 
berust, wordt dit gemotiveerd, indien er bijzondere 
kenteekenen zijn. 

De letters a. b. c. en d., achter het cijfer eener 
eeuw gevoegd, duiden het eerste, tweede, derde en 
vierde kwartaal daarvan aan. 

7. De vermelding eener kerk omvat: 
a. de aanduiding van eigenaar en gebruiker; 
b. de populaire benaming zoo mogelijk vooraf

gegaan door die van den patroon; 
e. de bronnen van hare geschiedenis; 
d. de dagteekening der verheffing tot parochiekerk 

en van de oprichting of uitbreiding van kapittelen; 
e. hare ligging, kort gepreciseerd: hoe ten opzichte 

der oriëntat ie, op een kunstmatige of natuurlijke 
hoogte, vrijstaand of ingebouwd; 

ƒ . een beknopte chronologische vermelding van de 
verbouwingen cn toevoegingen; 

g. een opgave van jaartai en leider der restauraties 
na 1850; 

//. het materiaal; 
i. een opsomming der onderdeden met hare dag

teekening. 
8. Onmiddelijk na het gebouw, volgen de er bij 

behoorende vaste en losse meubelen enz., als: 
altaren, sacramentshuisjes, piscinae, oliekastjes ; 
choorbanken, communiebanken; 
doopvonten, vrijwatervaten ; 
verlichtingstoestellen; 
preekstoelen; 
regeerings- en andere banken; 
orgels; 
grafmonumenten, zerken; 
rouw-, wapen-, gilde-, tekst- en psalm borden ; 
offerblokken, collecteschalen; 
beelden ; 
muurschilderingen, gebrandschilderde glazen; 
schilderijen; 
wand- en vloertapijten ; 
goud- cn zilverwerk; 
relikwiehouders; 
paramenten; 
k lokken ; 
alles globaal aan te geven met uitvoeriger vermelding 

alleen van de voornaamste dezer voorwerpen. 
9. Bij plaatsaanduidingen wordt zooveel mogelijk 

de windstreek vermeld. 
Bij kerken geschiedt dit steeds alsof zij zuiver waren 

georiënteerd. De uitdrukkingen rechts en links betee-
kenen deze begrippen objectief, als in de heraldiek. 

10. Z i j , die een of meer gemeenten wenschen te 
bewerken, geven hiervan, vóór 1 December 1903, 
kennis aan den secretaris. 

Met behulp van deze opgaven, verdeelt de voor

zitter de taak tusschen de leden. De gemeenten, 
waarvoor niemand zich aanmeldde, worden bewerkt 
door den secretaris, zoo noodig bijgestaan door de 
leden, die de voorzitter daartoe aanwijst. 

11. Telkens vóór 1 Januari, I A p r i l , 1 Juli en 1 
October, zendt elk l id aan den secretaris een gespe
cificeerde opgave van de gemeenten, waarvan hij de 
bewerking reeds heeft voltooid of aangevangen. 

12. De leden zenden hunne lijsten maandelijks 
ongevouwen aan den secretaris. 

O p grond der aldus verkregen gegevens, redigeert 
deze den „Inventar is der Nederlandsche Monumenten 
van Geschiedenis en Kunst" , zoo mogelijk verbeterende 
en aanvullende, waar dat noodig is. 

Waarnemingen, gedaan vóór 1 Januari 1902, worden 
nader gecontroleerd. 

13. Zoodra een afgerond deel van den inventaris 
is gereed gekomen, wordt een afschrift van het hand
schrift, ten minste drie weken vóór eene vergadering, 
toegezonden aan elk der leden, waarna de tekst, voor 
zooveel noodig gewijzigd, in die vergadering wordt 
vastgesteld. 

Aldus vastgesteld door de Rijkscommissie in hare 
vergadering van 4 November 1903. 

De Voorzitter, 
(w. g.) P. J . H . CUYPERS. 

De Secretaris, 
(w. g.) J A N K A I .E. 

V E R E E N I G I N G E N . 

B O N D V A N W A T E R B O U W K U N D I G E 
A M B T E N A R E N IN Z E E L A N D . 

In het begin der vorige maand werd te Goes, 
door den Bond van Waterbouwkundige ambtenaren 
in Zeeland, eene Algemeene Vergadering gehouden, 
waarop o. a. werd besloten in Eebruari of Maart 
1905, wederom een examen voor Polder-opzichters 
af te nemen. 

Di t examen zal twee dagen duren en te Goes 
plaats hebben. 

Tot examinatoren zijn benoemd de heeren : H . 
Koole , te Ellcwoutsdijk; M . C. Koole, te Vlissingen; 
A . J . Louwers, te Cats ; J . Nieuwdorp, te Sas van 
Goes; A . v. Rooijen, te St. Philipsland, en J . v. d. 
Velde, te Schcrpenisse; en tot plaatsvervangers de 
heeren : J . Blok Sz., te Waarde; M . Ferdinandusse, 
te Biezelinge, en W . Nieuwdorp, te Wissekerke. 

A a n de geslaagden zal een diploma, als bewijs van 
voldoend afgelegd examen, worden uitgereikt. 

Ter bestrijding der te maken kosten, wordt den 
Bond door iederen Candidaat een bedrag van f$.— 
en door ieder gediplomeerde bovendien f 10.— uit
gekeerd. 

Programma's a ƒ0.25 worden verschaft door den 
heer P. L. Bolter, Secretaris van genoemden Bond 
te Westkapelle (Walcheren), terwijl ook de Voor 
zitter, den heer H . Koole , voornoemd, bereid is, de 
verlangde gegevens te verstrekken. 

Zi j , die aan het examen wenschen deel te nemen, 
zullen zich hiertoe voor 1 Januari 1905 bij den 
Voorzitter van den Bond dienen aan te melden. 

B O E K B E S C H O U W I N G . 

W i j ontvingen van den uitgever D . M ij s te T i e l 
het Tweede deeltje van de „ W e r k t u i g k u n d e voor 
Ambachtslieden" door G . A . S c h o l t e n , Archi tect 
en Leeraar M . O. aldaar. 
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Vroeger is dit werkje in één deeltje verschenen, 
bij een tweede uitgave heeft de schrijver het echter 
noodig geoordeeld de behandelde stof in twee deden 
tc splitsen cn in het eerste enkel te behandelen de 
werktuigen, welke in dc bouwpractijk worden gebruikt, 
met verklaring van de voorwaarden voor het even
wicht, terwijl het tweede bestemd is, een ruimer in
zicht te geven in de wetten van het evenwicht en dc 
beweging van vaste lichamen, water en lucht, welke 
wetten bij het uitvoeren van bouwconstructies gedurig 
toepassing vinden. 

Het tweede deeltje is nu een boek van bijna 300 
bladzijden geworden en zelf weder verdeeld in twee 
afdeelingen namelijk ie „Theore t i sch gedeelte", en 
2e „Toepass ingen op de bouwpraktijk". De laatste 
verdecling lag voor de hand, waar het schrijvers be
doeling is, dat het boekje goede diensten zal kunnen 
bewijzen, bij het voortgezet technisch onderwijs voor 
aanstaande leeraren aan Ambachtsscholen, opzichters, 
enz., alsmede bij zelfstudie voor aankomende bouw
kundigen, in het bijzonder ook voor hen, die zich 
willen bekwamen voor de examens voor bouwkundig 
opzichter, voor opzichter bij den Rijkswaterstaat, bij 
spoorwegen, enz. 

Het heeft daardoor weg eenigszins het karakter 
van een handboek voor ambachtslieden verloren, want 
het moet wel een zeer ontwikkeld ambachtsman zijn, 
die dit tweede deeltje met vrucht zou kunnen door
werken, maar bij het streven om zijn arbeid aan een 
wijder kring ten goede te doen komen kon de schrijver 
natuurlijk een voorafgaande theoretische behandeling 
van de grondbeginselen niet achterwege laten. Even
wel is alles zoo eenvoudig en bevattelijk mogelijk 
behandeld en van de tweede afdeeling „de toepas
singen" het meeste werk gemaakt, alleen zou men 
kunnen wenschen, dat de afbeeldingen van werk
tuigen in die afdeeling voorkomende, wat duidelijker 
waren en meer ontleend aan moderne werktuigen, 
dan nu het geval schijnt te zijn. 

Ook zou men de algemeene opmerking kunnen 
maken, dat het werkje nu voor ambachtslieden eigenlijk 
wat te veel en voor aankomende bouwkundigen hier 
en daar wat te weinig geeft, maar dergelijke leemten 
zijn gemakkelijk aan te vullen bij een latere uitgave, 
die het boekje zeker nog wel zal beleven. 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 

Mijnheer de Redacteur! 

Het zal zeker velen uwer lezers interesseeren, te 
vernemen, dat in Haarlem is opgericht een Infor
matiebureau voor Vreemdelingenverkeer. 

Inwoners uwer gemeente, welke plan hebben 
Haarlem met zijne schoone omstreken te bezoeken 
kunnen aan dit bureau schriftelijk zoowel als mon
deling alle gewenschte inlichtingen g r a t i s bekomen. 

Het bureau is gevestigd in den kiosk bij den 
ingang van het station. 

V o o r brieven of telegrammen is het adres : „Infor-
mator Haar lem". 

Interc. Telephoonnummer 1109. 
Met dankzegging voor de plaatsing. 

Hoogachtend, 

U w Dw. Dn . , 

H . J . V I S S E R , 

Secr. 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B U I T E N L A N D . 
Voor de restauratiewerken aan den Ütto-Heinrichs-bau te 

Heidelberg denkt men 600.000 mark noodig te hebben. 
Het Koor, inzonderheid het middeleeuwsche hooge Koor 

van den Keulschen Dom eischt groote herstellingswerken. 

B I N N E N L A N D . 
A M S T E R D A M . Men kan als handelsman of industrieel zoo 

soliede zijn als men wil , zoozeer overtuigd, dat iedereen 
wel weet, hoe soliede men is, toch dient men met zijn tijd 
mede te gaan, toch heeft men niet genoeg aan de recom
mandatie van enkelen, om van welslagen verzekerd te zfjn. 

Men moet op een of andere wijze zichzelf aanbevelen en 
het best kan men dit zeker doen door het wereldkundig 
maken van verkregen resultaten. 

Maar ook dit is nog niet voldoende : men moet bij voort
during het publiek op de hoogte houden van hetgeen men 
fabriceert of verkoopt, men moet daarvan beschrijvingen 
en afbeeldingen de wereld inzenden, telkens opnieuw en 
wat hierby niet mag worden vergeten, men moet zorgen, 
dat alles wat men de wereld inzendt er netjes on aantrokkelhk 
uitziet 011 in vele gevallen moet men op dit punt concur-
reeren met buitenlandsche firma's, die aan de „Ausstattung" 
hunner catalogussen vaak groote sommen ten koste leggen. 

Deze gedachten werden onwillekeurig by ons opgewekt, 
toen wij voor enkele weken de catalogus over „Veiligheids-
liften" van de firma Jan Hamer & Co. te Amsterdam in 
handen kregen; een firma, die niet alleen reeds op een 
voor ons land zeker onorm debied in dit artikel kan wijzen, 
maar ook in de wijze waarop zjj telkens op nieuw voor den 
dag komt de buitenlandsche concurenten op zijde streeft 
en zoolang zij op dien weg voortgaat in de toekomst ook 
zeker op succes in hare zaken zal kunnen blijven rekenen. 

DEVENTER. In verband met het besluit van den gemeente
raad, om gedurende 10 jaren jaarlijks een subsidie van 
f2000 te verleenen aan de commissie voor restauratie der 
St. Lebuïniskerk. heeft die commissie besloten, te trachten, 
de thans nog ontbrekende kleine duizend gulden 'sjaars 
van met de zaak sympathiseerende stadgenooten en andere 
belangstellenden bijeen te krh'gen. 

'S -GRAVENHAGE. By don post- en telegraafdienst in Neder
landsch-lndië kan geplaatst worden een gediplomeerd werk
tuigkundig, tevens gediplomeerd electro-technisch ingenieur. 

Practyk in de electro-techniek strekt tot aanbeveling. 
Zij, die voor plaatsing in aanmerking wenschen te komen, 

behooren zich vóór 20 Juni 1904, bij gezegeld adres, te 
wenden tot het Departement van Koloniën, onder overleg
ging van: a. hunne diploma's: — b. een bewijs van goed 
maatschappelijk gedrag, afgegeven na dagteekening dezer 
bekendmaking door den burgemeester hunner woonplaats; 
— c. hunne geboorteakte; — d. een door den Commissaris 
der Koningin in de betrokken provincie afgegeven certificaat 
van voldoening aan de wet op de nationale militie. 

In het adres moet worden vermeld of de candidaat gehuwd 
is en c. q. het aantal zijner kinderen. 

Door eene vanwege het Departement van Koloniën in te 
stellen geneeskundig onderzoek zal moeten blijken, dat de 
uit te zenden persoon geschikt, is voor den Indischen dienst. 

Aan de uitzending is verbonden: o. overtocht voor Gou-
vernementsrekening als passagier der le klasse, c. q. ook 
voor het wettig gezin: - h. eene gratificatie voor uitrusting, 
ten bedrage van ƒ 1500; — c. eene voorloopige bezoldiging 
van ƒ150 'smaands, ingaande met den dag van aankomst 
te Batavia tot dien waarop het activiteitstraktoment ingaat. 

Hfj die ter beschikking van den Gouverneur-Generaal 
wordt gesteld, verbindt zich tot teruggave van alle gelden, 
welke aan hem te zijnen behoeve zullen zfjn voldaan ter 
zake van overtoeht en van gratiticatie voor uitrusting, 
indien hij binnen den tijd van vijf j a r e n na aankomst in 
Nederlandsch-lndië, anders dan tengevolge van welbewezen 
ziels of lichaamsgebreken, buiten eigen toedoen ontstaan, 
uit 's lands dienst wordt ontslagen, of indien hh' niet binnen 
den hem aangewezen tijd naar Nederlandsch-lndië vertrekt, 
dan wel de reis daarheen moedwillig afbreekt. 

De bezoldiging van ingenieur bij den post- en telegraaf
dienst in Nederlandsch-lndië bedraagt /"400 'smaands, met 
zes driojaarlijksche verhoogingen, elk van /100 's maands, tot 
een maximum van /"KXX) 'smaands. 

— Üe commissie, welke belast is met het examineeren 
van hen, die een akte van bekwaamheid wenschen te ver
krijgen tot het geven van middelbaar onderwijs in hand
en r e c h t l i j n i g t eekenen en boe tseeren . zal dit jaar 
zitting houden te Rotterdam 
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Tot lid en v o o r z i t t e r dier commissie is benoemd: H. 
J. de Groot, inspecteur van het middelbaar onderwijs te 
"s-Gravenhage; 

tot lid en o n d e r - v o o r z i t t e r dr. J. Cardinaal, hoog
leeraar aan de Polytechnische School te Delft: 

tot l e d e n : dr. J. F . v. Bemmelen, leeraar aan het gym
nasium en aan eene Hoogere Burgerschool te 's-Gravenhage; 
— J. Bubberman, leeraar aan de R, H . B. school en aan 
de burger dag- en avondschool te Leeuwarden: — P. Doorn, 
directeur der ambachtsschool en der burger avondschool te 
Amersfoort: — H . Ellens, leeraar aan de Kunstnyverheids-
teekenschool „Quellinus" te Amsterdam; - H . C. Grosjean, 
leeraar aan de Kweekschool voor Machinisten en aan de 
winteravond-teekenschool voor handwerkslieden te Amster
dam: — Bart van Hove, hoogleeraar aan de Bijks Academie 
van Beeldende Kunsten te Amsterdam : - E. .Telsma, direc
teur der eerste ambachtsschool en der avondschool voor 
handwerkslieden te Amsterdam; — W. Kromhout Czn., 
leeraar aan de Kvjks Normaalschool voor teekenonderwijzers 
en aan de Rijksschool voor kunstnijverheid te Amsterdam; 
— .T. Kuyper, hoofdleeraar aan de Academie van Beeldende 
Kunsten te 's-Gravenhage; — A. D. F. W. Lichtenbelt, 
hoofdleeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten en 
Technische "Wetenschappen te Rotterdam: — H.Rozenheek, 
leeraar aan de R. H . B. school en directeur der avondschool 
voor ambachtslieden te Heerenveen; 

tot p l a a t s v e r v a n g e n d e l eden : 8. Baron, directeur 
der ambachtschool en leeraar aan de burgerdag- en avond
school te Leeuwarden: — G. P. J. Kalemink, leeraar aan de H. 
B. school en directeur der Burgeravondschool te Hilversum. 

H A A R L E M . Deze week is begonnen met het afbreken van 
een der huisjes aan de zuidzijde van de Groote of St. Bavo-
kerk te Haarlem, dat reeds eenigen tijd onbewoond was. 

Het bestond uit een vertrekje, opgetrokken tegen het 
trotsche kerkgebouw, dat in verbinding stond met een 
daarachter gelegen ruimte, de vroegere kapel van het H . graf. 

Deze kapel had vroeger verbinding met het inwendige 
der kerk. doch de toegang was dichtgemetseld. 

Het voornemen is thans dien toegang te herstellen en de 
kapel, die nog beeldhouwwerken moet bevatten, en een 
steenen kruisgewelf heeft, welks panden in het midden 
gesteund worden door een steenen pilaar te restaureeren. 
Zy zal dan gebruikt worden als wachtvertrek voor de 
predikanten. 

Aan de zijde van de Oude Groenmarkt wordt een buiten
deur aangebracht. (O. H. C.) 

SAI ' I 'EMEER. Er wordt thans voortgang gemaakt met de 
stichting onzer gemeentelijke gasfabriek. Reeds zijn sollici
tanten voor de betrekking van directeur opgeroepen en 
spoedig zal, naar men ons meedoelt, de aanbesteding der 
gebouwen plaats hebben. 

De fabriek zal verrijzen aan de noordzijde van 't diep in 
de nabijheid der Borgercompagniesterstraat. 

V E E X E X D A A L . Onze gemeenteraad heeft besloten tot het 
stichten van een steenkolengasfabriek voor rekening van 
de gemeente en te verhuren tot 1 Januari 1909 aan den 
heer H . H. Prakke te Alfen aan den Rfjn, vertegenwoor
diger van de firma Carl Francken te Bremen. Na dien datum 
zal de exploitatie voor eigen rekening worden genomen. 

Tevens wordt besloten tot het aangaan van eene 4 pet. 
geldleening van ten hoogste f llu.OOO. benoodigd voor den 
bouw enz. van die fabriek. 

V E N L O . De eerste ambachtsschool in Limburg zal weldra 
te Venlo gesticht worden door de gemeente zelve en zulks 
na advies en op aansporing van den heer de Groot, inspec
teur van het middelbaar onderwijs voor burgeravond-, 
teeken- en vakscholen. 

Z IERIKZEE. Het aantal sollicitanten naar de betrekking 
gemeente-bouwmeester bedraagt 56. 

P E R S O N A L I A . 

Bij den Ryksirrigatiedienst in Siam zyn benoemd de 

civiel-ingenieurs E . de Vries, L. F. van Ravenswaay, F. C. 
Nienaber en H . Polano. 

— De heer J . J. van Leeuwen is aangesteld als buiten 
gewoon opzichter by de S.S. voor het houden van toezicht 
by de werken op Fyenoord. 

- By de B. O. W. in Nederl. Indië: 
Benoemd: tot opzichter 2e kl., ter beschikking van den 

gouverneur van Sumatra's westkust, J . L. van Erp Taalman 
K i p ; tot ingenieur le kl . C. W. Werjst: tot id. 2e kl. J. J. 
A. van Dreveldt. 

Toegevoegd: aan den chef der 4e waterstaatsafdeeling de 
dienstdoende adsp.-ing. D. L. ten Bosch en de opz. 2e k l . 
Ch. .1. Odenthal; aan den chef der irrigatieafdeeling Serajoe, 
de opz. 2e kl . J . H . Terrneulen. 

Overgeplaatst: naar het gouvernement Atjeh de opz. 3e 
kl . J. H . Th. Leeuwenburgh: naar de res. Kedoe de id. le 
kl . K . A. Trauerbach; naar de res. Besoeki de id. 2e k l . Th. 
C. Harst; naar de res. Djokjakarta, als eerstaanwezend de 
arch. K. Burm; naar de resid. Menado als id. de arch. J . 
C. W. F. Ditmarsch. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— O p z i c h t e r te Haarlemmermeer. (Zie advert, in 
dit no.) (1) 

— D i r e c t e u r der Gemeente-gasfabriek te Zwolle. Aan
melding vóór 22 Juni by den Burgemeester. 

— A a n k o m e n d B o u w k . T e e k e n a a r of V o l o n t a i r 
by een architect. Br. onder lett. D.L. 23 Boekh. Blikman en 
oartoiïus, Rokin 17 Amsterdam. 

— B o u w k u n d i g e T e e k e n a a r s op groot architecten
bureau te Amsterdam. Br. onder lett. Z.Z. aan Scheltema 
en Holkema's boekhandel aldaar. 

— O p z i c h t e r , by het afbreken van het oude- en het 
bouwen van een nieuw Raadhuis, te Ouddorp (Z.-H.) 

Salaris f20.— per week. 
Stukken aan den Burgemeester. (2) 
— A a n k o m e n d M a c h i n e t e e k e n a a r . Salaris f30 a 

f50 per maand. Adres: Ingenieur TER H A L L , Singel 322, 
Amsterdam. (2) 

— B o u w k . T e e k e n a a r by de Gemeentewerken te 
Utrecht. (Zie advert, in No. 22.) (3) 

— L e e r a a r i n het T i m n i e r e n . Salaris f900.- tegen 
16 Aug. e.k. aan de Ambachtsschool te Tilburg. 

— L e e r a a r i n het Smeden . Salaris f900.- tegen 
16 Aug. e.k. Als voren. 

— L e e r a a r i n het V e r v e n . Salaris f900.- tegen 
1 Sept. e.k. Als voren. 

Stukken vóór 25 Juni a.s. aan den Directeur F. C. STEIN-
MANN, te Arnhem. (1) 

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

T e e k e n a a r of anderszins op een Architect- of 
Aannemersbureau, tegen bescheiden condities. Zie adv. 
in No. 22. (2) 

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 , tevens 
Uitvoerder, voorzien van degelijke Referenties van 
uitgevoerde bouwwerken. Zie adv. in No . 22. (2) 

B o u w k u n d i g - T e c k e n a a r practisch en theore
tisch ontwikkeld. Zie adv. in No . 22. (2) 

INFORMATIE-BUREAU V A N DEN B O N D VAN TECHNICI 
TOLSTEEGSINGEL 46, UTRECHT. 

15 Bouwk. Opz.-teek., 19--42 j . . ƒ 5 0 — f 100 'smaands. 
1 „ Opz.-Uitv. , ƒ 80 's maands. 
3 Waterb. Opz.-Teek., 20—41 j . , / 50— / 100'smnds. 
6 Werktuigk. Teek., 21— 26 j . , ƒ 4 5 — ƒ 70 's maands. 
2 Machine-teekenaars ƒ 3 5 — / 8 0 'smaands. 
2 Teekenaars in kunstsmeed-constructiewerk. /"60 „ 

Mem. San. lust. London. S a n i t a r y E n g i n e e r , A M S T E R D A M , 
Hoofdkantoor 111 .Magazijnen DE RlITERKAltE 150-151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
S P E C I A L I T E I T VOOR DE LEVERING VAN C O M P L E T E B A D - , C L O S E T S - e n U R I N O I R - i n r i c h t i n g e n . 

Cenlrale Verwarming, Ventilatie. Warm en kondwatir verzorging. Triumph Deurdrangers, kampioen Ventilators onder Garantie. 

Redacteur F». H . S C H E L T E M A . 

A d r e s v o o r R e d a c t i e en A d m i n i s t r a t i e : B u r e a u „ D É O P M E R K E R " , 

H e . y d e n r y e l ï H t r e u i t 4 , r V i j r i i e i r ^ n . 

6.50. 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland ƒ 5 . 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling voor 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
I October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post-

Unie, met inbegrip van Nederl.-
indië en Zuid-Afr ika - 7.50. 

Opgaven van Adver ten t iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Phoenix", Nijmegen. 

D E T E M P E L D E S V R E D E S . 

/ 1 = a tab 

a > i 
— J3 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , bij vooruit
betaling per postwissel of in postzegels met 
plaat ƒ 0.25. 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15. 

Adver ten t iën van 1 tot en met 5 regels . - 1.—•. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

(Slot.) 

Voor de Commissie, van regeeringswege belast met 
de voorbereiding van de internationale prijsvaag is 
dus het vraagstuk van de Situatie zeker wel een der 
moeilijkste geweest, die zich daarbij hebben voorge
daan, maar toch schijnt zij ten slotte de eenige plek, 
die voor de stichting van den Vredestempel aan alle 
eischen voldoet te hebben ontdekt. 

E r zijn nog enkele hoeken, die tot heden door 
verschillende oorzaken buiten het bereik der bouw
ondernemers zijn gebleven, waar dc adem van den 
exploitatiegecst zijn uitwerking nog niet heeft doen 
gevoelen, wonderlijk genoeg, want de hoeken die wij 
bedoelen liggen meer nabij 't Centrum der gemeente, 
dan menig stuk, dat reeds voor lang verkaveld werd. 

Allereerst zal men daarbij denken aan het veelbe
sproken park Zorgvliet. Onder de bestemmingen, die 
men daaraan al reeds in de couranten heeft toege
dacht is die voor een koninklijk palcis, het eerst ter 
sprake gekomen en daardoor zou het zeker niet on
geschikt zijn of beter gezegd wel geschikt zijn te 
maken, wat een niet geringe metamorphose zou het 
daartoe moeten ondergaan en het karakter, dat het 
nu heeft, zou daarbij onvermijdelijk grootendeels 
verloren gaan. 

In nog veel meerdere mate zou dit het geval zijn 
bij de stichting van een internationaal monument, als 
dc vredestempel, in het midden van dat park, gesteld 

eens, dat daarvan in de bestaande omstandigheden 
sprake zou kunnen zijn. 

Zij die dit en dergelijke voorstellen hebben gedaan 
hebben zich blijkbaar weinig rekenschap gegeven van 
de consequenties, die uit een verwezenlijking daarvan 
zouden moeten voortvloeien. Zulk een monument, of 
ook een koninklijk paleis, vereischt een monumentalen 
aanleg daarom heen, waarvan de voorbeelden te zoeken 
zijn in de vorstelijke parken buiten onze grenzen. Dat 
het park Zorgvliet, hoe schilderachtig ook, in zijn 
tegenwoordigen toestand zeer weinig met die parken 
gemeen heeft, zal iedereen toegeven die wel eens in 
Versailles, St. Cloud, Schönbrunn of Wilhelmshohe, 
om slechts enkele zeer bekende voorbeelden te noemen, 
geweest is. 

Hoe weinig idee men in de Residentie heeft, bij 
het ontwikkeld publiek, van een zaak als de situatie 
van het vredespaleis, bleek ons nog onlangs bij ge
legenheid van de, door de Vereeniging „die Haghe" 
in het Paleis „Bui t en rus t " georganiseerde tentoon
stelling. Deze eenvoudige woning, waar de grootmoe
der onzer koningin haar laatste levensjaren sleet, maakt 
deel uit van het domein Zorgvliet, een klein deel 
slechts en grenst, zooals bekend is, met een klein 
voorplein onmiddellijk aan den Scheveningschen weg. 

Een der groote attracties, voor vele bezoekers 
misschien wel de grootste, van deze tentoonstelling, 
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was dc onmiddellijk achter het huis gelegen tuin, 
waar men zich van het vermoeiend schuifelen langs 
de tentoongestelde zaken kon verpoozen, een ge
legenheid, waarvan gedurende eenige weken door het 
intellectueele deel van de bevolking van 's Graven
hage gretig gebruik werd gemaakt. 

De groote aantrekkelijkheid van die plek was in 
hoofdzaak gelegen in het opvallend rustig, vredig 
karakter van het door prachtig geboomte omgeven 
gazon. Verwonderen kon het dan ook niet, in die 
dagen dat men nog pas onder den indruk van Carne-
gies aanbod was, op diezelfde plek in ernst dc meening 
tc hooren verkondigen, dat daar, en nergens anders, 
de aangewezen plaats was, om den tempel des vredes 
tc stichten. 

Wi j achtten toen het oogenblik slecht gekozen, om 
die illusie te verstoren, maar een enkele blik op de 
plaats, deed ons reeds zien, dat het geheele terrein 
van „Bui tenrus t" nog veel te klein zou zijn, als 
voorplein voor een werkelijk monumentaal gebouw 
en, zoo men daar een dergelijk gebouw wilde neer
zetten, niet alleen dit vreedzame plekje geheel zou 
moeten verdwijnen, maar dan nog het gebouw zoo 
goed als onmiddellijk aan den rumoerigen Scheve-
ningschen weg zou komen te staan. 

Dc Zorgvliet-quaestie is een tijdperk van rust inge
treden; men heeft in den Haag een afwachtende 
houding te dien opzichte aangenomen en daarmede 
is Zorgvliet ook als terrein voor den vrcdestenipel 
van de baan geschoven. 

O f het in dc bijeenkomsten der Commissie nog 
als zoodanig is ter sprake gekomen, weten wij niet. 
In bare conclusie schijnt er geen sprake van tc zijn. 

O m echter de eenige plek, die geschikt is voor de 
stichting van den Vrcdestenipel te vinden, moet men 
dc Scheveningschc weg oversteken en zich begeven 
naar de bekende waterpartij in de Scheveningschc 
boschjes. Daar ligt ten noorden van den vijver nog 
een stuk „maagde l i jk" duin, waarop ccn soort bel
vedere geplaatst is. V a n het bovenste platform van 
dit" getimmerte kan men een der schoonste panorama's 
van Holland genieten. A a n de landzijde op den 
voorgrond, doch door het geboomte hier en daar 
aan het oog onttrokken, de groot geworden stad, 
daarachter het vreedzaam Hollandsen landschap met 

zijn weiden en slootjes cn dc grijze torens van Delft 
in het verschiet; aan de zeezijde dc groote gebouwen 
van dc badplaats, daartusschen cn daarachter de zee, 
van den Hoek van Holland tot Katwi jk toe, op den 
horizon af en toe groote stoomers, die ons herinneren 
aan het wereldverkeer, waarvan het denkbeeld van 
den wereldvrede een uitvloeisel is, en meer in de 
nabijheid een landschap vol afwisseling, een villapark, 
waar men gelukkig grootendecls het hoog en laag van 
het oorspronkelijk duin in wezen heeft gelaten; geen 
hinderlijke bebouwing voorts nabij het punt, dat 
voor den vredcstcmpel als aangewezen is en ruimte, 
niet overdadig, maar toch alleszins voldoende, om 
een monumentalen aanleg mogelijk tc maken. 

Daarvoor behoeft geen historisch park als Zorgvliet 
te worden geraseerd, men late slechts de mededingers 
aan de uit te schrijven prijsvraag de grootst moge
lijke vrijheid, men vrage van hen ook voor de om
geving van het gebouw althans schetsplannen cn 
schrijve hun vooral geen lijntjes voor, die niet mogen 
worden overschreden, op straffe van, wegens over
treding van het programma, van mededinging te 
worden uitgesloten. 

Nederland heeft met zijn internationale prijsvragen 
in den regel geen schitterend figuur gemaakt. 

In het buitenland tellen wij dientengevolge, waar 
het internationale prijsvragen betreft, niet mede en 
wij hebben in dit opzicht heel wat goed tc maken. 

Daartoe biedt zich thans een ongezochte gelegen
heid aan, zooals er wellicht in de eerste vijf en 
twintig jaren geen zal terugkeeren. 

Men late haar niet ongebruikt voorbijgaan. W a n 
neer wij thans „comme il faut" voor den dag komen, 
kunnen wij ons wellicht eenigszins rehabilitccren, maar 
dan ook opgepast, dat wij de eerste indruk weer 
niet bederven, door, na afloop van den wedstrijd, 
het goede, dat zij heeft voortgebracht met klein
zielige oogmerken tc gaan verknoeien. 

Bij een internationale wedstrijd behooren inter
nationale beginselen, internationale regelen tc worden 
in acht genomen en bovenal dc internationale be
grippen van wellevendheid tc worden gehuldigd, 
en in deze dingen zijn wij af cn toe op bedenkelijke 
wijze tekort geschoten. 

O N Z E S T E E N I N D U S T R I E . 

In de kringen onzer steen fabrikanten is men het, 
zooals wel vanzelf spreekt, nog niet eens over de 
oorzaken van malaise, die zich af cn toe in de in
dustrie vertoont en het weekblad „dc Nederlandsche 
Klci-Industrie" bevatte daarover laatstelijk eenige 
lezenswaardige opmerkingen. 

Daarin wordt o.a. gewezen op de waaide van een 
juiste en vooral geregeld bijgehouden statistiek der 
voorhanden voorraden en mede op het gewicht van 
een juiste berekening van de productiekosten van het 
fabrikaat. 

Di t laatste klinkt wel vreemd, maar cr schijnen 
werkelijk steenfabrikanten te zijn, die zich van die 
productiekosten geen rekenschap geven. 

Een beschouwing over deze beide voorzeker be
langrijke factoren, waarmede de .steenfabrikant rekening 
heeft te houden zou ons evenwel teveel op het terrein der 
industrieele economie voeren. Wi j wijzen er dan ook 
alleen op, om te constatceren, dat het debat over 
deze zaken nog niet gesloten is en men nog niet 
teruggekeerd is tot de rustige rust die voor onze 
stcenindustric verderfelijk geacht moet worden. Alleen 

wanneer de oogen geopend blijven voor de gevaren 
die haar bedreigen, zijn cr maatregelen te nemen, 
om die gevaren af te wenden en dc belanghebbenden 
op den duur te brengen tot het besef van datgene 
wat hun welbegrepen eigenbelang eischt. 

Dat wij niet alleen staan in de meening, dat in 
dezen tak van nijverheid niet alles in den baak is, 
kan blijken uit het volgend ingezonden stukje in een 
vorig nummer van het bovengenoemd weekblad. 

D E L F T , 24 Mei 1904. 

D c Redactie der Ned. Klci-Industrie. 

Het heeft mijn aandacht getrokken, dat bij de gc-
dachtenwisseling in uw blad over „Beperk ing der 
.steenproductie" een gevolg van het opdrijven der 
prijzen door de steenbakkers is over het hoofd gezien, 
dat waarlijk te denken geeft, ik bedoel de opkomst 
der kalkzandsteenfabrikatie. 

Ik was vroeger van nieening, dat voor die industrie 
in ons land van klei en baksteen geen plaats zou 
zijn, omdat het fabrikaat in geen enkel opzicht boven 

redelijk goeden baksteen uitmunt en de kosten van 
aanmaak niet bijzonder gering zijn. Doch ik heb het 
wel mis gehad! In den Haag en zijn omgeving worden 
de kalkzandsteenen nu algemeen gebruikt en men 
leest telkens van nieuwe fabrieken op tal van plaatsen 
in ons land. 

De fabrikatie-kosten van den kalkzandsteen zijn 
niet minder dan voorheen, maar de baksteen is veel 
duurder. Het komt mij voor, dat de steenbakkers 
door het opdrijven der steenprijzen met hun eigen 
drie-guldens hun glazen ingooien. 

Hoogachtend, 
J . A . v. l). K L O E S . 

De heer Joseph van de Loo antwoordde hierop, 
met een ingezonden stukje, in het laatst verschenen 
nummer van meergemeld orgaan, als volgt : 

Geachte Heer Redacteur! 

Het ingezonden stuk van den Heer J . A . v. d. 
Kloes in uw blad van 27 Mei j.1. kwam mij te laat 
onder de oogen, om daarop in 't eerstvolgend nummer 
te kunnen antwoorden. 

De Heer van der Kloes vergist zich, als hij meent, 
dat de steenprijzen tot de tegenwoordige hoogte door 
ons opgedreven zijn. Hi j heeft eene te groote meening 
van ons. Wi j hebben het helaas nog niet zoo ver 
gebracht, dat wij dc prijzen kunnen opdrijven. De 
stijging is tot deze hoogte gekomen zonder eenig 
kunstmiddel, geheel langs natuurlijken weg: de vraag 
was grooter dan het aanbod. 

Hadden wij de ontwikkeling der kalkzandsteen-
industrie willen tegengaan, dan zouden wij dus kunst
middelen hebben moeten toepassen, om de steenprijzen 
lager te houden. 

Het is onbegrijpelijk, dat men in ons land van 
baksteen den moed en dc lust heeft, om zooveel 
kalkzandsteenen tc maken cn te gebruiken: maar 
het is een feit en met dat feit moeten wij steen-
fabrikanten rekening houden. 

Wi j kunnen echter in den strijd tegen dit fabrikaat 
geen gebruik maken van het middel, dat de Heer 
V a n der Kloes ons aan de hand doet; wij kunnen 
niet altijd tegen lage prijzen verkoopen. Dat middel 
acht ik erger dan de kwaal. 

Mij komt het veel verstandiger voor, om op het 
gezond verstand der verbruikers tc rekenen. Ik heb 
de hoop, dat men spoedig tot het gebruik van onzen 
soliden en mooien baksteen zal terug komen. 

Hoogachtend, 
J O S E P H V A N D E L O O . 

Dieren Juni '04. 

A a n welke zijde hier de vergissing is kunnen wij 
moeilijk uitmaken. W i j meenen, en de heer van der 
Kloes verkeert blijkbaar in dezelfde nieening, dat 
het kunstmiddel, beperking der productie, reeds sedert 
eenige jaren door de steenfabrikanten in toepassing 
is gebracht cn de stijging der prijzen, althans ten 
deele, daaraan is toe te schrijven. 

De gegevens ontbreken ons evenwel, om uit cijfers 
te kunnen beoordeelen of deze nieening met de wer
kelijkheid overeenstemt. 

U i t het schrijven van den heer v. d. L . zou men 
kunnen opmaken, dat het tot nog toe niet gelukt 
is de beperking der productie door te voeren, zooals 
men dat gewensebt acht en zoolang er spelbrekers 
zijn geeft het ook niets. 

E n wat de kalkzandsteen betreft, wij hebben vroe
ger ook wel gewezen op de concurrentie die de 

kalkzandsteen wel eens zou kunnen gaan aandoen 
aan de Waalstecnindustrie; bij nadere beschouwing 
kwam ons evenwel later dit gevaar minder groot 
voor, dan het aanvankelijk zich liet aanzien en het 
kan wel zijn, dat, indien de kalkzandsteen op den 
duur niet beantwoordt aan de verwachtingen, de 
heer v. d. L . gelijk krijgt en men tot onzen soliden 
cn mooien baksteen terugkeert. Dit neemt niet weg, 
dat in de opkomst van de kalkzandsteen-industrie 
toch een waarschuwing schuilt voor de baksteen
fabrikanten, om op hun hoede tc zijn. 

Wanneer men echter van gevaren spreekt, dan 
liggen de ernstigste in de toestanden op het gebied 
van de baksteenindustrie zelf. Ook in het Noorden 
is dc toestand niet zooals zij wezen moest althans 
een bericht als het onderstaande uit Oostwold geeft 
te denken. 

„ A a n het tichelwerk van den heer S. van der 
Molen alhier zal eerstdaags de eerste oven weer ge
ledigd kunnen worden. Dat betcekent dus, dat de 
eerste nieuwe steen weer klaar is. In zekeren zin ook 
een blijde boodschap. Immers er is behoefte aan 
steen. We lk een hooge vlucht de steenindustrie in 
onze provincie ook genomen heeft, hoe groot ook de 
totale productie der gezamenlijke fabrieken is, van 
overproductie was dus het vorige jaar geen sprake. 
O p de werf van het tichelwerk alhier is het een leege 
boel en staat er nog al een kleine voorraad, te krijgen 
is toch niets meer, daar alles al voorlang verkocht 
werd. Zoo moesten karweitjes uitgesteld worden uit 
gebrek aan steen. De nieuwe moest eerst klaar zijn. 
Nog altijd trekt Duitsehland een groot deel der in 
oostelijk Groningen geproduceerde steen. Zoolang dit 
het geval is zal deze tak van industrie zeker ook 
goede voordeden afwerpen." 

Hier is schaarschtc, cn nu moge men oordeelen, 
dat het niet zooveel hindert, wanneer men voor kleine 
karweitjes eens op steen moet wachten, in den grond 
is de toestand, zooals die in bovenstaand berichtje 
wordt geschetst toch niet gezond te noemen. 

Met groote werken kan het geval zich evengoed 
voordoen en dan is het bedenkelijker. 

Het deed zich zelfs reeds nu cn dan voor en som
tijds in het middelpunt van de Waalsteenindustric, 
dat de aannemer van een groot werk, waarbij een
voudig geen sprake kan zijn van wachten op den 
nieuwen bak, nergens de benoodigdc hoeveelheid van 
de vereischte qualiteiten kunnende vinden, wel ge
noodzaakt was naar Brabant of L imburg te gaan om 
daar dadelijk al wat hij noodig had te vinden. 

Maar daar vindt men dan ook fabrieken met con
tinued bedrijf met kunstmatige drooginrichtingen 
enz., in een woord fabrieken die naar dc eischen 
van den tijd zijn ingericht. 

A a n de Waal heeft het er veel van of men daar 
niet weet of niet weten wi l , wat er aan gene zijde 
van de Maas in Brabant en Limburg gedaan is en 
gedaan wordt op het gebied der steenfabrikatie. 

Met deze struisvogelpolitiek zal men zeker niet 
verder komen, evenmin als niet het hardnekkig vast
houden aan verouderde toestanden. 

Een dertigtal jaren geleden telden de Liniburgsche 
en Brabantschc fabrikaten niet mede onder de solide 
bouwmaterialen, maar dit is anders geworden en niet 
eerst sedert gisteren, maar sedert een reeks van 
jaren, en wat dc inrichting van het bedrijf betreft is 
men thans over 't algemeen in het Zuiden bij dc 
Waalsteenfabrieken een heel eind vooruit. 

Reeds voor lang heeft men vandaar het oog gericht 
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naar het buitenland, men is er op uitgetrokken, heeft 
kosten noch moeite gespaard, om in den vreemde 
het beste te zoeken en is, tehuis gekomen, aan den 
arbeid gegaan, om de opgegaarde kennis te gaan 
verwerken, om onvermoeid te probceren en nog eens 
te probceren, zoolang, tot men gevonden had wat 
men zocht. 

Verscheidene fabrikanten daar hebben reeds lang 
in practijk gebracht wat o. a. nog onlangs door den 
heer Lauri l lard met zooveel aandrang en zoo weinig 
succes, aan de collega's van dc Waal werd aanbevolen. 

Dat waar men eenmaal aan het hervormen ging, 
de voordeelen van het continued bedrijf werden 
ingezien, lag voor de hand; het sprak dus vanzelf, 
dat men daartoe overging zonder vrees voor het 
schrikbeeld der overproductie. 

Kwam men daarmede reeds, wat betreft demoge
lijkheid van steeds direct, of althans in korten tijd, 
te kunnen leveren, aan de eischen der afnemers 
tegemoet, ook in andere opzichten, b.v wat qualiteit, 
vorm, kleur, glazuur enz. betrof, richtte men zich 
naar 
moeite, om daaraan te voldoen 

Wanneer ccn bouwmeester, zooals onlangs nog het 

die eischen cn gaf men zich vaak de uiterste 

geval was, zich eens ondoordacht uitlaat over de 
wenschclijkhcid van een verandering in het formaat, 
formeeren de Waalstecnfabrikanten onmiddellijk carrc, 
om zich tegen zooiets met hand cn tand te verzetten. 

In het geval waarop wij hier doden hadden zij 
van hun standpunt in zoover gelijk, dat dc gestelde 
eischen schromelijk overdreven 'waren. 

Maar voor een welingerichte fabriek kan het toch 
geen bezwaar meer opleveren, ook andere formaten 
dan juist die van den Waalstcen te fabricceren. 

Wi j waren onlangs in de gelegenheid op dit punt 
een specialiteit te raadplegen, den heer 1 Ienri F . Weijers 
tc Ti lburg, die, zooals bekend is, zelf steenfabrikant, 
zich ook bezighoudt met de inrichting van moderne 
steenfabrieken. Diens advies luidde: „Als technicus 
moet ik verklaren, dat er geen technisch bezwaar 
bestaat cn als industrieel wil ik alleen zeggen, dat wij 
gaarne dergelijke opdrachten aanvaarden cn ook zelfs 
proeforders gaarne uitvoeren, ofschoon proeforders 
den fabrikant meestal geld kosten." 

Wij gelooven, dat met een dergelijke opvatting 
de Nederlandsche steenindustrie op den duur meer 
gebaat zal zijn dan met de meest vernuftig uitgedachte 
maatregelen tot beperking van de productie. S. 

O P L E I D I N G V A N V A K O N D E R W I J Z E R S . 

In verband met de plannen der regecring, betref
fende de oprichting van een Centrale Middelbare 
Technische School, die ook dienen zal tot opleiding 

van onderwijzend personeel aan de ambachtsscholen, 
besloot tic Vereeniging tot bevordering van Vakop
leiding voor handwerkslieden in Nederland, in hare 
laatste algemeene vergadering tot het samenstellen 
van een : „1 ' rogramma van eischen, die aan onder
wijzers van vakscholen moeten gesteld worden"; en 
benoemde daartoe eene Commissie bestaande uit de 
Heeren II. Ellens, J . Hofland, S. Jansma, IC. Jclsma 
J. Temine, D . Wassink en W . de Visser. 

I Iet programma zooals dat hieronder is afgedrukt, 
werd aan den Minister van Binnenlandsche Zaken 
aangeboden en daarbij verzocht om bij het uitwerken 
van het leerplan der C. M . T . S. tc letten op de in 
het rapport neergelegde wenschen der Vereeniging. 

Het eerste werk der commissie was, te beraad
slagen over tie vakken, die in behandeling zouden 
genomen worden. Dc commissie meende alleen de 
eischen voor onderwijzers in timmeren, smeden, 
schilderen en meubelmaken te moeten vaststellen, 
omdat deze vakken aan alle of ten minste aan dc 
meeste vakscholen worden onderwezen. 

Daarna werd de vraag overwogen, die ook dc 
Algemeene Vergadering van onze Vereeniging reeds 
heeft bezig gehouden: „Moet de ontwikkeling in de 
techniek van een vak, van den onderwijzer in het 
teekenen even groot zijn als die van den onderwijzer 
in de practijk?" en ook: „Moet dc onderwijzer in 
de werkplaats even h o o g staan als teekenaar en 
constructeur, als de onderwijzer-teekenaar?" m. a. w. 
Is het wenschelijk, dat het onderwijs in de theorie 
cn in de practijk aan denzelfden persoon kan op
gedragen worden ? Toestemmend werd deze vraag 
beantwoord. Echter meende dc commissie dat, wan
neer zij, uitgaande van bovengenoemde stelling, 
eischen ging ontwerpen voor onderwijzers aan vak
scholen, de eischen van dien aard zouden worden, 
dat tegenwoordig nog maar zeer weinigen daaraan 
zouden voldoen. Hoe goed de eischen ook geformu
leerd zouden zijn, men zou cr bij elke benoeming 
van moeten afwijken en dus zou dc commissie iets 

mderen weg ingc-

geleverd hebben, wat practisch niet bruikbaar zou 
blijken. 

Daarom is de commissie een 
slagen. Zij meende haar doel tc kunnen bereiken 
door afzonderlijke eischen te stellen aan onderwijzers 
in de praktijk en in het teekenen. Ui t de eischen 
zelf zal blijken, dat zij niet geheel uit het oog heeft 
verloren, wat haar het ideaal toescheen. 

Van den onderwijzer in de practijk wordt ccne 
voldoende ontwikkeling verlangd in dc theorie van 
zijn vak en meesterschap in de techniek cn van den 
onderwijzer in het teekenen ccne voldoende practische 
voorbereiding en groote bekwaamheid in de theorie. 

Niet werd uit het oog verloren, dat elk vak vele 
onderdeden heeft en dat de onderwijzers met elk 
dier onderdeden goed bekend moeten zijn. 't Scheen 
de commissie evenwel uiterst moeilijk telkens eene 
opsomming van die onderdeden te geven zonder een 
enkel over te slaan; daarbij zouden de eischen dan 
zeer uitvoerig worden, terwijl het nut er van niet 
werd ingezien. Ieder, die zich voor onderwijzer in 
het een of andere vak aanmeldt, dient in de eerste 
plaats op de hoogte te zijn van dc werkstukken, 
die in dit vak voorkomen. 

Zoo spreekt het van zelf b.v. dat een plaatbewcrker 
moet kunnen soldeeren en evenzoo ccn draaier, en 
toch is soldeeren niet als eisch voor die onderwijzers 
opgenomen. Dat soldeeren tot hun vak behoort, volgt 
van zelf uit den aard van sommige werkstukken, 
die zij onder handen krijgen. Noch voor den timmer
man, noch voor den meubelmaker is als eisch gesteld, 
dat zij kunnen lijmen; dit toch volgt onmiddellijk 
uit den aard van het werk, dat in hun vak voorkomt. 

D c commissie heeft dus hare eischen geformuleerd 
zoo scherp en duidelijk als zij kon, zonder daarom 
in onderdeden af te dalen. 

Behalve speciale vakkennis meende zij van den 
onderwijzer tc mogen verwachten, dat hij aan enkele 
algemeene eischen voldeed. 

Zoo ligt het voor de hand, dat hij een beschaafd 
en behoorlijk ontwikkeld man moet. z i jn : iemand, 
die niet gedachteloos den ouden sleur volgt, maar 
zich telkens rekenschap geeft van het hoe cn waarom 

van de werkzaamheden, die hij moet volbrengen. 
Dan eerst is hij in staat de leerlingen bekend te 
maken met dc verschillende wijzen, waarop eenzelfde 
werkstuk kan worden behandeld en het voordeel aan 
te toonen, dat dc cenc manier boven dc andere heeft 
of de mogelijkheid van de uitvoering in ccn bepaald 
geval te laten zien; terwijl in andere gevallen naar 
eene andere oplossing moet worden gezocht. Dan 
eerst is hij in staat de leerlingen zelf tot nadenken 
te brengen en ze dus op te leiden tot werklieden, 
die wat in hun vak zullen beteckenen. Dan ook kan 
hij eene methode samenstellen, waarnaar hij zijn 
onderwijs zal inrichten. 

Ook wil de commissie er nog op wijzen, dat de 
vakonderwijzer eenige algemeene begrippen aangaande 
opvoeding behoort te hebben. Wie geroepen wordt, 
jonge menschen op te leiden, moet noodzakelijk iets 
van hun innerlijk leven begrijpen. 

Een goed onderwijzer in de werkplaats moet evenals 
zijn collega op de teekenzaal, zijne lessen door schetsen 
kunnen toelichten. Niet alleen door schetsen, vooraf 
door hem vervaardigd, maar ook door schetsen onder 
het spreken op het bord ontworpen. 

De commissie meent dus als eisch te moeten stellen, 
dat alle vakonderwijzers bedrevenheid hebben in het 
teekenen met krijt op het bord. 

Aangezien het herhaaldelijk voorkomt, dat projec-
ticteekeningen den leerlingen geen duidelijk beeld 
geven van het voorwerp, dat er mee wordt bedoeld, 
meent de commissie te moeten eischen, dat elke 
vakonderwijzer op het bord eenvoudige voorwerpen 
ook in scheeve projectie kan schetsen. 

Zeer moeilijk zal het onderzoek zijn naar de mate, 
waarvan iemand aan alle bovenstaande eischen voldoet. 
Toch meent de commissie, dat zij een weg daartoe 
kan aanwijzen. 

Wanneer een candidaad-onderwijzer bij zijn mon
deling examen wordt ondervraagd over onderwerpen, 
die hij zelf opgeeft gelezen en bestudeerd te hebben, 
zonder dat daarbij aangeleerde schoolkennis op den 
voorgrond behoeft te treden, is men vrij zeker in 
staat zich een oordeel te vormen over zijne lieftic 
voor onderzoek en zijne oefening in goed cn nauw
keurig opmerken ; m.a.W. over zijne ontwikkeling en 
beschaving. Verder meent de commissie, dat een 
opstel over het een of andere deel van zijn vak tot 
ccn nader oordeel over zijn geschiktheid aanleiding 
zal geven. 

Men zou de bedoeling der commissie verkeerd 
begrijpen, wanneer men meende, dat zoo'n opstel 
aan hooge eischen van taal cn stijl moet voldoen. 
Zi j meent, dat men tevreden moet wezen, wanneer 
het blijkt dat de candidaat zijne gedachten overeen 
bepaald onderwerp, dat hij gerekend mag worden 
volkomen machtig te zijn, eenvoudig en duidelijk kan 
weergeven zonder grove spelfouten. 

Een afzonderlijk onderzoek naar de mate van de 
wiskundige kennis van den candidaat onderwijzer 
scheen der commissie niet noodig met het oog op 
dc bijzondere eischen, die aan eiken onderwijzer 
worden gesteld. 

W e l echter meende zij, dat het noodzakelijk was 
den candidaat-ondcrwijzer bewijzen te laten geven 
van zijne kennis van een goeden leergang van het 
vak, dat hem zal worden opgedragen. 

To t de bijzondere vakeischen overgaande, heeft 
de commissie deze als volgt geformuleerd: 

A . O n d e r w i j z e r i n het t i m m e r e n . 

1. Volledige bedrevenheid in het timmeren, die-

zal moeten blijken uit het goed en in behoorlijken 
tijd vervaardigen van een of meer werkstukken naar 
daartoe verstrekte teekeningen. 

2. Grondige kennis van de eigenschappen, de 
gebreken en gebruik van de materialen tot het vak 
behoorende en van hun voorkomen in den handel; 
eveneens van die welke in direct verband met het 
vak staan. Kennis van- de gereedschappen en werk
tuigen, die bij het timmeren te pas komen en het 
gebruik dat men er van maakt. 

3. Bekendheid met de verschillende kramcrijen, 
die in het timmervak gebruikt worden, zooals hang
en sluitwerk, enz. en de toepassing daarvan. 

4. Vaardigheid in het maken van werkteekeningen 
en uitslagen naar gegeven schetsen en opgaven. 

5. Goede begrippen omtrent verhouding en ver
siering in verband met de samenstelling en bestemming 
der meest voorkomende werkstukken. 

6. Vaardigheid in het opmeten en teekenen van 
voorwerpen tot het vak behoorende. 

7. Het maken van een opstel over de wijze, waarop 
een op te geven werkstuk voor de klasse moet worden 
verklaard. 

B . O n d e r w i j z e r in het teekenen v o o r 
t i m m e r l i e d e n . 

1. Algemeene bedrevenheid in het timmeren en 
uitgebreide kennis van de bouwambachten. 

2. Grondige kennis van de eigenschappen, de 
gebreken, het voorkomen in den handel en het gebruik 
van dc materialen, enz., tot het timmervak behoorende 
en van die, welke met dat vak in direct verband 
staan. 

3. Kennis van de gereedschappen en werktuigen, 
die in de ambachten worden aangewend en het gebruik 
dat men er van maakt. 

4. Vaardigheid in het ontwerpen, het op schaal 
in het net teekenen en het detailleeren van eenig 
bouwkundig fragment. 

5. Vaardigheid in het ontwerpen en teekenen van 
versieringsvormen, die toe te passen zijn op construc
ties uit de bouwambachten. 

6. Kennis van de gronden van de beschrijvende 
meetkunde en de perspectief. 

7. Het maken van een opstel over de wijze, 
waarop een op te geven werkstuk voor de klasse 
moet worden verklaard. 

C. O n d e r w i j z e r in het m e u b e l m a k e n . 

1. Volledige bedrevenheid in het meubelmaken, 
dat zal moeten blijken uit: 

ti. het goed en in behoorlijken tijd vervaardigen 
van een of meer werkstukken naar een daartoe ver
strekte teekening; 

b. het leveren van eene beschrijving, inhoudende 
alles wat betrekking heeft op het maken van een 
gedeelte van een ameublement. 

2. Bedrevenheid in het draaien van hout. 
3. Grondige kennis van de eigenschappen, de 

gebreken en het gebruik van dc materialen tot het 
vak behoorende en van hun voorkomen in den handel; 
eveneens van die, welke in direct verband met het 
vak staan. Kennis van de gereedschappen en werk
tuigen die bij het meubelmaken te pas komen en 
het gebruik dat men er van maakt. 

4. Bekendheid met verschillende kramerijen, die-
bij het mcnbelmaken gebruikt worden en de toe
passing daarvan. 

5. Vaardigheid in het maken van werkteekeningen 
en uitslagen naar gegeven schetsen en opgaven. 



6. Goede begrippen omtrent verhouding en ver
siering in verband met de samenstelling der meest 
voorkomende werkstukken. 

7. Vaardigheid in het opmeten en teekenen van 
voorwerpen tot het vak behoorende. 

8. Het maken van een opstel over de wijze, 
waarop een op te geven werkstuk voor de klasse 
moet worden verklaard. 

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

1. Algemeene bedrevenheid voor meubelmaken. 
2. Grondige kennis van de eigenschappen, de 

gebreken, het voorkomen als handelswaar, en het 
gebruik van de materialen enz., die bij het maken, 
afwerken en versieren van meubelen gebruikt worden. 

3. Kennis van de gereedschappen en hulpmiddelen 
die bij het meubelmaken, houtdraaien en stofifeeren 
worden aangewend en het gebruik dat men er van 
maakt. 

4. Vaardigheid in het ontwerpen, het op schaal 
in het net teekenen cn het detailleeren van meubelen. 

5. Kennis der verschillende versieringswijzen van 
meubelen (intarsia, enz.) cn hunne toepassing; het 
ontwerpen van dergelijke versieringen. 

6. Kennis van de gronden van de beschrijvende 
meetkunde en de perspectief. 

7. Het maken van een opstel over de wijze, 
waarop een op te geven werkstuk voor de klasse 
moet worden verklaard. 

E . O n d e r w i j z e r i n h e t h u i s s c h i l d e r e n . 

1. Grondige bekwaamheid in alle bewerkingen 
met grondverf, standverf, lak en vernis, die zal moeten 
blijken uit : 

a. het geheel behandelen van een oud voorwerp; 
b. het leveren van eene beschrijving omtrent alles, 

wat betrekking heeft op het schilderen van het buiten
en binnenwerk van een nieuw gebouw. 

2. Bedrevenheid in het schilderen van de meest 
voorkomende hout- en marmernabootsing en kennis 
van vergulden en bronzen. 

3. Vaardigheid in het teekenen en schilderen van 
opschriften met gebruikmaking van goede lettertypen 
en in het samenstellen van een eenvoudig lijnorna-
ment. 

4. Kennis van materialen (herkomst, samenstelling, 
geaardheid, gebruik, prijs, enz.,) en van de gereed
schappen en werktuigen, die bij het huisschilderen 
worden aangewend. 

5. Vaardigheid in het maken van werkteekeningen 
en patronen (schabionen). 

6. Het maken van een opstel over de wijze, 
waarop een op te geven werkstuk voor de klasse 
moet worden verklaard. 

F . O n d e r w i j z e r i n h e t t e e k e n e n v o o r 
h u i s s c h i l d e r s . 

1. Algemeene bedrevenheid in de behandeling 
van de stoffen en gereedschappen, die bij het huis
schilderen worden aangewend. 

2. Grondige kennis van herkomst, samenstelling, 
geaardheid, gebruik, prijs, enz., van de materialen, 
gereedschappen en werktuigen die bij het huisschilderen 
worden aangewend. 

3. Vaardigheid in het ontwerpen en uitvoeren van 
eene (eenvoudige) decoratieve schildering in verband 
met een bepaalde omgeving of constructieve samen
stelling. 

4. Kennis van de beginselen van ornamentale 
samenstelling en hare toepassingen in verschillende 
stijlperioden. 

5. Kennis van de gronden van vlakke meetkunde, 
projectieleer en perspectief. 

6. Het maken van een opstel over de wijze, 
waarop een op te geven werkstuk voor de klasse moet 
worden verklaard. 

G . O n d e r w i j z e r i n h e t v u u r w e r k e n . 

1. Volledige bedrevenheid in het vuurwerken, die 
zal moeten blijken uit het goed en in behoorlijken 
tijd smeden van een of meer werkstukken naar eene 
daartoe verstrekte teekening. 

2. Grondige kennis van materialen, werktuigen 
en gereedschappen, die bij het vuurwerken te pas 
komen, het gebruik dat men er van maakt en bekend
heid met brandstoffen en verbranding. 

3. Vaardigheid in het maken van werkteekeningen 
en uitslagen waarbij in acht moet worden genomen 
eene doeltreffende toepassing van dc te gebruiken 
materialen. 

4. Vaardigheid in het opmeten en teekenen van 
voorwerpen tot het vak behoorende. 

5. Het maken van een opstel over de wijze, waarop 
een op te geven werkstuk voor de klasse moet worden 
verklaard. 

H . O n d e r w i j z e r i n h e t b a n k w e r k e n . 

1. Volledige bedrevenheid in het bankwerken, 
die zal moeten blijken uit het goed en in behoor
lijken tijd vervaardigen van een of meer werkstukken 
naar daartoe verstrekte teekeningen en vaardigheid 
in het maken van de hiervoor benoodigdc gereed
schappen. 

2. Grondige kennis van materialen, gereedschappen 
en werktuigen, die bij het bankwerken te pas komen 
en het gebruik dat men cr van maakt. 

3. Algemeene kennis van de samenstelling van 
stoomwerktuigen, stoomketels en motoren. 

4. Vaardigheid in het maken van schetsen, werk
teekeningen en uitslagen, die betrekking hebben op 
constructie. 

5. Vaardigheid in het opmeten en tcckenen van 
voorwerpen tot het vak behoorende. 

6. Grondige kennis van het afteekencn en afschrij
ven van ruwe voorwerpen. 

7. Het maken van een opstel over de wijze, 
waarop een op te geven werkstuk voor de klasse moet 
worden verklaard. 

I. O n d e r w i j z e r i n h e t m e t a a l d r a a i e n . 

1. Volledige bedrevenheid in het draaien, wat zal 
moeten blijken uit het goed en in behoorlijken tijd 
maken van een of meer werkstukken naar daartoe 
verstrekte teekeningen en vaardigheid in het maken 
van voor het draaien benoodigde gereedschappen. 

2. Grondige kennis van materialen, gereedschappen 
en werktuigen, die bij het metaaldraaien te pas komen 
en het gebruik dat men er van maakt. 

3. Vaardigheid in het maken van schetsen en 
werkteekeningen. 

4. Vaardigheid in het opmeten en teekenen van 
voorwerpen tot het vak behoorende. 

5. Grondige kennis van het afteekencn en af
schrijven van ruwe voorwerpen. 

6. Het maken van een opstel over de wijze, 
waarop een op te geven werkstuk voor de klasse moet 
worden verklaard. 
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J . O n d e r w i j z e r i n h e t p l a a t w e r k e n . 

1. Volledige bedrevenheid in de plaatbewerking, 
die zal moeten blijken uit het goed en in behoorlijken 
tijd vervaardigen van een of meer werkstukken naar 
daartoe verstrekte teekeningen of opgaven en vaar
digheid in het maken van gereedschappen, voor de 
plaatbewerking benoodigd. 

2. Grondige kennis van materialen, gereedschappen 
en werktuigen, die bij het plaatwerken te pas komen 
en het gebruik dat men er van maakt. 

3. Algemeene kennis van verbranding en ver
warming met het oog op het maken van haarden, 
kachels en fornuizen. 

4. Vaardigheid in het maken van schetsen naar 
opgaven en van werkteekeningen en uitslagen naar 
opgaven en schetsen, waarbij rekening wordt gehouden 
met vorm, samenstelling cn versiering. 

5. Vaardigheid in het opmeten en tcckenen van 
voorwerpen tot het vak behoorende. 

6. Het maken van een opstel over de wijze, 
waarop een op te geven werkstuk voor de klasse moet 
worden verklaard. 

K . O n d e r w i j z e r i n h e t w e r k t u i g k u n d i g 
t e e k e n e n . 

1. Algemeene bedrevenheid in het bankwerken en 
metaaldraaien cn kennis van de eischen voor het 
maken van modellen. 

2. Grondige kennis van de vervaardiging uit de 
grondstoffen, de eigenschappen, dc gebreken, het voor
komen in den handel en het gebruik van de mate
rialen enz., tot dc metaalbewerking behoorende. 

3. Kennis van gereedschappen, werktuigen die bij 
de metaalbewerking worden aangewend en van het 
gebruik, dat men er van maakt. 

4. Wiskunde, als vereischt wordt om met een 
vademecum b.v. dat van Bernoulli of Uhland's kalender 
te kunnen werken. 

5. Kennis van de beschrijvende meetkunde met 
inbegrip van de axonometrische projectie. 

6. Vaardigheid in het ontwerpen, het op schaal 
in het net tcckenen en het detailleeren van eenig 
voornaam onderdeel van een werktuig met invulling 
van de noodige maten. 

7. Bekendheid met electrische-, gas- en petroleum-
motoren. Bekendheid met bedrijfsstoringen en het 
verhelpen er van. Bekendheid met electrotechniek. 
In het bezit zijn van een of meer bewijzen, dat met 
succes gewerkt is in een of meer machinefabrieken. 

8. Het maken van een opstel over dc wijze, waarop 
een op te geven werkstuk voor de klasse moet worden 
verklaard. 

L . O n d e r w i j z e r i n h e t t e e k e n e n v o o r 
h u i s s m e d e n . 

1. Algemeene bedrevenheid in 't vuursmeden en 
plaatwerken. 

2. Grondige kennis van dc eigenschappen, de ge
breken, het voorkomen in den handel en het gebruik 
van de materialen, enz., tot het smidsvak behoorende 
en van die, welke met dat vak in direct verband 
staan. 

3. Kennis van de gereedschappen, werktuigen die 
in het smidsvak (huissmeden) worden aangewend en 
van het gebruik, dat men er van maakt. 

4. Kennis van de gronden van de beschrijvende 
meetkunde, met inbegrip van de axonometrische 
projectie. 

5. Vaardigheid in het ontwerpen, het op schaal 
in het net tcckenen cn het detailleeren van een ver

sierd stuk smeedwerk, en van eenig werkstuk op 
constructief gebied (geen machine-onderdeel). 

6. Het maken van een opstel over de wijze, waarop 
een op te geven werkstuk voor de klasse moet worden 
verklaard. 

M . O n d e r w i j z e r i n h e t h a n d t e e k e n e n . 

1. Grondige kennis van en bedrevenheid in het 
teekenen naar vlakke figuren, van voorwerpen naar 
de natuur, en het opmeten en teekenen van een een
voudig samengesteld en versierd voorwerp, 

2. Kennis van de beginselen der vlakke en iichaams-
meetkunde, projectieleer en perspectief. 

3. Kennis van en bedrevenheid in het ontwerpen 
van vlak ornament in verband met de eigenschappen 
der materialen. 

4. Het maken van een opstel over de versiering 
van eenig onderwerp in de ambachtsnijverheid. 

5. Kennis van de versieringskunst in 't algemeen, 
van den vroegsten tijd tot op heden. 

6. Grondige kennis van een methodischen leergang. 
7. Het maken van een opstel over de wijze, waarop 

een op te geven werkstuk voor de klasse moet 
worden verklaard. 

Zeer terecht o. i . merkte de Commissie, zooals 
boven in hare toelichting te zien is, op dat bij com
binatie van de eischen voor theorie en practijk, deze 
van dien aard zouden worden, dat tegenwoordig nog 
maar zee/ weinigen daaraan zouden voldoen. 

W i j veroorloven ons de opmerking, dat ook aan 
de gesplitste eischen vooralsnog slechts door weinigen 
zal kunnen worden voldaan. 

Zij die het wel kunnen moeten bolleboozen zijn, 
waarvan het, men houde ons de uitdrukking ten 
goede, eigenlijk jammer genoemd zou kunnen worden, 
dat zij hun krachten alleen aan het onderwijs aan 
eene ambachtsschool zouden moeten wijden en hun 
vaardigheid alzoo voor de practijk der ambachten 
geen directe vruchten zou kunnen afwerpen. 

Overigens mag een woord van lof der Commissie 
niet worden onthouden voor den ernst, waarmede 
zij haar taak vervulde en het degelijke stuk werk, 
dat zij in dit programma leverde. 

Het is te hopen, dat de regeering hare wenken 
ter harte zal nemen. 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B U I T E N L A N D . 
Het oude kasteel van Pierrefort by Nancy is door brand 

geheel vernield. Dit kasteel, gebouwd op de heuvels van 
Manonville, was van groote geschiedkundige beteekenis. 

B I N N E N L A N D . 
ENSCHEDE. Door een hier ter stede van gemeentewege 

gehouden onderzoek van het water der binnenleidingen in 
perceelen. aangesloten aau de drinkwaterleiding, werd be
kend, dat bij velen het water loodhoudend is. 

Naar aanleiding hiervan hebben B. en W. ziel. gewend 
tot het staatstoezicht op de volksgezondheid, teneinde de 
meening van de officieele deskundigen te vernemen over 
de verbeteringen van de leidingen, welke zouden moeten 
worden voorgeschreven. 

De ingekomen rapporten, zoowel van den Centralen 
Gezondheidsraad als van den betrokken hoofdinspecteur en 
den inspecteur der volksgezondheid en de gezondheids
commissie vermelden de conclusie, dat geen bepaalde grens 
is aan te geven voor de hoeveelheid lood. die in leiding
water mag worden toegelaten. B. en W. hebben thans aan 
hen, in wier perceelen het water loodhoudend is bevonden, 
de mededeeling gezonden, dat het noodig zal zyn de lei
dingen te verbeteren door de bestaande te vervangen door 
leidingen van lood of compositie met 3 / 4 tinnenvoering van 
minstens 98 pet. tingehalte. 
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L E I D E N . De Leidsche Kunstvereeniging opende dezer dagen 
een tentoonstelling van Vlaamsch aardewerk. 

MIDDELBURG. Sedert de vorige opgaaf kwamen bfj de 
commissie voor de tentoonstelling van oude koporwerken 
nog een aantal belangrijke toezeggingen in. 

In de eerste plaats noemen wij daaronder die van het 
aartsbisschoppelijk museum te Utrecht, dat een hoogst 
zeldzame verzameling Romaansche en Gothieke voorwerpen 
zal afstaan, waaronder de prachtige Romaansche kandelaars 
uit Groenlo en Tilburg, twee gothische lichtkroontjes, drie 
aquamanile's, enz. Deze inzending zal het glanspunt der 
tentoonstelling vormen. 

Voorts stelde het Friesch Museum te Leeuwarden enkele 
voorwerpen van groote kunstwaarde beschikbaar, waar
onder een aquamanile, in 1827 te Sneek opgegraven. 

Baron van Zuylen van Nyevelt zal van het kasteel „de 
Haar" ook eenige interessante koperwerken inzenden. 

'S -GRAVENHAGE. In de hier ter stede gehouden vergadering 
van het hoofdbestuur der „Vereeniging tot Vogelbescher
ming" werd besloten, dat een prijsvraag zal worden uitge
schreven voor een te verspreiden plaat, die het doel van 
de Vereeniging goed doet uitkomen. 

H A A R L E M . Het St. Elisabeths-Gasthuis zal geheel ver
bouwd worden naar de eischen, door de medische weten
schap aan ziekenhuizen gesteld. 

— Te Egmond-Binnen worden, onder toezicht van den 
heer De Bont uit Amsterdam, die het terrein der oude 
Egmonder-Abdy heeft aangekocht, opgravingen gedaan, vooral 
om de graftomben te vinden van Dirk I, Dirk II en Arnoud, 
die volgens historische opgave in de Abdij begraven zijn. 

Met de ontblooting der fundamenten van de in 1572 
verwoeste abdy van Egmond is dezer dagen een begin 
gemaakt. De uitslag is vooralsnog niet bevredigend. Wel 
zijn zes gemetselde grafsteden, ieder met een lijk, aan het 
licht gebracht, doch de juiste grondslagen van de abdykerk 
zfjn nog niet vast te stellen. De ontbloote graven liggen 
volgens berekening in het voormalig noorder en zuider
transept en in het koor der kerk. Behalve voornoemde 
grafsteden zijn tal van geraamten ontdekt, welke geen 
gemetselde graven hebben. Zij bevonden zich aan de noord
zijde der kerk, waar weleer het gemeen kerkhof en dat der 
Broederen zich bevonden. 

De gemetselde grafsteden bestaan uit zware mopsteenen, 
terwijl de vloeren van twee grafsteden met verglaasde 
tegels belegd zü:i. 

Bij de ontgravingen zijn gevonden, behalve de gegroefde 
spijkers der kisten, een ijzeren hengsel van een doodkist, 
groene, gele en roode verglaasde tegeltjes, profielsteenen 
van de venst.ertraceeringen, enz. 

Zoo men goed is ingelicht, zal de heer de Bont, in 
het najaar de ontgravingen met kracht voortzetten. 

— De hoogst, belangrijke herstelling, die het groote orgel 
in de Bavo-kerk moet ondergaan, is door den Oemeenteraad 
alhier opgedragen aan den orgelfabrikant M. Maarschalker-
weerd, te Utrecht. 

- Den 8en Juli a.s. zal 't 100 jaar geleden zijn, dat het 
stadhuis alhier wederom eigendom der gemeente werd. De 
gemeente had 't n.1. in 1790 voor f25.000 aan het Rijk 
verkocht, om te dienen voor Departementaal Gerechtshof. 
Het Rijk stond 't echter in 1804 weder aan de gemeente 
af in ruil voor vier schilderijen, welke nog in het 
Mauritshuis te 's-Gravenhage aanwezig zijn. 

Sedert zijn de gemeente-bureaux — in die jaren in de Jans
straat gevestigd — voor goed naar het stadhuis overgebracht. 

- Den 11 Juni had in de Baadzaal van het Museum 
van Kunstnijverheid te Haarlem, onder voorzitterschap van 
F. M. Baron van Lijnden, de jaarlijke vergadering plaats 
van den Raad van Bestuur van genoemd Museum, waarbij 
een groot aantal leden vertegenwoordigd waren. 

In de vergadering werden zeer belangrijke zaken op den 

bloei van het Museum betrekking hebbende behandeld, 
terwijl besloten werd aan eenige verdienstelijke landge-
nooten, die zich door groote belangstelling in de decoratieve 
kunst en het kunstambacht hebben onderscheiden, het 
lidmaatschap van den raad aan te bieden. 

De vergadering werd besloten met een bezoek aan de 
Tentoonstelling van Privat Livemont, die thans in het 
Museum geopend is. 

Z U T I ' H E N . Aan de R. C. kerk op de Nieuwstad alhier 
zullen onder leiding van den heer J. J. Meilink eenige 
restauratiewerken uitgevoerd worden, o. a. bestaande in 
het zetten van een Gothisch portaal voor den ingang aan 
de zuidzijde en het vernieuwen van de kap, welke geheel 
met lei zal gedekt worden. Thans is deze gedeeltelijk met 
leien, gedeeltelijk met pannen belegd. 

Uit een oorkonde van 21 Sept. 1272 (Sloet. no. 943) blijkt, 
dat toen reeds op de Nieuwstad eene aan de Maagd Maria 
gewijde parochiekerk stond. Üe kerk, eene hallenkerk zonder 
dwarspanden, bestaat uit drie beuken, waarvan de middelste 
de oudste en waarschijnlijk nog een overblijfsel is van dïe 
parochiekerk uit de 13de eeuw. Dit betreft echter alleen de 
vier velden van den toren afgerekend; want de vijfde met 
de koorsluiting — een halven achthoek — is later aange
bracht. Aangezien de beide zijbeuken zeer in breedte ver
schillen, ligt het vermoeden voor de hand, dat eerst de 
smalste, de Zuider- en daarna, toen de kerk nog te klein 
bleek, de breedste, de Noorder zh'beuk gezet is. Üe midden-
beuk is 7.8 M., de Zuider 5.2 M. en do Noorder zijbouk 
6.8 M. breed. Zij zijn alle 25.5 M. lang. 

Elke beuk is doorvijf Gothische kruisgewelven overspannen 
Tegen de westzijde van den middelbeuk staat de toren, 

die evenals de geheele kerk. met uitzondering misschien 
van het oudsto gedeelte van den middenbeuk, dat tufsteen 
kan zijn, uit baksteen is opgetrokken. 

De geheele toren is tot den appel 71 M. hoog, het steen-
werk alleen 35 M. üe spits, welke in een lantaren eindigt, 
is met leien gedekt. Werd in 1000 een brand in den toren 
gebluscht, in den zomer van 1606 (niet in 1607, zooals we 
bij Tadama, blz. 246, lezen) brandde de geheele houten kap 
af — het steenen benedengedeelte bleef staan. 

In onzen tijd, den 28sten Februari 1869, sloeg de bliksem 
in den toren. Een begin van brand, die zich zeer ernstig 
liet aanzien, werd gelukkig tijdig gebluscht door een paar 
waaghalzen, dié aangelokt door eene hooge premie in den 
toren geklommen waren om het vuur te dooven. 

De tegenwoordige toren is stellig niet ouder dan het begin 
der 17de eeuw, toen hij ter vervanging van een anderen 
gezet werd, voor welks opbouw de stad in 1438 eenig geld 
gaf. Boven den ingang onder den toren zit nog een steen 
met de woorden „Gods woord duurt eeuwig" en het jaartal 
1601, die dat vermoeden komt bevestigen, terwijl binnen 
in den toren een gedenksteen zonder jaartal aanwezig is, 
waarop vermeld wordt, dat Bernart van der Werk „deeze 
toorn en kerk" gemaakt heeft. Ook deze steen is uit de 
17de eeuw. 

Bernart van der Werk, een overigens mij geheel onbekend 
architect, heeft dus — als maker hier, gelijk zoo dikwijls, 
synoniem is met bouwen — den toren gezet en de kerk 
vergroot. Bij de reformatie werd de Nieuwstadskork dooi
de Hervormden in gebruik genomen. 

In 1795 werd zij tot broodbakkerij voor de militairen 
ingericht. Er werden toen vijf' bakovens in geplaatst. Later 
diende zij nog eenigen tijd tot magazijn. In 1809 werd door 
koning Lodewijk de kerk, welke er destijds zeer vervallen 
uitzag, aan de katholieken toegewezen, in wier bezit zij nog is. 

De R. C. kerk bezit een verguld zilveren monstrans uit 
de 14do of 15e eeuw, een prachtwerk van goudsmeekunst 
(in 1886 door .1. Brom te Utrecht gerestaureerd) en een 
zeer merkwaardig Evangelarium in rijk versierden band. 
Deze is met verguld zilver beslagen en van b rgkristal 
voorzien. Het schrift is — denkelijk in de 15de eeuw —, 
door eene meesterhand vervaardigd. Er komen in dit Evan
gelarium ook stukken voor, welke betrekking hebben op 
de St. Walburgskerk alhier. (N. B. Ct.) 

Vervolg zie Bijblad. 
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-Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland ƒ 5 . 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling voor 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
I October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post 

Unie, met inbegrip van Nederl. 
Indië en Zuid-Afr ika . . . . 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , bij vooruit
betaling per postwissel of in postzegels met 
plaat ƒ O.25. 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15. 

6.50. § 1 * 
= P « 

- 7-50-

Adver ten t iën van 1 tot en met 5 regels . - 1.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Adver ten t iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker' ter drukkerij „De Phcenix", Nijmegen. 

H E T O N T W E R P E N V A N E E N H U I S . 

er bij het ontwerpen van een huis heel wat 
kijken, is iederen ervaren bouwmeester be-

Dat 
komt 
kend. 

Wordt het huis in een stad gebouwd, dan is de 
vrijheid van den ontwerper in menig opzicht beperkt, 
daar hij dan rekening moet houden met de voor
schriften van het Burgerlijk Wetboek en met de 
politieverordeningen die, hoe goed ook bedoeld, toch 
meestal meer lastig dan nuttig zijn. 

De tegenwoordige smaak voor kleine buitenhuizen 
maakt het den bouwmeester gemakkelijker. De dorps-
gemeenten zijn minder streng in haar bouwtoezicht 
en de vrije ligging maakt den ontwerper van de be
lendingen onafhankelijk. 

Een huis behoort in het bewonen gemakkelijk 
te zijn. E n als nu de bouwpatroon den ontwerper 
slechts vertrouwt, is de kans groot, dat dit doel be
reikt zal worden. 

Het is tegenwoordig gebruikelijk, de vertrekken 
om een „hal l" te rangschikken. De „ha l l " is, de 
naam duidt het reeds aan, van Engelsehen oorsprong. 
Tot het midden der 15e eeuw toe was de „ha l l " 
het eenige vertrek van een steenen huis in Engeland. 
Daar sliep men, daar gebruikte men zijn maaltijden, 
daar kookte men. Pas in den tijd van Hendrik V I I 
werden ook andere vertrekken gemaakt maar de 
„ha l l " bleef de voornaamste kamer van het huis. In 
het begin der 17e eeuw werd het gebruikelijk, de 

hoofdtrap in de „ha l l " te plaatsen, wat naar Italiaansche 
voorbeelden was gevolgd. 

In de laatste kwart eeuw is de „ha l l " weer in 
Engeland toegepast, toegankelijk uit een vestibule en 
met een trap en galerij er in. Zij houdt dus het 
midden tusschen een woonvertrek en een doorgang. 
Men vleit zich daar op stoelen neer om te praten. 
In zulk een „ha l l " is het geoorloofd, in gezelschap 
van dames te rooken, wat anders in Engeland als 
zeer onwelvoegclijk wordt beschouwd. W i e van de jacht 
of van een spel in de open lucht komt, mag in de 
„hal l" plaats nemen, zonder zich verkleed te hebben. 
Dus hangt de „hal l" tegenwoordig nauw met de 
Engelsche etikette samen. In Nederland heerschen 
andere begrippen, hetgeen verklaart waarom men hier 
met een „ha l l " eigenlijk verlegen zit. Toch wordt zij 
algemeen verlangd. 

Het Engelsche gebruik wil , dat de keuken, de bij
keuken, de spijskamers, dc kamers voor dc bedienden 
en wat daarbij behoort in een afzonderlijken vleugel 
van het gebouw komen te liggen. Bij ons zal een 
bouwmeester maar zelden een dergelijke aanleg kunnen 
maken; het is practisch, maar kost nogal wat, en 
dit schrikt den bouwpatroon meest af. 

E r blijft dus niets over dan keuken en toebchooren 
in het gebouw zelf aan te brengen. Dan moet men 
evenwel goed overleggen, welke plaats men kiest. Dc 
keuken dient bij de eetkamer te liggen, doch daar-
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enbovetl zoo, dat vreemden haar niet bemerken, ook 
niet door de geuren, die zij verspreid. D c oplossing 
van dit vraagstuk is niet gemakkelijk. 

Het plaatsen der ramen vereischt insgelijks veel 
zorg. Een kamer is het aangenaamst verlicht, als 
ramen aan een harcr lange zijden aanwezig zijn. In 
slaapkamers is ccn raam in de meeste gevallen vol
doende. Het aanbrengen van ramen tegenover elkaar 
levert geen goed effect op. Dage borstweringen zijn 
steeds te verkiezen, daar zij den bewoner gelegenheid 
geven op zijn gemak naar buiten te zien. Dikwijls 
worden, ter wille der architectuur, dc borstweringen 
te hoog ontworpen; een goed bouwmeester maakt 
deze fout echcr nooit. 

Voor een slaapkamer is een breed cn niet te hoog 
venster dc aangewezen verlichting. De ontbijtkamer 
dient op het zuidoosten verlicht te zijn, opdat de 
bewoners dc morgenzon kunnen genieten. Dc salon 
kan aan dc noordzijde liggen, daar van dit vertrek 
niet den gcheelen dag gebruik wordt gemaakt. Voor 
dc huiskamer is het zuiden, voor dc eetkamer het 
westen de aangewezen windstreek. Slaapkamers liggen 
vooral gunstig op het zuidoosten. 

Door op dc windstreken tc letten kan de bouw
meester veel bereiken. Reeds de Romeinen begrepen 
dit. doch dc hedendaagschc architecten verliezen het 
al tc vaak uit het oog. 

Behoorlijke luchtverversching, onafhankelijk tc ver
krijgen, door in iedcren schoorsteen een ventilatie
kanaal te maken, dat in de vertrekken, onder de 
zoldering, door middel van een jalousicrooster uitkomt. 

Het plaatsen der deuren vereischt veel overleg. In 
slaapkamers moet de deur steeds in een hoek komen, 
cn nooit in het midden van ccn muur. ()ok moet de-
deur daar zóó worden afgehangen, dat het inzien in 
de kamer bij open deur zooveel mogelijk belet wordt. 
D c deuren der andere kamers worden zóó geschikt, 
dat er behoorlijke ruimte voor meubelen overblijft. 
Men zal zeggen, dat dit maar kleinigheden zijn ; doch 
het zijn juist deze kleinigheden, die de bewoners het 
meest merken. 

O p de verdieping, waar de slaapkamers liggen 
dient een ruime kast, met een gootsteen er in ge
maakt tc worden, opdat de dienstboden er haar 
gereedschap kunnen bergen, en gelegenheid hebben, 
het toiletwater te verwijderen, zonder van de closets 
gebruik te maken. 

I Iet is goed, alle vertrekken, waar waterleiding 
aanwezig is, bij cn boven elkander te plaatsen. K e u 
ken, bijkeuken, privaten en badkamers, zoo geschikt, 
leveren veel gemak, terwijl ook in geval van lekkage 
geen ernstige schade kan ontstaan. 

Het is niet altijd mogelijk, een huis van centrale 
verwarming te voorzien. Het ontbreken daarvan is 
echter in ons klimaat maar zelden een ongerief. Want 
de stoom-verwarmings-systcmen, waarmede onze 
oostelijke naburen ons overstroomen, geven weinig 
reden tot tevredenheid, daar zij voor een landklimaat 
en niet voor een zeeklimaat, gelijk Nederland heeft, 
geschikt zijn. W i l men verwarming maken, dan ga 
men bij de Engelschcn in de leer. Die leggen altijd 
warm water aan, doch zorgen ook voor haarden. 
Slechts bij bepaalde koude wordt dan dc verwarming 
gebruikt, terwijl anders dc haarden dienst doen. 

( V e r het algemeen wordt de architect door het 
publiek nog niet naar waarde geschat. In den regel 
ziet de patroon in zijn architect slechts iemand, die 
het bouwen duur maakt. Misschien heeft zulk ccn 
patroon niet geheel cn al ongelijk, doch hij dient 
ook tc bedenken, dat alle waar naar haar geld is. 

Bij het ontwerpen van een huis voldoet een een
voudige, wel overdachte plattegrond altijd het beste. 
A l l e pogingen, om iets bijzonder oorspronkelijks te 
maken, dienen vermeden. W i e het huis betreedt moet 
den indruk krijgen, dat dc indceling niet anders 
gemaakt kon worden. Hi j mag geen ruimten zien 
met vreemde hoeken of uitbouwscis. Al les moet in 
één geest behandeld zijn, van beneden tot boven. 

De grootste bekoorlijkheid van een buitenhuis ligt 
daarin, dat de bezoeker ziet, hoe de ontwerper van 
de vrijheid, die hij had, een bescheiden gebruik heeft 
gemaakt. Zulk een huis moet aan alle zijden ccn 
goed geheel opleveren. Dc gevel, die naar den weg 
gekeerd is mag niet rijker behandeld zijn, dan dc 
overige. 

Dc „hofsteden" der 17e eeuw, zooals Vingboons 
en Post ze ontwierpen, en waarvan afbeeldingen in 
prentwerken bewaard bleven, zouden met voordeel 
door de architecten van tegenwoordig kunnen worden 
bestudeerd. Het is waar, dat deze 17e eeuwsehe 
meesters aan eenvoudiger eischen te voldoen hadden 
dan dc tegenwoordige, maar op dc distributie van 
het geheel hebben gas, waterleiding, closets, electrisch 
licht en dergelijken toch geen invloed. 

Deze Nederlandsche „hofsteden" zijn het geweest, 
die in het begin der J.Sc eeuw in Engeland tot den 
„Oueen A n n " stijl hebben geleid, waaruit weer, in 
den laatsten tijd de „modern style" is voortgekomen. 
E n nu zou het voor Nederlanders toch aanbeveling 
verdienen tot dc bron, op eigen bodem ontsprongen, 
terug te gaan. 

E r is nog ccn les, die de 17c eeuw geeft, namclijk 
0111 niet in groote afwisseling van materialen een 
effect te zoeken, dat op deze wijze niet verkregen 
wordt. Gebakken steen, met zeer bescheiden toe
passing van gehouwen steen staan beter, dan een 
combinatie van verglaasde, onverglaasdc en veelkleu
rige steen, houtwerk, pleisterwerk, gehouwen steen 
van verschillende tint, tegels enz., zooals men dit 
tegenwoordig zoo vaak ziet gebruiken. Dc bouw
meester moet van zijn materialen een waardig gebruik
maken. Wie dat vergeet, bouwt niet voor de toekomst; 
zijn werk zal reeds spoedig op zijn juiste waarde 
geschat cn afgebroken worden. 

Dc vensters van een huis behooren allen éénzelfde 
karakter te hebben, zooveel mogelijk dezelfde afme
tingen cn dezelfde verhoudingen. Men mag nooit 
vergeten, dat een ontwerp een compositie is, zoowel 
in de bouwkunst als in de muziek, en dat er dus een 
overheerschende toonsoort moeten zijn. 

In den regel worden bij een huis alleen die ver
trekken, waar vreemden komen, met zorg behandeld. 
Doch de rest wordt geheel verwaarloosd. In het 
bijzonder de slaapkamers schenkt men maar weinig 
aandacht. E n toch, men vergeet, dat deze vertrekken 
soms als ziekenkamers moeten dienen, cn ook met 
het oog daarop moet ingericht worden. 

Eenvoud is in een slaapkamer op haar plaats, 
doch alleen een smaakvolle eenvoud. Een behangsel 
met een druk patroon kan een zieke zeer hinderen, 
cn mag dus nooit in een slaapkamer voorkomen. 
Effen tinten, weinig sprekende omamentaties zijn 
daar aangewezen. Een slaapkamer mag nooit twee-
deuren hebben, die op een gang uitkomen, want dit 
geeft aan wie cr vertoeft niet voldoende een gevoel 
van rust. 

Het is zeker aangenaam, wanneer een badkamer 
onmiddellijk aan een slaapkamer grenst. Doch wan
neer, gelijk meestal, slechts één badkamer in een 
huis gemaakt wordt, heeft zulk een distributie toch 
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haar bezwaren, omdat dan de andere huisgenooten, 
van de badkamer gebruik makend, de rust van hem 
of haar, die in de slaapkamer vertoeft, op hinderlijke 
wijze kunnen storen. In de meeste gevallen zal het 
derhalve practisch zijn, de badkamer zóó te plaatsen, 
dat zij van alle slaapkamers gemakkelijk bereikbaar 
is, doch afzonderlijk ligt. 

In de laatste jaren wordt de raad van den architect 
dikwijls bij het meubelen van huizen gevraagd. Oude 
meubelen zijn zeer gewild, en worden tot hooge prijzen 
gekocht. De moderne meubelkunst beteekent nog niet 
veel, en de goede dingen, die zij voortbrengt, worden 
onmiddellijk door de fabrieken nagemaakt. 

Het bedrijf van den meubelmaker bloeide nog een 
veertig jaar geleden. Wat toen gemaakt werd, was 
misschien niet mooi, maar het zat stevig in elkander 
en was naar alle regelen der kunst bewerkt. 

In de middeleeuwen waren alle meubelen van 
eikenhout. Groot konden de behoeften toen niet ge
noemd worden. Tot de vijftiende eeuw toe bepaalde 
het meubilair zich zelfs bij de aanzienlijken tot eenige 
kisten, die ook als stoel en tafel gebruikt werden. 
Daarom noemde men nog in de 17e eeuw een meu
belmaker „k i s tenmaker" . Al leen voor kerkelijk gebruik 
werd rijker gemeubelte vervaardigd. Wat er uit de 
twaalfde, dertiende en veertiende eeuw overbleef, is 
echter niet veel. Het is betrekkelijk zwaar en ruw, 
doch degelijk behandeld. 

In de 15e eeuw werden de meubelen veelvuldiger 
en sierlijk. In het Rijks-museum ziet men een kast, 
uit A l k m a a r afkomstig, die, wat bewerking en ver
siering aangaat, tot het beste behoort, wat in dien 
tijd werd vervaardigd. 

Het beginsel, waarnaar alle goede meubelwerk, ook 
van lateren tijd gemaakt is, nl. het geraamte uit 
stevig stijl- en regelwerk te doen bestaan en voor de 
vullingen dunnere paneelen te gebruiken, is hier reeds 
duidelijk waar te nemen. In het bijzonder de paneelen 
zijn met snijwerk versierd, dat grootendeels uit meet
kundige samenstellingen bestaat, en, daar het slechts 
weinig relief heeft, aan vlak ornament herinnert. Het 
regelwerk is geprofileerd, doch de stijlen zijn versierd 

op de wijze der toen in de bouwkunst gebruikelijke 
zuilen en pinakels. 
Di t verband met de bouwkunst merkt men ook op 
bij de meubelen der 16e en der 17e eeuw. Hierbij 
dient ook in het oog gehouden te worden, dat de 
meubelen toen onderdeden vormden van geheele 
betimmeringen, wat pas in de 18e eeuw in onbruik 
geraakte. 

Het geheel betimmeren van kamers was een twin
tigtal jaren geleden weer in gebruik gekomen, en 
zulke betimmeringen, in de meest verschillende stijlen 
door de architecten ontworpen, zijn toen vaak uit
gevoerd. Doch deze nauwe aansluiting aan historische 
stijlen, die gepaard ging met zeer weinig begrip der 
techniek van vroeger, wordt tegenwoordig niet veel 
meer gevraagd 'of gewaardeerd. 

Sinds de „meube lkuns tenaa r s " zijn opgetreden die 
geheel onafhankelijk van de architecten werken, wordt 
het voor den ontwerper van een huis niet gemakkelijk, 
om reeds bij het maken zijner teekeningen op de 
latere inrichting te letten. 

Het aantal bouwmeesters, die tevens meubelen 
maken is hier te lande niet groot, en hun kunst be
hoort tot een richting, die slechts in den smaak van 
een betrekkelijk klein publiek valt. 

De andere architecten moeten, zoo de bouwpatroon 
hen om raad vraagt, of zelf teekeningen geven, of 
wel uit wat de meubelmakers voorhanden hebben, 
een keus doen. Misschien js het laatste dc meest 
verstandige methode; want maar hoogst zelden vindt 
men de qualiteiten, die een meubelmaker en een bouw
meester dienen te bezitten, in één persoon vercenigd. 

Van den aanvang af dient een ontwerper er echter 
op bedacht te zijn, dat een goede mcubeleering van 
het huis mogelijk is en dat dus de plaatsing van 
deuren, vensters, schoorsteenen enz zoodanig zij, dat 
behoorlijke ruimte voor het plaatsen der meubelen 
overblijft. In dit opzicht wordt dikwijls gezondigd. 
De fouten dus begaan zijn niet meer te herstellen. 
Ieder die een huis moet ontwerpen, moge dit wel 
bedenken. 

D E B U U R K E R K T E U T R E C H T . 

Het behoort in die mate tot de zeldzaamheden, 
dat men in plaatselijke dagbladen artikelen vindt, die 
van werkelijke waardcering voor de bouwkunst ge
tuigen, dat wij niet kunnen nalaten, met een zekere 
ingenomenheid het volgende te ontleenen aan de 
wekelijksche causerie over koetjes en kalfjes onder 
den titel „kijkjes van den D o m " in de Utrechtsche 
Courant geleverd. De „ D o m k i j k e r " geeft daarin blijk 
nog niet zulk een dommen kijk op de dingen te 
hebben en zegt aangaande de voorgenomen herstel
lingswerken aan de Buurkerk o. a.: 

„Veel liever vertel ik u dan als nieuwtje van die 
kerk, dat de restauratie van den noordelijken zijgevel 
aan de zijde van den Steenweg weldra door het 
kerkbestuur zal worden aanbesteed cn dat er, in de 
plaats van het tegen dien kerkmuur aangeplakte oude 
leelijke ontsierende woonhuis waarin laatst een aard-
appelhandel was gevestigd, een nieuw winkelhuis zal 
worden opgetrokken. Dat zal er wellicht een beter 
figuur maken dan dc oude kast die er voor tegen 
aan leunt, maar ik vraag u, uit een oogpunt van 
kunst beschouwd, of wij de wording van dat nieuwe 
huis niet moeten betreuren omdat daardoor bestendigd 
wordt de slechte gewoonte die vroeger is gevolgd 
om de oude kerkgebouwen tussehen particuliere woon

huizen en bergplaatsen afzichtelijk in te bakeren? 
E n waarom? Dat noemt ieder die het met de kunst 
goed meent, vandalisme, — en wie er een ander woord 
voor weet mag het zeggen. Mij dunkt, die kerken 
waren en zijn nog monumentaal genoeg om ze als 
afzonderlijk vrij staande monumenten tc bewaren, en 
waar dit nu met de Buurkerk uit den aard harer 
ligging in het drukste centrum van de stad al moeilijk 
kan worden volgehouden en zich in den loop der 
eeuwen aan twee kanten een straat met huizen als 
parasieten aan die oude kerkmuur hebben vastgeklampt, 
zoodat er slechts een klein stukje van den noordelijken 
gevel op den Steenweg ten behoeve van het kerk
portaal zichtbaar bleef, — daar moest een kerkbestuur 
ter wille van een inkomst van eenige honderden 
guldens huur per jaar, niet willen medewerken om 
zulk een vandalisme weder nieuw voedsel te geven. 
Dat's mijn idee. De Steenweg zal er niets minder 
mooi om zijn als daar geen nieuw winkelhuis voor 
het oude woonhuis in de plaats komt. Integendeel 
zou ik meenen dat het er veel fraaier op zou worden 
wanneer ccn gerestaureerde kerkmuur zich daar wilde 
laten bewonderen, met zijn thans ingebouwde kapel
letjes en dichtgemetselde boogvensters, en vraag dan 
niet wat het voetgangersverkeer er op dat drukke 
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plekje bij zou winnen als er meer ruimte op het 
trottoir kwam, — al is dit natuurlijk voor dc kerk 
ccn zaak van ondergeschikt belang. Maar ook die 
ettelijke guldens huur per jaar acht ik voor een kerk
voogdij nu niet van zulk een groot belang dat zij er 
haar eigen kerkgebouw om zou behoeven te bederven, 
waar thans de gelegenheid zoo schoon wordt geboden 
om te herstellen wat eenmaal uit onkunde bedorven 
is. En al heb ik in deze zaak nu geen cent in het 
zakje tc gooien, dan vind ik het toch jammer dat 
eene gelegenheid om ccn der oudste historische mo
numenten van onze stad weder eenigszins tot zijn 
recht te brengen, ongebruikt voorbij zou moeten 
gaan." 

Met nog meer ingenomenheid zouden wij zeker 
uitingen als boven aangehaalde begroeten, wanneer 
men er uit mocht besluiten, dat werkelijk het publick, 
hier de eerzame burgerij van Utrecht, eindelijk toch 
belangstelling begint te toonen in dingen van bouw
kunst cn monumenten. 

Die illusie maken wij ons echter voorloopig niet, 
en ook betwijfelen wij, of de aangehaalde opmerkingen 
bij dc kerkvoogdij van de Buurkerk wel veel zullen 
uitwerken. 

Wi j hebben echter geleerd met weinig tevreden 
te zijn en zijn dus al blijde, dat er ten minste een 
stem is opgegaan, die, blijkbaar zonder nevenbedoe
lingen, een goed denkbeeld aanbeveelt. 

V E R E E N I G I N G E N . 

K O N I N K L I J K I N S T I T U U T V A N I N G E N I E U R S . 

De verleden week te 's-Gravenhage gehouden ver
gadering moest weder aanvangen met dc herinnering 
aan een drietal overleden leden. 

Carel Louis van Wocldcren is de man geweest, 
onder wien als directeur der Stoomvaart Maatschappij 
„Zee land" ccn Nederlandsche lijn op Engeland in het 
leven is geroepen, welke een der gewichtigste schakels 
werd in een lange verbindingslijn tussehen het hart 
van Europa cn Londen, hetgeen ontzaglijk veel 
inspanning aan van Woelderen heeft gekost. De over
ledene was oprichter van de in 1903 geopende V l i s -
singsche Zeevaartschool, l id van de rijkscommissie in 
zake de exploitatie van steenkolenmijnen, cn verder 
commissaris van verschillende ondernemingen van 
industrieelen aard en vereenigingen van openbaar nut. 

Meer uitvoerig werd herinnerd aan dc loopbaan 
van Martinus Simon. In 1 «S59 benoemd tot leeraar 
aan de Delftsche Academie voor het onderwijs in 
bruggen en wegen, speciaal spoorwegen, nadat hij 
van 1853 af in verschillende functies was werkzaam 
geweest bij den aanleg van onderscheidene gedeelten 
van spoorwegen, die Nederland ln verbinding brachten 
met het buitenland, verliet hij reeds weder in het 
jaar i860 het onderwijs om gedurende niet minder 
dan een kwart eeuw onafgebroken werkzaam te zijn 
bij den aanleg van dc Nederlandsche Staatsspoorwegen, 
in welke periode een van zijn belangrijkste werken 
is geweest dc aanleg van de lijn Vlissingen-—Rozen-
daal, waarbij ook belangrijke waterstaatswerken 
behoorden. Vervolgens werd Simon benoemd tot l id 
van den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten, 
welke betrekking hij tot 1903 vervulde. 

E n in de derde plaats deed de voorzitter in aller 
herinnering herleven het werken van Nicolaas Thcodoor 
Michaëlis, een der oprichters van het Instituut, die 
eveneens een belangrijke rol heeft vervuld bij den 
aanleg van de Nederlandsche Staatsspoorwegen, waar
van hij in 1876 de leiding van alle zaken over geheel 

Nederland verkreeg met den titel van directeur voor 
dc spoorwegen, welke betrekking na zijn aftreden als 
zoodanig in 1893 niet meer is vervuld. De president 
voegde hieraan nog eenige weemoedige woorden toe 
als persoonlijk gevoelen voor dezen man, die inderdaad 
bij allen, die hem hebben gekend, niet dan aangename 
herinneringen achter heeft gelaten. 

Nadat verschillende huishoudelijke zaken waren 
behandeld, en o. a. was medegedeeld, dat de feest-
vergadering zal plaats hebben 18 cn 19 Augustus 
te Middelburg cn bij voldoende deelneming ook 20 
Augustus een bezoek aan Zeebruggc cn de haven van 
Heyst zal worden gebracht, was aan dc orde dc in 
de vorige vergadering uitgestelde discussie over de 
voordracht van den heer V a n Hcmcr t : Een onderzoek
naar de eigenschappen van gewapend beton. 

Allereerst kwam de inleider zelf nog aan het 
woord tot het mededeelcn van eenige feiten betreffende 
dc veelbesproken cn veclbcstreden kwestie van het 
scheuren van gewapend beton bij groote verlengingen, 
cn welke mededeeling ten doel had de discussie te 
bekorten. Sedert de voornoemde voordracht is gehou
den heeft voldoende tijd ontbroken om definitieve 
resultaten van de nieuwe nader gedane onderzoekingen 
mede tc deelen, maar uit dc gedane waarnemingen 
volgt echter al wel, dat bij een belasting in het 
midden tot aan dc breuk slechts een beperkt aantal 
scheuren ontstaat, die vrij regelmatig verdeeld zijn 
cn ongeveer bij een constant moment schijnen opto 
treden, maar die bij toenemende belasting zich uit
breiden. Hij de gewone belastingen der praktijk komen 
echter geen scheuren voor of slechts een enkel scheurtje 
van ccn paar milimeter diepte. Daarentegen moet 
geconstateerd worden, dat lang voor het bereiken 
der grens van veerkracht in het ijzer dc scheuren tot 
op het ijzer doorgaan. 

Wat nu betreft het verband tussehen deze nieuwe 
onderzoekingen cn het onderwerp der voordracht in 
dc vorige vergadering, zoo blijkt, dat de aanneming 
van Considère, dat het beton ook bij groote verlen
gingen niet scheurt, welke onderstelling ook door 
spreker werd gemaakt bij de bepaling der trek- en 
drukkrommen, vermoedelijk onjuist is, althans bij 
balken, die in de lucht verhard zijn, in hun midden 
belast en in de uiteinden ondersteund zijn. Spreker 
gelooft echter, dat de door hem bepaalde drukkrommen, 
waarom het hem alleen tc doen was, voor de practijk 
hare waarde blijven behouden, o. a. hierom, dat men 
met de door hem aangenomen onderstelling van een 
ongescheurd beton, kleinere drukspanningen uit den 
proef vindt dan men voor een gescheurd beton zou 
vinden, zoodat men uit dien hoofde met de gevonden 
lijnen aan den zekeren kant is. 

Door deze mededeelingen kon dc heer Hackstroh 
zich inderdaad in zijne bestrijding van de voordracht 
van de vorige maal zeer bekorten. Deze spreker 
meent, dat dc bewering, van den heer van I Iemcrt, 
dat gewapend beton bij doorbuiging zelfs tot 1,8 m M . , 
d. i . 20 maal meer dan bij ongewapend beton bij 
trek werd gevonden, kan worden uitgerekt zonder 
te scheuren, niet kan worden aanvaard; het zou 
trouwens een geheel vreemd, ongekend verschijnsel 
zijn, indien het beton van gewapend betonijzer-con
structies te dien opzichte geheel andere eigenschappen 
zou vertoonen dan het ongewapend beton. De op het 
afwezig zijn van scheurtjes gegronde theorie van den 
heer V a n Hemcrt is dan ook volgens hem onjuist, 
evenals de daaruit afgeleide conclusie wat betreft dc 
trekkromme van gewapend beton en de elastische 
eigenschappen daarvan. 

205 

Spreker heeft de overtuiging, dat men betonijzer
constructies kan maken met aanvankelijk voldoend 
draagvermogen Men kan dat ook doen, als men alleen 
beton bezigt, maar hij blijft twijfelen aan de duur
zaamheid van betonijzer-constructies, waar tijdens de 
belasting in het ijzer per vierk, m M . b.v. 10 K . G . 
spanning zal ontstaan. Bij die construction toch zal 
het beton de uitrekking van het ijzer niet kunnen 
volgen, waardoor spoedig tot voorbij het ijzer door
gaande scheuren in het beton zullen ontstaan. Deze 
zullen wel is waar het aanvankelijk draagvermogen 
der constructie niet aanzienlijk verminderen, doch zij 
zullen aanleiding geven tot roesting en invreting van 
de ijzeren staven. E n laat men zooveel geringere 
spanning in het ijzer toe, dat ook het beton de daarbij 
behoorende verlengingen kan volgen, dan komt dit 
ijzer niet meer tot zijn recht, want het doel van de 
combinatie van beton en ijzer is, te profitceren van 
de groote trekvastheid van het ijzer en van de groote 
drukvasthcid van het beton. 

Di t laatste was in antwoord op de mededeeling 
van den heer Cbol van een paar gevallen, waarin was 
gebleken, dat het ijzer van gewapend beton zelf na 
vele jaren in ongunstige conditie te zijn gebruikt 
volkomen blank was. Dc heer Panhuys merkte dan 
ook op, dat dit punt zeker nog een onderwerp van 
nader onderzoek behoort uit tc maken, daar het hier 
waarschijnlijk geldt een scheikundige kwestie; wegens 
de samenstelling van het beton zou toch geen koolzuur 
tot het ijzer kunnen toetreden, cn zonder dit is geen 
roesten mogelijk. 

Bij zijn repliek wees de heer V a n Hemcrt er nog 
op, dat totnogtoe geen geval is geconstateerd, dat 
ccn betonijzerconstructic is bezweken of het ijzer zou 
zijn geroest. 

i n dc tweede plaats was aan de orde een voor
dracht van den heer A . Deking Dura over „Grond-
duikers onder de kanalen in Overijsel". 

Vooraf deed spreker eenige mededeelingen over de 
vroeger gebruikelijke constructies en de daaraan ver
bonden nadoelen en gebreken, zoowel met betrekking 
tot de afwatering als met het oog op ongevallen en 
de moeielijke cn kostbare herstelling daarvan. Daarop 
volgden mededeelingen over vijf in de laatste jaren 
gebouwde grondduikers, waarbij men getracht heeft 
de vroegere fouten tc vermijden en waarbij men 
door verschil in omstandigheden tot verschillende 
oplossingen is gekomen. 

V a n deze vijf grondduikers, die 
onder het Coevordcr kanaal, een 
ijselsch kanaal bij Vriezeveen, en 
onder het kanaal van Almelo naar Bruisen, dat dezer 
dagen ook wat het Pruisische deel betreft zal worden 
opengesteld, nadat het Nederlandsche deel reeds 
sedert 1888 is voltooid, is de eerste gemaakt van 
hout, dc tweede van plaatijzer, terwijl van de drie 
duikers onder het kanaal Almelo—Nordhorn twee-
zijn gemetseld cn dc derde van plaatijzer is ver
vaardigd. 

Naar de meening van den spreker verdienen de 
ijzeren duikers de voorkeur, waar duikers onder reeds 
in exploitatie zijnde kanalen moeten worden gelegd, 
omdat zij slechts onbetcekenende stremming in de 
scheepvaart vorderen. Verder is de uitvoering bijzon
der gemakkelijk, wat van veel belang is waar men 
groot waterbezwaar tc vreezen heeft, daar deze wer
ken steeds een zeer diepe ontgraving vorderen. Ge
metselde duikers komen slechts daar in aanmerking, 
waar een langdurige stremming der vaart geen be
zwaar oplevert of waar door plaatselijke omstandig-

gelcgen zijn een 
onder het Over-
de drie overigen 

heden strooming kan worden vermeden, terwijl bij 
de uitvoering niet te groote moeilijkheden te wachten 
zijn wegens de geaardheid van den ondergrond. Onder 
deze omstandigheden verdienen zij aanbeveling wegens 
hunne groote duurzaamheid, terwijl dan de kosten 
bij normale ijzerprijzen meestal lager zullen zijn dan 
die van ijzeren duikers. Houten duikers als die onder 
het Coevorderkanaal zullen slechts daar in aanmer
king komen, waar de afmetingen niet te groot zijn, 
terwijl de houten delen voortdurend onder water 
blijven. Wordt aan deze voorwaarde voldaan, dan 
kunnen zij een goedkoope en duurzame oplossing 
geven, 

Hierna begaven de aanwezigen zich per stoomtram 
naar Scheveningen, waar achtereenvolgens werden 
bezichtigd het circus, de l^lectrische Centrale en het 
Palace-Hótel , nadat in een foyer van het circus de 
ontvangst had plaats gehad door den heer Ruys, 
directeur van de Maatschappij Zeebad-Scheveningen, 
die er in zijn welkomstwoord op wees, dat het be
stuur van de Maatschappij, geheel samengesteld uit 
onvervalschte Nederlanders, het op hoogen prijs 
stelde, dat het K . I. V . I. den wensch te kennen had 
gegeven de werken door de Maatschappij in uitvoering 
te bezichtigen. Tevens bracht spreker hierbij hulde 
aan den architect der Maatschappij, den heer van Lief
land, die, zeide hij, sedert eenige jaren met groote 
genialiteit cn onvermoeiden ijver de plannen dezer 
werken heeft uitgedacht en uitgewerkt en de uitvoe
ring daarvan op uitstekende wijze heeft geleid. 

Ook leden van de Maatschappij ter bevordering 
van Bouwkunst hebben gisteren mede de werken 
van de Exploitatie-Maatschappij te Scheveningen 
bezichtigd. 

B O N D V A N W A T E R B O U W K U N D I G E A M B T E 
N A R E N I N Z E E L A N D . 

E x a m e n ter v e r k r i j g i n g v a n een D i p l o m a 
v o o r P o l d e r o p z i c h t e r . 

Door den Voorzitter van den in het hoofd dezes 
genoemden bond daartoe in staat gesteld, maakten wij 
in ons nummer van 11 dezer melding van het in 
1905 tc houden examen. 

Vergissen wij ons niet, dan zal dit de tweede maal 
zijn, dat dit examen zal plaats hebben. 

Voor de eerste maal werd het te Goes afgenomen 
op 25 en 26 September 1902. 

Beter dan uit het programma zullen belangstellenden 
uit de schriftelijke opgaven, toenmaals aan de can-
didaten voorgelegd, zich een denkbeeld kunnen vormen 
van den aard van het examen. 

Ten dienste van diegenen onzer lezers, die tot de 
belangstellenden behooren, laten wij ze hieronder 
volgen. 

Schriftelijke opgaven. 

Ned. Taal en Selirijven. '/2

 uur« 

Maak een opstel over de volgende onderwerpen : 
Onze duinen. 
De Meimaand. 

De grondstof onzer huismeubelen. 

Rekenkunde. uur. 
I. Iemand laat een langwerpig vierkanten bak 

metselen, lang 5,40 M . en breed 4,50 M . binnenwerks. 
De kubieke inhoud van 't metselwerk, dat 1,5 d M . 

dik is, is 14,202 M 8 . 
Hoe diep is die bak ? 
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2. Iemand koopt een vloerkleed van 60 d M . in 
het vierkant voor / 4 2 4 , 8 0 . De rand kost 15 en het 
binnenste 10 cent per d M 2 . 

Hoe groot is de zijde van het binnenste? 
3. Bereken V 3,09056 tot in 4 decimalen. 
4. Indien 27 werklieden in 14 dagen 3 50 M 3 grond 

verwerken, vraagt men hoeveel tijd 40 werklieden 
noodig hebben, om 200 M 3 . grond te verwerken. 

5. Bereken met behulp van logarithmen: 

7,301« X 1^4,216 
6,341 X 0,0689 

Algebra. 3 / 4 uur. 

,. Bereken ' **~ S*>-4**+*<>*-5 
..-2—3.1- + 1 

2. A l s een rechthoek 4 M . langer en 5 M . breeder 
was, zou zijn oppervlak 116 M 2 meer bedragen; als 
echter de lengte 5 M . en de breedte 4 M . meer was, 
dan zou het oppervlak 113 M 2 grooter zijn. 

Bereken de lengte en breedte van den rechthoek. 
3. Herleid tot een product van twee tweetermen: 

/ 2 + 2 A / + t f 2 . 
4. Herleid tot een enkele breuk 

a b 
-f 2. 

b a 
5. Bereken x uit de vergelijking x-\ 6x = 7. 

Meetkunde. 3 / 4 uur. 

1. In driehoek A B C is Z A = 43027'12"; indien 
de lijn, die dezen hoek middendoor deelt, met de 
loodlijn die uit het hoekpunt A op de overstaande 
zijde wordt neergelaten, een hoek van I2 Ü26"8' maakt, 
vraagt men naar de grootte der hoeken B en C . 

2. De inhoud van een ruit is 216 M 2 , een der 
diagonalen is 18 M ; hoe groot is de afstand van 
twee evenwijdige zijden? 

3. In een cirkel van 25 c M . middellijn is uit een 
der uiteinden van de middellijn een koorde getrokken 
van 1 d M . lengte. Hoe lang is de projectie der koorde 
op de middellijn ? 

4. V a n eene afgeknotte pyramide is het grondvlak 
9 M 3 , het bovenvlak 4 M 2 en de inhoud 9,5 M 3 . 
Bereken de hoogte van die pyramide. 

5. V a n een regenbak is de lengte 5 M . , de breedte 
2 M . en de hoogte der rechtstandsmuren 1,5 M . 
binnenwerks. Over den bak is een halfcirkelvormig 
gewelf geslagen. 

Hoeveel bedraagt de inhoud van den bak? 

Gonio- en Trigonometrie. 3 / 4 uur. 

1. Bewijs den tangensregel. 
2. V a n een driehoek A B C zijn gegeven: 

B C = 24,3105. 
Z A = 45<>i8'2". 
Z B = 2 2 0 n ' i o " . 

Bereken de zijde A B . 
3. Bewijs de formules 

sin a = ± V ' / 2 (1 — cos 2a) 

1 — tga. tgb' 

Burgerlijke Bouwkunde. 1 uur. 

Teeken : 
1. Een muur in staand verband en een in kruis

verband, aanzicht en lagen; 
2. Aanzicht van een vlechting, tot afsluiting van 

een vleugelmuur, hoog 2 M . , lang 2,5 M . ; 

3. Aanzicht en doorsnede van een ezelsrug. 
4. Een Mansardekap, spanwijdte 6,5 M . 
5. Een kap volgens Philibert de TOrme span

wijdte 6 M . 
De afmetingen van het kaphout inschrijven; te 

rekenen dat de kapconstruct iën, het maken van zolder
kamertjes toelaten ; details schetsen van de verschil
lende verbindingen. 

6. Aanzicht en vertikale doorsnede van een licltt-
kozijn met raam, in den dag wijd 1,10 M . . hoog 
2,30 M . , het onderraam schuivend te maken, afme
tingen inschrijven. 

Water bouivkunde. 1 uur. 

(le groep). A. 
Teeken een brug over een waterleiding wijdte 6 M . , 

diepte 1 M . , beneden- en bovenkant dek 1,50 M . 
boven het peil. Steenen landhoofden op paalfundeering, 
ijzeren liggers en ijzeren leuningen. Lengte der land
hoofden 5 M . Geef details van den bovenbouw. 

(2e groep). 
Teeken plattegrond, lengte en dwarsdoorsnede en 

aanzicht van een duiker, lang 15 M . , wijd 2 M . , 
geboorte-gewelf op 0,60 M . + Z.P . , de bodem der 
waterleiding ligt op 0,75 M . — Z.P . 

Afmetingen inschrijven. 
(le groep). B . (1 uur). 
1. Gevraagd een begrooting tot het maken van 

100 M 2 glooiing van gesorteerden Doornikschen steen 
op nieuwe waalpuin, bij gereed zijnd grondprofiel, 
waartoe benoodigd: 

100 M 2 glooiing van nieuwen gesorteerden Door
nikschen steen op nieuwe waalpuin. 

10 M 2 Doorniksche .steenglooiing te herzetten; 
12 M 2 steenstrook te herzetten; 
1! 3 stuks dennen perkoenpalen, lang 1.60 M . , 

(doortrokken met 300 L . creosootolie per M 3 ) ; met 
bijlevering van alle benoodigde bouwstoffen, transport 
tot Stavenisse, arbeids- en voerloonen en i o ° / 0 voor 
winst, enz. 

2. Bij een grondboring, aanvangende op 1,20 M . — 
N . A . P . , werd gevonden: 

ie boring tot op 1,75 M . — N . A . P . bruine klei 
vermengd met puin. 

2e boring tot op 3 M . — N . A . P . blauwe specie 
vermengd met zand. 

3e boring tot op 4,10 M . — N . A . P . losse veengrond. 
4e boring tot op 4,60 M . — N . A . P . slap zand. 
5e boring tot op 5,15 M . — N . A . P . vet zand 

vermengd met schelpgrint. 
Gevraagd een teekening dezer boring, schaal voor 

de diepte I a 25. 
3. Gevraagd eene beschrijving van enkele middelen 

om aan de fabriek en op de werken na te gaan met 
welk succes, het creosoteeren van eenig houtwerk 
heeft plaats gehad. 

(2e groep). 
Bij een doorpeiling werden de volgende uitkomsten 

gevonden: 
a. Afstanden uit het beginpunt: 
160, 200, 245, 295, 320, 385, 466, 512, 5 5 8 , 5 9 2 » 

687, 788, 911 en 1025 M . 
I). Gepeilde diepten in d M . : 
o, 12, 28, 76, 97, 121, 134, 167, 199, 212, 225, 

230 232 en 241. 
De waterstand was: 
bij den aanvang = 0,25 M + L . W . 
bij de 5e peiling = = L . W . 
bij de ioe „ = 0,10 — L . W . 
en op het eind = 0,25 — L . W . 
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Gevraagd een profiel dezer peiling betrekkelijk 
Laagwater. 

Schaal voor dc lengte 1 a 1000. 
„ „ „ diepte 1 a 200. 

2. Gevraagd een beschrijving van een bestek voor 
een zinkwerk met steenbestorting en bijzonder waartoe 
een bestek dient, hoofdindeelingen en bepalingen, 
waarmede bij dergelijke werken rekening dient ge
houden te worden en voor de uitvoering gewenscht 
zijn. 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

H I X N E N I. A X U. 

A M S T E R D A M . Hier ter stode vragen nu reeds jaar aan jaar 
honderden jongons om ambachts- en ambachtsteekenonder-
wijs, by gebrek aan ruimte op de twee bestaande, door de 
Maatschappij voor den "Werkenden Stand gestichte en met 
rijks-, provincie- en gemeentesubsidie onderhouden ambachts
scholen. Reeds in 1899 werd den raad op deze omstandigheid 
in een adres gewezen en na een langen weg van voorbe
reiding kwam in Mei 1908 een voordracht tot stand, waarbij 
aan de Maatij. v. d. Werkenden Stand de noodige gemeente
steun verleend zou worden tot stichting eener derde school. 
Een voorstel der plaatselijke commissie van toezicht on het 
m. 0. om de gemeente zelf de zaak ter hand te doen nemen, 
moest buiten beschouwing blijven, daar men rekening moest 
houden met de omstandigheid, dat — volgens de verklaring 
van den inspecteur van het m. 0., aan wien dit voorstel 
tot praeadvies was toegezonden — het rjjk wèl aan parti
culiere, maar niet aan gemeentelijke ambachtsscholen sub
sidie verleent. De gemeente kwam toen met de Maatij. v. 
d. \V. S. overeen, dat door haar de stichting ondernomen 
worden zou — in dier voege, dat de gemeente het gebouw 
zou oprichten en aan de Maatij. verhuren. Een begrooting 
werd opgemaakt, waaruit, bleek, dat de jaarlijksche uitgaven 
voor de school, met inbegrip der aan de gemeente te betalen 
huur, der Maatschappij zouden komen te staan op ca. 
f90,000. De raad stemde toe in een jaarlijksche subsidie 
van f42,500, mits het rijk zich bereid verklaarde tot een 
subsidie van een gelijk bedrag. Wij zjjn nu ruim een jaar 
verder en nadat reeds vijf jaar geleden de behoefte aan een 
derde school gebleken is, laat het rijk nog op zjjn mede
werking wachten, naar wij vernemen op grond hiervan, 
dat de huur van liet te stichten gebouw te hoog is. hoewel 
zij inderdaad niet meer dan juist toereikend is tot dekking 
van rente en aflossing van het voor grond, bouw en in
richting der school, vereischte kapitaal. De gemeente heeft 
geantwoord, dat zij zich gaarne terugtrekt om aan het 
rijk zelf de stichting enz., over te laten — maar hierop 
blijft het bescheid van regeoringswege uit. 

Inlusschen vragen moer dan 500 eandidaten, die steeds 
vermeerdoren, vergeefs om het voor hen zoo dringend nood
zakelijke onderwijs; de gemeente richt tijdelijke cursussen 
in voor avondteokononderwijs, om althans gedeeltelijk in 
de behoefte te voorzien, al kan zij langs dezen weg slechts 
een klein gedeelte dor eandidaten helpen en men legt zich 
maar bij die zeer gebrekkige regeling neer. Wat minder 
laksheid van de zijde der belanghebbende ouders zou hier 
niet misplaatst zijn! 

— Vrijdagmiddag 17 dezer te kwart over drieën zijn 
op de Da ('ostakade bij de l'otgieterstraat twee in aanbouw 
zijnde huizen vau drie verdiepingen ingestort, welke reeds 
onder de kap waren. Kr waren 80 werklieden in, waarvan 
er 22, die gelijkvloers werkten, nog bijtijds wisten te ont
komen. Een achttal, meest metselaars, die op de bovenste 
verdieping arbeidden, stortten met het invallend puin mede 
naar omlaag en werden daaronder gedeeltelijk bedolven. 

Twee hunner wisten zichzelf met behulp van toeschietende 
voorbijgangers te bevrijden, doch de zes overigen konden 
niet oer verlost worden dan toen de brandweer, die in 
allerijl ontboden werd, was aangekomen en het bovendeel 
van de op en over elkander liggende steenen en balken 
had weggeruimd. Twee menschen lagen zoozeer bekneld, 
dat zfj moesten worden uitgezaagd. Allo acht waren verwond, 
waarvan éen in bodenkeltjkon toestand verkeerde, wegens 
ernstige verwondingen, voornamelijk aan het hoofd. 

De bouwondernemer van hot werk is .1. A. Klein. 
Het ongeluk is waarschijnlijk te wijten aan het bezwijken 

van oen scheidingsmuur, hetgeen was op te maken uit het 
in het midden naar elkander toevallen der vloereu. Het 
ongeluk verwekte in de buurt groote opschudding. 

De Wethouder van Publieke Werken, de Heer Serruiier, 

en de directeuren van den Geneeskundigen dienst en het 
Bouwtoezicht waren spoedig op het terrein, waarschijnlijk 
om ter plaatse te confereeren over de wijze, waarop in het 
vervolg dergelijke ernstige ongevallen zooveel mogelijk 
kunnen worden voorkomen, iets wat met de herhaalde 
reorganisaties van het Bouwtoezicht toch nog maar niet 
schijnt te willen lukken. 

— Onlangs werd in handen van B . en W. tot praeadvies 
gesteld, een adres van den aannemer van den bouw der 
3e H.B.S. aan de Mauritskade om terugbetaling van een 
bedrag ad f 1318.97. welk bedrag hij, in verband met de 
Ongevallenwet, heeft moeten betalen boven het bedrag, 
waarop hij bij inschrijving volgens besteksbepalingen, heeft 
kunnen rekenen, en een adres van den aannemer van den 
bouw eener school in de Hugo de Grootstraat, om teruggave 
van 396,10 op gelijke motieven. B . en W. adviseeren den 
afwijzend op deze adressen te beschikken, aangezien de 
Ongevallenwet de verzekeringsplicht legt op den werkgever, 
d.i. ieder, die anderen in dienst heeft voor de uitoefening 
van eenig bedrijf, i . c. op de aannemer. Buitendien was, 
toen de aanbesteding plaats vond, de ongevallenwet reeds 
door de Staten-Generaal aangenomen en haar invoering, 
tijdens de uitvoering van het werk, zeer waarschijnlijk. 
De mogelijkheid is dus niet uitgesloten, dat andere in
schrijvers daarmede hebben rekening gehouden en in hunne 
begrooting een bedrag tot dekking der risico hebben op
genomen. 

De quaestie, waarom het hier gaat. is reeds meermalen 
ook elders voorgekomen en in anderen zin uitgemaakt. 

Het hier gegeven advies is wellicht voor de gemeente 
het voordeeligst, maar, of' daarin wel de billijkheid betracht 
is, komt ons nog eenigszins twijfelachtig voor. 

De argumenten, ter motiveering aangevoerd, lijken 
uiterst zwak. 

Het zal ons benieuwen of de betrokken aannemers er 
zich bij zullen neerleggen, dan wel een uitspraak in 't hoogste 
ressort zullen uitlokken, die vooral daarom niet zonder 
belang zou zijn, omdat het voorbeeld van Amsterdam in 
dergelijke zaken allicht bij andere corporaties navolging 
zal vinden. 

B E R G E N OP ZOOM. De R . K . parochie van 0. L . Vrouw 
Hemelvaart alhier heeft een perceel voormaligen vesting-
grond in koop gevraagd om uitvoering te kunnen geven aan 
haar voornemen tot het bouwen van een nieuwe kerk met 
pastorie, kosterswoning en school. De regeering heeft voor
gesteld haar dat terrein te verkoopen voor den prijs van 
f5740, dat is f2 per care. De grond i s als bouwterein 
geschat door twee deskundigen. De regeering meent dat 
de stichting van kerk en school ter westzijde van de Bosch-
hoornstraat gunstig zal kunnen werken op de opbrengst 
van het later te verkoopen bouwterrein langs de overzijde 
van die stiaat. 

F K A X E K E K . De tentoonstelling van voortbrengselen van 
Friesche Kunst alhier, te houden op 30 en 31 Augustus e. k. 
en voor te bereiden door de nog jonge Vereeniging „Frane-
fcers Belang", ontmoet van vele en velerlei zijden warmen 
steun. Een aantal hooggeplaatste personen stelde r e n d s 
medailles beschikbaar voor bekroningen. 

De toezegging van inzendingen neemt dagelijks toe, en 
het is te voorzien, dat eene belangrijke reeks van voor
werpen in die dagen te Franeker zal bijeen te zien zijn. 
Het beschermheerschap is welwillend aanvaard door den 
burgemeester van Franeker, den heer Jan Dirks. 

Tot juryleden zijn aangewezen de heeren .T. Bubbermaii, 
S. Baron en Jhr. Mammen, allen te Leeuwarden voor de 
rubrieken houtsnijwerk, kunstsmeedwerk, kopersmeed- en 
drijfwerk, schilderwerk, huisvlijt, kunstaardewerk e. a. 

Voor de afdeeling kunstnaaldwerk de dames F. Heerenga 
en N . Bakker, beiden te Franeker. 

Teneinde de dagen van 80 en 31 Augustus voor stad- en 
landgenooten niet uitsluitend nuttig en leerzaam te doen 
zijn. heeft de commissie besloten den 81n Augustus tevens 
openbare feesten en muziekuitvoeringen te organiseeren. 

H A A R L E M . Het dageltjksch bestuur adviseerde dezer dagen 
om afwijzend te beschikken op het verzoek van den Steen-
honwèrsbond om het steenwerk voor het abbattoir hier 
ter stede te doen gereedmaken. Het aanvoeren van de 
onbewerkten steen naar hier zou dit te duur maken, en 
B. en W. hebben blijkbaar geen termen gevonden, om aau 
de steenhouwers een subsidie uit de gemeentekas toe te 
kennen 

' s - l l E R T O G E X i i O s e H . De restauratie van den grooten middel
koepel der St. Janskork te alhier, in 1901 begonnen, is thans 
zoo goed a l s volbracht. De west- en noordzijde zijn het eerst 
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en daarna de zuid- en oostzijden onderhanden genomen. 
Vooral aan de zuidzijde was het oude steenwerk, zoo van 
de vensterbogen, de waterlijsten en conterforts, als van de 
geheele bekleeding in treurigen toestand. De twee hoogop-
gaande lichtvensters, evenals de twee roosvensters daarboven, 
hadden bovendien hun oorspronkelijk steenen maaswerk 
verloren, hetgeen was vervangen door een houten spijlwerk; 
dit alles is thans in gehouwen bergsteen hersteld. 

Behalve aan het uitwendige zyn door het kerkbestuur 
van St. Jan op zyn kosten en onder toezicht van den bouw
meester, den heer Hezenmans, aan wien ook de restauratie 
van het uitwendige der kerk is opgedragen, hersteld 4 
steenen baldakijnen met hun voetstukken en beelden aan 
de kolommen van het middelschip der kerk, waardoor het 
aanzicht in het schip zeer veel heeft gewonnen. 

H I L V E R S U M . In de dezer dagen gehouden Raadsvergadering 
was aan de orde de abattoir* [tiaestie naar aanleiding waarvan 
door de gezondheidscommissie een rapport was ingediend. 
Hierin werd de groote wenschelykheid van de oprichting 
van zulk een inrichting betoogd. De wethouder Peet deelde 
een en ander mede uit zyn 50-jarige ondervinding en zyn 
bezwaren tegen een abattoir. Als voorbeeld haalde spr. 
aan de gemeente Nijmegen. Het abattoir kostte aldaar 3 
ton. terwijl verschillende omstandigheden voor die stad 
gunstig waren, terwy'1 een abattoir voor Hilversum gauw 
een half millioen zou kosten. Ook door een abattoir wordt 
invoer van slechts vleesch z.i. volstrekt niet belet. De slagers 
gaan naar den kelder, de gemeente moet de kosten geheel 
betalen, ergo gaan de belastingen omhoog. Dientengevolge 
was hy ten sterkste tegen een abattoir en vond hy zelfs 
een crediet van f500 voor een onderzoek geheel onnoodig. 
Hiertegen kwam de voorzitter op. 

Hoe het zit met die 50-jarige ondervinding, toch zeker 
niet van abattoirs, waarmede deze wethouder zyn rede 
kracht bijzette is niet duidelijk geworden. 

De heer Wichers Wierdsma kwam althans met degelykei-
argumenten en wees er op hoe noodzakelijker dingen op 
uitvoering wachtten, o. a. rioleering 'enz., en stelde tea slotte 
de volgende motie voor: „De raad, overtuigd dat de nood
zakelijkheid van de oprichting van een abattoir niet bestaat, 
gaat over tot de orde van den dag". Met 12 tegen 5 stem
men werd deze motie aangenomen. 

Evenmin als Leeuwarden krygt dus Hilversum voorloopig 
zulk een nuttige inrichting. Waar de residentie er nog steeds 
op wacht kunnen wy hier ook nog wel wat geduld oefenen. 

TILBUBO. De Gemeenteraad heeft, in verband met de 
opening van de ambachtsschool, besloten de burgeravond
school geheel te reorganiseeren. Met het oog daarop is Dr. 
B. Dyksterhuis. directeur der Ryks H . B. S., benoemd tot 
directeur der burgeravondschool, aan wien is opgedragen 
in overleg met de Commissie van Toezicht plannen tot 
reorganisatie te ontwerpen. 

Voor de ambachtsschool hebben zich reeds meer dan 50 
leerlingen doen inschrijven. 

W I J K BIJ DLUBSTEDE. Dezer dagen bij het aanbreken van 
den dag wilde men van gemeentewege den gashouder der 
acetyleengasfabriek schoonmaken. 

Men had daarvoor voorschriften van de maatschappij, die 
als handleiding dienden O. a. moest ook het water waarop 
de gashouder drijft, worden verwyderd om dit door versch 
water te doen vervangen. 

De verwijdering had plaats door middel van de pomp 
der brandspuit. By het afpompen van het water uit de 
gashouderkuip schy'nt men nogal onhandig te werk te zijn 
gegaan met dit gevolg, dat de geheele gashouder met kracht 
is gezakt in haar omhulsel en zwaar is beschadigd, zoo 
zelfs, dat in het deksel grooto deuken zijn. 

De gevolgen waren, dat men de daarop volgende avonden 
van licht verstoken was en het zich liet aanzien, dat het 
zeker eenige dagen duren zou, dat de een zich 's avonds 
met een kaarslicht zou moeten behelpen en de ander zijne 
oude petroleumlampen weer voor den dag zou moeten halen, 
om niet in het donker te zitten. 

Er is onmiddellijk naar IJmuiden getelegrapheerd om hulp. 
Onder den gashouder werden vier palen aangebracht die 

echter onder den last zyn bezweken. 
Van gemeentewege zyn aan de gas verbrui kers petroleum

lampen kosteloos beschikbaar gesteld, tegen inlevering van 
verstrekte bons. 

P E R S O N A L I A . 

- De gemeenteraad van Breda heeft den heer M. A. 
Raats, tydelyk onder-directeur aan de ambachtsschool aldaar, 
als zoodanig, met ingang van 1 Juli 1904, definitief benoemd. 

- Door het koloniaal bestuur is aan de regeering het 
voorstel gedaan om aan den ingenieur bij het mijnwezen 
in Ned. Indië C. J . M. Wertheim op te dragen een geolo-
gische-mynbouwkundigen verkenningstocht te maken in 
Djambi. 

- Het bestuur der ambachtsschool te Amersfoort 
heeft als opvolger van den heer P. Doorn, met ingang van 
1 Augustus, benoemd tot Directeur der Ambachtschool den 
heer B. van der Worp Jr.. thans directeur der Ambachts
school te Gorichem. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

Ty d e l y k o p z i c h t e r bekend met torenbouw te Vianen. 
Aanmelding by den burgemeester. (1) 
— O p z i c h t e r , bij den bouw van een klooster te 

Kruisland. 
Brieven aan A. Mol, bouwkundige, Stampersgat. (2) 
— W e r k m e e s t e r by de Staatsmijnen in Limburg, 

degelijk praktisch en theoretisch onderlegd Werktuigkundige 
en Electrotechnicus, aanvankelijk als Adspirant-Werkmeester 
om, na een jaar oefeningstyd op eenige buitenlandsche 
kolenmijnen, aangesteld te worden als Werkmeester belast 
met de leiding der machinale inrichting van een Staats-
koleninyn. 

Aanvankelijke bezoldiging als Werkmeester f 1200- f1500 
per jaar met vrije woning. 

Sollicitatiën worden vóór 1 Juli 1904 aan het bureel der 
Staatsmijnen te Heerlen ingewacht (2) 

— O p z i c h t e r - T e e k e n a a r voor minstens 1 jaar, 
salaris f 100.— per maand. (2) 

Adres onder No. 17670 aan het bureau der „N. Rott. Ct." 
— Dy' k s o p z i c h t e r voor het Polderdistrict Tielerwaard, 

jaarwedde f 1000.-, benoeming voorloopig voor éen jaar. 
Stukken, verzoek op zegel, in te zenden aan den Dijkgraaf 

van Tielerwaard, te Deyl voor 1 Juli a.s. (2) 
— G e m e e n t e - O p z i c h t e r te Ryswy'k (Z.-H.l, jaar

wedde f500.-
Gezegeld request aan den Raad tot 29 Juni a.s. (2) 
— L e e r a a r i n W a t e r b o u w k u n d e by voorkeur 

Civiel-Ingenieur aan de Kon. Mil. Academie te Breda. 
Salaris f2200 tot f2800 'sjaars. 
Aanmelding vóór 1 Juli aan den Gouverneur. (2) 
— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r . (Zie advert, in 

no. 24) (2) 
— A g e n t e n i n l ie t b o u w v a k . (Zie advert, in dit 

nummer.) (1) 

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 V A N D E N B O N D V A N T E C H N I C I 

T O L S T E E G S I N G E I , 46, U T R E C H T . 

14 Bouwk. Opz.-teek., 19 —42 j . , ƒ45— f 100 'smaands. 
4 Waterb. Opz.-Teek., 20—41 j . , f 50— / 100 's mnds. 
6 Werktuigk. Teek., 19—25 j . , ƒ 4 0 — ƒ 80 's maands. 
1 Hlectrotcchniker. 
1 Teekenaar in kunstsmeed-constructiewerk. 

Mem. 

f 
San. 

IMSTID 
Inst. London. Sanitary Engineer, ^"VISsTrj^Efc l_)A . i \K , 
Hoofdkantoor en Magazijnen 1»E R U T E R K A D E 150 151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS St Co., te Barrhead. 
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Ontruk Verwarming, Ventilatie. Warm en kondwater veriorgug. Triiini|>li Deurdrangers, kampioen Ventilators onder Garantie. 

39ste J A A R G A N G 

Redacteur F\ H . N C H E L T E M A . 

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E O P M E R K E R " , 

H e . y d e n r i j c l i s t r a a t 4 , I N y m e y r e n . 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland ƒ 5.—. 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling voor 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
1 October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België - 6.50. 
Voor de overige landen der Post-

Unie, met inbegrip van Nederl.-
indië en Zuid-Afr ika - 7.50. 
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A f z o n d e r 1 ij k e n u m m e r s , bij vooruit
betaling per postwissel of in postzegels met 
plaat ƒ 0.25. 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15. 

Adver ten t iën van 1 tot en met 5 regels. - I.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Adver ten t iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker' ter drukkerij „De Phoenix", Nijmegen. 

Que devient lc Palais de la Paix ? 

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

In de „ Indépendance Beige" van 28 Juni j.1. komt, 
onder bovenstaand opschrift, een brief uit New-York 
voor van een getrouw lezer, die zich tevens noemt 
een overtuigd voorstander van de internationale arbi
trage en een oprecht vriend van de Nederlandsche 
natie. 

Deze brief bevat zoo vele, voor ons Nederlanders, 
behartigenswaardige wenken, dat het ons, vooral in 
deze dagen van veelal kleinzicligen, inwendigen partij
strijd niet slechts nuttig, maar in zekeren zin noodig 
voorkomt, er de aandacht op te vestigen en den 
zakelijk inhoud zooveel mogelijk woordelijk weer te 
geven. 

„Que devient le Palais de la Paix? zoo roept de-
schrijver uit ; wat wordt er van het internationaal 
paleis, waar het H o f van Arbitrage, gesticht in 1899, 
een zetel moet vinden, zijner waardig, den grooten 
souverein waardig, die het eerst het denkbeeld de 
wereld in zond, de zes cn twintig staten waardig, die 
tot zijn stichting hebben bijgedragen en nog bijdragen 
tot zijn instandhouding en de benoeming zijner leden ? 

Ziedaar een vraag, waaromtrent geen enkele be
schaafde regecring onverschillig mag cn kan zi jn ; 
een vraag die voorzeker aan de orde zal komen in 
het Amerikaansche parlement, of te Londen, te Parijs, 
te Rome, te Weenen, te Brussel, te Christiania en 

in den Haag zelf, in een woord overal, waar de groote 
zaak van de vreedzame vooruitgang getrouwe aan
hangers heeft. 

Het is geen Nederlandsche vraag, maar een wereld
vraag. E n hoe meer de publieke opinie ontstemd is 
door de vertragingen, ingetreden bij het in werking 
stellen van het Hof van den Haag, des te meer ver
ontrust zij zich over de gevaren van deze vertragingen, 
die maar al te bevorderlijk zijn aan het wederaan-
groeien van den geest des oorlogs in dc wereld. 

Iedereen maakt deze, voor het regecringsgezag zeer 
pijnlijke, overdenking: De regeeringen maken evenveel 
kaast elkander den oorlog te verklaren als zij langzaam 
zijn in het organiseeren van den vrede. 

Het is evenwel niet in het belang der kleine Staten, 
om zich gedachtenloos aan die langzaamheid mede
plichtig te maken en evenwel schijnt de Nederlandsche 
regecring deze dwaling te begaan. 

Meer dan elke andere moest zij gelukkig zijn met 
en trotsch op een instelling, die van haren hoofdzetel 
het juridisch middelpunt der wereld maakt, het brand
punt der gerechtigheid, waarop tic geheele menschheid 
het oog gericht heeft. Zij moest zich tooncn de 
universeele taak waardig, die haar werd opgedragen 
en bedenken dat zij de gevolmachtigde, de geestelijke 
vertegenwoordigster is van alle beschaafde staten. 
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Mettertijd zal het Mof van den Haag in dc wereld 
een rol spelen overeenkomend met dien van het 
Vaticaan in vroeger tijden. 

De Nederlandsche regeering moet dus hare ver
antwoordelijkheid begrijpen. Om zich die waardig tc 
toonen, waar zooveel anderen haar zulk een eer be
nijden en zouden kunnen betwisten, moet zij activiteit 
aan den dag leggen en bovenal blijk geven van ccn 
ruime opvatting. 

Zeker hecht ik geen geloof aan alle diplomatieke 
kwaadsprekerij, maar het is reeds niet goed haai
den tijd cn dc gelegenheid te geven, zich te uiten. 
Men zegt bijvoorbeeld, dat terrein, bestemd voor het 
toekomstig 1 lof zeer goed gekozen is aan den nieuwen 
Schcvcningschen weg, een eind voorbij de Maliebaan. 
Dit is uitstekend en de Amerikanen, die een grooten 
blik op dc zaken hebben en bouwen voor de toekomst, 
zullen deze keuze zeer toejuichen. 

Maar men voegt er aan toe, dat dc regeering slechts 
rekent een deel van het terrein te benuttigen cn met 
dc rest tc speculccren, in dier voege, dat dc bouw 
van het toekomstige paleis des vredes als eerste 
gevolg een stijging van den prijs der in de nabijheid 
verkregen terreinen zou veroorzaken en alzoo aan de 
regeering dc winst zou verzekeren, voortkomende 
uit een voordceligcn wederverkoop. In dit geval zou 
dc speculatie des tc voordeeliger zijn, hoe meer het 
terrein voor het palcis besnoeid werd! Dit alles is 
onwaarschijnlijk, maar nog eens, men vertelt het te 
dikwijls; evenals men reeds te dikwijls gezegd heeft, 
dat de regeering cr belang bij had zich niet te haas
ten met den bouw en al wachtende de renten van 
het kapitaal trok. 

Het is niet op die wijze, dat de Amerikanen, wier 
werk het I lof van den Haag voor een goed deel zal 
zijn, omdat zij het tegelijk ingewijd cn begiftigd 

hebben toen Europa het aan zijn lot overliet; het is 
niet op die wijze, dat dc wereld, zich de uitvoering 
van het internationale H o f van arbitrage voorstelt, 
en het is evenmin in het belang der Hollandschc 
regecring, om die uitvoering tot te nietige proporties 
terug tc brengen; zij kan cr integendeel slechts bij 
winnen, wanneer gezorgd wordt, dat het toekomstig 
paleis het glanspunt der geheele wereld worde. 

U i t een handelsoogpunt zelfs, zoowel als uit een 
politiek oogpunt, zou Holland cr belang bij hebben, 
om een deel van de kosten voor zijn rekening tc 
nemen; dit zou een uitstekend middel zijn, om de 
vreemdelingen tot zich tc trekken en daarmede dc 
r i jkdom; een minder in het oog vallend, maar veel 
zekerder middel, dan ccn ellendige speculatie in 
terreinen of renten. 

In denzclfdcn gedachtengang moge ook een ver
keerd begrepen vaderlandsliefde er niet toe leiden, 
het H o f van den Haag als een Hollandschc instelling 
te willen naturaliseer en. 

in den Haag, dat staat vast en is zeer goed 
het is internationaal. Men moet dit niet 

wanneer men zijn reglementen vaststelt, bij 
dc keuze der bouwmeesters en kunstenaars. 

Hoe nader het komen zal bij zijn-eerste conceptie, 
om het nieuwe symbool tc zijn van een universeelc 
overeenstemming, hoe meer het aan zijn bestemming 
zal beantwoorden. De openbare mecning van alle 
landen verwacht den bouw van een universeel paleis 
des vredes; ik wil gclooven, dat de Nederlandsche re
gecring aan die verwachting zal weten tc beantwoorden, 
ten spijt van alle praatjes, waarachter thans, ik ben er 
zeker van, hare beste bedoelingen zich verschuilen 
en hare aarzeling, tot heden verschoonbaar, wanneer 
men de grootschheid zonder voorbeeld van het tc ver
wezenlijken denkbeeld in aanmerking neemt. 

Het is 
— maar 
vergeten, 

E E N V E R B L I J D E N D V E R S C H I J N S E L . 

1 Iet is reeds meer dan ccn kwart eeuw geleden, 
dat het Anistcrdamsch gemeentebestuur plannen deed 
maken voor een verbinding van den Amstel met den 
Schinkel, in verband met een sluis bij Schulpbrug, 
waardoor het mogelijk zou worden, de tegenwoordige 
Amstelschutsluis te doen vervallen, en dc waterver-
versching in de grachten beter te doen plaats hebben 
dan tot dusverre. 

Welk ccn geluk, dat dc onstandighcdeii toen belet 
hebben, dit plan te verwezenlijken! Want dat rechte 
kanaal, door de weilanden loopcnd, misschien aan 
zijn boorden bebouwd op een wijze, als toen gebrui
kelijk was, zou zeker niet tot de verfraaiing van dc 
omstreken der stad hebben bijgedragen, en zou, zoo 
goed als de toen gemaakte buurt V Y , een behoor
lijke uitbreiding van het stadsgedeelte naar het zuiden 
toe voor altijd onmogelijk gemaakt hebben. A a n die 
buurt is niets meer tc veranderen, doch, blijkens de 
voordracht van Burgemeester en Wethouders, die 
dezer dagen verschenen is, wil men zorgen, dat ten 
minste thans geen fouten begaan worden, die door 
het nageslacht niet kunnen worden hersteld. 

Men heeft, voor het ontwerpen van het plan, de 
hulp van den architect Berlage ingeroepen. Di t is 
een verblijdend verschijnsel, want, al zullen er velen 
zijn, die met zijn bouwtrant niet ingenomen wezen 
kunnen, de denkbeelden, die deze bouwmeester bij 
het maken van dit uitbreidingsplan hebben geleid, 
zullen ieders instemming hebben. 

Wat gaf men voorheen ten stadhuize te Amster
dam om natuurschoon ? Het scheen wel, alsof dit in 

de nabijheid van de hoofdstad niet bestond. Daarom 
doet het goed, nu in de voordracht te lezen: „He t 
scheen een eisch, om in de eerste plaats het nog 
bestaande natuurschoon zooveel mogelijk te behouden, 
zooals den Amstelocvcr, den A instelveenschen weg 
en den Schinkeloever, hetgeen dus zeggen wil , aan 
deze zelf niets te veranderen cn vooral, daarlangs 
geen huizenrijen te bouwen, met inkijken in lange 
dwarsstraten, maar parken aan te leggen, met weinig 
vil laterrcin; en, in de tweede plaats, zooveel mogelijk 
wandelterrein tc ontwerpen, want het is dit laatste, 
hetwelk Amsterdam nagenoeg geheel mist." 

Bij het lezen van dit gedeelte kan men zijn oogen 
baast niet gclooven. Van „normal iscercn ," dc kunst
bewerking, voorheen in Amsterdam zoo in zwang, 
geen sprake meer! E n verder vindt men : „Een 
stadsgezicht moet ccn gesloten beeld vormen, en dit 
kan alleen worden verkregen, wanneer straten of 
grachten, hetzij rechte of kromme, niet tc lang zijn. 
Daarom kon de verbindingsgracht, die wel zoo kort 
mogelijk moest zijn, om esthetische redenen niet 
lijnrecht worden getrokken. E r werd daarom voor 
de richting een willekeurige, ten decle hoekige, ten 
dcelc kromme lijn genomen." 

Men mag Amsterdam geluk wenschen met een 
Directeur van Publieke werken, die cr zich bij neer 
legt, dat de rechte lijn, die kortste weg tusschen 
twee punten, die allen ingenieurs zoo dierbaar is, 
dus wordt prijsgegeven. 

E n ook op andere wijze wordt er afgeweken van 
wat tot dusver gebruikelijk was. Men wil het nieuwe 
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Amsterdam weer grachten geven! Behalve deze ver
bindingsgracht toch zijn nog twee waterwegen ge
projecteerd, één ten noorden en één ten zuiden van 
deze gracht, met eenige vertakkingen, die zich met 
de verbindingsgracht verecnigen en daar een breed 
watervlak vormen. Deze grachten zullen slechts 
gedeeltelijk van steenen kademuren worden voorzien. 
Waar zij echter langs villaterrein loopen, zullen de 
oevers begroeid zijn, uitgezonderd een paar aanleg
plaatsen voor schepen. 

Een wandelweg is ontworpen, als laan met dubbele 
rijen boomen, beginnende aan den Amstelveenschen 
weg bij het Vondelspark, en zich voortzettend tot 
den Amste l . Waar die weg begint, zal een groot 
terrein voor tentoonssellingen, sport en exercit iën 
worden aangelegd, dat tusschen twee grachten en 
het reeds genoemde open watervlak komt te liggen. 

Langs den wandelweg zal onregelmatig vi l la- en 
parkterrein komen, opdat de noodige afwisseling niet 
outbreekt. De huizen zullen daar niet dicht op elkander 
mogen komen, maar als een krans om de stad ge
groepeerd moeten zijn. 

Di t laatste schijnt ons een zeer gelukkige gedachte. 
Doch zal die verwezenlijkt worden, dan dient het 
Stadsbestuur in het vervolg minder dat tot dusver 
plaats vond, iedere M 2 terrein als verkoopbaar te 
beschouwen. Het denkbeeld van „exp lo i t ee ren" behoort 
dan op den achtergrond te treden. 

Een park, aan den Amste l beginnend, zal door 
het reeds genoemde sportterrein met het Vondelpark-
worden verbonden. 

Di t alles belooft ontegenzeggelijk veel, zij het ook 
misschien voor een verre toekomst. Toch ontbreken 
ook enkele schaduwzijden niet, doch het moet worden 
toegegeven, dat die niet te vermijden waren. De 
Van Woustraat en de Ferdinand Bolstraat zullen 
worden doorgetrokken en de groote verkeerswegen 
naar de oude stad vormen. Daar was geen andere 
mogelijkheid. Doch gevraagd mag worden of deze 
verbindingen door buurt Y Y als hoofdverkeerswegen 
niet het geheele nieuwe „ luxekwar t i e r , " dat men zich 
voorstelt, tot een illusie zullen maken. Want wij 
kunnen ons nauwelijks voorstellen dat de vermogende 
Amsterdammers die nu bij honderdtallen naar het 

Gooi en naar Haarlem verhuizen, veel behagen zullen 
scheppen in terreinen, die men door „de Pi jp" moet 
bereiken, als men niet den omweg langs den Amste l 
of dien langs den Konninginneweg wil maken. 

Dan komen ons ook de ontworpen arbeiders- en 
fabriekskwartieren, de kazernes en de gasthuizen, 
voor, aan het karakter eener „ luxewijk" schade tc 
zullen doen. Het zou wel eens kunnen zijn, dat er 
van al die „ luxe" niets kon komen, en dat de bebou
wing, zoo zij plaats vindt, niets zou verschillen van 
die, welke men nu reeds in de aangrenzende stads
wijken ziet. 

Men mag daar de ontwerpers van het plan echter 
niet voor verantwoordelijk stellen. Zij hebben het 
goede gewild en kunnen het niet helpen, dat hun 
voorgangers zoo Wein ig begrip van stads-uitbreiding 
hebben gehad. 

Overigens moet men erkennen, dat aan alles is 
gedacht. Zelfs aan den bouw eener Koninkl i jke V i l l a , 
die gesticht zou moeten worden, als 

„De S teémaagd zetelt weer ter Stee, 
Waar nog haar beeld, vorstin der zee, 
Haar oude grootheid blijft getuigen." 

U i t alles blijkt, dat men zich niet in de eerste plaats 
heeft laten leitien door overwegingen van financieelen 
aard, maar dat men de overtuiging heeft gehad, de 
uitbreiding der stad op andere wijzen te moeten doen 
plaats hebben dan vroeger. 

Dat de Commissie van Bijstand in het beheer der 
Publieke werken adviseert, tot het doen van de noodige 
voorstellen om de uitvoering der ontworpen plannen 
te verzekeren doet ons vermoeden, dat de voordracht 
in den Raad met instemming zal worden ontvangen. 
E n dat de Commissie van Bijstand in het beheer der 
Gemeente Financiën in overweging geeft het sluiten 
van annuïtei tsleeningen op langen termijn, om ook het 
nageslacht in de lasten te doen dragen, als het de lusten 
genieten zal, moet ook de pessimisten in den Raad, 
die aan Amsterdams toekomst wanhopen, overtuigen, 
dat het met haar die „als Kcijserin de kroon draeght 
van Europe" nog niet zoo ver gekomen is, of zij 
kan nog wel de kosten verbonden aan het plaatsen 
van een nieuwe parel in die kroon, dragen. 

A . W . W . 

Toen de Christelijke onderwijzers onlangs te Amster
dam vergaderd waren, heeft Minister Kuyper ze toege
sproken. Een gedeelte van die toespraak heeft zeer 
de aandacht getrokken, cn is door dagbladen van 
alle richtingen vermeld. 

De spreker maakte daarin een vergelijking tusschen 
het Oude Raadhuis, het Rijks-Museum en de Nieuwe 
Beurs te Amsterdam. Hi j zeide : „Bet reedt het Paleis, 
betreedt het Rijksmuseum. E n let daarnaast op de 
koopmansbeurs, een toonbeeld van armoede in de 
kunst. Daarin is wel kunstkracht, maar die kracht, 
ontdaan van alle hoogere bezieling, wat heeft ze 
gewrocht ? De geest des verderfs, die opkomt, bezielt 
dan ook niet tot waarachtige kunst; de kunstbouw, 
door hem geleid, bezit niet de geniale vonk om de 
Godsgedachtc te realiseeren in uitwendigen vorm. 
Die geest voert terug naar de oude dagen van het 
Heidendom." 

De spreker ziet dus het Raadhuis en het Museum 
voor Christelijke gebouwen aan, doch de Beurs acht 
hij een Heidensche Schepping; de onderwijzers zullen 
deze opvatting natuurlijk als de ware overnemen en 
op grond daarvan, de aan hun zorgen toevertrouwde 
jeugd een dwaling inprenten en die helpen verspreiden. 

C H R I S T E N D O M E N K U N S T . 

Want de invloed van het Christendom op Jacob 
van Campen en zijn kunst is ver te zoeken. Van 
Campen en zijn begunstigers waren libertijnen; dat 
de bouwmeester op het einde zijns levens tot de 
Roomsche Kerk zou zijn overgegaan, is wel beweerd, 
doch nog niet bewezen. 

Dan, in het gansche Raadhuis vindt men nergens 
eenig Christelijk symbool. Al les is er „Heidensch" , 
de goden van den Olympus staan op de galerijen, 
de bouwvormen zijn die der Romeinen, wier mytho
logie overal de motieven der versieringen geleverd 
heeft. Het zou moeilijk vallen ccn meer „He idensch" 
gebouw dan ,,'s Werelds Achtste Wonder" aan te wijzen. 

Anders is het met het Rijksmuseum. Daar heeft 
de ontwerper zijn motieven aan de middeleeuwen, 
toen het Christendom heerschte, ontleend. Ook de 
symboliek is daar tie Christelijke, zooals zij zich 
vóór dc Reformatie had ontwikkeld. De middenzaal 
is als een kerk gedacht, waar Rembrandts „nacht 
wacht" op het altaar staat, waar dc werken zijner 
tijdgenooten de zijkapellen vullen, waar de voorhal 
tloor twee torens reeds van verre zichtbaar, geflan
keerd worden. A a n het Christendom van Dr . Cuypers 
zal wel niemand twijfelen. 
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De Beurs echter staat veel dichter bij het Museum 
dan bij het Raadhuis, althans wat haar stijl betreft. 
Berlage is wat verder in de middeleeuwen terug
gegaan, dan Cuypers; de eerste koos den tijd van 
Theoderik, dc laatste dien van Lodewijk den vromen. 
Waar is een „Heidensch" motief aan de Beurs te 
zien ? Dc vormen der Grieken en Romeinen, die 
Jacob van Campen zoo bewonderde, heeft Berlage 
zorgvuldig vermeden. Wanneer zijn werk misschien 
„een toonbeeld van armoede in de kunst" is gewor
den, dan geschiedde dit niet uit neiging tot het 
„He idendom" . Gebrek aan middelen noopte tot de 
uiterste eenvoudigheid. Was er nog een miljoen te 
verbouwen geweest, Berlage zou ongetwijfeld grooteren 
rijkdom ten toon gespreid hebben. Dan waren zeker 
dc muren van binnen met mozaïeken bedekt, dan 
was marmer, albast en porfier in plaats van ge
bakken steen aangewend. 

Dat het Christendom grooten invloed op dc bouw
kunst heeft gehad, valt niet te ontkennen. Doch 
alleen de Roomsche en de Grieksche kerk hebben 
dien invloed uitgeoefend. Een Protcstantschc of C a l 
vinistische bouwkunst heeft nooit bestaan. Inde 16c, 
17c, iSe en een deel der 19e eeuw hcerschtc in 
Roomsche en onroomschc landen de „Hcidcnsche" 
Renaissance met dezelfde macht. 

Na 1850 zijn dc Roomschcn tot de Gothiek terug
gekeerd ; voor de Protestanten scheen die stijl minder 
gewenscht en zoo bleef hen slechts over, als zij geen 
middeleeuwsche vormen wilden gebruiken, tot de 
„Heidensche" Renaissance hun toevlucht tc nemen. 

Berlage heeft al heel wat over zijn Beurs moeten 
hooien, gelijk ieder, die aan den weg bouwt. Hij 
zal wel nooit gedacht hebben, dat men zijn werk 
voor „Heidensch" zou aanzien. E n nu hem dit ver
wijt, dat allen grond mist, gedaan wordt door het 
hoofd der tegenwoordige regecring, mag uit den kring 
van de beoefenaars der bouwkunst een protest niet 
achterwege blijven. 

Bevreemdend mag het heeten, dat omtrent onze 
17e eeuw nog zulke vreemde denkbeelden heerschen, 
en dat de klassieke, dus „Heidensche" begrippen, 

die toen alle monumentale kunst kenmerkten, zoo 
weinig worden gekend. Onze beste schilderkunst van 
dien tijd staat daarbuiten, doch het is een wanhopig 
pogen, in haar realisme een Christelijk beginsel te 
willen gaan opsporen. 

Van Campen is een echt zoon der 17c eeuw. De 
opmerking is meer gemaakt, dat het klassieke, dus 
„He idensche" Raadhuis te Amsterdam niet de juiste 
uitdrukking is voor den geest des tijds, die de stichting 
aanschouwde. Een gebouw als de Haarlemsche Vleesch-
hal, zoo wordt dan beweerd, zou beter te kennen 
gegeven hebben, dat de Republiek der Vercenigdc 
Nederlanden haar grootste hoogte had bereikt. Maar 
wie zoo oordeelen doen niet alleen Jacob van Campen 
onrecht, doch toonen tevens onbekendheid met dc 
geestelijke stroomingen onzer „gulden eeuw". De liefde 
voor het klassieke, dus „He idensche" ging samen met 
het Calvinisme. Niet alleen dc dichters en geleerden, 
maar allen, die op eenige beschaving aanspraak maak
ten gingen bij de Grieken en Romeinen ter school. 

Wat dc Christelijke kunst tot dc 16c eeuw toe 
gewrocht had, werd in het minst niet gewaardeerd, 
omdat men het, als Roomsch verfoeide. Dus bleef er 
niets over, dan tot het „ H e i d e n d o m " terug te gaan, 
wat dan ook gedaan werd, zonder dat zelfs dc meest 
rechtzinnige Calvinist er aanstoot aan nam. Doch toen 
Vondel het waagde, zij het dan ook op uiterst be
scheiden wijs, het een en ander uit de middeleeuwen 
in zijn kunstwerken te pas te brengen, werd hem dit 
uiterst kwalijk genomen. 

Iemand als Dr . Cuypers zou, zoo hij in de 17e 
eeuw geleefd had, in het geheel niet gewaardeerd 
zijn, ja het zou hem waarschijnlijk niet gegeven ge
weest zijn, iets tc bouwen, hoe christelijk zijn kunst 
ook geweest ware. 

Al les komt maar op dc appreciatie aan. Het 
„He idensche" Raadhuis te Amsterdam is gebouwd 
in den tijd der Calvinisten. Dc volstrekt niet „Heiden
sche" Beurs wordt nu door de Calvinisten als een werk 
van „den geest des verderfs" gebrandmerkt, ofschoon 
zij slechts christelijke motieven bevat! 

Zoo ziet men, hoe het kan verkecren. 

H E T R A D I U M , Z I J N G E S C H I E D E N I S E N Z I J N T O E K O M S T 1 ) . 

In 't jaar 1896 ontdekte Becquerel, dat van ura
nium en dc uraanverbindingen stralen uitgaan, die 
analoog aan de Röntgens t ra len , op de photografische 
plaat inwerken en de lucht voor electriciteit geleidend 
maken. Zij dringen door zwart papier en dunne 
metaalplaten; daarentegen worden zij noch gereflec
teerd noch gebroken. 

De thoriumverbindingen zenden analoge stralen uit. 
Mevrouw Citric en ik hebben deze stoffen, welke 

in staat zijn dergelijke stralen uit te zenden, radio
actieve substantiên genaamd, na ons onderzoek op 
deze lichamen ingesteld. Zoo hebben wij het polonium 
afgescheiden, ccn door zijne radioactieve eigenschappen 
het bismuth analoge radioactieve substantie, cn het 
radium, een het barium vrij gelijk lichaam ; Dcbierne 
heeft verder het actinium afgescheiden. 

Het polonium, het radium in het actinium zenden 
stralen uit van een millioen maal sterker intensiteit, 
dan de uraan- en thoriumstralen. Het radium is een 
nieuw element, dat wij in den toestand van een 
zuiver zout hebben voortgebracht. Tegen dc radium-
stralen is geen scherm absoluut ondoordringbiar. Bij 

') Naar een voordracht van den heer Curie in de Sorbonnc 
tc Parijs. 

een groot aantal lichamen brengen zij phosphores-
centic teweeg. Dc phosphoresceerende sttbstantien 
ondergaan langzamerhand door een langdurige werking 
der radiumstralen eenigen invloed ; zij zijn dan minder 
gevoelig en onder de werking van het radium minder 
lichtgevend. Dc radiumzouten zijn zclflichtend, bezitten 
een eigen lichtvermogen. Het is waarschijnlijk, dat 
zij door de Becqucrelstralen, die zij uitzenden, in 
phosphorcsccntic geraken. Radiumchloridc en radium-
bromide zijn zouten, die het lichtgeven intensiever 
maken. Het kan daardoor zoo sterk worden, dat 
't ook bij helder daglicht waarneembaar is. Het door 
de radiumzouten uitstralend licht doet aan de Johannes-
kevers (glimwormpjes) denken. Dc lichtkracht der 
radiumzouten wordt met den tijd geringer, zonder 
echter geheel cn al te verdwijnen. Gelijktijdig worden 
de zouten eerst kleurloos, dan grauw, later geel of 
violet. 

D c radiumstralen maken de lucht geleidend voor 
electriciteit. Nadert men met eenige decigrammen 
van ccn radiumzout een geladen electroscoop, dan 
ontlaadt hij zich dadelijk. Ook als men den electros
coop door een dikke, vaste wand beveiligt, heeft de 
ontlading, ofschoon langzamer, plaats. Lood en platina 
absorbecren de stralen zeer sterk. Alumin ium is 

daarvoor het meest doorlatend metaal; organische 
lichamen absorbecren de Becquerelstralen betrekkelijk 
weinig. De radiumstralen maken de vloeibare diëlec-
trica, als pctroleumaether, zwavelkoolstof, benzine, 
vloeibare lucht op even gemakkelijke wijze electrisch 
geleidend. 

De radiumstralen worden niet gereflecteerd en 
gebroken. Zij vormen een heterogeen mengsel, dat 
in drie groepen wordt ingedeeld en welke men vol
gens Rutherford als alpha-stralen, beta-stralen en 
gamma-stralen kenmerkt. Door hunne verhouding 
in een sterk magnetisch veld, zijn ze gemakkelijk 
te onderscheiden: de alpha-stralen worden, op gelijke 
wijze als de z.g.n. kanaalstralen, van hun rechten 
weg in ccn vacuumbuis afgebogen, de beta-stralen, 
volgens dc kathoden-stralen en de gamma-stralen 
ondergaan, evenals dc Röntgens t ra len , geen invloed. 

De radiumzouten bezitten verder de door Laborde 
en door mij ontdekte eigenschap, bestendig warmte 
te ontwikkelen. Deze warmte ontwikkeling is sterk 
genoeg, dat zij door een eenvoudige proef aangetoond 
kan worden: men brengt een fleschje, dat zeven 
decigrammen zuiver radiumbromide bevat, in een 
tegen warmtestraling beveiligden bak, waarvan de 
opening met boomwol gesloten is. In dc onmiddellijke 
nabijheid van het fleschje bevindt zich de kwikzilver-
bol van een thermometer, die de temperatuur der 
omgeving aangeeft. In een nauwkeurig gelijken bak 
wordt een overeenkomstig fleschje met een inactieve 
substantie, iets bariumchloride, gebracht. De thermo
meter in den eersten bak wijst dan een ongeveer 3 
graden hoogerc temperatuur aan, dan die in den 
tweeden bak. 

Met behulp van den Bunscnschen ijscaloriemcter 
kan men de door het radium ontwikkelde warmte 
meten. Een gram radium ontwikkelt per uur ongeveer 
80 caloriën, dat is een warmte hoeveelheid, toe
reikend om 80 grammen water 1 graad te ver
warmen ; eveneens dus is zij toereikend om 1 gram 
ijs tc doen smelten. Het gebezigde radium zout 
schijnt daarbij in denzelfden toestand te blijven 
verkeeren. Een dergelijke constante warmte ontwik
keling is bij geen enkele chemische reactie bekend. 

De radiumstralen brengen voorts verschillende 
interessante physiologische werkingen teweeg. Zelfs 
als het radium in een donker papieren zakje of 
metalen doosje bewaard wordt, werkt het op 't oog 
en roept een lichtindruk te voorschijn, als men het 
zakje voor het gesloten oog of tegen den slaap houdt. 
D c bron van dit licht ligt in het oog zelve, doordien 
zijne mediën, onder den invloed van de radiumstralen 
beginnen te phosphorescccren. 

De radiumstralen werken ook op de epidermis; 
houdt men een fleschje met radium tegen de opper
huid, dan bespeurt men aanvankelijk niets bijzonders, 
maar 15 tot 20 dagen later wordt de huid rood 
en op de plaats, waar het fleschje gelegen heeft, 
ontstaat uitslag ; bij langere inwerking van het radium 
ontstaat een wond, die meerdere maanden ter heeling 
vordert. De werking van de radiumstralen op de 
epidermis is analoog aan die van de Röntgens t ra len . 
Tegenwoordig beproeft men haar ter behandeling van 
lupus (kanker) en kreeftgezwel (koudvuur) dienstbaar 
te maken. 

Voorts werken dc radiumstralen ook op de zenuw
centra, zoodat zij verlamming cn zelfs den dood ver
oorzaken. Ook schijnen zij bijzonder intensief te werken 
op levend weefsel dat in ontwikkeling verkeert. 

E e n ander merkwaardig verschijnsel, aan het radium 
eigen, is de emanatie (uitvloeien): een of ander vast 

lichaam, dat zich in de nabijheid van radiumzout 
bevindt, verkrijgt de stralende eigenschappen van het 
radium, het wordt radioactief. Deze geïnduceerde 
radioactiviteit blijft ook nog eenigen tijd bestaan, 
als men het betreffende lichaam van het radium ver
wijdert, wordt langzamerhand zwakker en verdwijnt 
eindelijk weer. 

Ter verklaring van dit zeldzaam verschijnsel, meent 
Rutherford — die het ernstig bestudeerd heeft — dat 
het radium aanhoudend een gasvormige radioactieve 
substantie ontwikkelt, die zich in de ruimte uitbieidt, 
en de verschijnselen der ge ïnduceerde radioactieviteit 
opwekt. Deze hypothetische stof noemt hij emanatie 
van het radium; hij stelt zich voor, dat zij zich in 
de gassen in de nabijheid van het radium als bij
mengsel bevindt. 

Het electrisch geleidingsvcrmogen, dat de lucht 
onder den invloed der door de radioactieve substan-
tiën uitgezonden stralen aanneemt, is door. mevrouw 
Curie, na zeer nauwkeurige metingen, in cijfers vast
gesteld. 

Rccapituleerend is dus te zeggen: dc studie der 
uraan en thorium bevattende lichamen heeft aangetoond, 
dat de radioactiviteit een aan het atoom hechtende 
eigenschap is, die overal ieder atoom dezer beide 
elementen begeleidt. 

De radioactiviteit eener verbinding is in het alge
meen des te sterker, naarmate zij meer van het 
radioactieve metaal bevat. Bepaalde uraanertsen, de 
pekblende, het chalkolith, het carnotiek bezitten 
intusschen een sterkere radioactiviteit dan het metal
lisch uraan. 

Wi j vroegen ons dus af, of deze ertsen niet nog 
onbekende, sterk radioactieve substant iën in kleine 
hoeveelheden zouden bevatten en beproefden deze 
hypothetische stoffen op den weg der chemische 
analyse op te sporen. Het gevolg bekroonde ons 
streven en bevestigde ons vermoeden. Zoo bevat b.v. 
een ton pekblende slechts ecu decigram radium, 
waardoor het winnen der radiumzouten zeer moeilijk
en kostbaar wordt. Een ton mineraal levert eenige 
kilogrammen radiumhoudend baryumbromide, waaruit 
het radiumbromide door een verdere rij van che
mische processen wordt verkregen. 

Wijlen Demarcay paste allereerst de spectraalana-
lyse op de studie van het radiumspectrum toe. De 
spectrale reactie van het radium is evenzoo gevoelig 
als die van het bar ium; in een radiumhoudend bari-
umzout, dat slechts 1/10000 radium bevat, kan men 
dit in den spectroscoop erkennen. Toch verwekt de 
radioactiviteit een nog tienduizend maal gevoeliger reac
tie. Met behulp van een gewonen, goed geïsoleerden 
electrometer herkent men het aanwezig zijn van een 
honderdmillioenste deel radium in inactieve substan
tiën. 

Ofschoon het radium met het barium veel overeen
komt, treft men in de gewone bariumertsen zelfs 
daarvan geen sporen aan. A l s begeleider van het 
barium treedt het slechts in uraanertsen op, welk 
feit waarschijnlijk voor een groote theoretische betee
kenis pleit. 

Het radium levert ons het voorbeeld van een 
lichaam op, dat bestendig energie, en wel in hooge 
mate ontwikkelt. Hier in schijnt een weerspraak tegen 
de gronden van het energie principe gelegen te zijn, 
waarvan ter vermijding, verschillende hypothesen 
werden opgesteld. Onder deze wilien wij slechts twee 
als zeer merkwaardig vermelden. 

Volgens de eene stelt men zich het radium als 
een in ontwikkeling begrepen element voor. Deze 
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ontwikkeling moet men dan als een ongekend, uiterst 
langzame denken, zoodat ook nog na een aantal 
jaren geen verandering in dezen toestand merkbaar 
is. De door het radium gedurende een jaar ontwik
kelde energie zou diensvolgens met een onbeteekenende 
wijziging van het lichaam overeenkomen. 

Volgens de tweede hypothese existeeren in de 
ruimte nog onbekende voor onze zintuigen niet waar
neembare stralingen. Het radium zou in staat zijn, 
de energie dezer hypothetische stralen te absorbeeren 
en ze in radioactieve ernergie om te zetten. 

Overigens zijn deze beide hypothesen niet onver-
eenigbaar. 

Eindelijk werd in den jongsten tijd een nieuw, 
gewichtig feit door de heeren Ramsay en Soddy 
ontdekt; deze natuurkundigen vonden dat uit de 
emanatie van het radium, terwijl zij zelve verdwijnt, 
het gas helium ontstaat. Wij staan dus, zoo als het 
schijnt, voor de eerste maal direct tegenover de 
vorming van een element. Mogelijkerwijze is het 
radium een niet stabiel chemisch element en het 
helium een zijner ontledingsproducten. 

J . L . T E R N E D E N . 

MüLHElM A / D R U H R , Juni 1904. 

V E R E E N I G I N G E N . 

Te Amsterdam is dezer dagen opgericht, de „Neder
landsche Vereeniging voor Ambachts- cn nijverheids-
kunst." Sinds lang deed zich de behoefte aan een 
dergelijke vereeniging gevoelen, zóó zelfs dat reeds 
door onderscheidene personen, onafhankelijk van 
elkaar, plannen in deze richting waren beraamd. 

Deze vereeniging is te beschouwen als een zuiver 
gevolg van het krachtig streven dat zich in dc laatste 
jaren op het gebied der ambachts- cn nijverheidskunst 
in ons land heeft ontwikkeld. A l s rusultaat van een 
aantal vergaderingen waarop de voornaamste kunst-
nijveren tegenwoordig waren, terwijl van anderen 
schriftelijke adhesiebetuigingen inkwamen, is in de 
vergadering van 8 Juni j l . de oprichting tot stand 
gekomen. Den 15 Juni werden de statuten goedge
keurd en het bestuur gekozen. 

Di t bestaat uit de heeren: K . van Leeuwen, 
Voorzit ter; W . Penaat, Vice-Voorzi t ter ; H . Hana, 
i e Secretaris; Jac. van den Bosch, 2e Secretaris en 
T h . Molkenboer, Penningmeester, allen te Amsterdam. 

Het doel dezer vereeniging is, volgens A r t . I der 
Statuten, mede te werken tot de ontwikkeling van 
Ambachts- en Nijverheidskunst, cn de vakbelangen 
tc behartigen. 

Zij zal dit doel trachten te bereiken door : 
A . het houden van vergaderingen. 
B . het houden van tentoonstellingen. 
C. de uitgave te bevorderen van geschriften op het 

gebied der ambachts- en nijverheidskunst. 
D . het behartigen van de belangen van het ambacht 

en dc nijverheid voor zooverre die verband hou
den met het doel in art. 1. 

E . de belangen voor te staan van het vakonderwijs. 
F . het samenwerken met commite's van tentoon

stellingen buiten cle vereeniging. 
G . het vormen en in stand houden eener leestafel. 
H . het samenwerken met andere vereenigingen. 

Tevens zal zij zorg dragen voor de uitgave van 
een vereenigingsorgaan, dat zoo spoedig mogelijk als 
maandblad verschijnen zal. Het is het ernstig streven 
der vereeniging, dit maandblad zoowel door den 
inhoud als door het uiterlijk een waardige tolk te 

doen zijn der artistieke vakbeweging op elk gebied. 
De vereeniging bestaat uit : Leden van verdienste, 

Begunstigers, Leden, Aspirant leden en Kunstlievende 
leden en Vereenigingen. 

De leden vormen de eigenlijke kern. 
Tot l id kan een ieder worden gekozen, die blijk 

heeft gegeven zelfstandig beoefenaar(ster) van eenige 
ambachts- of nijverheidskunst te zijn. 

Tot kunstlievend lid worden zij toegelaten die in 
en door hun werkkring de ambachts- of nijverheids-
kunst helpen bevorderen. 

De zetel der vereeniging is te Amsterdam. De 
vergaderingen worden gehouden van September tot 
en met A p r i l , op den laatsten Zaterdag van iedere 
maand. 

Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt door 
den isten secretaris H . Hana, Groenmarktkade 1 te 
Amsterdam. 

V A R I A . 

O P R U I M I N G V A N V U I L N I S T E 
N E W - Y O R K . 

De wijze van opruiming der verschillende afvalstoffen 
is in iedere groote stad zeer interessant. 

Daar de stad New-York dicht bij zee gelegen is, 
scheen dit vraagstuk gemakkelijk op tc lossen en 
vroeger werd dan ook het vuilnis voor het grootste 
deel in zee gestort. Door de groote hoeveelheid afval
stof ontstonden er echter op den duur toch moeilijk
heden en sinds eenige jaren is daarom het opruimen 
dezer stoffen op een andere wijze geregeld. 

Thans zijn dc inwoners gedwongen, de afvalstoffen 
in drie verschillende bakken te sorteeren, en we l : 
I. de afvalstoffen uit de keuken; 2. asch en ander 
stoffig materiaal, benevens kleine harde voorwerpen; 
3. papier cn groote voorwerpen. Het vuilnis wordt op 
wagens en schuiten vervoerd, waarbij de afvalstoffen 
uit de keuken door een maatschappij chemisch worden 
verwerkt. Dc maatschappij betaalt naar verhouding 
een geringe som voor dit afval. 

De asch wordt aan bouwondernemers als opvul-
materiaal verkocht of wordt aan het zeestrand gestort. 

Voor de groote voorwerpen is onlangs, bij wijze 
van proef, een verbrandingsinrichting opgericht, die 
op de volgende wijze werkt. 

E r staan daar twee stoomketels van 50 en 150 pk., 
die een stoommachine voeden. Deze machine beweegt 
een breeden riem, welke 50 voet lang is, waarop de 
voorwerpen naar den verbrandingsoven worden ver
voerd. A a n weerszijden van dezen riem staan sor
teerders, meestal Italianen, die de voorwerpen, welke 
nog eenige waarde hebben, uitzoeken. Terwijl dc riem 
langzaam aan hen voorbij gaat, zoekt de een papier, 
de andere schoenen, een derde flesschen, een vierde 
blikken voorwerpen en een vijfde lompen uit en op 
deze manier wordt het materiaal voor het in den 
oven komt met 60 pet. verminderd. 

De ondernemer, die deze sorteerders aanstelt, 
betaalt per week 240 doll, pacht en daar dc geheele 
inrichting 20000 doll, gekost heeft, werpt zij een 
aardige rente af, terwijl de verwijdering van deze 
producten, die anders veel moeilijkheden veroorzaakt, 
thans zoo goed als niets kost. 

Het spreekt wel van zelf, dat de kosten voor het 
vervoer van het vuilnis zeer hoog zijn. Per dag worden 
ongeveer 8000 M ; i asch, 2600 M 3 groote voorwerpen 
en 1100 M 3 keukenafval vervoerd. De lengte der 
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gezamenlijke straten bedraagt 1520 K . M . De uit
gaven, die de stad jaarlijks voor dit vervoer heeft 
te doen) bedragen 1.648.000 doll, waarbij dan nog 
2.090.000 doll , voor de reiniging der straten komt. 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B UI T E N L A N I). 
Door den ingenieur der staatsspoorwegen in Ned. Indië 

H . J. A. bigtvoet, is onlangs een rapport uitgebracht waarin 
de uitkomsten zijn neergelegd van een uitgebreid onderzoek 
naar de wenscholfjkheid en de beste wijze van uitvoering 
van den aanleg van spoorwegen in Zuid-Sumatra. 

De conclusie luidt ten gunste van aanleg en exploitatie 
door den staat. De uitvoering van het geheele plan zal 100 
millioon gulden kosten en 80 jaren duren. 

Aan het rapport is oene niet-onderteekende nota toege
voegd, waarin waarschijnlijk het oordeel van den directeur 
van hot departement dor B. 0. W. over het rapport moet 
worden gezien. De schrijver dezer nota ondersteunt het plan 
ten aanzien der hoofdzaken, maar beveelt eenige wijzigingen 
van het, ontwerp aan. Zoo ontraadt hij, bijvoorbeeld, gelijk
tijdig met den spoorwegaanleg te beginnen op de kustplaatsen 
èn in het binnenland, immers bij Moeara-Enim. Er zouden 
dan van Moeara-Ehim uit 000 K. M. spoorwegen in het hart 
kan Zuid-Sumatra moeten worden gebouwd, zonder eenige 
verbinding met de kustplaatsen. En dit 80jaren lang; want 
eerst na verloop van dien tijd zou de aansluiting tot stand 
gebracht zijn. Gedurende 80 jaren dus zou al het materiaal 
voor 600 K . M. spoorweg naar Moeara-Enim moeten worden 
vervoerd. En de doodloopende baanvakken rond Moeara-
Enim zouden natuurlijk niet met eenige revenue van belang 
geëxploiteerd kunnen worden en ook ter bevordering van 
immigratie weinig waarde hebben. 

Dezo bezwaren schijnen niet van grond ontbloot. Alleen, 
wat don aanvoer van materialen betreft, zou de heer Ligt-
voct kunnen antwoorden, dat reeds voortdurend voor de 
maatschappij Moeara Enim werktuigen zjjn en worden aan
gevoerd en dat de moeilijkheid van het vervoer alzoo over
komelijk is gebleken. 

„Voorts wordt in deze nota 0. i . zeer terecht, erop aange
drongen, allo hoofdlijnen onmiddellijk als berekend op zwaar 
materieel en snel vervoer te bouwen, en de kosten van den 
bouw van het gansfhe net worden op 95 millioen gulden 
geraamd, 

„Omtrent de exploitatie-uitkomsten is de schrijver blijkbaar 
meer optimist. Hij gelooft dat reeds spoedig elk in exploi
tatie gebracht baanvak f 1100 per jaar en per K. M. zal 
opbrengen, en begroot de exploitatiekosten op f 1660 per 
jaar en per K. M. Kr zou dus aanvankelijk een verlies van 
f T>50 per jaar en per K. M. worden geleden en dit verlies 
zou met elk volgend jaar verminderen. Het gansche net 
wordt 1200 K. M. lang, zoodat, indien bijvoorbeeld alles 
gereed kon komen in één jaar, slechts een verlies van 
f ooo.ooi), nog niet één procent van het aanlegskapitaal, in 
de eerste jaren zou worden vorloren. Bij dit ééne procent 
zou dan nog to rekenen zijn de 3 1/. pet. rente, die de staat 
over het te leenen kapitaal zou hebben te betalen. Echter, 
de berekeningen van den schrijver der nota steunen eenig 
011 alleen op vergelijking mot de spoorwegexploitatie op 
Java, en die vergelijking .schijnt niet zeer vertrouwbaar, 

De Locomotief, waaraan het bovenstaande is ontleend, 
vreest dan ook, dat de uitvoering van dit grootsche plan 
zal afstuiten op, of aanmerkelijk beperkt zal worden door 
de ongunstige hnanoieelo uitkomsten die de exploitatie jaren 
en jaren lang zal geven. Wat ons intusschen bijzonder wél 
erin aanstaat is de huldiging van het beginsel dat de aanleg 
van spoorwegen waarvan het nageslacht het nut zal trekken, 
te bokostigen is uit leeningsgelden. 

— By de opgravingen ter plaatse van den Romeinschen 
schouwburg in het oude Carthago, Noord-Afrikaansche kust, 
heeft men onlangs een groot Apollobeeld gevonden. 

Het is bijzonder fraai en nagenoeg ongeschonden. Alleen 
do voorarmen zijn beschadigd. 

— Van de in aanbouw zijnde nieuwe Maximilians-brug 
over den Isar te München zijn dc bogen aan beide oevers 
aan het verzakken geraakt. 

De boog aan den linkeroever, waar de steigers reeds waren 
weggenomen, zal onvermijdelijk instorten, en ook aan den 
rechteroever zal de brug afgebroken moeten worden. 

BI N N E N L A N D. 
DEVENTER. De restauratie der St. Lebuinuskerk, waarvan 

do kosten begroot zijn op f InO.ooo, zal door de groote be

langstelling zoowel van de zfjde van de ingezetenen als van 
den gemeenteraad, vermoedelijk tot stand komen. De com
missie die zich belast heeft daarvoor gelden in te zamelen 
heeft van den gemeenteraad een toezegging van f2000 
jaarlijks en gedurende 10 jaren, terwijl dat bedrag van de 
ingezetenen f3000 is. Hiermede is voldaan aan de voor
waarde die de minister van binnenlandsche zaken heeft 
gesteld, in antwoord op een door de commissie tot H . M. 
de Koningin gedaan verzoek om eene jaarlijksche subsidie. 

Wanneer dus nu het ryk daarvoor jaarluksch, gedurende 
10 jaren, f5000 toestaat is de restauratie dezer prachtige 
kerk verzekerd. 

DORDRECHT. Het Nieuwe Museum alhier vanwege de 
vereeniging „Dordrechts Museum" zal Woensdag O.Iulia.s., 
des namiddags 2 uren, geopend worden. 

'S -GRAVENHAGE. Door wijlen mr. A . H. EL van der Burg, 
is aan de gemeente 's-Gravenhage vermaakt: Zijn verzame
ling Oud-Delftsch aardewerk, c%a. onder voorwaarde, dat 
de verzameling in haar geheel moet blijven en niet op 
verschillende plaatsen verdeeld worden. Zij worde in een 
of' twee zalen goed geschikt, zoo het mogelijk is in het 
Gemeente-museum of in een ander geschikt lokaal, om later, 
zoo het tegenwoordig museum ruimer en beter zou geves
tigd zijn, ook daar te worden overgebracht. 

De commissie van beheer en toezicht over het gemeente
museum, hierover gehoord, deelde aan B. en W. mede, dat 
deze verzameling oud-Delftsch aardewerk bijzonder fraai is, 
en voor zoover haar bekend in geen ander museum aan
wezig. Naar haar overtuiging zal deze zeldzame verzameling 
ongetwijfeld een groote aantrekkelijkheid voor het Haagsch 
museum zijn en blijven, en menigeen, vooral uit het buiten
land, nopen 's-Gravenhage te bezoeken. 

De commissie aarzelt dan ook niet de aanvaarding van 
dit kostbaar legaat in overweging te geven, al moet de 
gemeente zich daarvoor deze geldelijke opoffering getroosten, 
zullende de daarmede gepaard gaande kosten ongeveer .een 
som van f 10,000 bedragen, als pl. m. f5600 voor successie
recht, pl. m. f30<)0 voor aanschaffing van voor dit doel 
geschikte glazen kasten en pl. m. f800 voor kosten van 
taxatie, transport, rangschikking, enz. 

H A A R L E M . Omtrent de tentoonstelling Privat Livemont in 
het Museum van Kunstnijverheid alhier meldt men ons nog: 

Onder de werken, die zich op deze tentoonstelling bevin
den, trekken vooral de aandacht de studiën naar de natuur 
in rood en zwart krijt, die met veel zorg en groote toe
wijding behandeld zijn, alsmede de karakteristieke schetsen, 
welke met een verbazende vlugheid ontworpen, met een 
paar lijnen en eenige tinten de spontane ingeving van den 
kunstenaar weergeven. 

Opmerkelijk is het, dat bij deze studiën alsmede onder 
de uitgevoerde reclamekaarten van allerlei aard valt waar 
te nemen, dat de teekenaar een bijzondere voorliefde heeft 
in de behandeling der sierlijk en tijngevormde hand. waarvan 
eveneens vele afzonderlijke détailteekeningen voorhanden 
zijn, en de belangrijke plaats, welke hij aan deze in al de 
door hem ontworpen voorstellingen laat innemen, overal 
treedt hare mimiek met de meest gracieuse beweging op 
den voorgrond; hetzij ze oen blad met likeurflesschen of 
glazen, een pronkstuk, een bloem, een penseel, of een ander 
voorwerp houdt, steeds vervult ze eene voorname rol ten 
opzichte der symbolische beteekenis of der decoratieve 
voorstelling en komt de ontwerper tot de meest verrassende 
resultaten. 

Deze tentoonstelling die voor het eerst al de werken van 
dezen buitenlandschen kunstenaar in een geheel te zien 
geeft heeft ten onzent de algemeene belangstelling gewekt 
is en door velen bezocht, - zij zal tot 17 Juli geopend blijven. 

— De beslissing op de plannen tot verbouwing van den 
schouwburg in de Jansstraat, door den eigenaar by het 
dagelijksch bestuur ingediend, is door B. en W. vier weken 
uitgesteld. 

'S-HERTOGENKOSCH. De plannen voor de van gemeentewege 
in te richten bad- en zwemplaats zijn thans gereed en de 
gemeente wacht met de aanbesteding en uitvoering van 
het werk slechts op de beslissing van het ministerie van 
oorlog, om de beschikking te verkrijgen over het voor be
doelde inrichting bestemde terrein, dat deel uitmaakt van 
het voormalige fort Isabella en aan de gemeente in erf
pacht zal worden afgestaan. 

M I D D E L U I R G . Rij de commissie voor de Tentoonstelling 
van oude koperwerken alhier komen nog steeds belangrijke 
toezeggingen in, zoodat te verwachten is, dat het voor
naamste wat in ons land nog op dat gebied aanwezig is, 
aldaar zal vereenigd zijn. 
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Het museum te Groningen zal afstaan een hoogst zeld 
zaam waschbekken uit de X l l e eeuw - het eenige dat in 
ons land is te vinden, en dat voor eenige jaren aldaar 
werd opgegraven. 

Uit de kerk te Venray komt de prachtige gothische 
Koorarend. 

Het gemeentebestuur te Zwolle stelt ter beschikking der 
commissie de twee rijke gothische kronen uit de raadszaal, 
terwijl kerkvoogden der St. Bavokerk te Haarlem hebben 
goedgevonden de kolossale pelikaan (lezenaar), een meester
stuk van XVe eeuwsehe geelgieterskunst, voor de tentoon
stelling beschikbaar te stellen. Bovendien komen uit 
dezelfde kerk de beide gothische wandluchters, de eenig 
overgeblevene van een groot aantal, die later zijn vervangen 
door nieuwe, welke voor gas zijn ingericht. 

Het gemeentebestuur van Deventer zond eenige voorwerpen 
in, waaronder twee bizonder fraaie vy'zels. 

Ook van particulieren werden nog belangryke by' dragen 
toegezegd, o. a. van professor jhr. Six te Amsterdam een 
gothische lichtkroon, enz. 

Onder de historische bizonderheden, die de tentoonstelling 
zal te zien geven, noemen wrj het koperen klokje in 1628 
door den admiraal Witte Cornelisz. de With op de Spaan-
sche zilvervloot veroverd eu sedert dien tfjd steeds in de 
familie van den vlootvoogd bewaard gebleven. Het is een 
meesterstukje van bewerking, ev< nals het compasje van 
den beroemden René Descartes, dat ook is ingezonden. 

ROOSENDAAL. Naar ofncieele inlichtingen van wege de 
directie der S.S., kunnen \vü mededeelen, dat de bestekken 
voor de grondwerken van ons nieuw station zoo goed als 
gereed zijn en binnen enkele dagen ter aanbesteding ver
krijgbaar zullen worden gesteld. Met uitzondering van het 
frontgebouw zyn de plannen der overige gebouwen nog 
niet door de Regeering goedgekeurd en kunnen als zoodanig 
wegens mogelijke wijzigingen, nog niet worden aanbesteed. 

Met den meesten spoed echter zullen de werken worden 
voortgezet, zoodat wjj kunnen vejwachten, dat binnen 
enkele jaren 't nieuwe station in gebruik zal kunnen ge
nomen worden. 

WESTBKOEK. Onze gemeente is bezocht door de Rijks
commissie voor bouwwerken, monumenten, enz. Het doel 
was, om de zeer oude kerk der Herv. gemeente te onder
zoeken en te zien, of zich daar nog muurschilderingen 
in bevonden. 

Deze kerk dagteekent van voor het jaar 1400, want tijdens 
de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten bestond zo reeds, 
hetgeen daaruit blijkt, dat er toen in de nabijheid dezer 
gemeente een slag werd geleverd en edelen, die daarin het 
leven lieten, in deze kerk zyn begraven. 

Een voorloopig onderzoek heeft tot resultaat gehad, dat 
er werkelyk muurschilderingen ontdekt zijn. 

Zij dagteekenen uit het eerste kwartaal der 16e eeuw
en stellen voor eene afbeelding van Abraham en van 
Christophorus. 

Van Rijkswege zullen ze worden gerestaureerd, terwijl 
het onderzoek later zal worden voortgezet. De consistorie
kamer met hare prachtige bogen en rosetten, die helaas! 
geheel niet kalk zyn overtrokken, werd evenzeer aandachtig 
opgenomen. 

Inhoud van afl. 6 van „De Natuur" uitgave van J. G. Broese 
Utrecht: 

Stof reiniging door middel van zuiging: Dr. J. E. Rom 
bouts. - Christian floppier: Dr. H. V. Huisken. - Wande
lende Bladeren: Dr. H. .1. Calkoen. — De Trans-Siberische 
Spoor: A. D. Hagodoorn. — Het fotografisch Objectief 
(Vervolg en Slot): Dr. R. G. Rijkens. - Het verkrijgen van 
relief in projecties: J. M. Graftdy'k, - De dadelpalm en zijn 
tegenwoordige cultuur: Dr. A. J. C. Snijders. — De fabricatie 
van de Stalen pennen, uit „la Nature". — De Orchideeën 
bij de Bloemenstad: J. Sturung. - De Externsteine: J. J. 
Verwy'nen. — Iets over petroleum- en benzinemotoren in 
het algemeen: J . G. Pouvv Hzn. — Eenvoudige proeven: 
Een belangrijk verschijnsel en een eenvoudige proef: Dr. 
Z. P. Bonman. - Korte mededeelingen. - Boekaankondi
ging. — Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 

— Door den Gouv. van Suriname is: 
Verleend: een buitenl. verlof van 5 maanden aan D. H . 

Havelaar, tijd. chef van het bouwdepartement. 
Tijdelijk benoemd: by de Kol. Spoorwegen, tot opzichter 

by den bouw van kunstwerken, M. H . C. baron du Tour. 
— Tot tydelyk leeraar in handteekenen aan de H. B. S. 

met öjarigen cursus te 's-Gravenhage is benoemd de Heer 
M. J . Drechsler, leeraar aan de Academie van Beeldende 
Kunsten en van de Ambachtsschool aldaar. 

— De heer D. J. Sipman, uit Arnhem, electro-ingenieur 
der Siemens-Schuckert-Werke, te Breslau, is benoemd tot 
le ingenieur, chef der technische afdeeling van dat bureau. 

— De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
heeft benoemd: W. H . N. van der Hey'den, te IJmuiden, 
tot buitengewoon opzichter by het opnieuw maken van een 
wegens aanvaring opgeruiden remstoel in het buitentoe-
leidingskanaal naar de groote schuitsluis aldaar: A. T. Meyers, 
te Rotterdam, tot buitengewoon opzichter by het maken 
van kribwerken en het verrichten van baggerwerk tot 
verbetering van den IJsel beneden Doesburg: .1. Kerkhof, 
te Denekamp, tot buitengewoon opzichter bij het maken van 
een steiger in gewapend beton aan de Zuidwestzyde van 
de Visschershaven te IJmuiden; J. Pouwer, te Oost- en 
West-Souburg, en S. A. Hamer, te Meppel, tot buitengewoon 
opzichter by de wegen in Noord-Holland; en J. J. Blok, te 
Waarde, tot buitengewoon opzichter by het maken van een 
strekdam langs de Oude Maas en het uitvoeren van bagger
werk voor verruiming van het vaarwater in de Noord. 

— De heer A. C. Broekman, hoofdingenieur, chef van het 
bureau voor den bouw der brug te AVestervoort, zal tegen 
half' Juli den dienst verlaten. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— T y d e l y k opzi ch ter, by den Provincialen Waterstaat 
in Overijssel. Salaris f80 - f90 per maand. Stukken vóór 
10 Juli a.s. aan den Hoofdingenieur v. d. P. W., A. Deking 
Dura te Zwolle. (1) 

Tweede o p z i c h t e r op een groot bouwwerk in de Be
tuwe. Salaris f'70 per maand. (1) 

Brieven letter P. A . B19, Nieuws v. d. Dag. Amsterdam. 
V i e r of v y f L e e r a r e n in Vakteekenen. (Zie advert, 

in dit nummer. (1) 
— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r (Zie adv. in dit no.) (1) 
O p z i c h t e r - T e e k e n a a r by' Gemeentewerken. 
Brieven onder letter S. aan van der Burgt's Boekhandel, 

Helmond. (1) 
T y d e l y k o p z i c h t e r bekend met torenbouw te Vianen. 
Aanmelding bij den burgemeester. (2) 
— O p z i c h t e r , bij den bouw van een klooster te 

Kruisland. 
Brieven aan A. Mol, bouwkundige, Stampersgat. (3) 
— O p z i c h t e r - T e e k e n a a r voor minstens 1 jaar, 

salaris f100.— per maand. (8) 
Adres onder No. 17670 aan het bureau der „N. Rott. Ct." 
— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r . (Zie advert, in 

no. 24) (3) 
— A g e n t e n i n het b o u w v a k . (Zie advert, in 

no. 26.) (2) 

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 V A N D E N B O N D V A N T E C H N I C I 
TOLSTEEGSINGEL. 46, U T R E C H T . 

15 Bouwk. Opz.-teek., 19 - -42 j . , ƒ45— f 100 'smaands. 
4 Waterb. Opz.-Teek., 20—41 j . , f 50— ƒ 100 's mnds. 
6 Werktuigk. Teek., 19—25 j . , ƒ 4 0 — ƒ 8 0 ' s maands. 
1 Electrotechniker. 
2 Machine Teekenaars. 
1 Teekenaar in kunstsmeed-constructiewerk. 

Weill. Sail. list. London. Sanitary Engineer, ^ M S ' T J K J Ï f c l > ^ L 3 Ï , 
Hoofdkantoor en Magazijnen RE RUITERKADE 150-151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor en er land en Koloniën van SHARKS & C o , te Barrhead. 
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie, warm en Koiidwater verzorging. Trinmpli Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garantie. 

39ste J A A R G A N G Z A T E R D A G 9 Juli 1904. N o . 28. 
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B O U W T O E Z I C H T T E A M S T E R D A M . 

Toen de Bouwopzichters, de opvolgers der aloude 
Rooimeesters te Amsterdam werkzaam waren ge
schiedde het, dat huizen, die in aanbouw waren, 
inzakten. 

Het stadsbestuur, oordeelend, dat de Bouwopzich
ters niet voor hun taak berekend waren, stelde, 
tijdens het wethouderschap van den heer Treub, 
een Inspecteur aan hun hoofd. 

Doch ook daarna geschiedde het, dat huizen die 
in aanbouw waren, inzakten. 

Het stadsbestuur, oordeelend, dat het den Inspec
teur aan wetenschap ontbrak, stelde, tijdens het 
wethouderschap van den heer Serrurier, een Directeur 
boven den Inspecteur, en gaf dien Directeur een 
jaarwedde, die het dubbele van die der wethouders 
bedraagt, en dus gelijk staat met die van den Burge
meester. 

Doch al weder is het geschied, dat huizen, die in 
aanbouw waren, inzakten. 

Het is te begrijpen, dat men te Amsterdam nu 
met de handen in het haar zit. Een nog wetenschap
pelijker man dan de Directeur is niet te vinden, ook 
al zou men zijn jaarwedde opvoeren tot het bedrag, 
dat nu de Directeur der Gasfabriek geniet. 

Gelijk in vorige gevallen heeft de justitie zich reeds 

met het ongeval bemoeid, en zal bij de openbare 
behandeling der rechtszaak moeten blijken, wie de 
verantwoording heeft te dragen. 

E n , naar wat reeds in de dagbladen te lezen stond, 
geldt het hier een zeer eigenaardig geval. Het ongeluk 
zou toch te wijten zijn niet aan de gebrekkige uit
voering, maar daaraan, dat de bouwende door het 
Bouwtoezicht goedgekeurde teekeningen heeft gevolgd, 
en een balkdragende scheidingsmuur van onderen op 
twee bogen heeft doen steunen, die aan den voor-
en achtergevel door pijlers van onvoldoende stevig
heid werden opgevangen, zoodat deze zijn uitgeweken, 
wat het instorten van voorgevel, achtergevel en 
tusschenmuur ten gevolge had. 

A l s dit inderdaad de toedracht der zaak mocht 
zijn, dan rijst de vraag, of in rechten een Bouwtoe
zicht, dat teekeningen goedkeurt, en van het zonder 
afwijking volgen dier teekeningen dc bewoonbaar
verklaring van het op te richten gebouw afhankelijk 
stelt, ook de verantwoordelijkheid heeft tc dragen. 

Dat die vraag bevestigend zal beantwoord worden, 
komt ons onwaarschijnlijk voor. Immers dc rechter 
zal oordeelcn dat de bouwer, indien hij de constructie 
gevaarlijk had geacht, aan het Bouwtoezicht eene 
andere had kunnen voorstellen, en indien die niet 
werd goedgekeurd, doch op het volgen der zijns inziens 
gebrekkige werd aangedrongen, hij met bezwaren 
bij Burgemeester en Wethouders had kunnen komen. 
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Doch, al moge dan ook het Bouwtoezicht in ieder 
geval vrij uitgaan, dit neemt niet weg, dat het ver
trouwen cn zijn beleid bij het algemeen zóó geschokt 
is, dat een der meest bekende Amsterdamsche ar
chitecten reeds schreef: 

„Dc gevolgen zullen weer zijn een versterking van 
het corps bouwopzichters, om het toezicht te ver
scherpen. Want al is het werk wellicht uitgevoerd 
overeenkomstig dc bouwvergunning, een enkele blik 
van ccn kundig man op dezen muur tijdens den 
bouw zou hem tot bezinning gebracht hebben, en 
hem dadelijk het gevaar hebben doen inzien. Wi j 
krijgen weer opdrijving van de gemeentelijke uitgaven, 
ten gerieve feitelijk van een groep avontuurlijke 
metselaars cn timmerlieden, die hoe eer hoe beter 
naar hun gewone werk moesten terugkecren. Het 
Bouwtoezicht is ccne instelling, die krachtens hare 
werking incapacitcit bevordert cn verantwoordelijk
heidsgevoel verzwakt, cenc instelling, die teekenaars, 
rekenaars en opzichters in dienst stelt van lieden, 
welke beter deden, eerst examen tc doen als opzichter 
bij de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
alvorens werken te ondernemen, die óf instorten, óf 
bestemd zijn om dc levensduur van nieuwe wijks-
gebouwen aanmerkelijk tc verkorten. 

Hier wordt dus aanbevolen dc opheffing van het 
Bouwtoezicht, doch tevens gecischt het verbod van 
bouwen aan daartoe onbevoegden. 

1 let personeel van het Bouwtoezicht behoeft geen 
vrees te koesteren, dat het eensklaps op straat gezet zal 
worden, cn wij gclooven, dat dc tijd nog verre is, die het 
bouwen alleen door daartoe bevoegden zal aanschou
wen. Maar het teekent toch, dat zulke radicale maat
regelen als de eenig doeltreffende worden aangeprezen. 

Het Amsterdamsche Bouwtoezicht is verscheidene 
malen in onze kolommen besproken. Bij iedere reor
ganisatie — en in de laatste tien jaar zijn er nog al 
wat geweest — hebben wij cr op gewezen, dat zij 
niet baten zou. 

Men is een verkeerden weg opgegaan, en het ziet 
cr niet naar uit dat die vooreerst verlaten zal worden. 
Wat cr van de nieuwe Bouwvcrordering, die na niet 
langen tijd bij den Raad zal inkomen, nu reeds 
bekend werd, doet wel zeker worden, dat er op geen 
beterschap valt te hopen. 

Dc toestand is zoo, dat dc architecten, op wie de 
wetenschappelijke richting van thans uiteraard meer 
vat heeft, het zich zeer moeilijk gemaakt zien, terwijl 
dc spcculatiebouwers, het ongeval is daar om het te 
bewijzen, niet beter werken, dan voorheen. 

Gelijk wij reeds zeiden wordt de oorzaak van het 
ongeval door de dagbladen gezocht in de onvoldoend
heid der goedgekeurde constructie. Ken deskundige, 
die onmiddelijk na de ramp een onderzoek instelde, 
deelde ons echter mede, dat naar zijn meening, bogen 
en penanten niet bezweken zouden zijn, indien een 
behoorlijke mortel gebruikt was, cn niet, gelijk ge
schiedde, een specie, bestaande uit veel zand, (dat 
nog niet eens rivierzand was) en weinig kalk. 

Het zou kunnen zijn, dat deze specie inderdaad 
dc oorzaak van dc ramp geweest is. 

In de tegenwoordig van kracht zijnde politiever-
ordcring worden geen voorschriften omtrent dc samen
stelling van mortels gegeven, cn daarop zal het 
Bouwtoezicht zich beroepen, indien werkelijk dc uit
voering niet is geweest, wat zij had behooren te zijn. 

„Wij kunnen ons echter niet voorstellen dat de 
bouwer, indien het Bouwtoezicht hem, terwijl hij zulk 
een mortel gebruikte, gewezen had op het gevaar, 
dat zou ontstaan, zulk een raad in den wind zou 
hebben geslagen. Niemand toch wil , als hij het ver
mijden kan, schade lijden. 

Daarom moeten wij wel aannemen, dat het Bouw
toezicht zich van de hoedanigheid van den mortel 
niet heeft vergewist, misschien meenend, dat het 
daar niet mede tc maken had. Dit zou evenwel van 
een zeer verkeerde opvatting der taak, die op de 
ambtenaren rust, getuigen. 

Die taak toch is geen andere dan tc zorgen, dat 
geen gevaar voor leven en gezondheid der burgerij 
ontstaat. E n ziende, dat ccn constructie, als gemaakt 
werd, met specie gelijk gebruikt werd, gevaar zou 
opleveren, had het Bouwtoezicht zoo door overreding 
niets tc bereiken ware geweest, tot krasser maat
regelen zijn toevlucht kunnen nemen. 

Zelfs dc uitvoerigste verordening kan niet in alles 
voorzien. Dc met het toezicht belaste ambtenaren 
dienen in te grijpen, zoodra zij bemerken, dat gevaar 
dreigt. 

S I E N A. 
Het wordt den reiziger, die tc Florence is, niet 

gemakkelijk gemaakt, om het betrekkelijk niet ver
afgelegen Siena tc bezoeken. In het algemeen dient 
men in Italië, als men niet van „treni dircttissimi" 
gebruik kan maken, zich met geduld tc wapenen. 
W i e echter naar Siena wil gaan, moet over een extra 
hoeveelheid van deze „schoone zaak" beschikken, 
als de ergenis hem niet de baas zal worden. 

To t Empol i gaat het nog. Dan maakt men gebruik 
van de lijn naar Pisa, die, wegens dc aansluiting inct 
Rome en Genua, sneltreinen heeft. Doch dan moet 
men uitstappen, een half uur wachten, en sukkelt 
door het schoone Toskaansche land, zooals alleen 
ccn „Secunda rzug" uit de „Fl iegendc Blatter" dat 
zou kunnen doen. 

In de „Aqu i t a Ncra" , al is dit logement maar ccn 
„a lbe rgo" heeft men het niet slecht. Dc ligging aan 
dc V i a Cavour is voor den reiziger ccn voordeel, 
daar dc voornaamste bezienswaardigheden der stad 
in dc nabijheid zijn. 

Siena is op verscheiden heuvels gebouwd, en de 
betrekkelijk nauwe straten hebben dan ook soms 
sterke hellingen. Het grootste plein der stad, de Piazza 
del Campo, tegenwoordig Piazza Vit tor io Emanuele 
gedoopt, ligt daar, waar de heuvels zich tot een 
plateau vercenigen. 

Hier verheft zich het Palazzo Pubblico, een der 
meest merkwaardige gebouwen van Italië. Dc gevel, 
grootendeels in gebakken steen uitgevoerd, houdt 
het midden tusschen de architectuur van Florence cn 
van Bologna. Florentijnse!» is het kasteelachtig karakter 
der ordannantic, maar aan Bologna herinneren zoowel 
het metselwerk als dc ongemeen slanke toren, ofschoon 
deze laatste, door zijn bekroning, weer aan het Palazzo 
Vccchio te Florence doet denken. 

De vensters zijn allen in spitsbogen gevat, cn als 
drielichten behandeld. Het middendeel van den gevel 
is hoogcr dan het overige; tinnen zijn overal als 
bekroning gebruikt. Het gebouw dagtcekent uit dc 
13e eeuw. Een aardig contrast met de strenge archi

tectuur van den gevel vormt de Cappella di Piazza, 
aan de oostzijde er tegenaan gebouwd. Het is eigenlijk 
een open hal, in den geest van de Loggia dei Lanzi 
te Florence. Hier heeft de Italiaansche gothiek dat 
sierlijk karakter, hetwelk in het laatst der 14e eeuw 
aan de Renaissance voorafging. De kapel werd ge
bouwd ter herinnering aan de vreesclijke pest, die in 
1348 te Siena heeft gewoed. 

Het Palazzo Pubblico maakt een uiterst monumen
talen indruk ; de zalen, met prachtige fresco's versierd, 
dienen op het oogenblik om er voorwerpen van oude 
kunst tentoon te stellen. Die fresco's van Simone 
Martini , Ambrogio, Lorenzetti, Taddeo di Bartolo, 
Sodoma, en Beccafumi geven een overzicht van wat 
de schilderschool van Siena vermocht. 

Petrarca noemt als de beroemdste schilders van zijn 
tijd Giotto cn Simone Martini . Deze laatste, die van 
1284 tot 1344 leefde, was met den sonnettendichter 
bijzonder bevriend, zooals blijkt uit een door hem 
vervaardigd titelblad in Petrarca's handschrift van 
Virgi l ius. Deze miniatuur, die in de Ambrosiana te 
Milaan berust, geeft echter slechts een onvolledig 
denkbeeld van Simone's kunst. 

De madonna in het Palazzo Pubblico toont hem 
in zijn kracht. De II. Maagd en de haar omringende 
heiligen hebben dat plechtig-lieflijke, wat, tot de 16e 
eeuw toe een der eigenaardigheden van het werk der 
school van Siena bleef. 

In het paleis bevindt zich ook een door Simone 
vervaardigd portret van Guidoriccio Fogliani, van 
1328. Deze veldheer, die de Florentijnen verslagen 
heeft, is in volle wapenrusting te paard voorgesteld. 
Zoowel de ruiter als het ros zijn blijkbaar naar de 
natuur gedaan. A l s bijwerk zijn een kasteel en pa
lissaden geschilderd. 

Deze fresco's versieren de groote zaal. Onder het 
ruiterportret ziet men een madonna van Guido da 
Siena, met het jaartal 1221. Hier is de Byzantijnsche 
traditie nog gevolgd. De figuur is wat stijf, doch het 
ontbreekt haar niet aan waardigheid. 

Een gansch andere kunst spreekt tot ons uit de 
fresco's van Sodoma. De schilder, die dien zonderlingen 
bijnaam had, was in 1477 te Vercel l i in Lombardije 
geboren, en heette eigenlijk Gianantonio Bazzi. Zi jn 
jeugd bracht hij te Milaan door, waar hij de werken 
van Lionardo da Vinei leerde kennen, die grooten 
indruk op hem maakten. Hi j was een zonderling man, 
wiens grillen stof tot veel gepraat gaven, wat niet 
verhinderde, dat zijn talent zeer gewaardeerd werd. 
In 1500 kwam Sodoma te Siena, en bleef daar tot 
1507; toen vertrok hij naar Rome, en kwam pas in 
1525 te Siena terug, waar hij in 1549 gestorven is. 

De fresco's in het Palazzo Pubblico verbeelden 
drie heiligen, die in rijke architectonische omlijstingen 
geplaatst zijn. Deze figuren, die waarschijnlijk om
streeks 1500 geschilderd zijn, hebben een ietwat 
wereldsch karakter. De H . Victor vooral is mooi, 
zooals hij daar staat met opgeheven zwaard, en den 
palm der overwinning. Maar twee liefdegoodjes aan 
zijn voeten ontnemen aan de compositie haar waar
digheid. Deze fresco's zijn hier en daar beschadigd, 
doch gelukkig niet gerestaureerd. 

A a n de groote zaal grenst een kapel, die door een 
prachtig ijzeren hek van 1445 er van afgescheiden 
is. Hier ziet men een rijk gesneden gestoelte van 
1429 en een wij waterbekken uit dienzelfden tijd, die 
tot de zeer vroege werken in Renaissance-geest be
hooren. Ook eenige fresco's zijn hier te zien. 

In de Sala della Pace bevinden zich fresco's uit de 
14e eeuw, door Ambrogio Lorenzetti. De allegorie 

was toen in den smaak, gelijk de tafereelen in het 
Campo Santo te Pisa en de Spaansehe kapel tc F lo 
rence bewijzen. Doch terwijl zij daar op den godsdienst 
betrekking heeft, is zij door Lorenzetti aan de staat
kunde dienstbaar gemaakt. In de drie groote voor
stellingen toch zijn symboliek de gevolgen van een 
goede cn van een slechte regecring verbeeld. De stad 
Siena is een bejaard man, die schild en schepter 
houdt, de deugden, in vrouwelijke gedaante, verge
zellen hem. Ook de figuren der wijsheid, der gerech
tigheid en der eendracht nemen, met twee engelen 
een plaats in de compositie in. 

Dc symboliek is hier wel wat ingewikkeld, en de 
fresco's hebben door den tijd veel geleden. D c vrou
wenfiguren zijn mooier, dan zelfs Giotto er ooit 
gemaakt heeft. 

In de loggia aan dc zuidzijde van het paleis zijn 
de oorspronkelijke stukken van de Fonte Gaja, ccn 
fontein tegenover het gebouw, die in 186,8 vernieuwd 
werd, opgesteld. Uit deze loggia met haar beschilderde 
bekapping heeft men een fraai gezicht naar het zuiden. 
O p den voorgrond de straten der stad, die heuvelen 
en dalen bedekken, dan het Toskaansche land, met 
Montepulciano en Pienza in de verte, en geheel op 
den achtergrond de Montamiata. 

In deze loggia komt de fontein goed uit. Het is, 
alsof zij daarvoor gemaakt i s ; de beeldhouwwerken 
van Jacopo della Ouercia zijn wel door den tijd be
schadigd, doch zelfs zóó erkent men er de hand van 
een groot meester in. De copie van Sarocchi, die nu 
aan de Piazza staat wordt levenloos, dor maakwerk 
bij deze origineelen vergeleken. 

A a n de oostzijde van het plein verheft zich het 
Palazzo del Governo. Di t is een der schoonste paleizen 
van Toskane ; de gevel doet aan dien van het Palazzo 
Strozzi te Florence denken ; een verschil levert echter 
de verdieping gelijkstraats op, die hier bogen op pijlers 
vertoont. De binnenplaats van dit gebouw, dat vroeger 
Palazzo Piccolomini heette, is niet meer geheel in 
haar oorspronkelijken toestand. Maar een deel van 
de galerij, waarin de hoofdtrap is aangebracht schijnt 
toch nog wel van Bernardo Rossellino, die in 1460 
het ontwerp maakte, afkomstig. Nu is hier het archief 
gevestigd. 

Terwijl Rossellino's gevel een uiterst streng karakter 
heeft, vertoont de dichtbijgelezen Loggia del Papa, 
die Pius II in 1460 door Antonio Federighi liet be
ginnen, de bevalligheid, die det kenmerk is van de 
meeste werken der vroege Renaissance. 

Noordoostelijk, eigenlijk buiten de muren der stad, 
vinden wij San Francesco, een kerk, die, wat haar 
aanleg betreft, met Santa Croce te Florence overeen
komt. Daar echter van binnen afwisselend licht en 
donker gekleurd marmer voor de muren gebruikt is, 
maakt het interieur toch een ander effect. Behalve 
eenige fresco's van Ambrogio Lorenzetti, die min of 
meer aan Giotto doen denken, bevat deze kerk geen 
merkwaardigheden. 

Maar in de bovenzaal van het nabijgelegen Oratorio 
di San Bernardino zijn fresco's van Sodoma, del Pac-
chia en Beccafumi, die zeer de aandacht verdienen. 
De liefelijkheid, een der kenmerken van de meesters 
van Siena, vinden wij vooral in de tafereelen uit het 
leven van Maria , die meest van Sodoma zijn, terug. 
Slechts hier en daar openbaart zich een streven naar 
Michclangeleske grootschheid, wat evenwel niet aan
genaam treft. 

In de V i a di Cit ta trekt de Logg ia dei Nobi l i 
de aandacht, wegens haar overeenkomst met de Loggia 
dei Lanzi te Florence. De Italiaansche gothiek vertoont 
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hier al haar eigenaardigheden ; de pijlers en de bogen 
zijn geheel anders behandeld, dan toen in Noord-
Europa geschiedde. Bij het zien van dit in 1417 
voltooide bouvywerk begrijpt men, dat kort daarna 
de Renaissance is begonnen. 

Door de V i a Pellegrini bereiken wij nu de Piazza 
San Giovanni. Hier staat het Palazzo del Magnifico, 
in 1515 voltooid. De Fiorentijnsche stijl werd hier 
door Giacomo Cozzarelli niet smaak toegepast. De 
vensters zijn rechthoekig, de kroonlijst is fijn gede
tailleerd. Bijzonder fraai zijn de bronzen standaard-
houders, waarmede de gevel prijkt. 

De Piazza San Giovanni ligt veel lager dan de 
Piazza del Duomo. Men ziet de kathedraal dan ook 
met haar koor hoog boven het plein uitkomen. 1 Iet 
verschil is zoo groot, dat er onder het koor der 
kathedraal nog voor de kerk van San Giovanni plaats 
was. De gevel van dit gebouw is geheel in Gothi-
schen stijl, en sluit zich veel meer aan bij wat om
streeks 1300 in Noord-Europa gebouwd werd, dan 
de andere kerken der stad. V a n binnen vertoont San 
Giovanni drie beuken van gelijke hoogte, waarvan 
de middenstc, die de breedste is, halfronde kruis
gewelven heeft, terwijl de zijbeuken spitsbooggewelven 
bezitten. De pijlers hebben dubbele bladkransen en 
sierlijk geprofileerde schalken. Het interieur maakt 
een zeer plcchtigen indruk. 

San Giovanni is de doopkapel van Siena.' A a n de 
doopvont van marmer en brons hebben de beste 
meesters van de eerste helft der 15e eeuw mede
gewerkt. De beeldjes van Johannes den Dooper, van 
de profeten en zes der bronzen reliefs, die het leven 
van Johannes als onderwerpen hebben, zijn van Jacopo 
della Oucrcia, en nog geheel in den naïeven trant 
der 14c eeuw, ofschoon zij omstreeks 1416 gemaakt 
werden. De jonge Donatcllo en Lorenzo Ghiberti 
hebben in 1427 de reeks der beelden en reliefs voort
gezet. Ghiberti staat hier nog onder den invloed van 
Andrea Pisano en Donatello is nog niet de realist, 
die hij later zou worden. De figuren van drie engelen, 
van geloof en hoop zijn eer idealistisch. 

O m de kathedraal te bereiken, beklimt men een 
hoogc stcencn trap. Het eerste wat men ziet, zijn 
kolossale arkades, in Gothischen stijl, nu schilder
achtige bouwvallen. Die arkades zijn gemaakt in het 
begin der 14e eeuw, toen Siena in alle opzichten 
Florence naar de kroon wilde steken, en even als 
Bologna, een kathedraal begeerde, nog grootschcr 
dan die aan de Arno . De toen reeds bestaande 
kathedraal zou dan een dwarsbeuk der nieuwe ge
worden zijn. Maar na 1357 is het werk blijven liggen. 

(Wordt vervolgd.) 

R E S T A U R A T I E V A N D E O L D E H O V E . 

Omtrent deze zaak is door Burg. en Weth. van 
Leeuwarden aan den Raad een voorstel ingediend, 
waarvan wc hier den korten inhoud mededcelen. 

Reeds in 1903 werd aan den Raad medegedeeld, 
dat het oude uurwerk in den toren dringende en 
belangrijke reparatie noodig had en dat de vraag in 
onderzoek was, in hoeverre het aanbeveling zou ver
dienen, dit door een geheel nieuw te vervangen en 
tevens het bestaande carrillon daar een plaats te 
geven. 

Den directeur der gemeentewerken werd opgedragen 
een deskundige te raadplegen en tevens de noodige 
voorstellen te doen omtrent tie herstellingen, die verder 
aan den toren zouden moeten geschieden. l i e t was 
toch gebleken, dat het metselwerk zich in een geheel 
onvoldoenden toestand bevindt, zoodat een radicale 
en spoedige voorziening noodig is. 

De directeur heeft aan die opdracht voldaan en 
uit zijn rapport blijkt, dat, wil men dit schoonc 
bouwwerk voor Leeuwarden en voor Friesland be
houden, ingrijpende maatregelen noodig zijn. 

Het metselwerk eischt in de eerste plaats voor
ziening ; de scheuren, hoe vaak ook gedicht, komen 
telkens terug. De directeur wenscht thans tot ver
helping van dit kwaad een methode toe te passen, 
in het buitenland reeds meermalen met succes aan
gewend : de openingen worden door deugdelijke ver
ankering tot de kleinst mogelijke proportion terug
gebracht en daarop de overgebleven ruimten door 
middel van een expres daarvoor dienend toestel aan
gevuld met cement-bcton en vloeibaar cement-mortel. 

Vervolgens is metselwerk van minder omvang 
noodig aan alle gedeelten van het gebouw. Dan moet 
de klokkestoel aan een geheele vernieuwing worden 
onderworpen: voor de constructie is het wcnschelijk 
daarbij ijzer inplaats van hout te gebruiken; het 
steunpunt dient lager te worden gebracht. Ook andere 
balken en verankeringen eischen vernieuwing. 

Eindeli jk komt voor verbetering in aanmerking het 
uurwerk, dat naar tie berekening van den directeur 

reeds 150 jaar dienst moet hebben gedaan en thans 
nagenoeg geheel versleten is. 

Een geheel nieuw uurwerk, met vier, van uur- en 
minuutwijzers voorziene, wijzerplaten, is noodig. 

Moet ook het carillon thans een plaats in den 
toren krijgen ? 

Burg. en Weth. stellen voorop, dat er zeker wel 
niemand zal zijn — de commissie voor openbare 
werken deelt dit gevoelen — die op het behoud van 
dit gedenkteeken van oude Friesche bouwkunst geen 
prijs zal stellen: daarmede is de noodzakelijkheid der 
aangegeven reparatien verdedigd. Om meesteres te 
blijven op eigen terrein, achten Burg. en Weth. het 
verkieslijk, dat de gemeente zelf geheel alleen de 
kosten draagt. De lasten kunnen dan naar goedvinden 
over verschillende jaren worden verdeeld en de ge
meente blijft vertier geheel vrij in de te nemen 
maatregelen. 

Toch mag daartegenover beperking van de uit
gaven tot de strikt noodzakelijke een redelijke eisch 
hceten. En tiaar het aanbrengen van het klokkenspel 
niet onder die strikt noodzakelijke uitgaven kan 
worden gebracht, meenen Burg. en Weth. dat dit 
buiten bespreking kan blijven. Hierop wordt voor
gesteld, tlat de Raad zal besluiten tot de volgende 
reparatien en vernieuwingen aan de Oldehove: 

Voor het metselwerk (begrooting I) . f 3,600 
( IV) . . „ 7,181 

„ den klokkenstoel en het omhangen 
der klokken „ 3,"00 

Voor klankborden enz „ 2,839 
„ nieuwe balken „ 3,500 
„ een nieuw uurwerk , 2,000 

Totaal f 22,820 
de uitgaven te verdeeicn over b.v. (hoogstens) zes 
jaren. 

In het rapport van den directeur der Gemeente
werken, tlat getuigt van de warme belangstelling van 
dien ambtenaar in „de Oldehove", leest men o. a. : 

„Ik stel er veel belang in uw college en de h.h. 

raadsleden zooveel mogelijk voor dat bouwwerk in 
te nemen en te trachten al de bezwaren, welke voor 
zijn behoud moeten worden overzien, niet al te veel 
te doen tellen. 

Het wil mij voorkomen, dat Leeuwarden een ecre-
schuld heeft, die bestaat in het onderhoud van de 
Oldehove. 

Wat zouden de Friezen zeggen, wanneer die oude, 
vee! bezongen en geliefde vriend van het heden-
daagschc moest verdwijnen? 

Ik heb alleen met de bedoeling, om ze niet al te 
groot te doen schijnen, ze in onderdeden gesplitst. 
WTat de kosten betreft vervolgt de directeur: 

„Natuurl i jk zijn dit uitgaven, voor welker nut door 
mij althans niet veel gezegd kan worden, maar ik 
geloof, dat voor de verdediging van deze wel anderen 
en misschien sterkeren dan ik, zullen opstaan — want, 

al is het directe nut misschien niet groot, indirect 
strekt toch elke verfraaiing van Leeuwarden tot nut 
van haar ingezetenen. 

Ten slotte geeft de directeur aan Burg. en Weth. 
in overweging: 

I. den Gemeenteraad voor te stellen, het dagelijksch 
bestuur te machtigen om tot de boven aangegeven 
verbeteringen over te gaan, en 

II. den leden van den Gemeenteraad in overweging 
te geven, een van allen omtrent het aanbrengen van 
het carillon op de Oldehove een voorstel te doen, 
aangezien het Burg. en Weth. moeilijk moet vallen 
bij de vele en groote geldelijke offers, die zij van 
de ingezetenen moeten vragen, ook nog een voorstel 
te doen tot een uitgaaf van / 10,000 voor iets, wat 
slechts indirecte voordeden kan opleveren. 

E E N M O O I B O E K . 

De uitgevers Hodder & Stoughton te Londen 
hebben onder den titel „ T h e British Home of today, 
a Book of Modern Domestic Architecture & the 
Appl ied A r t s " een werk in het licht gezonden, dat, 
als eerste nummer cener serie „ T h e A r t and Life 
L i b r a r y " voor ƒ 3 . 5 0 in Nederland verkrijgbaar is. 

De Engelschc manier wordt ten onzent thans gaarne 
gevolgd, en zoo krijgen de architecten, door zich dit 
werk aan te schaffen, een reeks van voorbeelden, die 
hun goed te pas kunnen komen. 

Het werk is verdeeld in zeven afdedingen, waar
van de tekst door verschillende auteurs werd bewerkt. 
De eerste afdeeling houdt zich met „de indeeling" 
bezig, en is door Arno ld Mitchell , architect, geschreven. 
Drie kleurendrukken en zestien autotypien verduide
lijken den tekst van dit deel. 

Dan komt „Het huis van buiten", door E . Guy 
Dawber, met een kleurendruk en acht en vijftig 
autotypien; „He t huis en zijn woonkamers", door 
R . Norman Shaw, met drie kleurendrukken en twee 
en dertig autotypien; „He t huis en zijn slaap
kamers" door Frank Brangwyn en C. J . Harold 
Cooper, met twaalf autotypien; „Het huis en zijn 
H a l l " door Mervyn Macartney, met een kleurendruk 
en een en twintig autotypien. „Het huis en zijn 
meubelen," door Charles Spooncr, met negen en 
veertig autotypien ; en „He t huis en zijn hoofdzakelijke 
versieringen," door John Cash, met twee kleuren
drukken en acht en dertig autotypien. 

De uitvoering van het geheel voldoet aan zeer 
hooge eischen. De verluchtingen zijn niet alleen zeer 
talrijk, maar ook voortreffelijk bewerkt. 

Reeds vroeger werd door velen, die Engeland be
zocht hebben, opgemerkt, dat de zoogenaamde „nieuwe 
kunst" daar slechts een betrekkelijk onbeteekenende 
rol speelt. Afgaande op wat in „ the Studio", „Deco-
rativc kunst" en soortgelijke tijdschriften werd af
gebeeld en beschreven, had men geheel iets anders 
verwacht. 

In „ T h e British Home" vindt men van de modernen 
alleen Voysey vertegenwoordigd en dan nog maar 
op zeer bescheiden wijze. Daar echter in Engeland 
het moderne buitenhuis zooals dit nu in de geheele 
wereld wordt nagevolgd, langzamerhand ontstaan is, 
maken vele ontwerpen, die meer dan een derde van 
een eeuw geleden ontstonden, toch een zeer modernen 
indruk. 

De man, die het eerst den „Ouecn Ann-s tyle" in 

den smaak bracht, R. Norman Shaw, stond de fraaie 
perspectievische penteekeningen ter reproductie af, 
die tusschen 1870 en 1880 voor de „Building News" 
gemaakt werden, en die in Engeland, waar men toen 
nog alleen maar de Gothiek voor ontwerpen bezigde, 
zooveel opzien baarden. 

W i j vinden hier Lowther Lodge, van 1875, de 
huizen in Cadogan Square, Londen, van 1877, Green
ham Lodge, van 1878, die evenwel volstrekt niet 
vreemd doen tusschen de werken van lateren tijd. 

In 1881 gaf R. W . Edis zijn werk „Decorat ion 
and Furniture of Town Houses" in het licht. A l s 
men dit vergelijkt met „ T h e British Home" van 
1904, dan bespeurt men, dat de Engelsche smaak in 
drie en twintig jaar niet veranderd is. De 18e eeuw 
wordt nog steeds bewonderd, en blijft de bron, waar
uit de ontwerpers bij voorkeur putten. 

Hierbij dient in het oog gehouden te worden, dat 
de 18e eeuw in Engeland een tijdperk van betrekkelijk 
strenge vormen geweest is. Over het algemeen wordt 
de stijl dezer periode te veel beschouwd als te bestaan 
uit grillige en decoratieve elementen. Doch alleen in 
Duitschland en in Oostenrijk was dit zoo. Voor 
Frankrijk, Italië, Nederland en Engeland beduidt de 
18e eeuw een terugkeer tot Palladio, terwijl in dit 
laatste land ook enkele pittoreske elementen op den 
voorgrond treden. 

De verluchtingen van „ T h e British Home" doen 
zien, dat de hedendaagsche Engelsche architecten van 
naam het gebruiken van de motieven der historische 
stijlen volstrekt niet versmaden. Maar zij doen het 
met een groote vrijheid. A l s voorbeeld wijzen wij op 
de fraaie aquarel van John Belcher, die de Ha l l van 
Cornbury Park weergeeft. De details zijn hier in den 
trant, zooals Jacob van Campen en Pieter Post ze 
maakten. Toch is aanstonds te zien, dat deze zaal 
niet uit de 17e eeuw is, maar met het oog op moderne 
behoeften werd gemaakt. 

Of het wel verstandig is, dat alle beschaafde volken 
thans huizen bouwen, op zijn Engelsch zal worden 
betwijfeld door hen, die meenen, dat de nationaliteit 
een factor is, zonder welke geen wezenlijke goede 
architectuur kan ontstaan. De Anglomanie is echter 
een mode, en moet uitrazen. Zoolang zij nog niet 
door iets anders vervangen is zal een boek als „ T h e 
British Home" ook op het vasteland met graagte 
ontvangen worden. 
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H E T G E M E E N T E - M U S E U M T E 
N I J M E G E N . 

A a n het Verslag over 1903 van de Commissie ter 
verzekering eener goede bewaring van gedenkstukken 
van geschiedenis en kunst in de Gemeente Nijmegen 
is het volgende ontleend. 

Vóór alles betuigt de Commissie hare bijzondere 
ingenomenheid met het raadsbesluit, van 9 Januari 
1904, waarbij het voorstel werd aangenomen om de 
restauratie van de Carolingische Kape l op het Va lkhof 
in twee jaren te doen plaats hebben en op de be
grooting voor 1904 daarvoor f 3300 beschikbaar te 
stellen. Zoo zal dan eindelijk in 1904 een begin 
worden gemaakt met datgene, waartoe de Commissie 
in haar verslag over 18S9 reeds adviseerde, en waarop 
zij sinds dien telken jare met kracht heeft aangedrongen. 

Tot haar leedwezen mocht echter een voorstel, 
door den Heer Albers gedaan, om n. 1. de verschil
lende rapporten in zake de Kapel te laten drukken 
en ook algemeen verkrijgbaar te stellen, 's raads 
goedkeuring niet wegdragen. Met alle bescheidenheid 
wordt opgemerkt, dat de bestrijders van dit voorstel 
de strekking daarvan niet voldoende hebben begrepen. 
A l moge er door de raadsleden, voor wie alleen de 
stukken en rapporten ter inzage hebben gelegen 
weinig gebruik zijn gemaakt van de gelegenheid tot 
kennisneming, de bestrijders vergeten evenwel, dat 
er buiten de raadsleden velen zullen gevonden worden, 
wier belangstelling voor dit monument der oudheid 
zóó groot is, dat zij zich gaarne.de kosten van aan
schaffing dezer rapporten zullen getroosten, wanneer 
zij in druk mochten verschijnen. Openbaarmaking 
en verkrijgbaarstelling der restauratieplannen van de 
Carolingische kapel ook voor allen, die buiten N i j 
megen het hoogste belang in het lot van dit monument 
stellen, is volgens het bescheiden oordeel van de 
Commissie dus zeer gewenscht. 

O p vele aanwinsten kan 1903 niet wijzen. 
Toch kwamen eenige belangrijke voorwerpen in, 

deels door schenking, deels door aankoop verkregen. 
Onder de voorwerpen van Romeinschen oorsprong 

zijn belangrijk te noemen: een schenkkannetje van 
glas gevonden in het Heidepark te Hatert, een fleschje 
en een kommetje, beide van glas en in elkaar staande 
gevonden te Ubbergen, en een glazen bekertje, ge
vonden op den Hunerberg. 

Genoemd mogen ook worden een aantal afbeel
dingen in photographie en teekening van nog bestaande 
of reeds geslechte gebouwen en straten te Nijmegen. 

Ter bevordering van een meer geregeld bezoek 
aan het Museum en het Raadhuis, werd door de 
Commissie voorgesteld om van af 1 Juli 1903 het 
Raadhuis , en het Museum afzonderlijk toegankelijk 
te stellen en wel voor een toegangsprijs van f 0,20 
voor het Museum en van f o, 10 voor het Raadhuis, 
welk voorstel door den Raad werd aangenomen. 

Het aantal bezoekers bedroeg 207 a 25 ets., 770 
a 20 ets., 1050 a 10 ets. en 441 a 5 ets., terwijl 
20 catalogi werden verkocht. 

A a n verschillende scholen werd op verzoek gratis 
toegang tot het Museum verleend. 

Voor wetenschappelijk onderzoek werden herhaal
delijk inlichtingen aan de Commissie gevraagd, waar
aan door deze steeds zooveel mogelijk is voldaan. 

V E R E E N I G I N G E N . 

V E R E E N I G I N G T E R V E R E D E L I N G 
V A N H E T A M B A C H T . 

O P G E R I C H T 18 O C T O B E R 1897. 

In een dezer dagen verspreide circulaire richt het 
Hoofdcomité van bovengenoemde vereeniging zich 
tot belanghebbenden en belangstellenden, om haar 
programma nog eens uit een te zetten en wel vo l -
genderwijze: 

Het Ambacht verkeert sinds lang in een minder
waardigen toestand. Is dit eenerzijds te wijten aan 
de uitbreiding van de Fabrieksnijverheid, die met 
hare toenemende arbeidsverdeeling en nog meer met 
hare werktuigelijke wijzen van voortbrenging het 
handwerk steeds meer inperkt, — anderzijds moet 
dit worden toegeschreven aan onvoldoende V a k 
opleiding en verkeerde inzichten omtrent de huidige 
beteekenis van het Ambacht . 

Wat het laatste betreft, zijn er die meenen dat 
het Ambacht als handwerk zijn tijd heeft gehad; 
doch hiertegenover staat het feit, dat echte ambachts
lieden nog steeds een kern en keur van vakoefenaars 
vormen, die van wege hun algemeene vakbekwaam
heid en aanpassingsvermogen, zelfs in de Fabrieks
nijverheid, hoog blijven gewaardeerd. 

Is daarom te loven dat sinds tal van jaren door 
het onderwijs aan Ambachtsscholen wordt getracht 
zulke ambachtslieden te kweeken en dat men, wijl 
aldus niet in alle behoefte is te voorzien, daarnevens 
streeft naar een geordend Leerlingstelsel, gesteund 
door schoolonderwijs, — dit mag niet doen voorbij
zien, dat er nog tal van ambachtslieden zijn, die in 
voormelden zin hun vak blijven beoefenen. Dezen 
voor te lichten en in hunne goede hoedanigheden te 
doen uitkomen ten bate van onze nijverheid en van 
de vakopleiding, — is het doel dezer Vereeniging. 
Zij kenschetst dit doel als een „veredel ing" van het 
Ambacht , omdat zij vóór alles bij den ambachtsman 
wil aanwakkeren liefde voor en toewijding aan zijn 
bedrijf, zóó dat hij daarin naast een flink stoffelijk 
bestaan, ook geestelijk voedsel en zedelijke voldoe
ning vinde. 

De Vereeniging tracht haar doel te bereiken door: 
a. het doen afleggen van proeven van bekwaamheid, 

ter verkrijging van de graden van „gezel" en 
„ m e e s t e r " ; 

b. het uitgeven van leerboeken of het bevorderen 
daarvan; 

c. het houden van vergaderiugen ter bespreking van 
alles wat verder tot verbetering kan leiden; 

d. het bijeenbrengen en beheeren van de noodige 
fondsen. 

De eerste en belangrijkste maatregel (sub d) is 
reeds herhaaldelijk en met bemoedigenden uitslag toe
gepast, getuige de rapporten daarover, in de Jaar
verslagen der Vereeniging opgenomen. 

Het ligt in de bedoeling, gelegenheid tot proef
aflegging te openen in alle centra van ambachts
nijverheid hier te lande en daarin gaandeweg meer 
ambachten te betrekken. 

E r zijn bereids Programma's van eischen verkrijg
baar gesteld voor het afleggen van proeven van 
bekwaamheid tot het verkrijgen der graden van 
„gezel" en „mees te r " in het Timmeren, Smeden, 
Metselen, Steenhouwen, Meubelmaken en Huis
schilderen. 

De minimum-leeftijd van toelating der kandidaten 
voor de proefaflegging is gesteld voor de Gezellen 
op 20 jaar, omdat de vereischte practische bedreven
heid in een ambacht over 't algemeen beneden dien 
leeftijd niet is te verwachten; voor dc Meesters op 
23 jaar. 

D c geslaagde kandidaten ontvangen een diploma, 
met vermelding hoever zij in hun ambacht in het 
algemeen en in welke hoofddeclen daarvan zij meer 
bijzonder bekwaam zijn bevonden. 

V o o r laatstgenoemde kunnen nog afzonderlijke aan
vullingsdiploma's worden verkregen, doch in dit geval 
zal eerst ccn bewijs van algemeene vakbekwaamheid 
moeten verworven zijn. 

Teneinde overigens tot het afleggen dier proeven 
zooveel mogelijk alle kandidaten die zich daartoe 
aanmelden, in staat te stellen, tracht de Vereeniging 
de beschikking tc erlangen over voldoende kasmid
delen om, behalve dc gewone examenkosten, aan 
minvermogenden dc reis en verblijfkosten en aan 
onvermogenden eenige loonderving te kunnen ver
goeden. 

In de onderstelling dat het winterseizoen voor de 
kandidaten dc geschikste tijd is, om zich tot die 
proefaflegging voor te bereiden, worden daartoe bij 
nadere bekendmaking wintermaanden aangewezen. 

De Vereeniging behoeft hierbij dc medewerking 
van corporation en personen, die zich wijden aan het 
onderwijs voor den ambachtsman, met dien verstande 
dat zij hem de gelegenheid, om zijn vakkennis te 
vermeerderen, zullen vergemakkelijken, en met name 
hem dc gelegenheid geven door bijzonder voor zijne 
behoeften ingerichte cursussen in theorie en tcckenen, 
zooals reeds hier cn daar gegeven worden, zich voor 
tc bereiden. 

Aangaande sub /; zij opgemerkt, dat, terwijl de 
uitgave van leerboeken wordt voorbereid, van wegc 
de Vereeniging reeds brochures zijn uitgegeven, in 
zake vragen van den dag over het Ambacht, zijn 
beoefening en opleiding, — welke brochures voor 
geringe prijzen zijn verkrijgbaar gesteld. 

Het zal wel geen nader betoog behoeven, dat voor 
de verwezenlijking van dit programma veel steun, 
zoowel stoffelijke als geestelijke, noodig is. De 
Vereeniging vertrouwt hiervoor in de eerste plaats 
de medewerking tc erlangen van veel Leden en 
Begunstigers, die haar met raad en daad willen 
bijstaan. Nevens bovenbedoelde corporaties cn per
sonen, die in zake vakopleiding van dienst kunnen 
zijn, acht zij niet minder noodig en nuttig dc mede
werking van vakverecnigingen, zoowel van patroons 
als van werklieden ; zoowel op het gebied der thcore-
retische als der practische vakbeoefening. 

De Vereeniging mocht reeds bij herhaling bijstand 
genieten van den Staat en van een der betrokken 
Gemeenten, in den vorm van subsidiën, en van 
Verecnigingen de beschikbaarstelling van lokaliteit 
en andere hulpmiddelen verkrijgen. 

De circulaire maakt verder melding van de wijze 
van samenstelling der Vereeniging uit verschillende 
soorten van leden, van de samenstelling van haar 
bestuur en bevat verder een naamlijst van de tegen
woordige leden van het Hoofdcomité om te besluiten 
met een opwekking tot toetreding, waartoe men zich 
kan wenden tot het Algemeen Secretariaat der 
Vereeniging, adres: Z. O. Buitensingel 32, tc 
's-Gravenhage. 

A a n dc circulaire is voorts toegevoegd de agenda 
der Algemeene Vergadering, te houden op Maandag 

18 Juli 1904, 's namiddags i ' / 2 uur, in het gebouw 
der Maatschappij voor den Werkenden Stand, Klove
niersburgwal 87, te Amsterdam. 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B I N N E N L A ND. 

AMSTERDAM. In het verslag van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken alhier leest men 0. a.: 

De Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-
materieel, verreweg de grootste onzer fabrieken, die aan 
1410 werklieden werk verschaft en over het afgeloopen jaar 
f 887,000 aan loon uitbetaalde, had geregeld werk. 

Het sedert 1894 ingesteld leerlingwezen omvat zoowel 
ambachts-, inclusief teekenonderwys als herhalingsonder-
wys. De door de fabriek opgenomen leerjongens, die de 
lagere school moeten hebben afgeloopen of een goed diploma 
van de Ambachtsschool moeten verkregen hebben, worden 
in de werkplaatsen door daartoe aangewezen leermeesters 
in hun vak onderwezen. 

Het herhalingsonderwu's en teekenonderwys wordt mede 
geheel op kosten van de fabriek gegeven: eerstgenoemd 
dooi- een daartoe aan de fabriek verbonden onderwyzer met 
hoofdacte, laatstgenoemd door vier technici van de fabriek. 
De deelneming aan het herhalingsonderwy's, dat gedurende 
de werkuren wordt gegeven, is verplichtend; het loon der 
leerlingen gaat, op sohool zynde,door: hetteekenonderwijs. 
dat des avonds gegeven wordt, is niet verplichtend. Al dit 
onderwijs is er op berekend, zooveel mogelfjk practische, 
in hun vak bekwame, werklieden te vormen. Dit doel wordt 
dan ook bereikt. 

DELFT. Onze stad is nog zeldzaam rijk aan fraaie oud-
Hollandsche renaissance-gevels en alles wordt door hen. uie 
iets voelen voor het eigenaardig Delftsch cachet, in het 
weik gesteld, om al wat daartoe bydraagt. niet het minst, 
bedoelde gevels, ongerept te bewaren. 

Der voortdurende werkzaamheid dier mannen danken 
wy' het, dat een der fraaiste specimen van oud-Hollandsche 
bouwkunst niet onder den hamer van den Blooper bezweek. 
De eigenaar van het perceel no. 54 in de Choorstraat, meende 
dat de gevel bouwvallig was en raadpleegde een metselaars
baas, die deze meening deelde, waarom besloten werd hem 
tegen den grond te halen en er een modernen voor in de 
plaats te stellen, waarvoor de metselaar het ontwerp leverde. 
De dag, waarop met de slooping zou worden begonnen, was 
reeds bepaald. 

Inmiddels was het voorgenomen wandalisme den architect 
J. H . Tonnaer ter oore gekomen, die den eigenaar in zoo
verre wist te doen veranderen van plan, dat. als het inder
daad noodig bleek, dat de gevel moest afgebroken, deze 
werd opgemetseld uit den ouden steen en geheel in den 
ouden sty'1. De eigenaar stemde hierin toe, op voorwaarde, 
dat hem vergoed zou worden het financieel verschil, dat 
bedoelde wederopbouw meer zou kosten dan de bouw van 
den modernen gevel. 

De architect Tonnaer pleegde onmiddelyk overleg met 
den gemeente-architect M. A. C'. Hartman, welke laatste 
een zekere som toezegde, byeen te brengen van beschermers 
van bouwkunst. De heer Tonnaer wist verder te bewerken, 
dat de verfraaiingsvoreeniging Delfia ook eene som toezegde 
en ten slotte kwam namens de afdeeling Historische Monu
menten en Kunstwerken van het ministerie van binnenland-
sche zaken iemand den gevel opnemen en mededeelen. dat, 
als men 14 dagen wachtte, aan het departement een plan 
voor een passende onderpui zou worden ontworpen. De 
bovenpui behoefde niet omlaag, alleen gerestaureerd, maar 
voor het geval geld tekort kwam, zou het departement dit 
bijpassen. 

Snel en vereend optreden van genoemde bouwkundigen 
heeft den gevel het leven gered. 

'S-GRAVENHAGE. Tot bestuurders van de Carnegie-stichting 
zyn door de Koningin benoemd de heeren jhr. mr. van 
Karnebeek, oud-minister, tevens tot voorzitter van dat 
bestuur: jhr. mr. A . F. de Savornin Lobman,oud-minister; 
baron mr. Michiels van Verduynen, lid van de Tweede 
Kamer; jhr. van Citters, secretaris-generaal van het depar
tement van Financiën, tevens tot secretaris: door den Raad 
van Beheer van het Hof van Arbitrage jhr. mr. de Beaufort, 
oud-minister van Buitenlandsche Zaken. 

H A A R L E M . Het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem, 
werd gedurende de maand Juni door 7'2"> belangstellenden 
bezocht, terwijl uit de aan het Museum verbonden boekery 
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170 boeken plaatwerken naar verschillende plaatsen ver
zonden werden. 

De Tentoonstelling Privat Livemont biyft de algemeene 
aandacht trekken en zal tot 1" Juli geopend blijven. 

— De tentoonstelling van het werk der leerlingen van 
de kunstnijverheidsschool zal Zondag as. geopend worden. 

Daar aanvankelijk het plan bestond gedurende de vacantie 
in de schoollokalen een Nederlandsche wevery-tentoonstelling 
te houden, werden een aantal houtsny werken der leerlingen 
naar Kopenhagen gezonden, alwaar in het Museum van 
Kunstnijverheid eene Nederlandsche tentoonstelling van 
decoratieve kunst geopend is. Z"Odat de tentoonstelling, die 
in de school gehouden wordt op dit gebied niet zoo volledig 
is. als dit andere jaren het geval is. 

Men krngt echter over het algemeen een juist overzicht 
van het onderwijs, dat aan de school gegeven wordt. 

KAMPEN. Een kunstvereerder dringt er in de Zw. C't. op 
aan. dat het huis van mej. Elemans te Kampen als kunst
werk zal behouden blijven. Het is in veiling gebracht en 
tot 5 Juli is de gunning aangehouden. Het is „zoowel in-
als uitwendig een juweel van laat-ftothischen profaanbouw. 
De zandsteenen gevel is rjjk met traceeringen versierd; in
wendig bevinden zich keurige trappen en de geheele samen
stelling, zoowel als de onderdeelen zijn in den stijl der 15 
eeuwsche laat-Gothiek. 

En dit huis zal wellicht in puin verkeeren, zoo niet ge
meente of ruk zich zijn lot aantrekt. 

De luttele som van f8810 voor zoo'n monument is toch 
wel te Kampen los te krijgen. 

Als nu de Vereeniging tot Bevordering van het Vreem
delingenverkeer te Kampen daartoe het initiatief eens nam 
en met hemeentelijko subsidie daarvan eens maakte een 
Stedelijk Museum. Dan zou een nuttige instelling in deze 
gemeente verrijzen, die Kampen niet anders dan voordeel 
kon bezorgen en waarmede wetenschap en kunst gebaat 
zullen zyn." 

MIDDELBURG. Men beleeft hier r-eeds langen tijd een 
restauratie-periode. Reeds vele jaren is het stadhuis aan 
een herstellingskuur onderworpen. En hoe vele jaren zullen 
er nog mede gemoeid zyn! De Abdijgebouwen mnt de Munt, 
eveneens behoorende tot de oudste gedeelten, zijn mede 
reeds tal van jaren „onder handen". Wanneer men Lier 
hier gereed zal zyn is nog niet te zeggen. In de onmiddel
lijke nabyheid en grenzende aan de Munt, wordt de Koorkerk, 
behoorende aan de Ned. Herv. gemeente, gerestaureerd, en 
thans is men aan een ander gedeelte van de stad een niet 
minder oud gebouw, het militair hospitaal, gelegen tegen
over de Langevielebrug, aan het opknappen. Dit aloude, 
onoogelyke gebouw, dat eertijds behoorde aan een der hand-
of voetboog-maatschappijen, zal in zyn oorspronkelyken 
vorm worden teruggebracht. Ten slotte dient nog gemeld, 
dat de Waalsche kerk in de St. Pieterstraat, althans dé 
gevel, ook wordt gerestaureerd. 

VENI.O. De kantonrechter alhier zal eerlang in een niet 
alle dag voorkomend geval uitspraak moeten doen, namelijk 
een overtreding van de Venlosche bouwverordening, het 
vorige jaar door den Gemeenteraad vastgesteld. 

Artikel 23 van die verordening zegt: 
„Achter elk gebouw, voor woning of woningen bestemd, 

moeten worden opengelaten eene ruimte, plaats, tuin of erf, 
waarvan de oppervlakte ten minste een vierde gedeelte 
bedraagt van de oppervlakte van het gebouw, onverschillig 
of er voor of ter zyde van het gebouw reeds een ruimte 
zy opengelaten." 

Tegen dit artikel is op meerdere plaatsen gezondigd, 
doordat niet een vierde gedeelte, maar een zesde, een achtste, 
ja, tot een tiende en minder werd opengelaten en in een 
geval zelfs, achter het gebouw niets werd opengelaten. 

Het eigenaardige van het geval is nu, dat dit geschiedde 
met schriftelijke vergunning van Burg. en Weth., terwijl 
noch dit, noch eenig ander artikel der verordening de 
macht aan het college verleent, ontheffing dier bepaling te 
verleenen. 

De behandeling voor het kantongerecht zal plaats hebben 

8 Juli e.k. en deze wordt met verklaarbare belangstelling 
tegemoet gezien. 

VLISSINOEN. Het voornemen bestaat de Luthersche Kerk 
alhier te restaureeren. Een gedeelte van dit gebouw en 
vooral ook de consistorie en kosterswoning verkeeren in 
zulk een toestand dat spoedige verbetering dringend nood
zakelijk wordt geacht. 

WINSCHOTEN. Verleden Zaterdag is de nieuwe Ambachts
school, welke thans geheel voltooid is, geopend met eene ten
toonstelling van werkstukken en teekeningen der leerlingen. 

Het gebouw, met zijne frontbreedte van ongeveer 55 
meter, maakt een aangenamen indruk. De kosten van ver
bouwing beliepen ongeveer f30,000. 

P E R S O N A L I A . 

- By beschikking van don minister van waterstaat zyn 
benoemd: W. J. Kagut J.Pzn., te Maashees, tot buitengewoon 
opzichter by het maken van boord voorzieningen langs de 
Zuid-Willemsvaart (gemeente Nederweert); T. van den Bout, 
te Nymegen, tot buitengewoon opzichter by de werken tot 
voortzetting der verbetering van de Maas onder Bergen en 
Maashees: H . de Leeuwerk, te Giesendam, tot buitengewoon 
opzichter by het voortzetten van de verbreeding van- en 
der oeververdediging langs de Zuid-Willemsvaart; A. Mool-
dyk, te Nieuwenhoorn, tot buitengewoon opzichter by do 
werken tot voortzetting der verbetering van de Maas onder 
Bergen te Wanssum. 

— By de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen zyn benoemd, ingaande 1 Augustus, tot adjunct
ingenieur le klasse de adjunct-ingenieurs 2e klasse W. de 
Jong. G. van Hille en J. P. Boezaardt. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— M a c h i n e - t e e k e n a a r , bekend met gasmotoren, 
onder letters P. D. H., Alg. Adv.-Bureau N'ijgh & van Ditmar, 
Rotterdam. (1) 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r of bouw k u n d i g teeke
naar, tegen 15 Juli as. voor 1 a 2 maanden, brieven onder 
motto „project" N. v. d. Dag. (1) 

— P r a c t i s c h e o p l e i d i n g gevraagd. Franco br., lett. 
Z. K. Alg. Adv.-Bureau Alta ii van Nugteren. Beursstraat 
17, Amsterdam. (1) 

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r te Bussum. (Zie 
advert, in dit no.) (1) 

— T y d e l y k o p z i c h t e r , by den Provi ncialen Waterstaat 
in Overijssel. Salaris f 8 0 - f90 per maand. Stukken vóór 
10 Juli a.s. aan den Hoofdingenieur v. d. P. W., A. Deking 
Dura te Zwolle. (2) 

Tweede o p z i c h t e r op een groot bouwwerk in de Be
tuwe. Salaris f70 per maand. (2) 

Brieven letter P. A . 519, Nieuws v. d. Dag. Amsterdam. 
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S C H O O N E B O U W K U N S T . 

De geschiedenis der bouwkunst is dikwijls geschre
ven. Dr . Franz Kugler was in 1842 de eerste, die 
het ondernam, een „ H a n d b u c h " samen te stellen, en 
al de Duitsche geleerden, die na hem kwamen hebben 
zich trouw aan dit klassiek geworden voorbeeld ge
houden. 

In andere landen bekommerde men zich minder 
om de historie der architectuur in haar geheel; aan 
sommige onderdeelen werd daar echter des te meer 
aandacht gewijd. Viollet- le-Duc is voor de middel-
eeuwsche bouwkunst „g rund legend" geworden, zooals 
onze oostelijke naburen zeggen. A a n een critiek op 
wat hij schreef heeft nog niemand zich gewaagd. 
Parker gaf voor de Engelsche middeleeuwen werken 
in het licht, die, ofschoon op het vasteland weinig 
bekend, toch door groote degelijkheid uitmunten. 

N u komt ook een Amerikaan met een boek over 
bouwkunst, n.1. Russell Sturgis, Fellow of the American 
Institute of Architects, Member of the Architectural 
league of New York , en l id van verschillende genoot
schappen. 

Hi j noemt zijn werk: „How to Judge Architecture, 
a popular guide to the Appreciation of Buildings." 
Die titel teekent. De Amerikaan wil zich niet, 
als de Duitsche professoren, op den Areopagus plaatsen, 
doch hij gaat afdalen naar het Forum. Niet tot de 
mannen van het vak wenscht hij te spreken, maar 

omtrent tot het groote publiek, welks begrippen 
schoone bouwkunst nog zoo vaag zijn. 

Van oordeel blijkbaar, dat een bock, hetwelk over 
kunst handelt, zelf een kunstwerk moet zijn, heeft 
de auteur het laten drukken op zwaar papier, en 
met een fraaie letter, terwijl de tekst smaakvol op 
de bladzijden geplaatst is. V i j f en zestig reproducties 
van fotografiën door den schrijver gemaakt, verdui
delijken, wat hij in het midden brengt. 

Het boek is verdeeld in tien hoofdstukken, die 
handelen over : De oudste Grieksche kunst; De latere 
Grieksche en de Romcinsche kunst; De oudste M i d -
deleeuwsche kunst; De latere Middeleeuwsche kunst; 
De laatste Middeleeuwsche kunst; De herleving der 
klassieke kunst in den eersten t i jd ; De herleving der 
klassieke kunst in den lateren t i jd ; De kunst dei-
achttiende eeuw; De nabootsende kunst der achttiende 
eeuw; De nabootsende kunst der negentiende eeuw; 
De oorspronkelijke kunst der negentiende eeuw. 

Uit deze verdeeling blijkt reeds dadelijk, dat de 
schrijver niet op afgetreden paden wandelt. Hij is 
niet van oordeel, dat aan de moderne kunst minder 
aandacht moet worden gewijd dan aan de oude. Zelfs 
in de laatste uitgave van Gugcls bekend werk neemt 
de bouwkunst tot 1700 drie maal zooveel plaats in, 
als die van 1700 tot 1900. In Sturgis boek is die 
verhouding als 7 tot 6. 
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Het boek begint aldus: „Als men zijn geest wil 
oefenen in het beoordeelen van bouwwerken, kan men 
nooit te veel geduld hebben. W i e tc snel in zijn oor
dcel is, toont daardoor, dat hij tc vroeg meent, reeds 
voldoend kennis bijeen te hebben gegaard. Het is 
verkeerd, zich over tc geven aan den invloed van 
ccn leeraar, van één schrijver, van één groep van 
kunstenaars. Want alleen wie geheel onpartijdig blijft 
kan ccn behoorlijk oordeel vellen. 

„In zake het beoordeelen van bouwwerken bestaan 
cr geen autoriteiten: alleen door zelf tc zien, zelf te 
vergelijken kan men tot een eigen oordeel komen. 
W i e verstandig is, zal niet te snel zijn oordeel ves
tigen. Alleen wie geen gevoel voor bouwkunst heeft, 
wien het in het algemeen aan de gave om schoonheid 
tc herkennen cn tc waardeeren ontbreekt, zal aanstonds 
een nieening gevormd hebben." 

„Di t bock beoogt, aan tc geven, wat goede bouw
kunst is, en waarom zij het is, maar tevens tc wijzen 
op het minder goede, dat in alles, hoe hoog het als 
kunstwerk ook staan moge toch steeds tc vinden is." 

Gelijk een goed criticus betaamt wil de heer 
Sturgis zich dus geen partij stellen. A a n dit programma 
is hij in zijn boek getrouw gebleven. Overal wordt 
naast het licht dc schaduw niet vergeten. 

De Grieksche tempels zijn nu slechts bouwvallen, 
doch dit maakt het uiterst moeilijk ccn oordcel over 
dc kunst der Hellenen uit tc spreken, meent de 
schrijver. Die bouwvallen zijn ongetwijfeld schilder
achtig, maar geven slechts een zeer onvolkomen denk
beeld van wat een Grieksche tempel in welstand was. 
Daarom heeft hier de verbeelding vrij spel; dit heeft 
evenwel als noodzakelijk gevolg, dat het oordeel over 
dc Grieksche kunst zeer uiteenloopt. De realisten in 
de bouwkunst, die vooral aan dc nuttigheid en de 
weldoordachte samenstelling hechten zien dc He l -
leensche tempels met andere oogen dan de idealisten, 
gelijk Ruskin, die een gebouw alleen als een kunst
voorwerp aanmerken. 

.Aardig is een afbeelding van het Theseion zóó 
genomen, dat alleen dc twee nog in hun geheel aan
wezige gevels boven de huizen van Athene uitkomen 
en dat van het ontbrekende dak niets te zien is. Ook 
de foto, waaroj) de gebogen lijnen van het stijlobaat 
van het Parthenon zichtbaar zijn verdient opgemerkt 
tc worden. 

Dc schrijver rekent onder de Oudste Grieksche 
bouwkunst alleen dc Dorische werken. Dc Jonische 
stijl plaatst hij onder de latere Hclleenschc kunst, 
die hij in verbinding met de Romeinsche behandelt. 
Streng chronologisch gaat hij dus niet te werk. Toch 
is cr zeker veel voor te zeggen om dc werken der 
klcin-Aziatischc Grieken, waarvan de Romeinen zoo
veel hebben overgenomen, in verband met de monu
menten van Rome tc beschouwen. De caryatiden van 
het Erechtheion worden uitvoerig besproken cn met 
zorg afgebeeld. Al les wat cr voor cn tegen het ge
bruiken van menschclijkc figuren als zuilen tc zeggen 
valt, kunnen wij in den tekst vinden. 

Zeer belangrijk zijn de beschouwingen over de kunst 
der Romeinen. In den tijd der keizers waren de 
Grieksche gebouwen nog in welstand, en konden de 
bouwmeesters die tot in al hun bijzonderheden be-
studccren. Daarom vindt men tc Rome zeer veel 
herinneringen aan Hellas. De gebouwen uit den tijd 
van Augustus zijn veel meer Grieksch, dan Romcinsch. 
Onder de latere keizers werd het maken van bogen 
cn gewelven, een kunst, die de Hellenen niet kenden, 
doch die van Etruskischen oorsprong was, meer alge
meen. Waar bogen cn gewelven zijn toegepast werden 

de Grieksche motieven als decoraties gebruikt. E e n 
vrij zuivere Grieksche kunst bleef echter voortdurend 
daarnaast in zwang; hare voortbrengselen, minder 
stevig dan die der andere richting, zijn echter grooten-
dcels vernietigd. De opgravingen doen evenwel zien, 
dat overal te Rome portieken, galerijen, tempels en 
andere scheppingen, die geheel overeenkwamen met 
wat men te Alexandric of in de steden van Kle in -
Azië placht te maken, aanwezig waren. 

Het zou ons te ver voeren, uit dit hoofdstuk aan
halingen te doen. In het bijzonder wat de schrijver 
over de Romeinsche interieurs en over de Romeinsche 
bouwkunst als grondslag van die der latere eeuwen 
zegt, zal met belangstelling worden gelezen. 

Onder de vroegste kunst der middeleeuwen ver
staat de heer Sturgis zoowel de Oud-Christelijke als 
dc Romaansche en dc Byzantijnsche kunst. W i e veel 
aan chronologie hecht, zal tegen deze samenvoeging, 
die Santa Mar ia Maggiore tc Rome, San Miniato te 
Florence, Sant Ambrogio te Milaan, de kathedraal 
te Doornik, St. Martin en St. Apostcln te Keulen, 
den Dom tc Mainz, Saintc Radegondc tc Vienne, 
Notre Dame tc Poitiers, de Hagia Sophia te Con-
stantinopel, St. Thcodorus tc Athene, de kerk te 
Gclat i in den Kaukasus en een kapel tc Nancy bij 
elkander brengt, bezwaar maken. Ondcrtusschen, 
wanneer men leest, hoe dc schrijver dc elementen, 
waaruit deze zoo verschillende werken zijn samen
gesteld allen uit dc kunst der Romeinen weet af 
te leiden, dan wordt het besef levendig, dat de tot 
dusverre gebruikelijke scheiding toch eigenlijk geen 
reden van bestaan heeft. 

Dc latere middclecuwsche kunst is dc Gothiek, 
die dc schrijver bestudeert aan dc kathedralen te 
Chartrcs, te Rhé ims en te Amiens, cn waaraan hij 
enkele beschouwingen over dc Gothiek in Engeland 
cn Italië toevoegt. Ofschoon dc heer Sturgis het 
constructieve element in de Gothiek wel erkent plaatst 
hij het toch niet zoo op den voorgrond als andere 
schrijvers door het misverstaan van Viol le t - lc-Duc 
wel doen. 

„De bouwmeesters uit den Gothischen t i jd" zegt 
hij „hadden nog andere gedachten, dan alleen om 
overal de redegevende samenstelling tc toonen. Zij 
streefden naar het verhevene, cn maakten daarom 
hun gebouwen veel hooger, dan voor de constructie 
alleen noodig en wenschelijk was. Zij ontwierpen 
torens, die zij op verschillende plaatsen uit het ge
bouw wilden doen rijzen, ofschoon één toren voor 
de klokken voldoende geweest zou zijn." 

Waren de bouwmeesters der 13c eeuw zulke nuchtere 
vcrstandsmcnschcn geweest, als soms wordt aange
nomen, dan zouden zij hun kerken niet begonnen 
hebben op een schaal zóó groot, dat tal van geslachten 
zouden moeten arbeiden om zc te voleindigen. De 
heer Sturgis maakt er den ontwerpers zelfs een ver
wijt van, dat zij zulke wcidschc werken ondernamen. 
Want geen enkele hunner kathedralen is gereed ge
komen in haar oorspronkelijk bedoelde gedaante; 
overal moet dc verbeelding aanvullen, wat cr aan 
de uitvoering ontbreekt. 

In menig opzicht stelt de schrijver dc Gothiek der 
15c eeuw boven die der 13e. In het hoofdstuk aan 
„dc laatste Gothiek" gewijd, wordt er op gewezen, 
hoe na 1400 in noordelijk Europa dc gothiek nog 
niets van haar kracht verloren had. hoe zij aan de 
constructieve regelen, die sedert dc 13c eeuw ge
golden hadden, bleef vasthouden en in de versiering 
geheel oorspronkelijk was. Voora l in Frankri jk en 
dc Nederlanden heeft dc 15e eeuwsche Gothiek, die 

ook nog een goed deel van de 16e eeuw behcerschte, 
werken van groote schoonheid tot stand gebracht. 

Dat een schrijver, die zoo vrij over dc Gothiek 
oordeelt, ook tegenover de Renaissance op een eigen
aardig standpunt zou staan, was te verwachten. Hi j 
komt op tegen de gangbare meening, dat de Renais
sance slechts een bouwtrant uit de tweede hand zou 
zijn, en toont uitvoerig aan, hoeveel oorspronkelijk
heid in dien stijl aanwezig is. De oudheid had voor 
de paleizen der 15e eeuw geen voorbeelden achter
gelaten. De hoofdvormen zijn die der middeleeuwen 
alleen enkele details werden aan de Romeinen ont
leend, doch op een wijze, die elk denkbeeld van 
navolging uitsluit. De binnenplaatsen werden omgeven 
door de galerijen, die de Gothiek en dc Romaansche 
stijl reeds gemaakt hadden. Door de verbinding van 
bogen met antieke zuilen werd evenwel een effect 
verkregen, dat het oude Rome niet gekend had. 

Al leen dc toepassing van pilasters kan gezegd 
worden, aan dc antieke kunst ontleend te zijn. Toch 
was er pas in de 16e eeuw van bepaalde navolging 
sprake. Maar ook toen nog ontbrak het niet aan 
origineele gedachte. A l s een voorbeeld geeft de 
schrijver de binnenplaats van het Palazzo Borghese 
te Rome. 

Het hoofdstuk, dat over de herleving van de klas
sieke kunst in den lateren tijd handelt is het minst 
geslaagde van het boek. Dc schrijver is hier in zijn 
streven, om tc willen samenvatten, te ver gegaan. 

De Fransche Renaissance der 16e eeuw wordt 
uitvoerig behandeld en haar deugden en gebreken 
komen in een helder licht. Doch het verband met 
den Tudor stijl, den Elizabeth-stijl en den Jacobus-
stijl, die samen in een paar bladzijden, aan de En
gelsche architectuur gewijd, besproken worden, is 
niet duidelijk. Dan wordt met eenige opmerkingen 
over de St. Pieterskerk te Rome het hoofdstuk be
sloten. Mooie afbeeldingen zijn hier wel, vooral de 
foto der St. Pieterskerk uit de tuinen van het V a t i -
kaan gezien mag belangwekkend genoemd worden, 
daar zij de kerk weergeeft, zooals Michelangelo haar 
gedacht heeft. 

De 17e eeuw had zeker een hoofdstuk verdiend, 
dat echter achterwege gebleven is. Over de [8e is 
de schrijver daarentegen des tc uitvoeriger. Hij be
gint met het behandelen der vraag, of dc 18e eeuw 
een tijd van verval geweest is wat de kunst betreft. 
Uitvoerig toont hij aan hij aan, dat het verkeerd is, 
sommige perioden, omdat haar kunst niet beantwoordt 
aan bepaalde, van persoonlijken smaak alleen afhan
kelijke eischen, als tijdperken van verval te brand
merken. 

A l s een voorbeeld van wat de 18e eeuw vermocht, 
behandelt de schrijver de Theatinerkirche te München, 
die hem tot zeer interessante vergelijkingen met de 
hedendaagsche Amerikaansche architectuur aanleiding 
geeft. Ook het Palazzo Carignano en het Palazzo 
Madama te Turi jn worden besproken en afgebeeld, 
terwijl tevens de Fransche kunst der 18e eeuw niet 
is vergeten. 

Het voorlaatste hoofdstuk houdt zich bezig met 
de bouwkunst der 19e eeuw voor zooverre zij nage
bootst heeft. De heer Sturgis toont aan, dat er vele 
andere tijdperken geweest zijn, waarin men getracht 
heeft, in historischen stijl te bouwen. Maar de 19e 
eeuw had de eigenaardigheid, dat zij, zich niet tot één 

stijl bepalend, aan alle achtereenvolgens een beurt 
gaf. In het bijzonder de gebouwen van München 
geeft de schrijver als voorbeelden. Hi j wijst er op, 
hoeveel zorg er aan deze werken besteed is, en hoe 
toch het resultaat, dat bereikt werd, slechts gering 
is, daar een copie altijd verre bij een origineel achter 
blijft. • ; 

Dat de bouwmeesters der 19e eeuw zoo weinig, 
dat blijvende waarde heeft voortbrachten komt, vo l 
gens den schrijver, daardoor, dat zij niet eensgezind 
waren. Zi j werkten niet samen.tot het bereiken van 
één ideaal, doch ieder ging zijn eigen weg, de G o -
thikers verketterden de Renaissancisten, overal was 
strijd. Onder zulke omstandigheden kon er van een 
stijl, die de uitdrukking was van het gemeenschap
pelijk voelen, niets terecht komen. 

Wat is tc verstaan onder de oorspronkelijkheid der 
19e eeuw? Deze vraag, die in het laatste hoofdstuk 
behandeld wordt, zal vermoedelijk het meest de aan
dacht van onze lezers trekken. Zij zullen benieuwd 
zijn, naar het antwoord, dat er op gegeven wordt. 

De heer Sturgis acht alleen het werk van zijn 
landgenoot Henry 1 lobson Richardson, die in 1886 
stierf, oorspronkelijk, en dan nog maar onder een 
zeker voorbehoud. Want de herinnering aan den 
Romaanschcn stijl van Zuid-Europa is hier en daar 
al te duidelijk waar te nemen. Spanje, Frankri jk en 
Italië hebben de motieven geleverd. Zelfs geeft de 
heer Sturgis de gebouwen aan, waaraan de onderdeden 
van Tr in i ty Church te Boston, Richardsons meest 
beroemde werk, ontleend zijn. 

De vraag rijst, wat er op deze wijze beschouwd 
eigenlijk van de oorspronkelijke Noord-Amerikaanschc 
architectuur overblijft. Richardson heeft echter school 
gemaakt, en in de Vereenigdc Staten, met name te 
Chicago en te Minneapolis zijn architecten werkzaam, 
die zijn manier volgen zoowel bij het ontwerpen van 
„ h e m e l k r a b b e r s " als van kleinere bouwwerken. 

Men tracht den stijl meer cn meer te vereenvoudigen, 
en aan het beeldhouwwerk een ietwat archaïst isch 
aanzien te geven. 

Het is er echter verre vandaan, dat deze Neo-
Komantiek in de Vereenigdc Staten algemeen zou 
wezen. Want het Neo-Classicisme valt meer in den 
smaak, cn wordt als .,colonial style" door velen voor 
den Amerikaanschen bouwtrant bij uitnemendheid 
gehouden. 

Dat de Amerikaansche Neo-Romantiek reeds naar 
Europa is verplant, dat zij in Duitsehland gebruikt 
wordt voor „Bismarck T h ü r m e , " in Nederland voor 
verzekeringsgebouwen en beurzen weet de heer Sturgis 
blijkbaar nog niet. 

Plaat 64, die een „ h e m e l k r a b b e r " te Saint Paul, 
Minnesota, weergeeft, doet den lezer twijfelen aan 
den goeden smaak van den schrijver. Want deze 
gevels „a remarkable achievement" te noemen, terwijl 
zij niets zijn dan scheppingen, die aan de ergste 
Nederlandsche speculatiegevels doen denken, is wel 
wat kras. 

Het boek van den heer Sturgis heeft zeker het 
vraagstuk, hoe men bouwkunst beoordeelen moet, 
niet voor goed opgelost. Weinigen zullen dit ook 
verwacht hebben. Doch erkend dient te worden, dat 
de schrijver tot zelfstandig denken heeft opgewekt, 
wat ongetwijfeld een niet gering te schatten verdienste 
mag heeten. 



S I E N A . 

I let is aanstonds tc zien dat de kathedraal te Siena 
niet uit cén tijdperk afkomstig is. De portalen, dc 
muren van den middenbeuk en dc toren zijn het 
oudste, en uit de eerste helft der 13e eeuw afkomstig. 
Een eigenaardigheid is, dat hier afwisselende lagen 
van wit en gekleurd marmer gebruikt zijn, hetwelk 
ccn eenigszins onrustig effect oplevert. Bij de muren 
en de pijlers van het koor en de zijbeuken is veel 
minder gekleurd marmer toegepast; zes lichte lagen 
worden hier door ccn donkere afgewisseld. 

D c oudste deelcn der kerk hebben nog ccn Ro-
maansch karakter, en doen aan sommige kerken te 
Verona denken. Dat boven het kruis een koepel 
werd gemaakt, geschiedde blijkbaar in navolging van 
dien der kathedraal tc Pisa. Doch terwijl men daar, 
om de breedte van den middenbeuk niet tc over
schrijden, en toch den koepel niet te klein te maken 
tot een ovalen plattegrond zijn toevlucht nam, heeft 
men tc Siena een andere oplossing gezocht, en den 
koepel als een zeshoek geconstrueerd, die als zijde 
dc breedte van den middenbeuk heeft. Daardoor 
kwam een pijler midden in iedere kruisbeuk te staan, 
hetwelk tengevolge had, dat men dien kruisbeuk geen 
grootere hoogte dan die der zijbeuken kon geven. 
Daar echter middenbeuk en zijbeuken niet veel in 
hoogte verschillen, is het effect beter, dan zou kunnen 
worden vermoed. 

De koepel gaat van den zeshoek in den twaalf
hoek over door pendentifs, die den 'vorm van halve 
rondbogen hebben. Aanvankeli jk sloot een Rotnaansche 
koornis tegen het kruis der kerk aan, die echter in 
het begin der 14c eeuw door een koor van vier 
traveen werd vervangen. Di t koor eindigt in een zeer 
ondiepe nis, met een groot rond venster daarboven. 

Terwij l bij de meeste Italiaanschekerkenafzonderlijke, 
vrijstaande klokkentorens gebouwd zijn, is die tc Siena 
met de kathedraal een geheel. 

De eigenaardige plaats van den toren echter, zuid
westelijk van het kruis, en vooral het feit, dat hij 
niet met de as-verdeeling der kerk strookt, bewijzen, 
dat hij oorspronkelijk vrijgestaan moet hebben cn 
pas geleidelijk, naarmate de kerk aan de oostzijde 
vergroot is, werd ingebouwd. 

De westelijke gevel der kathedraal is beneden 
Romaansch, boven Gothisch. Verband tussehen gevel 
en kerk bestaat cr niet. Reeds in de 13e eeuw zien 
wij hier een zuiver decoratief geheel maken, zooals 
later de Renaissance het zoo dikwijls zou doen. 

De kerk heeft zeer vlakke, haast platte daken. De 
gevel echter vertoont drie toppen, die een steile helling 
bezitten. Daardoor ziet men, aan de noordoostzijde 
van het plein staande, den gevel boven de kerk uit
steken ; zelfs Viollet- le-Duc is met dit geval verlegen, 
want de gevel is in de 13e eeuw voltooid. 

D c ontwerper van het bovendeel heeft zich in het 
geheel niet bekommerd om het benedendeel, de drie 
portalen, die reeds bestonden. Hi j plaatste frontalen 
daarboven, vcrccnigdc die door een lijst, en begon 
toen met ccn geheel andere ordonnantie, buiten ieder 
verband met dc portalen. 

Wie de 13e eeuw als de periode van het rationalisme 
in de bouwkunst beschouwt, zal zich hierover ergeren. 
Misschien wordt echter zijn ergernis tot bedaren 
gebracht door de uiterst rijke cn smaakvolle ver
siering van het geheel. In dc portalen cn dc toppen 
zijn moderne mozaïeken aangebracht, die in dc plaats 
der vroegere beschilderingen zijn gekomen toen de 
kerk gerestaureerd is. 

Zeer merkwaardig is de klokkentoren, die, voor 
zoover hij boven dc kerk uitsteekt, zeven verdiepingen 
heeft; de benedenste verdieping heeft geen vensters, 
dc volgende vertoont een in iederen gevel, dan komen 
er twee, door Romaansche kolonnetten gescheiden, 
en dit aantal neemt met de verdiepingen toe, zoodat 
de hoogste zes vensters in iederen gevel bezit. Deze 
vensters zijn vierkant; de bovendrempels worden ge-
chanfreineerd en gesteund door kraagsteenen boven 
de kolonnetten. Bij dezen toren is het beginsel, dat 
ccn bouwwerk naarmate het hooger wordt, ook door
luchtiger moet zijn, al zeer consequent toegepast. 

De kathedraal te Siena is oorspronkelijk blijkbaar 
een basiliek met galerijen boven de zijbeuken geweest. 
Die zijgalerijen verdwenen in het begin der veertiende 
eeuw, toen dc tegenwoordige zijbeuken gemaakt 
werden, die in den sierlijken stijl van dien tijd be
handeld werden. 

V a n binnen is het effect, door de afwisseling der 
donkere en lichte lagen, wat onrustig, Daar dc koepel 
geen vensters heeft, draagt hij niet bij tot dc verlichting, 
doch geschiedt die door de vensters van midden en 
zijbeuken, cn vooral door het ronde venster boven 
het hoofdaltaar. Boven de bogen van den middenbeuk 
zijn, onder een lijst, borstbeelden in terracotta van 
pausen aanwezig, die omstreeks 1400 werden gemaakt. 

In de 16c eeuw werd de ingelegde marmeren vloer 
aangebracht, die echter zooveel geleden heeft, dat hij 
is moeten worden vernieuwd. Behalve meest recht
lijnige ornamenten zijn hier ook de tcckenen van 
den Dierenriem, de wolvin uit het wapen der stad 
en verschillende zinnebeeldige voorstellingen toege
past, gelijk dit ook in de voorzaal van het Ri jks
museum te Amsterdam geschiedde. 

Evenals dc meeste Italiaansche kerken is ook de 
kathedraal te Siena een waar museum. Het mooiste 
stuk is wel de predikstoel, door Niccolo Pisano in 
1265 begonnen, cn in hoofdzaak gelijk aan dien van 
het Baptisterium tc Pisa. Maar terwijl die van Pisa 
zeskant is, heeft men dien te Siena achtkant ontworpen, 
wat gelegenheid gaf zeven in plaats van vijf reliefs 
tc maken, wier stof aan het Nieuwe Testament is 
ontleend. Van dc negen zuilen, die den kuip steunen 
worden er vier door leeuwen gedragen; dc reliefs 
zijn niet zoo gelukkig van compositie als te Pisa, 
doch wat overladen. Maar vooral in de kruisiging is 
wel een dramatisch effect bereikt. Dc trap naar den 
predikstoel, ofschoon in het begin der 16e eeuw 
gemaakt, is wonderwel in harmonie met het vroegere 
werk. 

Het hoofdaltaar werd in 1532 door Baldassare 
Pcruzzi ontworpen. Het staat vrij , en daarachter zijn, 
naar Italiaansch gebruik, de gestoelten van den 
bisschop en de kanuniken in een kr ing om den lezenaar, 
die bij het zingen der getijden gebruikt wordt, ge
schaard. Deze lezenaar cn gestoelten, in 1567 door 
Bartolommco Neroni voleindigd behooren tot dc 
beste houtsnijwerken van Italië. De latere P'loren-
tijnschc manier, onder den invloed van Michel angelo 
ontstaan, heeft den ontwerper tot een schoone schep
ping bezield. Dc intarsicn van dc ruggen der banken 
zijn een halve eeuw ouder en meesterwerken van den 
vermaarden Era Giovanni da Verona. 

Boven het altaar verheft zich een bronzen tabernakel, 
welks voet en bekronig met beeldjes versierd zijn. 
Di t is het meesterstuk van Vecchictta, die het in 
1472 goot. Dc engelen daarnaast, van 1489, worden 
aan Giovanni di Stcfano toegeschreven. 
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A a n den noordelijken kruisbeuk grenst de Capella 
San Giovanni, wier portaal in 15e eeuwschen trant 
is behandeld, cn die een der realistische beelden van 
Johannes den Doopcr, die Donatello in het laatst 
van zijn leven maakte, bevat. Het pendant van deze 
kapel bevindt zich aan de noordzijde. Deze Cappella 
del Vo to is een bijzonder rijk werk uit de 17c eeuw, 
met beelden van Lorenzo Bernini. 

Beroemd is de „Libre r ia" , die Francesco Piccolomini, 
de latere Paus Pius III, in 1495 aan de noordzijde 
der kathedraal liet bouwen, om de fresco's, waarmede 
Bernardino Pinturicchio van 1503— 1 507 haar versierde. 

Toen Pinturicchio met deze fresco's begon, had 
hij te Rome reeds belangrijke werken voltooid. In 
1481 was hij, als medewerker van Pictro Perugino 
in de eeuwige' stad gekomen, om de Sixtijnsche kapel 
te versieren. Zijn hand herkent men in dc fresco's 
links en rechts van het altaar, die dc besnijdenis 
en den doop van Christus als onderwerpen hebben. 
De achtergronden vertoonen hier dc landschappen, 
die Pinturicchio's werk aanstonds doen herkennen. 

Daarna werd Pinturicchio belast met het beschilderen 
van het Belvedere. D c fresco's die hij in deze zalen 
aanbracht zijn echter verloren gegaan. Hoe fraai deze 
werken geweest moeten zijn bewijzen nog dc fresco's 
der kerk Aracel i te Rome, in de kapel van San Ber
nardino. Later versierde de schilder het Palazzo dei 
Santi Apostol i , nu het Palazzo Colonna cn het Palazzo 
dei Penitcnzicri, doch ook deze schilderstukken zijn 
grootendeels verdwenen. Het appartamento Borgia in 
het Vaticaan, dat Pinturicchio van 1492—1495 met 
fresco's voorzag, vertoont nog zijn ouden luister. 

In 1495 vertrok Pinturicchio naar zijn geboorte
plaats Perugia. Maar in 1497 keerde hij naar Rome 
terug om eenige zalen in het kasteel Sant 'Angelo 
te beschilderen; de tafereclen, die hij daar aanbracht 
hadden betrekking op de intocht van Kare i VII I 
van Frankri jk te Rome onder het Pausschap van 
Alexander V I . Deze fresco's, die niet meer bestaan, 
vormden een reeks, waarnaar die tc Siena blijkbaar 
gevolgd zijn. 

De kardinaal Francesco Piccolomini, die in 1503 
als Pius III den pausclijken stoel beklom, had dc 
bibliotheek te Siena laten bouwen, en wenschte, dat 
dc fresco's het leven van zijn voorganger Pi us II, 
den beroemden Aeneas Sylvius Piccolomini zouden 
weergeven. 

Pinturicchio omringde zich, als haast alle meesters 
van zijn tijd, door tal van helpers en leerlingen. 
Heeft hij de fresco's in Aracel i nog geheel eigenhan
dig geschilderd, zijn latere scheppingen doen zien, 
dat hij toen veel aan zijn medewerkers heeft over
gelaten. Zoo kan men in het Vaticaan duidelijk 
onderscheiden wat door hem en wat door zijn helpers 
is uitgevoerd. 

T e Siena zullen voornamelijk dc ontwerpen van 
Pinturricchio zijn. Het rustige en waardige, dat iedere 
figuur kenmerkt is niet overal in overeenstemming 
met dc handeling. Wanneer het vertrek als geheel 

een uitmuntenden indruk maakt, dan komt dit door 
het harmonisch coloriet, de fijne architectonische 
omlijstingen en de sierlijke arabesken. Men ziet hier 
decoratieve kunst in den besten zin des woords. O m 
historische getrouwheid heeft Pinturicchio zich niet 
bekommerd. A l s Aeneas Sylvius door den K o n i n g 
van Schotland ontvangen wordt, dan heeft de plech
tigheid plaats in een Toskaansch landschap, en zijn 
de personen allen gekleed zooals de tijdgenooten van 
Alexander gekleed gingen. Ook meer nabij gelegen 
steden, zooals bijvoorbeeld Ancona zijn door niets 
gekarakteriseerd. A l l e „lokale kleur" ontbreekt dan 
ook; doch deze vermijding van alles, wat aan de 
werkelijkheid ontleend is komt aan het decoratief 
karakter van het geheel zeer ten goede. 

Tegen den wand dezer zaal staan prachtig verluchte 
boeken, die bij het verrichten der koordiensten door 
de kanunniken gebruikt worden. 

A a n de zuidzijde van het plein bevindt .zich de 
Opera del Duomo, gelijk men die ook te Florence 
heeft. Zij is thans een klein museum, doch heeft 
vroeger als bureau bij dc restauratie der kerk gediend. 
Men vindt hier tal van ontwerpen, meest uit latcren 
tijd afkomstig, en ook het voornaamste werk van 
Duccio di Buoninsegna, de schilder, die zijn naam 
aan een door hem vervaardigd uithangbord ontleende, 
en die van 1285 tot 1339 leefde. Het altaarstuk, 
door hem in 1311 voltooid en in 1311 in plechtigen 
optocht naar de kathedraal van Siena gebracht, ver
sierde het hoofdaltaar tot 1532. Toen werden de 
verschillende deelen verspreid, totdat in de 19e eeuw. 
het geheel, voor zoover het nog aanwezig was, in 
de Opera del Duomo werd opgesteld. 

A a n de voorzijde is Maria met haar kind geschil
derd, zittend in een rijk gestoelte cn door engelen 
en heiligen omgeven. O m de verhevenheid van de 
H . Maagd aan te duiden heeft de schilder haar 
kolossale afmetingen gegeven. De op den voorgrond 
knielende bisschop is nog kleiner dan het kind op 
haar schoot. De achterzijde van het altaar was ver
sierd met dc zesentwintig kleine paneelen, die de 
lijdensgeschiedenis weergeven. Onderaan waren acht
tien paneelen geplaatst met voorstellingen uit het 
leven van Christus. 

Di t altaarstuk vertoont al de eigenschappen der 
school van Siena. Het grootsche, het geweldige, dat 
de meesters van Plorence zoo gaarne wedergeven, 
is hier ver te zoeken. Het geheel heeft echter een 
plechtig-verheven karakter en onder de engelen zijn 
er, die een vriendelijke schoonheid vertoonen. In de 
tafereclen uit de Lijdensgeschiedenis echter schieten 
Duccio's krachten te kort en blijft hij ver beneden 
zijn tijdgenoot Giotto. 

Naast dit museum verheft zich het Palazzo Reale, 
in de tweede helft der 16e eeuw gebouwd; het ver
toont de vormen, die toen te Florence in zwang 
waren. 

(Slot volgt.) 

W E S T R U M I T E . 

E r zijn in den laatsten tijd, door toedoen van den 
Algemeenen Nederlandschcn Wiclri jdcrsbond te N i j 
megen, tc Pmschedc, tc Breda, te Soest cn elders 
proeven genomen met het Wcstrumite, het anti-stof-
middel voor wegen, door den Hollandschcn ingenieur 
Schade van Westrum uitgevonden. Het gaat nog 
moeilijk om uit de, wel eens tegenstrijdige, berich
ten een oordeel uit te spreken, omdat eerst na 

eenigen tijd men onzes inziens daarin een goed in
zicht kan bekomen. Evenwel schijnt het, nu dit middel 
meerdere malen is toegepast geworden, dat daarvan 
eenige verwachtingen mogen worden gekoesterd. Zelfs 
in deze warme dagen vertoonden de daarmede be
handelde wegen en zelfs een uitgestrekt en onbe-
schaduwd plein als het Keizer Karelsplein te Nijmegen 
niets van de stofwolken, welke daar anders hoog 
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worden opgeworpen en het schijnt niet al te gewaagd 
aan te nemen, dat men werkelijk op den weg is om 
althans voor een deel de groote hinder van stof weg 
te nemen, die in den zomer op vele plaatsen bepaald 
onaangenaam is. 

Wat het Westrumite betreft, dat, nu teren en pe
troleeren van wegen hebben getoond niet zonder 
schaduwzijden te zijn, als een nieuw middel opduikt, 
het is een desinfecteerend, in water oplosbaar product, 
dat met behulp van sproeiwagens over den weg wordt 
uitgespreid. Het wordt geleverd in tonnen van 224 
gallons inhoud, welke f 130 kosten. Waar nu gerekend 
wordt voor gewone straatbesproei ïng, dat 10 H . L . 
noodig is voor 1000 M 2 . , bedragen de kosten voor een 
Westrumite-besproeiing van 10 pCt. oplossing alzoo 
f 12 voor IOOD M 2 . , voor eene van 5 pCt. oplossing 
f 6 en voor een van 2 1 / 2 pUt. oplossing f3 waarbij 
dan in doorsnede voor gewoon water en arbeidsloon 
moet worden opgeteld een bedrag van 20 ct. per 
1000 M 2 . Op die wijze, aannemende, dat in Maart 
een 10 pCt. oplossing wordt gebruikt, in A p r i l een 
5 pCt. idem en van Mei tot October elke maand een 
2 ' / 2 pCt idem, komt de kostenrekening voor het 
geheele seizoen op f 37.50 per IOOO M 2 . , wat zeker 
minder kostbaar is dan de gewone waterbesproei ïng, 
terwijl bovendien voor klinkerwegen de oplossing 
slechts half zoo sterk behoeft te zijn als voor verharde 
zandgedeeltcn. Een Londensch ingenieur berekende 
dan ook, dat hij door Westrumite de s t raatbesproei ïngs-
uitgaven met f 12.000 per jaar zou kunnen verminderen 
en een ander nam ten opzichte -van de verzorging 
van een weg van 30 mijlen een besparing aan van 
f 700 per dag. 

Het Westrumite heeft, volgens de beweringen, naast 
zijn eigenschap van stof beperking, de kwaliteit om 
geen slibberig wegoppervlak te vormen, en laat vijf 
uur na aanbrenging der stof den weg reeds droog, 
en voor gebruik gereed; heeft geen invloed op k l e 
dingstukken of rubberbanden, en belet de vorming 
van stof en modder in alle opzichten. Bovendien 
conserveert het den weg, welks levensduur ten op
zichte van de verharding door waterbesproei ïng zeer 
wordt verminderd, terwijl het ten slotte natuurlijk-
de volksgezondheid niet weinig baat en dus uit een 
sanitair oogpunt evenzeer aanbeveling verdient. 

Zoodra het middel eenig succes beloofde, is een 
Westrumite-Maatschappij opgericht, die reeds twee 
groote fabrieken heeft in Londen en Berlijn, en ter 
nadere bekendmaking van het middel een brochure heeft 
rondgezonden waarin naast illustraties van de wijze 
van toepassing en van proeven in Duitschland en 
Zuid-Frankri jk, attesten van deskundigen, uittreksels 
uit geneeskundige-, wetenschappelijke-en sportbladen 
zijn opgenomen. Bij den jongsten Gordon Bennctt-
wedstrijd in Ierland moeten de resultaten verrassend 
zijn geweest. 

De proeven worden door den A . N . W . B . , die 
voor dit nuttige werk kosten noch moeite onziet, ge
regeld voortgezet. De bezoekers van het Hygiënisch 
Congres dezer dagen te Nijmegen gehouden hebben 
zeker met belangstelling de resultaten in oogenschouw 
genomen. 

Een hoofdfactor blijtt echter altijd de kostenvraag. 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 

Mijnheer de Redacteur! 

In het stukje over Radium, in de Opmerker van 
2 Juli j.1. komen een paar, laat mij het noemen, 

hinderlijke onjuistheden voor, welke m. i . rectificatie 
verei seriën. 

Blijkbaar is het artikel niet aan een Eransche, 
maar aan een Duitsche bron ontleend, hetgeen ik 
b.v. meen te mogen opmaken uit een volzin a ls : 
„Tegenwoord ig beproeft men haar ter behandeling 
van lupus (kanker) en kreeftgezwel (koudvuur) dienst
baar te maken." 

Lupus is geen kanker, maar een huiduitslag van 
tuberculeuzen aard, die meestal het aangezicht aantast, 
en, daar zij daar sterk invreet, zoodat vaak de 
geheele neus verdwijnt, lupus d. i . wolf genoemd 
wordt. „ K r e b s " is de Duitsche naam van kanker; 
koudvuur is gansch wat anders. De medici noemen 
de kwaal „carc inoom". 

Deze kleine rectificatie meende ik niet achterwege 
te mogen laten. 

Met dank voor de verleende plaatsruimte 

Hoogachtend 
N . 

A M S T E R D A M , II Juli 1904. 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B U 1 T K N L A N D. 

Te Luik zal een nieuw monumentaal spoorwegstation 
worden gebouwd in plaats van het station Liège Palais. 
Het zal ongeveer 278,000 francs kosten. 

De heer Gauckler heeft een hoogst merkwaardige op
graving gedaan in de bouwvallen van Carthago. Hij heeft 
nl. het theater aangewezen waar eens Apulejus als redenaar 
is opgetreden, dat Tertullianus en Augustinus herhaaldelijk 
noemen en dat door de Vandalen verwoest is. Onder de 
voorwerpen die daarbij aan het licht gekomen zijn trekt 
vooral de aandacht een camee met het borstbeeld van 
Pallas Athene en een prachtig, bijna geheel ongeschonden 
boeld van Apollo, waarvan reeds vroeger melding werd 
gemaakt. 

B I N N E N L A N D . 

'8-GBAVENHAGB. B. en W. hebben aan den gemeenteraad 
een voorstel gedaan om, in verband met den vroegeren 
aankoop van het St. Nicolaasgasthuia met annexe gebouwen, 
over te gaan tot verbetering van de verkeerswegen langs het 
Raadhuis. Daartoe moet strekken de verbreeding van de 
Groote Halstraat tot 14 a 16 meter. Hierdoor zal verkregen 
worden, wat wenschelijk geacht wordt voor het verkeer 
in 't algemeen, ook ter ontlasting van het zeer drukke punt 
van samenkomst van Kerkplein, Dageliiksche Groenmarkt 
en Nieuwstraat. Dit plan omvat het terrein van de Dage-
lijkscho Groenmarkt tot het Kerkplein met inbegrip van 
van het koffiehuis De Gouden Kroon, voorts de gehee le 
bebouwing tusschen de broodbakkerij De Vette Hen en het 
Raadhuis, in de plaats waarvan een plein zou komen van 
ongeveer 24 meter bij ongeveer 30 meter. 

De kosten der onteigening worden geraamd op f 110,000 
a f 129,000, en die van de straataanleg op f3500 a f 5000, 
naar gelang het plan een grooter of kleiner omvang krijgt. 
B. en VV. zijn in overeenstemming met de commissie van 
fabricage van meening, dat de breedste opvatting — ver
breeding tot 14 meter van de Groote Halstraat tusschen 
de Dageiykscho Groenmarkt en de Oude Molstraat en aan
leg van een plein tusschen Oude Molstraat en Driehoekjes 
— de meeste aanbeveling verdient. Zij hebben derhalve 
den raad voorgesteld, in beginsel daartoe en tot het aan
vragen van eene onteigening van de benoodigde perceelen 
te besluiten. 

P E R S O N A L I A . 

- Tot inspecteurs bij de bouwpolitie te Rotterdam zijn 
benoemd de heeren G. J. Pop, te Scheveningen, en J . J . 
van de Vijver, te Rotterdam. 

- De heer K . H . Beijen, afdeelingschef bij den Centralen 
Dienst der S. S. te Utrecht, herdacht dezer dagen zijne 
veertig-jarige dienstvervulling. 

- Bij den Waterstaat en 's lands B. O. W. in Ned. Indië 
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zijn geplaatst: bij den gew. dienst, in de res. Banjoemas, 
de benoemde opzichter 3e kl.Ch.Pessij; in het gouvernement 
Sumatra's Westkust, de idem C. L. van den Akker ; in de 
res. Soerabaja, de idem P. H. Kunst en in de res. Cheribon, 
de idem G. L. de Groot. 

- Toegevoegd: aan den chef der 2e waterstaatsafd., de 
ben. opzichters 2e en 3e kl. H . .1. Lach de Bore en Stoltz; 
aan den chef der 5e idem de tijd. 2e opzichter 3e k l . W. 
F. B. Risch. 

- Tot buitengewoon opzichter bij de werken tot verbe
tering van hoofden op het Noorderstrand van Vlieland is 
benoemd de heer T. Visser, te Vlieland. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

- B o u w k u n d i g O p z i c h t e r - T o e k e n a a r b/d. Ge
meentewerken te Leeuwarden. Salaris flOO per maand. 
Sollicitatie op zegel vóór 24 Juli e.k. aan den Directeur 
der Gemeentewerken. (1) 

- S c h e e p s b o u w k u n d i g Tee k 0 naar te Amsterdam. 
Brieven onder motto „Teekenaar" aan Bukman & Sartorius, 

Rokin 17 aldaar. (1) 
- M a c h i n e - t e e k e n a a r , bekend met gasmotoren, 

onder letters P. D. H., Alg. Adv.-Bureau Nijgh & van Ditmar, 
Rotterdam. (2) 

- B o u w k u n d i g 0 p z i c h ter of bo 11 wk u 11 d ig teeke
naar, tegen 15 Juli as. voor 1 a 2 maanden, brieven onder 
motto „project" N. v. d. Dag. (2) 
; <- P r a c t i s c h e o p l e i d i n g gevraagd. Franco br., lett. 

Z. K . Alg. Adv.-Bureau Alta & van Nugteren. Beursstraat 
17, Amsterdam. (2) 

- B o u w k u n d i g O p z i c h t e r te Bussum. (Zie 
advert, in no. 28.) . . (2) 

Tweede o p z i c h t e r op een groot bouwwerk in de Be
tuwe. Salaris f70 per maand. (2) 

Brieven letter P. A . 519, Nieuws v. d. Dag. Amsterdam. 
V i e r of v i j f L e e r a r e n in Vakteekenen. (Zie advert, 

in no. 28.) W 
- B o u w k u n d i g o p z i c h t e r (Zie adv. in no. 27.) (2) 
O p z i c h t e r - T e e k e n a a r bij Gemeentewerken. 
Brieven onder letter S. aan van der Burgt's Boekhandel, 

Helmond. . <3' 

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 V A N D E N B O N D V A N T E C H N I C I 
T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T . 

12 Bouwk. Opz.-teek., 19—42 j - , ƒ 4 5 — f 1 0 0 'smaands. 
1 Opz.-Uitvoerder. 
3 Waterb. Opz.-Teek., 20—41 j . , ƒ 5 0 — / 100 's mnds. 
6 Werktuigk. Teek., 19—29 j . , ƒ 40—/So 's maands. 
I Electrotechniker. 
1 Teekenaar in kunstsmeed-constructiewerk. 
1 Machine Teekenaars. 

den 
ing. 
den 
uur 

^V*ii»k-on<li«p nji" van 
^tt,iil>este<liiiöfen. 

MAANDAG, 18 Juli. 
Amsterdam, te 12 uren, door het gom.-

best.: het bouwen van twee steigers in 
het U , ten westen van den steiger van 

W.-Indischen maildienst, [nl. bij den 
der havenwerken in het gobouw op 
kop der handelskade v.m. 10—12 

iu de week, die do aanb. voorafgaat. 
Amsterdam, te 12 uren, door het gein.-

best.: het vernieuwen van do vaste brug 
110. 223 over den Kloverniorsburgwal 
vóór het Rusland, met bijboh. werken. 
Inl. by [den ingen. der Afd. Onderhoud 
Raadhuis kamer no. 98 v.m. 10-12 uur 
ged. de laatste drie dagen der week die 
van de aanbesteding voorafgaat. 

Amsterdam, te 12 uren, door hot gem.-
best.: hot amovoeren van den bestaanden 
metalen bovenbouw en van den onder
bouw der enkelvoudige ophaalbrug over 
de Ringvaart bij de gemeente-gasfabriek 
en het maken van een nieuwen onder
bouw voor do ophaalbrug daar ter plaatse. 

Bols ward, door den arch. J. Dijkstra 
Az. voor zijn principalen: het maken van 
een draaibrug ca. aan do Hartwerdcr-
vaan, bij do plaats bewoond door S. Hoek
stra aldaar; bestek 011 teek. tor inz. bij 
den kastelein F. Hogerhuis in de Prins 
aldaar: aanw. 18 Juli 11 uur. 

Dieren, tc 11 uren, door den arch. 11. 
J. Tiemens Jr. uit Arnhem in het hotel 
WesthofT: het bouwen van een papier
fabriek voor do firma Jobs. van lloutum 
te Eerbeek; aanw. gehouden. Inl. bij 
den architect, Zijpendalsche weg 97 tc 
Arnhem. 

's-Gravenhagc,' te 12 uren, door het 
min. van financiën, aan het bureel van 
den dir. van het pensioenfonds voor 
Weduwen on Weezen van burgerlijke 
ambtenaren: do uitbreiding van het ge
bouw waarin gevestigd is het pensioen
fonds voor Weduwen en Weezen van 
burg. ambtenaren aldaar. Bestek ter loz. 
aan gen. bureel. Aanw. gehouden. 

DINSDAG, 1!» Juli . 
'«•Gravenhage, te 10 uren, door de 

genie op het bur. bij de hïedciïkskazerne, 

bestek no. 204: het inrichten van een 
gedeelte der voormalige geschutgieterij 
tot schorm- en gymnastiekzalen voor de 
Normaal-schietschool, begr. f2900: bestek 
zal vanaf 9 Juli en het proces-verbaal 
van gegeven inl. vanaf 14 Juli ter lezing 
liggen op gen. bureel en zullen vanaf 
diezelfde tijdstippen verkrijgb. zijn. Inl. 
door den besteder op gen. bureel op 13 
Juli van 10-13 uur. 

Haarlem, tc 1 uren, door het gem.-
best..: het ophoogen en bestraten van een 
gedeelte van de Kleverlaan: bestek met 
2 teek. verkrijgbaar ter gem.-secretarie 
(7e afd.); inl. te bekomen aan het bur. 
van openbare werken Prinsenhof 1, op 
iedoren werkdag tusschen 9 en 12 uur. 

Harlingen, te 8 uren, door het gem.-
bestuur : hot loggen van bestratingen en 
riolen in do gemeente; aanw. 10 Juli te 
3 uur, te beginnen in de Caspar de Robles-
si raat; bestek verkrijgb. ter gem-secret. 

Leeuwarden, te 1 uren, door het gem.-
bost. v. Leeuwarderadeel: het amovoeren 
der best. draaibrug on het maken van 
een nieuwe ijzeren valbrug over de Wir-
dumervaart in het dorp Huizum; bestek 
en teek. verkrijgbaar ter Secretarie. 

Utrecht, te 2 uren, door de Maatsch. 
tot Expl. van Staatssp.: Bestek 989: het 
uitbreiden der los- en laadplaats, het 
wijzigen en het maken van perrons, het 
wijzigen 011 uitbreiden van sporen en 
wissels, enz. op het emplacement Vier-
vorlaton. (Zie adv. in no. 28.) 

Zutphen, te 11 uur, door de genie in 
cafe Groote, Turfstraat 33. Best. no. 203: 
Hot bouwen van een stal te Millingen, 
onder het beheer der genie te Zutphen. 
Kam. f'155(H). Bestek van af 13 Juli en 
het proc.-verb. van gegeven inl. van af 
lei Juli ter lezing in het cafe bovengen. 
Bestek en afschriften van het proc-verb, 
voorw. verkrijgb. bij den opz. van forti
ficatiën te Zutphen (Goweldigershoek (>). 
Inl. worden gogeven door den besteder, 
to Zutphen op het bureel der genie aid. 
(Goweldigershoek 61, op 15 Juli van 2 tot 
3 uur. Aanw. wordt niet gehouden. 

WOENSDAG, 20 Juli . 
's-Grnvciiliiiirt', te 11 uren, door het 

mi 1 Hst. van W. H. en N . : het makon van 
werken tot voortzetting der verbetering 
van de rivier de Maas. tusschen de kilo 

meterraaien C l . X X V X en CXCII onder 
de gemeenten Wjjchen en Batenburg 
(prov. Gelderland) en Huiseling, Ravenstein 
en üieden (prov. Noordbrabant). begr. 
f56000; bestek no. 142 ligt en na 0 Juli 
ter lezing aan het gebouw van genoemd 
minist, aan de lokalen der prov. best. 
en is te bekomen bij de firma Gebr. van 
('leef, Spui no. 28a te 's-Gravenhage, inl. 
te bekomen aan het bureel van den hoofd-
ing. directeur van den rijkswaterstaat in 
de 2de en 3de directiën te's-Gravenhage, 
Fluweelon Burgwal no. 16b, en bij den 
ingenieur voor het 5de rivier-arrondisse
ment te 's-Hertogenbosch, bureel Jan 
Heinstraat, alsmede bij den adjunct-op
zichter E. J . Kootjes te Ravenstein: het 
proces-verbaal van inl. ligt op 13 en 14 
Juli ter teekening bij genoemde ingenieur. 

's-Gravenhage, te 2 uren, door het min. 
van W., H . an N., in een der lokalen van 
het hoof'dbest. der post. en telegr., Parkstr.: 
het onderhoud van het postgebouw te 
Schiedam, van den dag der kennisgeving 
van de goedkeuring der aanbesteding tot 
en met 31 Dec. 1906, begr. f' 1710: bestek 
ter lezing aim het gebouw van genoemd 
hoofdbest., aan dat van het prov. be*., 
aan het bureel van den rijksbouwmeester 
in het 2de district, Fluweelen Burgwal 
110. 16 te 's-Gravenhage, bü den directeur 
van het postkantoor te Schiedein. Inl. bij 
genoemden rijksbouwmeester en bij den 
opzichter bü de landsgebouwen .1. Bartela 
te Rotterdam: aanw. gehouden. 

's-Hertogenboseli, te 10i/o uren, door 
het prov. best.: het maken en inhangen 
van een stel sluisdeuren in het buiten-
hoofd der schutsluis te Crevecoeur, beh. 
tot de werken van de gekanaliseerde. 
Diez, prov. Noordbrabant. Ram. f6500. 
Bestek no. 144, na 6 Juli ter lezing aan 
het gebouw van het min. van W., H.en 
N. , aan de lokalen der prov. best., en te 
bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Hage. 
Inl. te bekomen bij den hoofding.-dir. in 
de 7e directie van Nes en Meerkerk, den 
ing. in het Oostelijk arrond. W'ijtenhorst, 
beiden te 's-Bosch, en bij den opzichter 
Dormaar te ('revecoeur. De nota van inl. 
op 13 Juli ter inz. bij voorn, opzichter. 

DOM DERDAG, 21 Juli. 
Beek, te 6 uren, door den arch. Jos. 

Bemelmans te Meerssen in het café van 
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H . Mollink: het bouwen van een sigaren
fabriek met winkelhuis aldaar: bestek 
en teek. te bek. bjj den heer P. Romans: 
nad. inl. te bek. brj den gen. arch.: aanw. 
ter plaatse op den dag der best. te 5 uur. 

Schiedam, te 2 uren, door het gem.-
best.: de verbouwing van school C'. aan 
de Lange Nieuwstraat. 

Twello, te 11 uren, door het gem.-best. 
van Voorst, ten stadhuize: a. het verb, 
der school te Wilp; b. lev. van school-
meubelen. Aanw. 10 Juli te 2 uur. 

VRIJDAG 22 Juli. 
Utrecht, te '2 uren, door de Ned. Centr. 

Spw. My., aan het hoofdbureau der My., 
Moreelsepark no. 1: bestek no. 32: het 
maken uan grondwerken, het leggen van 
sporen en wissels, het maken van kunst
werken, gebouwen en inrichtingen en het 
verrichten van diverse werken, een en 
ander ten behoeve van den aanleg van 
een rangeerterrein te Zwolle; bestek van 
af 7 Juli ter lezing aan genoemd hoofd
bureau. Aanw. gehouden. 

Yeenendaal, te 12 uren, door het gem.-
best.: Het bouwen van een steenkolen-
gasfabriek in 7 perc. als perc. 1 gebouwen, 
2 ovenblok, 3 diverse apparaten. 4 gas
meter regulateur, 5 gashouder, 6 buizen, 
7 stoomketel. Bestekken verkrrjgbaar ten 
raadhuize. Inl. by den dir. H . H. Prakke 
te Alfen a. d. Ryn en by den arch. B. 
van Kreel. Yeenendaal. 

DINSDAG, 26 Juli. 
Utrecht te 2 uren, door de Mij. t. Expl. 

van S.S., bestek 990: Het uitbreiden en 
wijzigen van sporen en wissels, het ver-
hoogen en verlengen van perrons en 
brjk. werken ten behoeve van het station 
Goes. Zie adv. in no. 28. 

Utrecht, te 2 uren (locale tijd), door 
de My. tot Expl. v. S.S., best. no. 927a: 
Het maken van grond- en kunstwerken 
en het verrichten van brjk. werken, ten 
behoeve van de uitbreiding van het station 
Rosendaal (N.B.). Zie adv. in dit no. 

WOENSDAG 27 Juli . 
's-GroTenhage, te 11 uren, door het Min. 

van W., H . en N., aan het dep. van gen. 
min.: het amoveeren van het gebouw 
Plein 5, te "s-Gravenhage en het daar ter 
plaatse maken van een nieuw gebouw 
met aanhooren ten behoeve van het Dep. 
van Oorlog. Kaming f 1237<K). 

Zie adv. in no. 28. 
's-Gravenhage, te 2 uren, door het 

hoofdbest. der Posterijen en Telegrafie: 
de„verbouwing van het post-en telegraaf-
gebouw te Oosterhout. en het onderhoud 
van dat gebouw, van den dag der kennis
geving van de goedkeuring der aanbest. 
tot en met 31 December 1906. Raming 
f8520. Zie adv. in dit no. 

DONDERDAG, 28 Juli. 
Musselkaniuil, te 11 uien, door den 

arch. G. A. Ebbers te Utrecht, namens 
het R. K. Kerk best., in het Volkskoftie-
huis: het bouwen eener kerk met 
sacristy. Inl. by genoemden architect. 
Aanw. 26 Juli n.m. 4 ure. 

Oldcniarkt, te 2 uren, door het gem.-
bestuur: het bouwen eener nieuwe school 

met 4 lokalen met bylev. van materialen, 
behalve schoolbanken. Inl. by den arch. 
W. Jonkers. Aanw. 21 Juli n.m. 1 uur. 

MAANDAG, 1 Augustus. 
's-GraTenhage, te l l ' / 2 ure, door het 

min. van W., H . en N., aan het gebouw 
van het prov. best.: het vernieuwen van 
een gedeelte remmingswerk vóór den 
kaaimuur langs te Nieuwesluis, begr. 
f3000; bestek no. 146 ligt na 18 Juli ter 
lezing aan het gebouw van genoemd 
minist., aan de lokalen der prov. best. 
en is te bekomen by de firma Gebr. van 
Cleef, Spui no. 28a te 's-Gravenhage; inl. 
te bekomen aan het bureel van den 
hoofdingenieur-directeur in de 10de 
directie Wekker te 's-Gravenhage, Groot-
hertoginnelaan no. 119, by den ingenieur 
de Groot te Brielle en by den opzichter 
Lugten te Hellevoetsluis; de nota van 
inl. ligt op 25 Juli ter inzage bij gen. 
ingenieur. 

Uitslag- van Aan-
toestecliiig'eii. 

Lemmer, 1 Juli, het maken van polder
dijken en vaarten in den nieuwen polder 
over de Brekken in de gemeente Lemster-
land. Hoogste inschrijvers M. de Vries en 
L. Zandstra, Lemmer, f28,000. Laagste 
T. Hofman. Sloten, f22,200. Het werk is 
echter ingehouden en bij onderhandsche 
aanbesteding gegund aan H . H . Visser, 
Lemmer, terwy'1 aan den heer Westra 
van Franeker is opgedragen het bouwen 
van den watermolen. 

Overschie, 1 Juli, door den arch Ö, A. 
de Wilde: het bouwen van een heerenhuis 
aan de Dorpstraat. Rotterdainsche Bon-
wersbond. f 17,996; J. de Boo, Delft, f15,579: 
Grotjohan en Assies, f17,500; W. .v. 
Spronsen, 's-Gravenhage, f 17,081; C. P. J. 
Jansen, f16,990; D. .1. Verhaar, 116,945: 
C. A. Beker, f 16.930; H . van Loon, f 16,743; 
J. v. Kempen, Overschie, f 16;443: P. Lan-
geveld, id., f16,362; P, Vermaas, f16,190. 
De overigen in Rotterdam. 

Leiden, 2 Juli, door den arch. J. v. d. 
Heyden: het afbreken van het perceel 
Breestraat no. 90, hoek Maarsmanssteeg 
en bouwen van een winkelgebouw met 
bovenhuis. Ingekomen 8 biljetten. Laagste 
inschrijver D. Kooreman aldaar, f17,000. 

Nijosru (Small.), 2 Juli, door de kerkv. 
der Ned. Herv. Kerk: het bouwen eener 
behuizinge tot pastorie. Opl. van het werk 
31 Dec. a.s. J. de Vries Danil, Warga, 
f6973: H . Dalstra, Tvvyzel, f 6850; J. Dal
stra, Surhuisterveen, f6816; E. A. de 
Groot, Bergum, f6784; A . R. de Jong, 
Giekerk, f6748; A. Hoekema, Bergum, 
f6680; G. A. v. d. Wal, Kootstertille, 
f6480; T. .1. van Manen, Üragten, f6364; 
M. Hamstra. Uerterp, f6333; J. Slotegaaf, 
Suameen, f5950: D. M. v. d. Zee, Garijp, 
f5897; K. v. d. Veen, Dragten, f6868; T. 
Epema, Kinsumageest, f5768. 

Nymegen, 2 Juli, door de dijkstoel van 
hot polderdistrict „het. Circul van de Ooy": 
1. Het bouwen van een huis bestemd tot 
dijkbaaswoning op een terrein by de Meer-
sluis te Nymegen, met bijl. ven alle mater.: 
2a. De lev. van 900 stèren riviergrint. 

waarvan 700 stèren moeten worden ge
leverd op de losplaats nabij de machine
fabriek der firma H . Th. Wiegerink en 
Co., en 200 stère op de losplaats aan de 
Groenlanden; 9b. Het onderhoud der we
gen van 2 Juli 1904 tot30Juli 1905zonder 
byl. van grint met inbegrip van het ver
voer van de losplaatsen naar en het ver 
spreiden over de wegen. Roos, f6000 
Bartels, f5899: Hendriks, f3977, v. d 
Wagt, f3868; v. Broekhuizen, f3700 
Peters f3666; van Ewyk, f3597: Publik 
huizen, Ooy, f3589; Berendsen en Braam 
f3555; Hoog, f3540; Van Someren, f3505 
Segers en My link, f3263; Cremer, Berg 
en-Dal. f3185; van Hattum, f2840. De 
overigen aldaar. 

Utrecht, 2 Juli, door het gemeentebe
stuur: het bouwen van eeno electrische 
centrale met administratiegebouw, aan 
het Sterrebosch aldaar. A . van Dam en 
B. Snel, Aarlanderveen. f182,700; H . C. 
Dorlas, Amsterdam, f181,469; B. de Bruin, 
Weesp, f178,970; A . C. Koolhaalder, Rot
terdam, f178,588; L. Gersman en E. J. 
Bruggeman. Oudshoorn, f178,174; C. van 
der Veer, Groningen, f174,900; Th. Her
mans en A. Nieuwenhuis, f 174,200: H . 
Moorman en H . Huisman, Groningen, 
f173,167: J. Zeldenrust. Groningen. 
f172,886: W. A. G. Jansen, f172,880: L. 
van Wiel, Dordrecht, f 171,500. J. Kam-
stee en N. Leeman, Giesendam, f171,500. 
W. Westerhof, Weesp, f169,880. N . Wil-
lems, Vreeswyk, f169,770. F. H . de Vries, 
Groningen, f169,300. J . de Blécourt, Nij
megen, f169,200. A. J. Verbruggen, Gouda, 
f169,000; J. W. Vermeulen, Bloemendaal, 
f168,992. J. J. Duim, Gouda, f168,800. 
J. H . de Vos, f167,962. C. Bastiaanse en 
J. van Ryn. Haarlem en 's-Gravenhage, 
f 167,670. F. de Herder en M. N . Bollen, 
Utrecht en Zwolle, f167,480. G. J . van 
Vloten, f 167,367. K . en F. Kalt, Haarlem, 
f167.100. W. Timmer, Apeldoorn, f 166,957. 
H. J. Jurriens, f 162,500. J. de Groot Az., 
Apeldoorn, f 162,460.6. Wegerif, Apeldoorn, 
f161,677. H. J. Etmans, f159.350. O. J . 
M. van Aken. f153,790. De overigen aid. 
De toewyzing werd in beraad gehouden. 

Zeerijp (Onderh.), 2 Juli, door den arch. 
C, de Leeuw Wieland te Loppersum: het 
bouwen van een renteniersbehuizing voor 
den landbouwer E. Siertsema alhier. G. 
Schoonheek, Wirdum, f3171. E. Stamhuis, 
Loppersum, f3131. J. Bymohlt, Weste-
remden. f'3120. W. Medendorp, 't Zandt, 
f3039. A. v. d. Molen, Moppersum, f3038. 
C. Pot, Stedum, f3025. M. Wieringa, Zyl-
dyk, f8015, F. Hommes, 't Zandt, f3002. 
I). Hummel, Zeeryp, f2965. E. Smit, id., 
f2963'. 'Gegund 

Zwolle, 2 Juli, door den arch. H . van 
Dijk: het bouwen van een winkelhuis 
op den hoek Kamperstraat —Nieuwe Ha
ven, met bijlevering van alles wat daartoe 
noodig is. G. .1. Willighagen, f8180. firma 
Byker, Zwolle - Utrecht, f8080. H . Koedy'k, 
f 8060. P. .1. Koedij k, f 7(575. E. A. Disselhoff, 
f7520. W. F. J . Bollen, f7450. G. Wes
tenbroek, f7381. D. J. Winkel, f7380. D. 
Winkel, f7053. Allen aldaar. Volgens be
stek beraad. (Op dit bestek zrjn in 't geheel 
van toepassing de A. B. van den Ned. 
Aannemersbond.) 

Mini. 

f 
San, Insl. London. Nanitary Engineer, A M S T E R D A M , 
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Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland ƒ 5 . 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling voor 1 5 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
I October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België - 6.50. 
V o o r de overige landen der Post-

Unie, met inbegrip van Nederl.-
Indië en Zuid-Afr ika - 7.50. 

A f z o n d e r 1 ij k e n u m m e r s, uitsluitend 
bij vooruitbetaling per postwissel of in post
zegels, met plaat / 0.25. 
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Adver ten t i ën van 1 tot en met 5 regels . - 1.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.1$. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Adver ten t iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des V r i j d a g s v o o r m i d d a g s aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Phoenix", Nijmegen. 

N I E U W E K U N S T . 

Het was mij geen geringe voldoening, in het 
„Bouwkundig Weekblad" van verleden weck te lezen, 
dat mijne aanteekeningen over Ravenna, die in „ D e 
Opmerker" openbaar gemaakt zijn, de belangstelling 
gewekt hadden van den heer J . H . Schorer, die 
zooveel voor schoone bouwkunst voelt. 

Mij trof het, dat de Ravennatische architectuur 
zooveel overeenkomst vertoont met wat ons in 
Nederland als nieuwe kunst wordt aangeboden. Niet 
slechts in de stad van Theoderik kreeg ik dien 
indruk; ook te Brescia, te Verona en te Mantua 
ontbreekt het geenszins aan gebouwen in dezen geest. 

Salomo zei: ,,'t gene dat er geweest is, 't selve 
salder z i jn : ende 't gene dat er gedaen is, 't selve 
salder gedaen worden: so dat er niet nieuws en is 
onder de sonnc. Is er eenig ding, daer van men 
soude kunnen seggen, Siet dat, 't is nieuw? Het is 
aireets geweest in de eeuwen, die voor ons geweest 
zi jn." De heer Schorer sluit zich bij Salomo aan, 
als hij schrijft: „In de architectuur van onzen tijd 
kunnen details opduiken, gelijk en overeenstemmend 
met die uit vorige eeuwen. Zulks zal blijven ook in 
verre toekomst." 

De architectuur is, tot het laatst der 18e eeuw 
toe, de uitdrukking geweest van den geest des tijds 
niet alleen maar ook van den geest des volks, dat 
haar schiep. Bepalen wij ons, om niet te uitvoerig 
te worden, tot Noord-Nederland. Daar zien wij in 

de middeleeuwen gebouwen verrijzen, die, ofschoon 
ontworpen met inachtneming der regelen, die door 
de Eransche meesters der 13e eeuw waren vast
gesteld, toch een gansch bijzonder karakter hebben. 
Dat de hedendaagsche bouwers van Roomsche kerken 
dat niet inzien, maar hun motieven aan het buiten
land meenen te moeten ontleenen, valt zeer te 
betreuren. Daarom vallen hun kerken uit den toon. 
Een der zeldzame uitzonderingen zag ik dezer dagen 
te Sloten bij Amsterdam. Daar is een nieuwe 
katholieke kerk gebouwd, die nu reeds, ofschoon 
natuurlijk van geen patina nog sprake kan zijn, op 
voortreffelijke wijze met de omgeving harmonieert. 

De vraag, of het mogelijk en wenschclijk is, in 
den stijl der middeleeuwen thans te bouwen, zal ik 
laten rusten, om liever een oogenblik stil te staan 
bij wat men gewoon is, Oud-Hollandschen stijl te 
noemen. Wat in den regel als zijn meest in het oog 
springende eigenaardigheid wordt beschouwd, de 
afwisseling van gebakken en gehouwen steen is een 
constructiewijze, die reeds in de 15e eeuw in Nederland 
algemeen was, en die dus niet als karakteristiek voor 
de 16e en 17e eeuw kan gelden. 

In menig opzicht behoort de 16e eeuw hier te 
lande eer tot de middeleeuwen, dan tot het daarop 
volgende tijdperk. De ontdekking van Amer ika , 
waarmede de historici de nieuwe geschiedenis laten 
aanvangen, heeft in Nederland geen invloed gehad. 
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D c Nederlandsche kunst, vooral de architectuur, 
blijft middelecuwsch tot 1600, ja tot 1625. Men 
moet hier niet in de eerste plaats aan spitsbogen 
deuken, om zich van dc waarheid dezer stelling te 
overtuigen. Eer dient men dc constructie in het oog 
te vatten en dan blijkt, dat er geen noemenswaard 
verschil bestaat tusschen de 15c cn de 16e eeuw. 
Die constructie gaat aanvankelijk gepaard met laat-
gothische details, die langzamerhand beginnen tc 
wijken voor die der L o m bard ijsche Renaissance. 
Ook deze moeten omstreeks 1 560 wijken voor andere, 
naar dc grottcsken der school van Rafael gevolgd. 
E n omstreeks 1590 beginnen Hendrik de Keyser cn 
Lieven de K e y zich van de de details der Florcn-
tijnen, die Michelangelo volgden, te bedienen. 

A l deze wisselingen hebben echter het systeem 
onveranderd gelaten. Wie zich daarvan overtuigen 
wil vergelijke slechts de bouwwerken met elkander. 

Omtrent de 16c eeuw hier te lande heerschen 
meest zeer onjuiste denkbeelden. Zij beduidt voor 
Nederland niet dc Renaissance in den eigenlijken 
zin des woords. Wel gingen talrijke kunstenaars 
naar Italië, doch zij brachten van daar de echte 
Renaissance niet mede. Slechts enkele uiterlijkheden 
namen zij over; in hun hart bleven zij de Neder
landers, die zij geweest waren. De schilderkunst kan 
zulke tweeslachtigheid niet best velen; zij vraagt 
den ganschen artist, en daarom zijn dan ook de 
portretten van de 16c eeuw, waar herinneringen aan 
Italië niet te pas kwamen, het beste werk, dat toen werd 
gemaakt. Met dc bouwkunst staat hef anders. Daar kan 
het systeem van den cenen stijl zich aan de details 
van een tweeden paren, zonder dat die verbinding, als 
zij tenminste het werk van een begaafd man is, hinderlijk 
wordt. E r ontstaat dan zelfs een zekere pikante be
koorlijkheid, die alleen doctrinaire puristen ontgaat. 

In dc 16c eeuw was er veel verkeer tusschen Italië 
en Vlaanderen. Zoo vormde zich vanzelf de Vlaamschc 
stijl, die, door de nauwe betrekkingen, welke toen 
tusschen dc 17 Vereenigdc Nederlanden bestonden, 
weldra naar het Noorden kwam. 

Later werd Noord-Nederland van Vlaanderen 
afgescheurd, dat, in de 17e eeuw den stijl der 
Florentijnschc volgers van Michelangelo tot den bij 
uitstek Katholieken Barokstijl ging omwerken. Die 
Florentijnschc motieven vonden ook naar Noord-
Nederland hun weg, en hebben, tot 1625 toe, onze 
architectuur beheerscht. In deze I'rotcstantschc ge
westen was voor een Barokstijl, waartoe een logische 
voortzetting van wat Lieven de K e y cn Hendrik de 
Keyser begonnen waren, had moeten leiden, geen 
plaats. Daarom werd Jacob van Campen zoo toe
gejuicht toen hij Palladio, wiens strenge manier in 
Italië aanvankelijk geen navolging vond, in Nederland 
bekend maakte. 

Sinds, in 1625, Van Campen het eerste ontwerp 
in Palladio's manier hier tc lande deed uitvoeren 
was het met dc middeleeuwsche traditie voor goed 
gedaan. Het klassicismc bleef hier in zwang tot i860 
ongeveer toe. Men kan het, voor zoover daarvan 
sprake mag wezen, als onzen eigenlijken Protestant-
schen stijl beschouwen. 

A l s , in het midden der 19e eeuw, de Katholieken, 
na drie eeuwen hier niet in tel tc zijn geweest, 
algeheclc vrijheid krijgen, is het met den stijl van 
Palladio gedaan. De gothiek wordt dan weer opge
nomen als de Katholieke stijl bij uitnemendheid. 
Tot den huidigen dag worden nog alle katholieke 
kerken zooveel mogelijk in wat men als Gothischen 
stijl beschouwd, opgetrokken. 

D c vraag is nu, wat waarde aan die Neogothiek 
moet worden toegekend. Spiegelt het denken en voelen 
van den tegenwoordigen tijd zich in zulk een moderne 
gothische kerk af? Het wordt moeilijk hier een 
antwoord tc geven, als men bedenkt, dat de hoofd
kerk van St.-Pictcr te Rome niet in gothischen stijl 
gebouwd is, en dat de eeuwige stad slechts ccn 
gothische kerk heeft, ofschoon daar zooveel bedehuizen 
gevonden worden als cr dagen in het jaar zijn. 

De gothiek gaat door voor den constructicvcn ra-
tioncclen stijl bij uitnemendheid. Toch zijn het deze 
deugden niet geweest, waaraan zij haar toepassing 
voor kerkbouw te danken heeft. Men zou haar voorbij 
gegaan zijn, als zij niet als een zinnebeeld van den 
tijd toen de Roomschc kerk nog inderdaad de katho
lieke kerk was, had kunnen gelden. Voor onze katho
lieke landgenooten heeft dus de middeleeuwsche 
bouwkunst een bijzondere beteekenis. 

W i e echter niet katholiek is ziet die architectuur 
met andere oogen. Hij mag, als archeoloog haar 
nasporen, hij mag eenige harer uitingen bewonderen, 
voor hem vertegenwoordigt zij een tijdperk, dat voor 
goed is afgesloten. De geest, die de werken van 
Ravenna, van Brescia, van Vcrona, vai) Mantua van 
Pavia schiep, is dood, om niet meer levend worden. 

Ruskin heeft de I.ongoburdisch-Romaansche kunst 
van Italië bewonderd, hij is het geweest, die er het 
eerst de aandacht op gevestigd heeft. Onder zijn in
vloed begon Richardson in 1876 die kunst voor het 
eerst in Noord-Amerika als grondslag vooreen moderne 
architectuur te gebruiken. Dit was echter uitsluitend 
het gevolg van een persoonlijken smaak, want de 
toestanden vroegen niet om den stijl der Longobarden. 

In 1893 is de Neo-Romantiek van Amer ika naar 
Nederland gekomen. Waarom? Alleen omdat zij 
sommigen bouwmeesters behaagde. Men gaf haar bij 
ons tien naam van „nieuwe kunst", wat argeloozen 
in den waan bracht, dat zij een plant van Nedcr-
lantlschcn bodem was. 

Het gebouw der Algemeene Maatschappij van 
Levensverzekering op het Damrak tc Amsterdam 
was dc eerste proeve van Nco-Romantick hier te 
lande, sedert door vele anderen gevolgd. Hier was, 
gelijk dit ook in Amer ika geschiedde „uitsluitend 
gehouwen steen gebezigd. Later werd gebakken steen 
in hoofdzaak toegepast, en toen begon dc gelijkenis 
te komen met de Italiaansche gebouwen der vroege 
middeleeuwen, die ook in dit materiaal zijn uitgevoerd. 
Misschien is de overeenkomst der vensters in tie 
Amsterdamsche beurs met die van het paleis van 
Theoderik te Ravenna slechts toevallig en was het 
niet met opzet, dat dc beurstoren een gedaante kreeg, 
die aan de Torre della Gabbia tc Mantua of den toren 
van het Broletto te Brescia ontleend schijnt. 

Bij het zien van die overeenkomst vroeg ik mij 
echter af, hoe het kon komen, dat de idealen der 
bouwmeesters van Theoderik ook die zijn van de 
architecten onzer nieuwste school en dacht ik aan 
den 
van 
gekregen hebben, doch hoe aandachtig ik zijn stuk 
ook las, ik vond haar niet. 

Ik ben het volkomen eens met den geachten 
schrijver „dat de bouwwerken uit vroeger eeuwen aan 
de Adriatischc zee zijn bezwaard met tien druk eener 
kuituur, aan welke wij voor altijd zijn ontgroeid." 
Doch dan verbaas ik mij er tc meer over, dat men, 
om aan het wezen van onzen tijd uitdrukking te 
geven zulke zwaarmoedige voorbeelden heeft gekozen. 

De heer Scborcr treedt in een vergelijking van 

cirkelgang der menschheid. N u zou ik graag 
den heer Schorer een verklaring van het geval 

den gevel der „ A l g e m e e n e " op het Damrak met 
dien der „Bui ten landsche" welke mijn vriend Van 
A r k e l daarnaast heeft gebouwd. Die vergelijking 
heeft tot uitkomst „dat de balans, wat de artistieke 
waarde der beide gebouwen betreft, zeer zeker naar 
Berlage's kant doorslaat." Mij dunkt men kon met 
hetzelfde recht het omgekeerde beweren. 

Het gebrek van beide gevels is, dat zij zonder 
eigenlijke bouwwerk zijn. 
gezind is, zal ook nog in 

het midden brengen, dat de gevels de pretentie 
hebben, uit gehouwen steen te bestaan, terwijl zij er 
in werkelijkheid slechts mede bekleed zijn. 

Mijn vriend Van A r k e l weet het wel, dat ik het 
betreur, zijn eigenaardig talent, dat zoo geschikt 
scheen, om onze vadcrlandsche bouwkunst verder te 
brengen op de paden, die sinds 1625 verlaten waren, 
in dienst te zien van de .Amerikaansche Romantiek. 

van beide 
eenig verband met het 
Wie zeer rationalistisch 

Zal de Nederlandsche bouwkunst als zoodanig zich 
staande kunnen houden, zal zij ook in de toekomst 
wat betcekenen, dan dient zij de uitdrukking te wezen 
van Nederlandsche eigenaardigheden. E n hoeveel 
waartleering men overigens ook voor het talent, dat 
onze hedendaagsche ontwerpers tentoonspreiden moge 
hebben, van eenig streven om Nederlandsch te willen 
zijn, is geen sprake. Zij ontleenen hun vormen aan 
den vreemde, cn dit heeft ten gevolge, dat wie over 
tie Alpen trekt of wie de Atlantische Oceaan over
steekt, gebouwen ziet, die hem aan dc nieuwste van 
Nederland doen denken. 

Dan zegt hij met Salomo „dat cr niet nieuws en 
is onder de sonne", en komt hem den cirkelgang 
der menschheid voor den geest. 

De toekomst zal moeten leeren, welke waarde de 
richting van den hetlentlaagschen tijd heeft gehad. 

A . W. WEISSMAN. 

R A D I O A C T I V I T E I T 
volgens Prof. Dr . O. N . WlTT 

Met ware genoegdoening vernam de wetenschap
pelijke wereld, dat de Nobelprijs voor gewichtige 
ontdekkingen, het vorige jaar aan den Franschen natuur
kundige Henri Becquerel en den lieer cn mevrouw Curie 
gemeenschappelijk was verleend geworden. Want hoe 
rijk ook de vervlogen jaren aan verrasende ontdek
kingen en gewichtige wetenschappelijke vorderingen 
waren, toch had geen dezer zoozeer de belangstelling 
van alle natuurvorschers opgewekt, als het door de 
genoemden aangetoonde verschijnsel der radioactivi
teit. Andere wetenschappelijke triomfen hebben hunne 
grondleggers wellicht grootere eischen aan scherp
zinnigheid gesteld, maar zij bevorderden slechts de 
uitbreiding der wetenschap. De ontdekking van de 
radioactiviteit en de haar teweegbrengende substanties 
leidt ons echter naar het gebied der fundamenten 
voor de exacte wetenschappen; zij schijnt tien ver
gevorderden opbouw nieuwe steunpijlers te geven en 
enkele oude, die wij voor onaantastbaar hielden, te 
willen afbreken. 

Nog uit een ander oogpunt zijn deze eigenaardige 
studiën van een kleine groep van koene navorschers 
— want bij bovengenoemde pioniers hebben zich 
spoedig eenige andere aangesloten — hoogst gewichtig 
en opmerkenswaardig. Zij vormen het verbintlingslid, 
dat een aantal verassende ontdekkingen der laatst 
vervlogene jaardecenniën tot een enkelen samenhan-
genden keten vereenigt. 

K l o n k het niet als een sprookje, toen nog niet lang 
geleden de vermelding der Röntgenstralen, met hunne 
ongeloofbare werkingen tot ons doordrong? Thans 
zijn wij reeds gewoon, met deze nieuwe wetenschap
pelijke vordering rekening te houden. Ook de niet 
minder verrassende berichten van de snel daarop 
volgende ontdekkingen van nieuwe bcstanddeelen der 
lucht, argon cn eorouium, krypton cn neon, uietargou 
en aetkerion, hebben tegenwoordig reeds den eersten 
prikkel van de nieuwheid verloren. Maar de weten
schap stelt zich niet tevreden met het gewoon worden, 
het gewennen aan nieuwe feiten alleen, zij verlangt 
verklaring hunner oorspronkelijkcn samenhang onder
ling en met het reeds bekende. 

V a n de Röntgenst ra len weten wij, dat zij glas, 
hout, papier, steen en verschillende metalen door
dringen en op de photografische droge plaat een 
beeld, op een met baryumplatina-cyanurc bestreken 
scherm een lichtverschijnsel teweegbrengen. 

Voorts weten we, dat de Röntgens t ra len niet zoo

als het licht, de warmte of electriciteit een bijzonderen 
vorm van de golfbeweging van den alle stoffen door
dringenden wereldaether uitmaken, maar werkelijke 
materies zijn, stofdeeltjes van buitengwone kleinte, 
die met ongekende kracht, woede en snelheid in tie 
ruimte worden geslingerd. A l s drijvende kracht er
kennen wij de aan de Röntgenbuizcn toegevoerde 
electrische energie, en het bombardement, dat de 
eleetronen — zot) heeft men deze oneindig kleine 
projectielen genoemd —• bij hun neerstooten op de 
photografische droge plaat of het fluorescentiescherm 
moeten uitoefenen, maakt ons de tot stand komende 
werkingen begrijpelijk. 

In het jaar 1896 stelden Becquerel en andere 
natuurkundigen onderzoekingen in, of soms ook 
phosphoresccerendc "substanties d. i . zulke, die het 
vermogen bezitten, het daarop vallend zonlicht in 
zich op te zamelen en 't later in het duister weer uit 
te stralen, overeenkomstige werkingen vermochten 
uit te oefenen, als de Röntgens t ra len . 

Werkel i jk vond Becquerel een zoodanig lichaam 
in het uraankaliumsulphaat; al spoedig kon hij ook 
vaststellen, dat het vermogen dezer stof om op de 
photografische plaat in het donker invloed uit te 
oefenen, van een voorafgaande bestraling met zon
licht volkomen onafhankelijk was. Di t leidde hem 
tot onderzoekingen met andere uraanzoutcn en ein
delijk met het uraannietaal zelf cn zijne ertsen. 
Zij alle riepen werkingen te voorschijn, volkomen 
oveerenkomstig de Röntgens t ra len . Becquerel gaf aan 
deze door hem ontdekte nieuwe eigenschap der 
lichamen den naam van radioactiviteit. 

Tot op dit punt zijner onderzoekingen aangekomen, 
had de natuurkundige Becquerel klaarblijkelijk de 
hulp van een scheikundig medewerker noodig. Hi j 
vond deze in mevrouw Curie, de jeugdige en weten
schappelijk gevormde gade van een hem bevrienden 
jongeren natuurkundige. Mevrouw Curie nam de 
chemische onderzoeking der betreffende uraanver-
bindingen op zich, waarbij haar echtgenoot haar 
ondersteunde. 

Het uraan is een betrekkelijk zeldzaam voorkomend 
metaal, welks prachtig geel gekleurde, mooi groen 
fluoresceerende zouten voor verschillende doeleinden 

Het gewichtigste erts van het uraan 
Boheemschc ertsgebergte gewonnen 

A l l e soorten werden door den heer 

bruikbaar zijn. 
is de in het 
uraaiipekblcnde. 
en mevrouw Curie aan onderzoekingen onderworpen. 
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Daarbij vonden zij, dat vele dezer mineralen sterker 
radioactief waren, dan het daarin besloten, doch 
slechts een deel der totale massa uitmakende uraan-
metaal. A l s dus de radioactiviteit ccn eigenschap 
alleen van het uraan zelve was, dan moest dit in 
den metallischen, dus hoogst geconcentrcerden toe
stand, al zijne ertsen cn zoutachtige verbindingen, 
waarin het in zwakker vorm voorkomt, in werk
zaamheid overtreffen. Daar dit niet het geval was, 
zoo moesten ook voor de radioactiviteit nog andere, 
onbekende bestanddcelcn in de uraanertsen aanwezig 
zijn. Deze op te sporen werd daarop het hoofddoel 
van dc geniale, jeugdige scheikundige. 

Op grond dezer beschouwingen wendde mevrouw 
Curie zich spoedig van het uraan af cn wijdde hare 
opmerkzaamheid aan dc overige bestanddcelcn van 
het uraanpekerts. Tot dit doel had haar dc Oostën
rijksche regeering een metrieke ton van het bij de 
verwerking van 't uraanpekerts afvallend residu ten 
geschenke gemaakt cn dc verdere behoefte kosteloos 
aangeboden. Onder medewerking van een bij Parijs 
gelegen chemische fabriek werden geweldige hoeveel
heden van dezen afval verwerkt en alle daaruit ge
wonnen preparaten onderzocht. 

Intusschen was de geheele wetenschappelijke wereld 
op de ontdekking van Becquerel opmerkzaam ge
worden ; overal begon men haar te toetsen en te 
bestudeeren. Zoo onvereenigbaar ook Becquerel's 
mededeelingen met onze toenmalige wetenschappelijke 
kennis scheen, bleken zij toch volkomen juist te zijn. 
Rutherford, Ulster, diesel en andere natuurkundigen 
hebben door hunne physische nasporingen op dit 
gebied gewichtige diensten bewezen. Sir William 
Crookes te Londen, die reeds tot de ontdekkers van 
de kathodenstralen behoort (1876), heeft zich zoowel 
met dc physische, als met dc chemische zijde van 
het vraagstuk bezig gehouden en ingenicuse hypo
thetische beschouwingen over het wezen en den aard 
der radioactiviteit opgesteld; vooral was het voorts 
professor diesel tc Brunswijk, die van den aanvang 
af zijne kennis in dienst van de nieuwe ontdekking 
stelde en schouder aan schouder met de Curie s 
hunne waarnemingen bevestigde en uitbreidde. Ook 
hij behoorde tot de pioniers op dit gebied cn ver
dient ten volle dc lofbetuigingen, die hem, zonder 
eenige rivaliteit, door dc beide Curie's cn de overige 
wetenschappelijke wereld eenparig werden toegekend. 

Het jaar 1898 vormt het eigenlijke keerpunt in de 
navorsching der radioactiviteit. In dat jaar gelukte 
het namelijk aan mevrouw Curie, uit dc bovenge
noemde residu's eerst een radioactief lichaam af tc 
scheiden, waaraan, ter eere van het geboorteland van 
mevrouw Curie, de naam Polonium werd gegeven. 
Kor t daarop ontdekte zij gemeenschappelijk met den 
scheikundige Bémont, een tweede radioactief lichaam, 
dat ook bijna gelijktijdig door Professor diesel bij zijn 
onderzoek geisolccrd werd, en den naam Radium ver
kreeg. In 1899 werd verder door den medewerker van de 
Curie's, den scheikundige Debicrne het Aktinium 
ontdekt. Deze drie metalen onderscheiden zich duide
lijk door hunne chemische eigenschappen, als ook 
door de wijzen, waarop bij hen de gemeenschappelijke 
geaardheid der radioactiviteit zich openbaart. 

V a n de drie genoemde metalen is het radium in 
zuiveren toestand voortgebracht, en door de verdere 
werkzaamheden van mevrouw Curie, met alle zeker
heid als een nieuw element gekarakteriseerd. Ook 
polonium en aktinium zijn waarschijnlijk nieuwe 
elementen, ofschoon het tot heden nog niet gelukt 
is, ze in zuiveren toestand voort te brengen. Alle

drie hebben de eigenschap gemeen, dat zij „mimicry" 
bedrijven, d. i . het bij vele dieren cn planten, maar 
ook in het rijk der chemische verbindingen waar
genomen vermogen bezitten in hunne eigenschappen 
andere individuen zoo sprekend te gelijken, dat hunne-
onderscheiding uiterst moeilijk is. Zoo heeft het po
lonium in al zijn verbindingen, met het oud bekende 
bismuth veel overeenkomst, het radium gelijkt in al 
zijn eigenschappen op het veel verspreide barium, en 
het aktinium vertoont bijna die van het zeldzame 
thorium. 

Het radium heeft echter, nadat het door de ge
schikte handen van mevrouw Curie in zuiveren staat 
was gewonnen, kleur moeten bekennen. Daarbij bleek, 
dat het in de gewichtigste eigenschap van een che
misch clement, door zijn atoomgewicht (225) zich 
van het in veel overeenkomstige barium (137) zeer sterk 
onderschcidt. De bepaling van het atoomgewicht van 
het radium is, uit ccn wetenschappelijk oogpunt, de 
slotsom van dc schitterende ontdekkingen van me
vrouw Curie. 

Om de moeilijkheden te begrijpen, die voor dc 
beantwoording der vraag optraden, of men werkelijk 
een radioactieve stof voor zich had of niet, zij hier 
vermeld, dat tot de vele wonderbare werkingen van 
de radioactiviteit ook die behoort, dat zij zich, alleen 
door aanraking of nadering op andere substantiën 
laat overplanten, die volstrekt niet radioactief zijn. 
Zulk eene „geïnduceerde" of „aangevoerde" radio
activiteit is echter niet duurzaam, maar verdwijnt 
na eenigen tijd. Intusschen kan zij aan dc overge
dragen substantiën weken, soms maanden lang blijven 
hechten. Slechts van het radium weten wij met alle 
zekerheid, dat zijne radioactiviteit constant is en het 
die steeds in gelijke sterkte behoudt. Bij het polonium 
cn de andere uit dc pekblende gewonnen radioactieve 
substantiën is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat 
zij hare radioactiviteit slechts door overdraging van 
het radium verkregen, waarmede zij in het erts ge
meenschappelijk voorkwamen. Ook dc radioactiviteit 
van het uraan, waarbij deze eigenschap ontdekt werd 
en die van het thorium, waaraan zij eveneens wordt 
toegeschreven, is wellicht slechts geleende praal. 

Eveneens in de sterkte der straling kan geen 
enkele dezer substantiën met die van het radium 
wedijveren. Dc radioactiviteit van zuiver radium-
chloride is omstreeks 200.000 maal zoo sterk als die 
van het metallisch uraan, waarvan de uitstraling bij 
het begin dezer onderzoekingen, als maatstaf voor 
alle andere tot basis diende. Onder deze gegevens 
is het dus niet tc verwonderen, dat de uiterst geringe 
hoeveelheden radium, die in uraanpekerts besloten 
zijn, voldoende blijken, om dit erts een werkzaam
heid te verleenen, die het drie- of viervoudige van 
die van het metallisch uraan uitmaakt. Diensvolgens 
moeten tonnen van uraanresidu's verwerkt worden, 
als het te doen is om eenige onderdeden van een 
gram radiumzout te winnen. 

Voor het verkrijgen van radium uit deze over
blijfsels handelt de scheikundige als of hij het daarin 
aanwezig barium wilde voortbrengen. Ui t een ton 
residu's worden weinige kilogrammen bariumzout 
verkregen, waarmede nu in het laboratorium een 
hoogst langdurige, duizendmaal herhaalde kristal
lisatie-bewerking begint. 

Hierbij krimpt het materiaal meer cn meer in, 
zijn radioactiviteit echter hoopt zich in dc steeds 
kleiner wordende zouthoevcclhcden op. Met het stij
gend radiumgehalte neemt het zout een gele en ein
delijk een roode kleur aan. Men verkeerde dus een 

tijdlang in dc mcening, dat dc zuivere radiumzouten 
gekleurd zouden zijn. Ook hierin echter bereidde het 
radium zijn onderzoekers een verrassing, want bij 
het voortdurend rijker worden, wint het zout weer 
meer en meer aan helderheid en het volkomen zuiver 
radiumzout vertoont eindelijk de witte kleur der 
onschuld. 

In zijn onschuldskleur huichelt het radiumchloride 
toch sterk. A l s een onnoozel hoopje zout l i g t ' t voor 
ons, maar onzichtbaar voor het oog, slingert 't voort
durend, met ongehoorde woede cn snelheid, tallooze 
elcctronen naar alle zijden uit. Daarbij ontstaan wer
kingen, welke met die van een Rontgenbuis volkomen 
overeenstemmen. Evenals dc straling der Röntgen ' sche 
buis, zoo bestaat ook die van een radiumpreparaat 
uit drie verschillende soorten van stralen, die in hun 
doordringings-vermogen en naar den aard en de wijze, 
waarop zij door magneten invloed ondergaan, zich 
onderscheiden. 

Di t bombardement, waarmede het radium onafge
broken voortgaat, is op prachtige wijze zichtbaar te 
maken met behulp van een klein apparaat, door 
Sir William Crookes uitgedacht en door hem „Spiu-
thariscoop" genoemd. D i t toestel bestaat uit een 
klein doosje, waarin men door een loup kan zien. 
In dit doosje is een naald gestoken, terwijl aan de 
punt een zeer geringe hoeveelheid radiumzoutdceltjes 
hechten. Dc bodem van dc doos wordt door een 
phosphoresccerend scherm gevormd. Ziet men nu in 
dit instrumentje, dan ontwaart men voortdurend stra
lende vonken van dc punt der naald afvliegen. Men 
meent de vonkelende sterren van een klaren winter
hemel te bewonderen. Dag en nacht, jaar in jaar 
uit, gaat dit vonken uitwerpen voort, zonder dat aan 
een einde te denken valt. 

Daar wij weten, dat ccn radiumpreparaat voort
durend materie van zich afwerpt, zoo is het dus 
logisch, hieruit te besluiten, dat daarbij zijn massa 
steeds geringer moet worden. Maar deze gewichts
vermindering is oneindig klein. Men heeft door be
rekening gevonden, dat een vierkante centimeter 
radiumoppcrvlakte, bij onafgebroken werkzaamheid 
op volle sterkte een milliard jaren zou noodig hebben, 
om een enkel milligram (het millioenste deel van 
een kilo!) aan gewicht te verliezen. 

A l is dus het radium in zijn cxplodeeren, ten 
opzichte van het materiaalvcrbruik een onbereikbaar 
voorbeeld van spaarzaamheid, zoo gaat het toch des te 
verkwistender om, met de kracht en de snelheid 
waarmede het zijn projectielen toerust. Volgens de 
berekeningen van Becquerel vliegen de van het 
radium uitgaande elcctronen met een snelheid van 
160.000 kilometers per seconde door de ruimte. Di t 
is ongeveer de helft van dc snelheid van het licht, 
maar daarvoor is ook het licht slechts een tri l l ing, 
de elcctronen zijn echter een vliegende materie. Hare 
snelheid is voor ons begripsvermogen evenmin vat
baar als die van het licht. 

De vliegende elcctronen van het radium wekken 
natuurlijk, overal waar zij verschijnen, de grootste 
verbazing op. PLlke voor fluorescentie vatbare stof 
begint dadelijk te lichten, als men haar met een 
radiumpreparaat nadert, zelfs als 't in een capsule 
gesloten of in een glazen buisje ingesmolten is. Daar 
ook papier een zekere fluorescentie bezit, zoo kan 
men drukwerk in het donker lezen, wanneer men 
het met een radiumpreparaat nadert. Het diamant 
tot de lichamen behoorende die onder den invloed 
van zulke stralen sterk beginnen te lichten, zoo zijn 
eveneens echte diamanten van valsche te onder

scheiden, door hen in het duister tegenover een 
radiumpreparaat te stellen. A l zij echt zijn, beginnen 
zij te stralen, terwijl de onechte donker blijven. 

Ofschoon dus het glas, waaruit valsche diamanten 
vervaardigd worden, onder den invloed van de door 
het radium uitgezonden Becquerelstralen niet lichtend 
wordt, zoo is het toch geenszins ongevoelig tegen
over hare werkingen. Bij aanhoudende bestraling 
door een radiumpreparaat vertoont glas, naar zijn 
samenstelling eene bruine, blauwe of groene kleur. 
Bij verhitting van het verkleurde glas verdwijnt de 
tint weer onder lichtverspreiding. Keukenzout, chloor
kalium en andere zouten worden door de emanaties 
van het radium, overeenkomstig als bij de bestraling 
door de Rontgenbuis in diepe en eigenaardige tonen 
gekleurd. 

Zeer intensief zijn de werkingen der Becquerel
stralen op het levend weefsel. Bladeren van bloemen 
en planten, welke men korten tijd een • radium
preparaat voorhoudt, verwelken en verdorren. Kleine 
dieren worden, afhankelijk van den duur der inwer
king, in hunne ontwikkeling gestoord, misvormd of 
gedood. A l s men de emanaties, van een doosje met 
radium uitgaande, korter of langer op de huid laat 
inwerken, dan ontstaan blazen, ontstekingen en 
wonden, die van brandwonden niet te onderscheiden 
zijn en slechts moeielijk genezen, waarbij dicpe 
lidteekens overblijven. Het omgaan met radioactieve 
substanties is dus niet alleen moeilijk, maar ook 
gevaarlijk. 

Onder de gevaarlijke, d. i . met sterke werkingen 
op het organisme toegeruste stoffen tracht de heel
kunde geneesmiddelen op te sporen. Zoo koesterde 
men ook groote verwachtingen van de therapeutische 
aanwending der radiumpreparaten. Reeds nu schijnt 
bewezen te zijn, dat bij de behandeling van lupus 
en andere boosaardige huidziekten door radiumpre
paraten, overeenkomstige werkingen te voorschijn 
geroepen worden, als de door Finsen met zoo gunstig 
gevolg ter genezing dezer ziekte toegepaste bestraling 
met intensief zon- of electrisch licht. Bijna tragisch 
komt ons de werking voor, die door radiumpreparaten 
op blinden wordt uitgeoefend, die een nog gevoelig 
netvlies bezitten. In den nacht, waarin deze onge-
lukkigen gehuld zijn, bewerkt de aanraking van hun 
hoofd met een radiumpreparaat een lichte opflikkering, 
alsof dc verloren gezichtskracht is teruggekeerd. Echter 
is, helaas! de door enthousiasten reeds uitgesproken 
hoop, dat met behulp van radiumpreparaten in vele 
gevallen blindheid tc genezen zou zijn, waarschijnlijk 
niet voor verwezelijking vatbaar. 

Het merkwaardigste is, evenals bij de R ö n t g e n 
stralen, de werking der van de radiumpreparaten 
uitgaande emanaties op de photografische plaat. Het 
is voldoende het te photografeeren object in een 
papieren zak op een gesloten, een drogeplaat bevat
tende photografische cassette, en boven op de zak 
een busje met radiumchloride te plaatsen, om na 
korten tijd bij de ontwikkeling, de bekende schaduw
beelden te verkrijgen. Een klein doosje met weinige 
centigrammen substantie, levert nauwkeurig hetzelfde 
op als een omvangrijkeren kostbaarder Röntgentoes te l , 
zonder ooit het werk te staken, p^en dergelijk radium
preparaat oefent, op een afstand van twee meters, 
nog een krachtig effect uit, maar in 't algemeen zijn 
radiumphothograf iën meer silhouettenachtig dan die, 
met goed geconstrueerde Röntgenbuizen verkregen. 
A l s men met behulp van een radiumpreparaat, b.v. 
het beeld van een hand voortbrengt, dan zijn hare 
beenderen of niet, of slechts onduidelijk zichtbaar. 
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Agressief, als tegen alle materie, is het radium 
ook tegen zich zelf. E l k zoutkorreltje van een 
radiumpreparaat slingert onafgebroken electronen 
tegen zijn buurman, die deze rustverstoring op gelijke 
wijze beantwoordt. De werking van dit woeden tegen 
zich zelve, openbaart zich in een temperatuursverhoo-
ging. De heer Curie heeft door nauwkeurige waar
nemingen en metingen vastgesteld, dat radiumprepa-
raten onder alle omstandigheden ongeveer 1,5 graad 
warmer zijn dan hunne omgeving. Daar uit was door 
berekening af te leiden, dat 225 grammen radium 
per uur evenveel warmte uitstralen, als één gram 
waterstof bij hare verbranding oplevert! Dat zijn 
betrekkelijk ontzettende warmte hoeveelheden. V a n 
waar zij echter afkomstig zijn, dat is tot heden een 
volkomen onopgelost raadsel. 

Met de Röntgenst ra len bezitten de emanaties van 
het radium 't vermogen, de lucht te ioniseeren, d.i. 
voor electrische ontladingen geleidend te maken. Deze 
buitengewoon gewichtige eigenschap, die voor de beide 
Curie s de leidster of lichtster voor hunne moeilijke 
onderzoekingen was, heeft in de laatste dagen tot 
een ontdekking gevoerd, waarvan de draagwijdte nog 
niet te overzien is. Onder de door Lord Raleigh en 
Sir William Ramsay ontdekte en bestudeerde lucht-
gassen speelt, zooals men zal weten, het argon de 
gewichtigste rol, dat zijn naam daardoor verkreeg, dat 
het zich tegen alle pogingen in, het tot eenigechemische 
reactie te bewegen, ontwijkend gedroeg. Di t argon 
heeft nu Sir William Ramsay aan de inwerking 
van het radium onderworpen en — ziedaar! — 
het reageerde en verandere eindelijk in helium, dit 
merkwaardige gas, dat op de zon vroeger dan op de 
aarde werd gevonden. 

Het eindresultaat van het geheele natuuronderzoek 
der negentiende eeuw het eerste en onaantastbaarste 
grondbeginsel van alle exacte wetenschappen is het 
axioma, dat de kracht, evenals de materie onver
nietigbaar, maar ook ingenetisch is. Een direct 
gevolg van dit axioma is de verdere leerstelling, 
dat energie, slechts daar ontbonden of afgegeven 

waar een toevoer van hoogere energie 
spanning plaats heeft. De twintigste 
ons, reeds in haar eerste wordings-

dagen, in het radium het voorbeeld van een feit 
getoond, dat met de genoemde leerstellingen, die wij 
tot de hechtste grondpijlers der natuurwetenschap 
rekenden, in volkomen tegenspraak schijnt te staan. 

Het is niet mogelijk wetenschappelijke onderzoe
kingen zorgvuldiger te verrichten, pijnlijker in alle 
deelen te contróleeren, dan met de bovenstaande kort 
geschetste nasporingen omtrent de radioactiviteit en 
hare oorzaken plaats vond. Waar fouten ingeslopen 
waren, zijn ze zeer spoedig gevonden en verbeterd. 
De werkelijke uitkomsten dezer onderzoekingen staan 
vast en niemand denkt er aan ze te betwijfelen. 
Maar even zeker is het ook, dat zij met de tot heden 
als onaantastbaar erkende grondbegrippen der exacte 
wetenschap in tegenspraak zijn, daar het radium 
onafgebroken geweldige hoeveelheden energie vermag 
te ontwikkelen, zonder dat eenige bron is op te sporen, 
waaraan deze energie ontnomen wordt. Ten volle 
afgezien van de electronenstraling van het radium 
en de ongehoorde krachten, die daarbij verbruikt 
worden, is reeds een lichaam, dat voortdurend warmer 
is dan zijn omgeving, zonder dat daaraan warmte 
wordt toegevoerd, volgens de beschouwingen der 
hedendaagsche wetenschap, een onding, een onmoge
lijkheid. Maar deze onmogelijkheid bestaat in het 
radium! 

worden kan, 
van hoogcr 
eeuw heeft 

Het tijdperk van Galilëi zou de slang, die het 
waagde tegen de heiligste wetten der natuurwetenschap 
de tong te spitsen, den kop hebben verpletterd. 
Becquerel en de beide Curie's zouden voor de in
quisitie gedaagd, hunne radiumpreparaten in alle 
winden verstrooid en zij zeiven tot de verklaring ge
dwongen zijn geworden, dat zij gedwaald hadden. 
Daarmede zou de voortuitgang onzer kennis gestremd 
en het voortbestaan der hiërarchie, de heerschappij 
der gewijde thcoremen, voor eenigen tijd verzekerd 
zijn. 

Onze tijd denkt in zulke zaken anders. In de ont
dekking van onverwachte en met onze huidige kennis 
onvereenigbare feiten, zien wij niet meer een ont
heiliging van idolen, op de altaren der wetenschap 
geplaatst. Wi j erkennen daarin slechts een nieuw en 
strenger onderzoek, dat aan onze laatste gevolg
trekkingen wordt opgelegd. Di t onderzoek moeten 
zij kunnen doorstaan, of zij moeten ondergaan, plaats 
maken voor een nieuwe, dieper doordachte leer. 

Wat zal het lot worden van de vroegere wetten, 
die de grootste denkers der negentiende eeuw, als 
het eindresultaat van hun doordringen in de geheimen 
der natuur, hebben neergelegd ? Van de wetten die 
jarenlang als de onbetwistbaarste, onomstootelijke 
grondstellingen van alle natuurwetenschappelijk 
onderzoek golden en die wij als zoodanig leerden 
eerbiedigen ? 

Deze vraag, die ons het radium met zijn vreemde 
eigenschappen op de lippen brengt, is de eigenlijke 
oorzaak van de spanning, waarmede de wetenschap
pelijke wereld de ontwikkeling van het problema 
der radioactiviteit vervolgt en tegemoet ziet. 

Niet de schitterende experimenteele vaardigheid, 
waarvan de onderzoekingen van een Becquerel, van 
de Curie's en hunne bondgenooten getuigden, noch 
het geduld en de diepe ernst, waarmede zij zich aan 
hunne taak hebben gewijd, maken de hoogste betee-
kenis hunner studiën uit, maar wel de overtuiging, 
dat de pijlers, -waarop wij onze vroegere kennis 
hadden gegrondvest, aan het wankelen zijn gebracht, 
dat wij ons op beslissende wijzigingen hebben voor 
te bereiden. 

Het mag vermetel schijnen, uit een enkele ont
dekking, al ware zij ook van de verste draagwijdte, 
dergelijke gevolgtrekkingen af te leiden. Maar de 
hoofdwetten waarop onze kennis berust, dulden geen 
uitzonderingen, geen tegenspraak. Zij zijn onvoor
waardelijk, of in het geheel niet geldend. Bovendien 
nog is de ontdekking der radioactiviteit slechts een 
der voorteekens en wonderen, die zich openbaarden. 
Velerlei is in de laatste jaren erkend geworden, dat 
zich niet zoo voetstoots als de oudere uitkomsten 
onzer natuurbespieding, in het keurslijf van het 
bestaande systeem liet insnoeren. Steeds dringender 
wordt de vraag, welke wegen voor de natuurweten
schap der twintigste eeuw zijn afgebakend. Zullen 
deze nieuwe tijden als zwakke epigonen verder voort-
wandelen in de voetsporen hunner glorierijke voor
gangers, of zullen zij met frisschen moed nieuw 
grondgebied in bezit nemen? 

De horoscoop schijnt niet al te moeilijk te stellen te . 
zijn : aan den horizont van het natuuronderzoek gloort 
het eerste morgenrood van een nieuwen dag. E e n 
frissche wind steekt op en in zijn spel fladderen de 
toppen der vele sluiers, die het eerbiedwaardig gelaat 
der natuur nu nog voor ons verbergen! 

J . L . T E R N E D E N . 

Mii lhc im a. d. Ruhr, Juli 1904. 

B O E K B E S C H O U W I N G . 

Voor eenige weken ontvingen wij de vierde aflevering 
van het L e e r b o e k d e r L a g e r e G e o d e s i e door 
M . de V o s , uitgave van J . B . W o l ter.s te Gro 
ningen. Daarin worden behandeld: het verdeelen van 
veelhoeken, grensverlegging, de planimeters en drie
hoeksmeting met daarmede in verband staande onder
werpen. 

Wi j hebben vroeger reeds vrij uitvoerig de beide 
eerst verschenen afleveringen van dit boek besproken. 

De goede verwachtingen daarop gebaseerd, zijn 
geenszins teleurgesteld en de eerste indruk dat wij 
hier tc doen hebben met een degelijk werk, dat in 
beknopten vorm, op bevattelijke wijze, den lezer inleidt 
in de voornaamste onderwerpen tot de geodesie 
behoorende, wordt ook door de vierde aflevering 
bevestigd. 

Ieder ontwikkeld bouwkundige behoort o.i. tc weten, 
wat in dit bock gegeven wordt. 

Sommigen zullen dit misschien te veel gevergd 
vinden van tic beoefenaars der bouwkunst, die toch 
al zooveel moeten weten, maar veel van het hier be
handelde kan den bouwkundige in zijn practijk van 
nut zijn. 

Een leerboek voor de practijk toch hebben wij 
hier voor ons, wat toch anders is de geodesie, dan 
werkdadige meetkunde, zooals men vroeger zeide, 
d.w.z. de meetkunde overgebracht van het gebied 
der abstractie naar dat van de werkelijkheid. 

Tot voortzetting van theoretische studie der mathe
matische wetenschappen ontbreekt den meesten bouw
kundigen de tijd. 

Wie dit boek ter hand neemt moet er echter van 
zelf toe komen, zijn mathematisch geheugen op te 
scherpen en zal daaruit menig onderwerp, menig 
vraagstuk uit de gewone meetkunde, waarop vroeger 
geblokt werd, zonder dat men zich rekenschap wist 
te geven van het waarom, beter begrijpen en ook 
in 't vervolg beter vasthouden. 

A l s leerboek voor hen, die zich voor een of ander 
examen bekwamen, komt het ons voor, dat het werk 
van de Vos , weieens het beroemde boek van Schols 
zou kunnen verdringen. 

Naar wij meenen is het laatstgenoemde sinds lang 
uitverkocht en moeilijk verkrijgbaar ; het tijdstip door 
den heer Wolters voor de uitgave van dit nieuwe 
werk is dus wellicht niet ongunstig gekozen. Gaarne 
wenschen wij hem toe, dat de resultaten der onder
neming deze veronderstelling mogen bevestigen. 

V E R E E N I G I N G E N . 

V E R E E N I G I N G T E R V E R E D E L I N G V A N H E T 
A M B A C H T . 

In de op 18 dezer onder leiding van dr. H . F . R . 
Hubrecht, gehouden jaarvergadering van de Ver -
eeniging bovengenoemd, werd door den alg. sec, den 
heer II. L . Boersma, het verslag over 1903 uitge
bracht. Daaruit blijkt o. a. dat dr. Hubrecht zich 
bereid heeft verklaard het presidentschap der ver-
ecniging tc aanvaarden. 

In het ledental der verecniging kwam weinig ver
andering, weliswaar was de uitvoerende raad in de 
gelegenheid, gebruik te maken van de hem door de 
ledenvergadering ten vorigen jare toegekende bevoegd
heid tot het binnentijds toelaten van nieuwe leden, 
waardoor het eerste der vorige totalen van 229 
personen en 32 vercenigingen in het begin dezes 

jaars steeg tot 240 personen, doch bij de jongste 
inning der contr ibut ién bleek laatstgenoemd totaal 
in Mei 1.1. gedaald tot 225 personen, door het be
danken van 15 en het overlijden van 2 leden. De 
uitgaven voorde proefafneming bedroegen 3242.82>/2 

tegen ƒ4153-51 '902/3-
Hierbij wordt aan de regeering dank gebracht voor 

haar subsidie ad f i "00 én aan de gemeente Utrecht 
voor de toekenning van / 1 0 0 . Intusschen moet op
gemerkt worden dat meer steun van andere zijden 
noodig is. Met groote waardeering wordt herinnerd 
aan den stolïelijken steun van de Maatschappij van 
Nijverheid en het K o n . Instituut van Ingenieurs, enz. 
enz. Het is echter te betreuren dat enkele andere, 
niettegenstaande zij nu al sinds jaren door eigen 
vertegenwoordiging in het hoofdcomite invloed op de 
werking der vereeniging oefenden en dus de ver
antwoordelijkheid daarvan dragen, zich tot heden 
van geldelijken steun onthielden. 

In het hoofdcomité werden vervolgens gekozen: 
voor Drenthe (vacature mr. Smeengc, die in een andere 
functie voor het H . C. behouden blijft) de heer du 
Croix, ingenieur van den rijkswaterstaat, te Assen ; 
voor ()\crijscl (vacature van Schermbeek, overleden) 
de heer A . A . Deking Dura, hoofdingenieur van den 
provincialen waterstaat, te Zwol le ; voor Noord-
Hoiland vacature van Riemsdijk, (bedankt) de heer 
T h . Schil l , architect te Amsterdam, in de vacature 
van Lennep (bedankt), mr. M . De I'into, voorzitter 
van eene Haagsche vereeniging, die zich ten doel 
stelt den ambachtszin bij de Israëlieten aan te kweeken; 
voor de vacature Westerouen van Meeteren (de over
leden vertegenwoordiger der maatschappij van N i j 
verheid) kan nog geen verkiezing plaats hebben. 

Blijkens het verslag der technische commissie, om
trent de proeven van bekwaamheid ter verkrijging 
van den graad van meester en gezel, afgelegd te 
Utrecht in December 1903, meldden zich in het 
geheel 84 candidaten aan, waarvan 68 zich lieten 
inschrijven, 67 opkwamen en 39 slaagden (9 candi
daten trokken zich tijdens de proefaflegging terug.) 

(mder deze 39 waren 11 aan wie de graad van 
meester werd verleend en 28 gezellen. 

In verband met de hooge reiskosten voor de deel
nemers aan de proefnemingen zal het practische 
examen voortaan op drie plaatsen worden gehouden, 
nl. te Arnhem, Groningen en Den Haag. I let theore
tische examen blijft te Arnhem. 

Met de leiding der examens zullen worden belast: 
te Groningen jhr. mr. D . R. de Marecs van Swinderen ; 
te 's-Gravenhage de heer G . E . V . L. van Zuylen, 
en te Arnhem de heer P. van Vlie t . 

Daarna hield dr. 1'. J . H . Cuypers eene rede over 
het ontwerp-Arbeidswet. Hij sprak er zijne verwon
dering over uit, dat zoovelen — ook in de pers — 
afkeurend over dit ontwerp hebben gesproken. Zij 
hebben de gebreken onder een vergrootglas bekeken 
en de groote voordcelen voorbijgezien. 

In verband hiermede wees spreker op den gunstigen 
invloed, dien de gilden in de middeleeuwen hadden 
op de ontwikkeling en de welvaart van den werk
man, en op den bloei, die daardoor ook in ruimer 
kring ontstond. Vervolgens behandelde hij achtereen
volgens verschillende artikelen van het wetsontwerp. 
Daarbij maakte spreker ook zijne kantteekeningen ; 
o.a. merkte hij op, dat men tegenwoordig een af
schrik schijnt tc hebben van het woord „mees te r" . 
Ook in dit ontwerp wordt steeds gesproken van be
stuurder. Waarom niet den ouden naam hersteld ? 
Dat is noodig, als men de gezellen weer gaat in -
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voeren. Ook is het beter om daardoor aan te geven, 
dat de bestuurder volkomen op de hoogte is van 
zijn bedrijf, wat bij een bestuurder, een administrateur 
enz. vaak niet het geval is. 

Dr . Cuypers vond het voorts verkeerd, dat bijv. 
aan den burgemeester wordt overgelaten, aan wie 
de vergunning om leerlingen aan te nemen moet 
worden uitgereikt. Dat behoort door deskundigen te 
geschieden. In het algemeen moet het wetsontwerp 
meer aan het gildewezen getoetst worden. 

De heer D . de Kle rk , Rotterdam, erkende, dat er 
in den gildentijd veel goeds is geweest, maar de 
omstandigheden zijn te veel veranderd om tot dezen 
toestand terug te keeren. Beter is het, het ambachts-
ondervvijs zooveel mogelijk te bevorderen. Spr. maakte 
tevens bezwaar tegen het wegcijferen van den bur
gemeester, gelijk door den inleider geschiedde. Bij 
den tegenwoordigen concurrentiestrijd is het juist 
noodig, dat de beoordeelaar boven de partijen staat. 

De heer J. J . van Nieukerken, den Haag, keurde 
het af, dat in het ontwerp alleen bepalingen zijn 
neergelegd ten opzichte der ambachtslieden, en niet 
voor de meesters. E n toch is dat wel het meeste 
noodig. 

De heer van A s betoogde, dat er meer samen
werking moet zijn tusschen patroon en gezel. In 
dezen geest zond de Ned. Schildersbond dan ook 
een adres aan den minister van binnenlandsche zaken. 
Spreker stelde voor, dit adres te ondersteunen of 
een adres in gelijken geest te verzenden. 

De heer van Nieukerken bestreed dit, en hand
haafde zijn meening. Overigens zou spreker er voor 
zijn, het belangrijke vraagstuk, dat thans slechts 
vluchtig kan worden behandeld, in een speciale ver
gadering te bespreken. 

Mr . H . Smeenge verklaarde ook niet in te stemmen 
met hetgeen dr. Cuypers over de burgemeesters 
opmerkte. Laat men de benoeming tot meester aan 
een college van patroons over, dan zullen de con
currenten uitspraak hebben te doen over de vak
kennis en de zedelijke positie tevens van een der 
hunnen. Dat moet niet. 

Dr . Cuypers zeide het hiermede volkomen eens 
te zijn. Ook hij heeft steeds geijverd voor het aan
stellen van een onpartijdig persoon boven de des
kundigen. A a n den heer de Kle rk antwoordde spre
ker, dat hij niet den gildentijd in het algemeen 
terugwenscht, maar wel het goede wat daarin was. 

A a n het slot der vergadering werd aan het bestuur 
machtiging verleend in deze te doen wat het noodig 
oordeelt. 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 

Geachte Redactie! 
In de Opmerker van 2 Juli 1.1. vonden we een 

stukje onder het opschrift „Chr is tendom en Kunst" , 
waarin de schrijver eenige beschouwingen gaf naar 
aanleiding van Dr . Kuyper ' s toespraak tot de Chr. 
Onderwijzers op hun Gouden Jubileum te Amsterdam. 
W i j lazen deze opmerkingen met veel genoegen (en 

zeer waarschijnlijk is dit met ons door vele anderen 
gedaan), vooral hierom, daar het onze aandacht ge
trokken had, dat tot nog toe onze deskundigen over 
deze zaak zwegen. 

Zien zij met Dr . K u y p c r in Dampalcis en Rijks
museum „eene realiseering der godsgedachte" en in 
de Beurs „eene terugvoering naar het heidendom"; 
of staat Dr . Kuyper in zijn gevoelen alleen? 't K a n 
toch niet zijn, dat aan zijne meeningen op dit terrein 
geen waarde gehecht wordt. 

Zijn zij één van gevoelen met Dr . Kuyper , dan 
zullen zij ons en vele andere minder deskundigen zeer 
verplichten met eene verklaring van de woorden des 
redenaars, dat in Dampalcis en Rijksmuseum aan
schouwd wordt „eene realiseering der godsgedachte", 
in de Beurs „eene terugvoering naar het heidendom". 

Staan zij tegenover Dr . Kuyper , is het hun dan 
niet tot eer, een krachtig protest te laten hooren ? 

Het gewicht van deze vragen lijkt ons zeergroot. 
Immers, vele leeken zullen in de uitspraak van Dr . 
K . , ten opzichte van de Beurs, eene veroordeeling 
zien van geheel de nieuwe richting in alle hare uitin
gen. E n ook zij zal beschouwd worden bezeten te 
zijn van den geest des verderfs. Hier zou het zwijgen 
van bekwame lieden, die de kunst willen dienen, o . i . 
niet verdienstelijk zijn. Omdat wij ervan overtuigd 
zijn, dat verschillende hooggeachte medewerkers of 
lezers van dit blad tot hen behooren, zij ons slot
woord eene bede aan hen, om ons licht te verschaffen 
in deze nog duistere zaak. 

Met beleefden dank voor de betoonde gastvrijheid, 

E E N I G E O P M E R K E R S . 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B I N N E N L A N D . 

AMSTERDAM. De uitslag van het door leerlingen der Rrjks-
Normaalschool voor Teekenonderwrjzers afgelegd eindexamen 
is als volgt: 

10 candidaten, te weten: 5 dames en i heeren voor de 
afdeeling A, en 1 heer voor de afdeeling B. - Geslaagd zrjn: 

Afdeeling A : Mej. M. M. C. Herrmann, geb. te Soeka-
nia/ljoe (N.-L); - Mej. H . G. E. Tramburg. geb. te Djambi 
(N.-l.); — de heeren J. C. Bander, geb. te Amsterdam; — 
J. Godefroy, geb. te Steenwrjk; - L. A . Kortenhorst, geb. 
te Weesp; — H. M. Meilink, geb. te Zutphen. 

Afdeeling B : de Heer W. A. E. van der Pluym, geb. te 
Zierikzeo. 

's G R A V E N H A G E . De oflicieele opening van den nieuwen 
Maasmond en de onthulling van een gedenksteen, waarop 
dit feit staat vermeld zal op 18 Augustus a.s. te Andel 
plaats hebben in tegenwoordigheid van H . M. de Koningin. 
De leden van beide Kamers der Staten-Gerieraal en andere 
autoriteiten zrjn mede tot het by wonen van de plechtigheid 
uitgenoodigd. 

K A M P E N . Het huis van Mejuffrouw Elemans, waarvan in 
een vorig nummer is gesproken als een belangrijk monu
ment van laat Gothischcn prof'aanbouw, is aan de hoogste 
bieders voor f8810 niet gegund geworden. 

Men hoopt nu nog, dat dit gebouw niet onder sloopers-
handen zal vallen, maar op de eeno of andere wrjze als 
historische bijzonderheid zal kunnen behouden blrjven. 

Zie vervolg bijblad. 

Mem. San. Ilisl. London. Sanitary Engineer, A M S T E R D A M , 
Hoofdkantoor en Magazijnen \)\. KUITERKADE 150-151. Filiaal en Showroom 44 KOKIN. 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS A Co., te Barrhead. 
S P E C I A L I T E I T VOOR DE LEVERING VAN C O M P L E T E B A D - , C L O S E T S - en URINOIR - i n r i c h t i n g e n . 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Wurm en koudwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garantie. 
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H . L . B O E R S M A . 

Het was in den zomer van 1895, toen ik te N i j 
megen woonde, dat ik met Boersma kennis maakte. 
Hij kwam mij toen bezoeken om mijne medewerking 
te vragen voor de op te richten Vereeniging tot 
Veredeling van het Ambacht. 

Ons onderhoud duurde een uur of drie en gaf mij 
gelegenheid een blik te slaan op den rijkdom van 
Boersma's geest. De veredeling van het ambacht op 
de wijze, als de vereeniging beoogde, scheen mij on
mogelijk, en ik kon dan ook niet aan het verzoek 
om medewerking gevolg geven. Het gesprek had 
echter geleid tot wederkeerige waardeering, en onze 
verhouding is sedert van den meest vriendschappe-
lijken aard gebleven. 

Boersma, sinds lange jaren directeur der Haagschc 
Ambachtsschool, leefde voor het ambachtsonderwijs. 
Toch was hij ruim van blik genoeg om te erkennen, 
dat zulk klassikaal onderricht niet de ware wijze is, 
om bekwame ambachtslieden te vormen, doch slechts 
beschouwd moet worden als een niet te vermijden 
halfslachtigheid, die een uitvloeisel is van de tegen
woordige toestanden. 

Wat de veredeling van het ambacht aangaat, gaf 
hij toe, dat die slechts komen kon, als dat ambacht 

weer de grondslag van alle techniek, van alle kunst 
werd, zooals dit vroeger was doch hij meende, dat, 
eer zulke gelukkige tijden zouden terugkecren, toch 
iets gedaan moest worden, en werkte daarom voor 
de Vereeniging, ten wier behoeve hij mijn steun 
kwam vragen. 

In 1901 besloot de Christelijke Volksbond te 
's-Gravenhage, des winters eenige lezingen voor am
bachtslieden te laten houden. O p Boersma's aan
beveling werd ik daarmede belast, en nog in het 
afgcloopen seizoen trad ik weder op. 

Die lezingen waren voor mij hoogst aangenaam. 
Sinds ik in 1875 voor het eerst een katheder beklom 
heb ik in allerlei kringen het woord gevoerd. Nooit 
evenwel met meer genoegen dan in Den Haag, als 
Boersma te midden der werklieden van zeer uiteen-
loopende politieke overtuiging zich onder het gehoor 
bevond. 

Het bespreken van bouwwerken uit het verledene 
gaf mij telkens aanleiding, het ambacht van voor
heen met het ambacht van thans te vergelijken. N a 
de pauze konden vragen gedaan worden. Dan stond 
Boersma op, en wist, door op de hem eigen ge
moedelijke maar degelijke wijze de hoofdpunten van 



het gesprokene nog eens in het licht te stellen en 
daaraan eenige vragen vast tc knoopen, de hoorders 
op dreef te brengen. En dan werden vragen gedaan, 
die duidelijk bewezen, dat het ons aan bekwame, 
goed doordenkende ambachtslieden volstrekt niet 
ontbreekt. A l s ik niet met den laatsten trein naar 
Haarlem had moeten vertrekken zouden wij waar
schijnlijk te middernacht nog bijeen geweest zijn. 

Boersma kende cn waardeerde vele ambachtslieden 
in zijne omgeving. Daardoor oefende hij een grooten 
invloed ten goede uit. Want, zal het ambacht inder
daad veredeld worden, dan moet de werkman tot 
het besef komen, dat, als hij een meester in zijn 
vak is, hij veel hoogcr staat dan tal van feitelijk 
onmachtigen, die aan diploma's of getuigschriften 
aanspraken ontkenen, waarop hun vaardigheid hun 
geen recht geeft. 

Voor dc Haagschc ambachtslieden is Boersma's tc 
vroege dood dan ook een haast onherstelbaar verlies. 

A . W . W K I S S M A M . 

De Nieuwe Rott . Courant herdacht den overledene 
in de volgende waardcerende woorden: 

Dc directeur der Haagschc Ambachtsschool, de 
heer H . L Boersma, is overleden, in den ouderdom 
van 58 jaar. Een kortstondige, doch hevige ziekte 
maakte een einde aan het werkzame leven van den 
man, die zich in de stad zijner inwoning door zijn 
eigenschappen van hoofd cn hart vele vrienden had 
verworven, maar die ook daar buiten bekend was 

door zijn onvermoeid optreden in het belang van den 
toekomstigen werkman. 

D c ambachtsschool was zijn troetelkind geworden. 
Ongeveer 30 jaar was hij haar directeur, cn steeds, 
van jaar tot jaar wist hij haar hooger op te voeren, 
tot grooteren bloei tc brengen. Den goeden naam 
in en buiten de stad, dankt dc school voornamelijk 
aan Boersma, die al zijn tijd, al zijn werkkracht gaf 
aan de instelling, welke hem zoo lief was; die dank 
zij zijn initiatief nog kort geleden een groote uit
breiding onderging en op 't punt. staat opnieuw 
vergroot tc worden. Verliest dc ambachtsschool in 
haar directeur zeer veel, het heengaan van Boersma 
is ook een gevoelige slag voor dc beide afdeelingen 
der school, n.1. dc burger-avondschool cn dc avond
school voor volwassenen, waarvan hem mede de 
leiding was toevertrouwd. 

Boersma was een man van zijn tijd, die van de 
vraagstukken rakende het leven van den arbeider, 
grondige studie maakte cn wiens streven er op ge
richt was, de jongens op tc leiden tot practische 
werklieden. 

Meermalen hield Boersma in den Haag cn in andere 
steden van ons land lezingen over het ambachts
onderwijs en in menig tijdschrift wijdde hij daaraan 
artikelen, die getuigden van veel kennis en langjarige 
ervaring. 

V a n tal van vereenigingen op het gebied van 
nijverheid en kunstnijverheid was hij bestuurs- of 
werkend l id. 

O N T W E R P V A N E E N H O T E L M E T C A F É - R E S T A U R A N T I N E E N 
K L E I N E B A D P L A A T S . 

Bij de afbeeldingen op 
I let Hotel met Café-Restaurant volgens het ont

werp in dit nummer gereproduceerd, zal worden 
gebouwd op een vrij terrein. 

De buitengevels zullen worden opgetrokken in licht
kleurige- de bogen en neggekanten van donkerkleurige 
Waalsteen. 

Dc borstwering, banden, afdekstcenen, sluitsteenen 
enz. zijn gedacht van hardsteen. 

Ongeveer in 't midden van den gevel heeft men de 
Hoofdingang voor het Hotel . L inks hiervan bevindt 
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zich het Hotel en rechts het Café-Restaurant met 
hardstecnen trappen cn terras. 

A a n 't einde der Hoofdgang zijn twee vleugels 
aangebracht, welke later om meer kamers te verkrijgen, 
kunnen worden verlengd. 

In het sousterrain bevinden zich de keuken met 
bijkeuken, kelders, bergplaatsen enz. Op de ver
schillende verdiepingen zijn dc logeerkamers en tevens 
kamers voor 't personeel aangebracht. 

C. L . D E K O N I N G , Architect. 

D E G O T H I S C H E R I C H T I N G I N D E E N G E L S C H E B O U W K U N S T D E R 
N E G E N T I E N D E E E U W . 

In een lezing, gehouden voor de „Worshipful 
Company of Carpenters", een der Londensche gilden, 
gaf Prof. F . M . Simpson onlangs een overzicht van 
dc bouwkunst der negentiende eeuw en sprak daarbij 
ook over den invloed van de gothiek op dc moderne 
architectuur, die zich evenals elders ook in Engeland 
ccn tijdlang krachtig heeft doen gelden. 

In de eerste jaren der genoemde eeuw begon Britton 
met dc uitgave van twee werken; „Bouwkundige 
Oudheden" en „Oudheden van de kathedralen van 
Engeland". Britton werd gevolgd door Kickman met 
zijne „Inleiding tot de Gothische Bouwkunst" terwijl 
nog meerdere schrijvers hetzelfde onderwerp be
handelden. 

Pugin wierp dc handschoen in het strijdperk, toen 
hij het werk der Middeleeuwen ging vergelijken met 
de producten van zijn tijd, die hij heidensch noemde 
cn dc twee beginselen waarvan hij uitging waren 
ongetwijfeld gezond. 

Het eerste was, dat men aan een gebouw geen 
vormen behoorde te gebruiken, die niet noodig waren 

voor zijn doel, zijn constructie en zijn gemakkelijke 
inrichting; het. tweede was dat alle versiering behoorde 
te bestaan in het geven van een rijker aanzien aan 
de werkelijke constructie van het gebouw en verder 
toonde hij aan, dat er vele voorwerpen van dagelijksch 
gebruik waren, die belachelijk waren omdat dc maker 
inplaats van te zoeken naar den doelmatigsten vorm 
en dien te versieren, zich toegelegd had op het uit
denken van iets buitengewoons. 

Deze opmerking geldt, merkwaardig genoeg, heden 
ten dage nog evengoed als in Pugin's tijd. 

Pugin was echter niet altijd in staat, om de leer 
die hij predikte in practijk tc brengen, maar dat 
was niet zijn schuld. Men kan er hem geen verwijt 
van maken, dat beeldhouwwerk in plaats van in steen 
uitgevoerd van gips gegoten werd cn evenmin de 
schijnconstructies, die vele vroege voorbeelden van 
de moderne gothiek ontsieren op zijne rekening stellen. 

In ccn klein werk heeft hij geheel zijne begin
selen kunnen doorvoeren, namelijk de Roomsen K a 
tholieke kapel tc Ramsgate, waaruit men kan gewaar 
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R E N V O O I . 

I. CAFÉ-RESTAURANT. 
II. EETZAAL. 

III. BILLARDZAAL. 
IV. OPEN PLAATS. 

V. HL IK KT. 
VI. GARDE-MANGER. 

VII. W.C. EN L'RINOIRS. 
VIII. KIETSENBEKGI'L. 

IX. TERRAS. 
\ . RONTONDE. 

XI. ONTVANGKAMER. 
XII. HOOKDINGANG. 

XIII. L O G E E R K A M E R S . 
XIV. GANG. 

XV. WONING-PACHTER. 
XVI. BADKAMERS. 

worden, dat hij ontwijfelbaar Gothisch gevoelde en 
waaruit de groote bijna angstvallige zorg spreekt, 
waarmede hij zijn beginselen toepaste. 

Een veel grooter werk, waaraan hij heeft mede 
gewerkt, was het Parlementsgebouw te Londen. 

Hi j verklaarde daarvan zelf, dat het een klassiek 
gebouw was, in Tudor-stijl gedetailleerd en gedecoreerd 
en dc overlading, die di t geweldig bouwwerk kenmerkt 
strookte geenszins met Pugin's opvattingen, 

Het Parlementsgebouw en St.-Georges Ha l l , twee 
werken, die precies op den zelfden tijd ondernomen 
werden, maar in stijl geheel van elkander afwijken 
toonen duidelijk in de Engelsche architectuur uit het 
begin der regeering van koningin Victoria, de afwezig
heid van algemeen erkende beginselen, zooals men 
die ook elders kan opmerken. 

N a i860 kwam er eenige verandering, doch alvorens 
daarover in beschouwingen te treden bracht de spreker 
de groote Londensche Tentoonstelling van 1S51 in 
herinnering. Ui t den geillustreerdcn catalogus van 
die tentoonstelling is gemakkelijk te zien, hoe in-leelijk 
bijna alle tentoongestelde producten van handwerks-
nijverheid er uitzagen en het groote resultaat van 
die tentoonstelling is geweest, dat zij op dit treurig 
feit het volle licht liet vallen. 

De herleving der handwerksnijverheid dateert dan 
ook van dit tijdstip. 

De groote fabrikanten en andere industrieelen, die 
handelsgeest bezaten en 'reclame wisten te maken 
traden op deze tentoonstelling op den voorgrond, 
maar voor de kunstvorm gevoelden dezen niets. 

Toen evenwel zijn kunstenaars begonnen belang 
te stellen in de handwerksnijverheid en de groote 
vooruitgang, die daarin ontegenzeggelijk in latere 
jaren heeft plaats gevonden is wel voornamelijk aan 
hun optreden te danken. 

Wi l l i am Morris was wellicht de eerste, die het 
handwerk weder in het rechte spoor wist te leiden, 
zoodat men nu weder direct kan koopen van den 
handswerkman, die zelf ontwerpt en maakt, wat hij 
verkoopt. 

Ordinair goed bleef en blijft nog te koop in ordi
naire winkels, die dank zij de réclame hun naam 
weten op te houden, maar, hoewel langzaam, leert 
het publiek toch allengs het onderscheid zien. 

John Ruskin heeft ook heel wat over de tentoon
stelling gezegd, zijn critiek was evenwel grootendeels 
afbrekend. A l s schrijver van fraai proza zal Ruskin 
altijd bij het algemeen ontwikkeld publiek in eere 
worden gehouden en zijn geschriften oefenden een 



belangrijken invloed uit in kringen waar men kunst 
wist te waardeeren, maar het is eenigszins twijfel
achtig of er veel invloed van is uitgegaan op degenen 
die kunstwerken producccrcn. Ruskin gevoelde veel 
voor dc schoonheden der Gothische bouwkunst en 
hij drukte zijn gevoelens in schoone taal uit, ofschoon 
hij dikwijls in zijn ijver te ver ging, evenals in zijn 
onverdraagzaamheid, waar het bouwwerken betrof 
uit andere tijdperken dan de middeleeuwen, zoodat 
hij dan ook af en toe zichzelf tegenspreekt met een 
vrijmoedigheid, die wonderbaarlijk is. 

Wanneer wij tcrugkeeren tot de architectuur van 
dc tweede helft der jongst vcrloopen eeuw valt, 
zooals wij reeds opmerkten, een bepaalde verandering 
waar te nemen. 

l'ugin en zijn tijdgenooten hadden zich, zoo nauw 
als in de gegeven omstandigheden mogelijk was, 
aangesloten bij de Hngclschc Gothick van de vijftiende 
eeuw; maar in het nu volgend tijdperk kwamen 
andere vormen tot ontwikkelingen niet altijd bepaald 
Engelsche. Met inmiddels vergemakkelijkt verkeer 
bracht het vasteland onder het bereik van iedereen 
en vreemde vormen werden binnengesmokkeld. Sir 
Gilbert Scott inspireerde zich niet alleen op de E n 
gelsche Gothiek van de dertiende en veertiende eeuw, 
maar ontleende ook vele denkbeelden aan Fransche 
werken en andere bouwmeesters volgden hem daarin 
na. Dc meeste kerken van Scott werden in natuur
steen uitgevoerd; de in baksteen uitgevoerde kerken 
tc Londen en elders zijn van later datum en van 
andere bouwmeesters als Butterfield, James Brooks, 
enz. 

Scott moet ook beschouwd worden als de man die 
in Engeland den stoot gaf aan dc restauratie-bewe
ging, die oorspronkelijk uitgegaan van de Camden 
Society tc Cambridge en gerugsteund door dc geheele 
geestelijkheid in de jaren tusschen 60 en 70 het land 
overstelpte. 

Een groote opruiming werd gehouden van alles 
wat niet Gothisch was, met dit resultaat, dat thans 
een ongerestaureerde kerk in Engeland iets zeer 
zeldzaams is geworden. Voordat de storm losbrak-
waren de kerken vol van werken uit alle eeuwen, 
elke steen vertelde een geschiedenis en dc geschiedenis 
van Engeland was geschreven binnen en buitcnop 
deze oude gebouwen. De restauraties der negentiende 
eeuw hebben meedoogenloos deze geschiedenis uitge-
wischt. Erkend moet worden dat het probleem niet 
gemakkelijk was; het laten vervallen van deze oude 
gebouwen zou voor vandalisme zijn uitgekreten en 
de stroom van enthousiasme voor Gothiek was tc 
sterk om halve maatregelen toe te laten. Waar het 
kathedralen en groote kerken gold was het moeilijk-
om aan te wijzen, hoe de restauratoren anders hadden 
kunnen handelen dan zij deden, maar vele parochiale 
kerken zou men zeer zeker voor verval hebben 
kunnen behoeden zonder de uitgebreide restauratie-
processen, die men ze heeft doen ondergaan. 

I let daaraan bestede geld had men beter kunnen 
gebruiken voor het bouwen van nieuwe kerken naast 
de oude, die men als historische monumenten onge
schonden had kunnen laten staan, en met eenige 
oplettende zorg voor verder verval had kunnen 
behoeden. 

E X A M E N V O O R O P Z I C H T E R B I J D E N R I J K S W A T E R S T A A T . 
In ons nummer van 19 Maart gaven wij de schrif

telijke opgaven van bovengenoemd examen. Thans 
zijn wij door een belangstellend lezer in de gelegenheid 
gesteld, ook over het mondeling examen eenige bij
zonderheden mede te dcclen, vervat in een aan hem 
gerichten brief van een der met een voldoend cijfer 
geslaagde candidaten, luidende als volgt : 

Amice! 

De brief, die ik jc nu ga schrijven zal tamelijk 
lang en hier en daar vrij vervelend zijn, maar toch 
geloof ik, dat je er met belangstelling kennis van 
zult nemen. 

De schriftelijke opgaven, die wij ter oplossing 
hebben gekregen, zijn je uit „de Opmerker" bekend. 

Was men er daarmede af, dan zou het nogal gaan, 
maar het mondelinge gedeelte is ook niet voor de 
poes en kunnen sommige candidaten daarbij nog wel 
eens wat goedmaken, dat bij het schriftelijke minder 
goed geslaagd is, men heeft evenveel kans, dooreen 
ongelukkig oogenblik bij het mondeling onderzoek, 
weer veel tc bederven van den indruk, dien dc heeren 
uit het schriftelijke werk hebben gekregen. 

W i l men een goed cijfer halen dan moet men 
natuurlijk beide keeren goed voldoen en m. i . dient 
het mondeling gedeelte in hoofdzaak, om te onder
zoeken of dc candidaten, wat hun kennis betreft, 
wel vast in hun schoenen staan. 

Daaraan wordt uit den aard der zaak groote waarde 
gehecht en dat ik het er goed heb afgebracht, schrijf 
ik ook grootendeels daaraan toe, tlat ik het mondeling 
examen altijd beschouwd heb als 't voornaamste en 
wat mij daarbij het meest heeft geholpen is wel, dat 
ik het meeste wat ik van 't vak weet in de practijk 
heb opgedaan, l ie t is toch maar waar, dat al wat 

men bij ervaring kent er veel vaster inzit en inblijft 
dan al het uit boeken geleerde. 

Toch kunnen dc ingenieurs je van die vragen doen, 
waar je niet dadelijk op kunt antwoorden en je bij
voorbeeld een positief oordeel vragen over dc deug
delijkheid van deze constructie en dat bouwmateriaal 
en je moet verbazend oppassen je geen uitdrukkingen 
te laten ontvallen als: „ik vind deze constructie altijd 
de beste; ik ben gewoon dit of dat altijd zoo te 
doen, of ik prefereer deze steensoort altijd boven 
d i e " : want dan zijn dc heeren altijd dadelijk gereed 
met hun „ w a a r o m " en dan zit je wel eens een oogen
blik aan den grond en 0, wee! als je je meening 
dan niet kunt motivecren. Zij gaan dan de goede 
eigenschappen opsommen van wat je afkeurt en zetten 
een zwakke candidaat spoedig vast. 

A l s je ooit eens examen gaat doen, let dan vooral 
daarop. Oefening in het zich rekenschap geven van 
al zijn beginselen en meeningen, technische zaken 
betreffende, is een der hoofdzaken bij de examen-studie. 
Mijns inziens is het ook een der grootste aantrekke
lijkheden van die studie. 

Evenals het schriftelijke gedeelte duurt ook het 
mondelinge examen twee dagen; de examinatoren 
zijn dezelfde heeren meest ingenieurs van den Water
staat, zooals je weet, een Rijksbouwmeester en een 
hoofdonderwijzer. 

Men is in goed gezelschap telkens zulk een half 
uur of drie kwartier, maar zoo snel de minuten omgaan 
bij het schriftelijk werk zoo langzaam kruipen zij soms 
bij het gezellig mondeling onderhoud. W e l hangt het 
er van af welk onderwerp behandeld wordt en wien men 
als examinator heeft. In dc vakken waar het examen mij 
het best afging had ik met genoegen nog een kwartier 
of half uur voort willen gaan, bij andere was ik echter 
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blijde, dat het afgeloopen was. Ik kan mij daarover 
hier nu echter niet verder uitlaten, maar zal hier
onder, zonder namen te noemen, een opsomming 
geven van de voornaamste vragen, die men mij ge
daan heeft en misschien hier en daar een enkele 
opmerking daaraan toevoegen. 

E e r s t e d a g . 

Burgerlijke bouwkunde, tj4 uur. 

N a bespreking van het vroeger ingeleverde schrif
telijk werk (kapconstructie) moest ik dc meeste details 
opschrappen van de verbindingen van een buiten-
deurkozijn met kalf en bovenlicht en een dubbele 
paneeldeur met tongnaalden, het kozijn op hardstee-
ncn neuten en met dito dorpel. 

Daarna werd mij gevraagd de constructie van een 
stolpraam met naar binnen draaiende ramen, de 
doorsneden over den hardstccnen ondcrdorpcl, over 
de stolpnaald en dc kozijnstijl. 

Hoe wordt een stolpraam gesloten ? Met een espag-
nolet was natuurlijk mijn antwoord. Welke soorten 
espagnoletten zijn u bekend? Ook hierop was 't ant
woord gemakkelijk gegeven, maar toen werd mij 
gevraagd, welke soort dc beste was en daarover 
moest ik even denken. Ik antwoordde met groote 
voorzichtigheid en dit was goed ook, want er bleek 
op 't punt van de deugdelijkheid van espagnoletten 
eenig verschil van mecning tusschen den examinator 
en den candidaat te bestaan. 

I let was mij dus niet onaangenaam, dat tot wat 
anders werd overgegaan en fluks schetste ik een 
uitslag van een wrongstuk eener trap en ontwikkelde 
het binnen- en buitenvlak. Ik verwachtte nu, dat ik 
het ook op een stuk hout zou moeten afschrijven 
doch dit behoefde niet; alleen werd mij nog gevraagd 
in welke gevallen men een wrongstuk en in welke 
men een kuipstuk toepast en hoe men handelt bij 
blank werk. 

Toen kwam de constructie eener zinkbedekking 
aan dc beurt en de vraag aan welke voorname voor
waarde deze bedekking moet voldoen. Ik moest de 
doorsnede van de roef en het ondereind van de 
roef schetsen, en vervolgens tie samenstelling van 
een houtcement-bedekking en daarbij behoorende 
loozingbak en gootconstructie; daarna die van leien
dak op horizontaal en verticaal beschot en hetgeen 
daarbij op te merken valt. 

Met eenige gedachten wisseling over schoorsteen 
legeringen, constructie van privaten met stankafslui-
ting en leiding naar dc put of het riool (men moet 
ook van tie sanitaire closets tie best voldoende syste
men kennen;, plafond werk, tengels, riet en 3 lagen 
specie, werden tie beschouwingen over burgerlijke 
bouwkunde besloten. 

Waterbouwkunde, 3/4 /////'. 

Ook hier werd begonnen met opmerkingen over 
het schriftelijk werk (duikersluis) en werd mij ge
vraagd, waarom ik daarbij geen zwalpen had toege
past. N u dat kon ik gauw duidelijk maken, maar 
ik moest dan toch vertellen in welke gevallen ik wel 
zwalpen zou toepassen, hoe ik ze construccren en op 
de kespen bevestigen zou. Tusschen de zwalpen 
geraakte ik dus niet beklemd maar toen werd het 
beproefd met damplanken. Daarvan moest ik ver
tellen waartoe zij dienen, waarom men zc tegen
woordig niet meer tusschen twee kespen heit; op 
welke plaatsen men zc toepast, aan welken kant 
van de kesp en hoe men ze inkroost in den vloer. 

Zoo werd verder over sluisvloeren geredeneerd en 
moest ik een doorsnede van een sluisvloer opschetsen; 
daarbij kwamen de zwalpen en het metselwerk daar 
over heen nogmaals ter sprake en in verband met 
een en ander werd mij o.a. gevraagd het verschil 
tusschen een ontvang- en een stortebed. 

Sluisbouw is niet gemakkelijk, daar komt heel 
wat bij te pas. Oogenschijnlijk is aanleg van wegen 
een veel eenvoudiger werk en toch moet men dit 
ook niet te licht tellen. Mijn examinator althans liep 
er geenszins losjes overheen, maar begon mij te-
ondervragen over grintwegen en moest daar in allen 
deele het'fijne van weten. Lengtcprofil, helling, breedte, 
ontgraving en verdere constructie kwamen achter
eenvolgens ter sprake; toen straatwegen, kantlagen, 
tonrondte, naalden, hoogte in aanleg en bij alles de 
vraag, waartoe het dient. Vervolgens kwamen de-
keiwegen aan de beurt, de soorten van keien en 
daarbij weder zulk een vraag, met de beantwoording 
waarvan men moet oppassen namelijk welke keien 
de beste zijn. To t besluit van het waterbouwkundig 
gesprek volgden toen nog eenige vragen over Scoriae-
bricks, over M a c - A d a m wegen, over het walsen van 
wegen, waarbij mij gevraagd werd een stoomwals 
in zijn hoofddeelen tc schetsen, over de materialen 
voor Mac-Adam, de bindmiddelen niet te vergeten, 
over asphalt en toen werd nog even gesproken over 
afwatering van wegen, maar de tijd ontbrak, om in 
dit onderwerp diep door te dringen. 

Hiervan heeft de na mij aan de beurt zijnde can
didaat alles moeten vertellen, wat hij er van wist 
en hij is er, zooals ik later vernam, bijna mede 
vastgeraakt. 

Vergeet dus niet, dit onderdeel van den wegenbouw 
te bcstudecren er zit nog meer in dan velen opper
vlakkig meencn. 

Algemeene Bouwkunde, 3;4 /////'. 

Wegens de uitgebreidheid van dit vak, weet men 
hier eigenlijk in het geheel niet wat men voor vragen 
krijgen zal. Het viel mij nog al mede, moet ik zeggen. 

E r werd begonnen met het begin: onderzoek van 
den grond en grondboringen. Welke soort boren 
gebruikt men daartoe? Wat is pulsen eu hoe doet 
men dit? Hoe worden de boorbuizen onderling ver
bonden? Hoe komt het, dat de boorbuis zakt? Hoe 
trekt men na een boring de buizen weder uit den 
grond ? Wat doet men, wanneer dc boor of de hoor
buis onklaar wordt of breekt? Ziedaar eenige van 
de vragen die mij gedaan werden. Vervolgens kreeg 
ik het bouwen van een brugpijlcr in stroomend water 
te beschrijven waarbij niets mocht worden vergeten, 
stroomscherm, voorbaggeren, palen heien, kuip heien, 
betonstorten, afmalen, opmetselen, omstorten van de 
fundeering, enz. 

O p het onderwerp waterbemaling werd daarna wat 
dieper ingegaan en gesproken over tonmolens, vijzels, 
centrifugaalpompen, het opstellen van een centrifu-
gaalpomp, stoompompen van Worthington e. a. de 
opvoerhoogte van tonmolens, enz. 

Toen kwam grondwerk aan de orde, ontgraving 
van een sluisput eerst met kruiwagens, daarna voor 
grootere afstanden per spoor, het storten in schuiten 
en treinen, steigerwerken daarvoor, machinale inrich
tingen excavateurs en elevators; en toen deze onder
werpen, hoewel lang niet uitgeput, toch afgehandeld 
waren, werden ten slotte nog, betrekkelijk verschillende 
zaken vragen gedaan, als grondwaterkeering door 
spekdammen, de Eriesche hoosbak, de bevestiging 
van kespen op palen, idem van zwalpen en kespen 



met zwaluwstaartvormige stukken; ik moest een 
vlechting teekenen; vertellen wat ik wist van grond
verbetering door zandstorten, door rijzen bedden en 
eindelijk nog verklaren hoe ik te werk zou gaan bij 
het aanleggen van een weg door een moeras. Gelukkig 
ben ik niet in het moeras blijven steken. 

Handteekenen i ' 2 uur. 

Een aangename verpoozing gaf het teekenen van 
een eenvoudig stilleven, vooral omdat men er ruim 
den tijd voor had. 

Bouwmaterialen 20 minuten. 

Van dit onderwerp kan nu niet juist gezegd worden, 
dat het een aangename verpoozing opleverde. .Men 
krijgt achtereenvolgens een serie genummerde monsters 
van allerlei materialen voor zich, waarbij er natuurlijk 
heel wat zijn, die men nooit verwerkt heeft, vooral 
veel soorten baksteen, Waalsteen, Groninger en 
Friesche steen, Kijnstecn en IJsselsteen, Belgische 
Papensteen, Cementsteen, kalkzandsteen ook al, na-
geperste steenen, Drijfsteen, scoriae-bricks, straat
keien als Fauconval, Athschc, Luiksche, Quenast, 
Lava , enz. Vooral op die keien en op verschillende 
soorten van natuurlijke steen moet men zich goed 
hebben geoefend, om geen bok te schieten. Het is 
bijna niet doenlijk ze op zulk een oogenblik altijd 
met volkomen juistheid van elkaar te onderscheiden 
en ik zou wel durven veronderstellen, dat de heeren 
examinatoren zelf dit niet altijd zouden kunnen, 
wanneer zij niet een lijstje van de nummers der 
monsters bij de hand hadden. 

Evenmin gemakkelijk is het rijsmateriaal grondig 
te kennen. Wanneer men nooit uitvoering van rijs-
werken heeft medegemaakt is dit ook bijna niet 
mogelijk. Ik heb dit wel gedaan, zooals je weet en 
toch zijn er natuurlijk soorten van rijshout die ik 
nooit verwerkt heb doch alleen van aanzien ken. 
Wat er van in het boekje van Ncijt staat moet men 
zoowat in het hoofd hebben. 

Door de metalen, gietijzer, weiijzer, vloeiijzer, wel
en vloeistaal, zink, lood, tin, koper, soldeer enz. kwam 
ik nogal gemakkelijk heen. Men deed mij daarover 
geen moeilijke vragen, ook niet over de bewerking 
van ijzer, enz. als ponsen, boren, klinken en soldeeren. 
Door de nietselmaterialen, kalksoorten, cement, tras, 
rivierzand, gips enz. sloeg ik mij gelukkig heen en 
tegen de wijze, waarop ik steenkalk, Doorniksche 
kalk en schelpkalk zou keuren, had men blijkbaar 
ook geen bedenking. 

Met stortsteen cn zetsteen, Doorniksche, Vi lvoord-
sche en Lessines had ik geen moeite. 

Op de houtsoorten had ik mij goed geoefend en 
dat kwam mij nu bij het determineeren van de 
monsters van buiten-Europeesche, voornamelijk A m e 
rikaansche soorten goed te stade. 

Daarover zijn, zooals ik later vernam, sommigen 
gestruikeld en van de natuurlijke steensoorten hebben 
enkelen ook niet veel terecht gebracht, maar een 
althans die ook een goed cijfer behaald heeft, schijnt 
men dit niet erg kwalijk te hebben genomen. 

Besluit daaruit echter maar niet, dat men aan de 
kennis der materialen weinig waarde hecht. Het best 
is altijd als men alles op zijn duimpje kent en dan 
nog is men nooit zeker, dat men op het critieke 
oogenblik niet in de war geraakt en zich vergist 
of verspreekt. 

Met de bouwmaterialen loopt tie eerste dag van 
het mondeling onderzoek af. 

Ik voor mij vond het de zwaarste van de twee 

en uit hetgeen volgt zult ge dit ook wel zoo begrijpen. 

T w e e d e D a g . 

Meetkunde, Stereometrie, Couio-en Trigonometrie '/2 u. 

Men is bij het mondeling meetkundig werk wel 
wat minder op zijn gemak als bij 't schriftelijke, maar 
men kan toch, als men maar kalm blijft, een ver
gissing beter herstellen. Bemerkt men na de inlevering 
van het schriftelijk werk, daarin een fout te hebben 
gemaakt, dan heeft men tiaar, tot het examen is 
afgeloopen, het land over. 

De volgende vraagstukken kreeg ik voor 't bord 
op te lossen: Hoeveel is de som der hoeken van een 
//-hoek? De zijde van den regelmatigen 2//-hoek uit 
te drukken in dc zijde van den regelmatigen «-hoek. 
Een hoek middendoor te deelen. Een lijn evenwijdig 
aan een gegeven lijn te trekken. Op het uiteinde 
van een lijn een loodlijn op te richten. Wat weet 
gij van de lijn, die in een driehoek een hoek midden
door deelt? Bewijs dit. Wat weet gij van 2 drie
hoeken, die een hoek gelijk hebben? en wat van 2 
driehoeken, waarvan de hoeken eikaars supplemen
ten zijn. 

Deze vraagstukken zijn meerendeels eenvoudig. 
Wat moeilijker, die welke toen volgden en betrekking 
hadden op den inhoud van den bol, het oppervlak 
van den bol, den inhoud van tie bolschijf, van de 
afgeknotte pyramide, het oppervlak van den kegel 
enz. Van de daarbij toegepaste regels moesten ook 
tie bewijzen worden gegeven evenals van dc gonio-
metrische formules sinusregel, cosinusregel, tangens-
regel, algebraïsch en uit de figuur. 

()ok de onderlinge verhoudingen der goniometrische 
lijnen moet men goed in 't hoofd hebben en blijk 
geven ook logarithmisch goed daarmede te kunnen 
werken. Naar ik van andere eandidaten vernam, 
hebben sommigen, die overigens de formules op hun 
duimpje kenden, met de bewijzen nog al last gehad. 
Wanneer het vlot gaat met de formules, gaat de 
examinator natuurlijk dieper op de zaken in, om na 
te gaan, hoe dik de wetenschap er bij de eandidaten 
opzit. 

Rekenkunde eu Algedra '/2 uur. 

De opvatting dezer vakken was nogal practisch, 
over het algemeen viel 't mij nogal mede. Het me
trieke stelsel, herleidingen in Are , c .A . . M 2 . , H . L . 
enz. werden uitvoerig behandeld; toen kreeg ik een 
vermenigvuldiging, 932184 X 5,084" met logarithmen 
op te lossen, een gemengd repetecrendc breuk te 
herleiden en een algebraïsche deeling uit te voeren 
en als dessert een vierkants-vergelijking op te lossen 
en een eenvoudigen vorm in factoren te ontbinden. 

Met herleidingen van oude voetmaten en land
maten tot metrieke heeft men mij niet lastig gevallen. 
Ik had mij tiaar juist op geoefend, op raad van een 
collega, die vroeger het examen gedaan had en nu 
werd mij in 't geheel geen gelegenheid gegeven die 
kennis eens ten toon te spreiden. 

Toen er mij niet naar gevraagd werd, heb ik er 
ook wijselijk over gezwegen. 

Algemeene Voorschriften '/4 /////-. 

Dat is een vervelend onderwerp en het kwartier, 
dat er aan gewijd werd, leek mij langer dan het 
vorige half uur. Gelukkig liet het korte tijdsbestek 
niet toe, om over de A . V . in uitvoerige beschou
wingen te treden en had ik alleen vragen te be
antwoorden als: welke vereischtcn stellen de A . V . 

aan den aannemer en welke aan dc borgen? Hoe 
geschiedt dc betaling in gewone gevallen cn hoe 
wanneer dc bouwstoffen op vreemd terrein staan? 
Wat doet men in geval van verschil tusschen Directie 
cn aannemer? Wie betaalt de onkosten, voortvloeiend 
uit de maatregelen tot oplossing van geschillen ? Hoe 
waarborgt men zich dc betaliug door den aannemer, 
van dergelijke onkosten en wat is cautie in het a l 
gemeen ? 

Het antwoord op tlezc vragen kan men in de A . V . 
vinden of gemakkelijk daaruit afleiden. Niet raad
zaam is het, buiten dit boekje te gaan, en evenmin 
zich te begeven in critiek van sommige bepalingen. 

A ardrijkskunde 1 / .j uur. 

Het is zeer leerzaam en onderhoudend om met 
een ingenieur van onzen waterstaat door het land te 
reizen. Bij het examen doet dc examinator evenwel 
of hij niets van den geografischcn, topografischen en 
waterstaatkundigen toestand weet cn moet de can
didaat toonen, dat hij daar alles van weet, wat hem 
gevraagd wordt. 

De reis begon te Utrecht cn dc eerste vraag was, 
welke spoorwcglijncn komen daar samen en door 
welke maatschappijen worden zij geëxplo i teerd? 

Het ging toen zuidwaarts naar 's-Hertogenbosch 
ik had tc vertellen, welke spoorwegbruggen tusschen 
Utrecht cn deze plaats voorkomen. Ik noemde ook 
die over de Linge bij Geldermalsen, dit gaf aanleiding 
tot een vraag omtrent dc voeding van de Linge en 
dc daarmede in verband staande, waarom men te 
Geldermalsen over het kleine riviertje zulk een lange 
overbrugging heeft gemaakt. 

O p dezelfde wijze gaf het noemen van dc brug 
over dc Maas bij Crcvecocur aanleiding tot een vrij 
uitvoerige beschouwing over tien loop van die rivier. 
Daarna werd mij, weder van Utrecht uitgaande, ge
vraagd de reis per spoor naar Leiden te beschrijven. 
N a de spoorwegen kwamen de waterwegen aan de 
beurt en had ik, zooveel mogelijk gebruik makende 
van kanalen de reizen van Groningen naar Maastricht, 
van Rotterdam naar Amsterdam (langs 3 wegen), 
van Amsterdam naar Groningen, van Groningen terug 
naar Vlissingcn, van Helder naar Venlo cn van 
Vlissingen naar Rotterdam te beschrijven. N a het 
lantl zoodoende in nagenoeg alle richtingen tc hebben 
doorkruist wertl nog stilgestaan bij de wateren rondom 
het eiland Tholcn cn moest ik verklaren, waartoe 
het kanaal van Voorne en het kanaal door Zu id -
Bcveland waren aangelegd, alsmede waartoe het kanaal 
Gcnt-Terneuzen diende. 

D c Becrsche Maas kwam ook ter sprake; waar 
blijft het water dat door de Becrsche Maas wordt 
afgevoerd ? werd mij gevraagd. Ten slotte komt het 
in dc Noordzee terecht, was de conclusie van mijn 
antwoord. Toen ik de Noordzee genoemd had moest 
ik ook de zeehavens van Holland cn Zeeland op
noemen en daarvan mededcclen wat ik wist cn met 
een korte omschrijving van den loop van het Ri jn
water was het onderzoek naar mijn aardrijkskundige 
en waterstaatkundige kennis afgeloopen. 

Landmeten en Waterpassen, '/2 uur. 

Hier kreeg ik dc regeling van ccn waterpasinstru
ment cn dc voorwaarden van regeling cn opstelling 
tc verklaren. Toen werden mij een paar vragen 
gedaan over de nonius, hare inrichting cn nauwkeurig
heid. Wat is parallax, hoe ontstaat zij? Kunt gij ook 
zien of dc kijker in- dan wel uitgeschoven moet worden? 
werd mij vervolgens gevraagd en daarna kwamen de 

baken met enkele en dubbele verdeeling, met recht
opstaande en omgekeerde cijfers ter sprake. 

Toen het aflezen van een hoek op den sextant 
het uitzetten van bogen en berekenen van de hoofd
punten en ten slotte moest ik uitleggen hoe men 
tewerk gaat bij peilingen met de sextant. 

Ik ben er dus nogal genadig afgekomen, zooals 
gij ziet. Naar de inrichting en eigenaardigheden van 
vele nieuwere instrumenten die tegenwoordig worden 
gebruikt heeft men mij niet gevraagd, ook niet naar 
den tacheometcr, waar men in Indië veel mede werkt 
en waarvan ik mij, op aanraden van een opzichter 
van den Indischen Waterstaat onder mijn kennissen, 
zoo goed mogelijk op de hoogte had gesteld. 

Dat men blijk geeft met gewone waterpassingen 
en het meer alledaagsche terreinwerk goed vertrouwd 
te zijn, daaraan wordt, geloof ik, meer waarde gehecht, 
dan aan een meer uitgebreide doch natuurlijk meer 
oppervlakkige algemeene kennis van deze vakken. 

Werktuigkunde uur. •e> /4 
De spanningen tc berekenen in de beide helften 

van een aan twee einden bevestigd touw, waaraan 
een gegeven last is opgehangen, wanneer de hoek die 
de beide helften met elkaar maken bekend is, was 
het eerste vraagstuk, dat ik ter oplossing kreeg. 
Daarna volgden de berekeningen van Spaansehe takel, 
Westontakel, kaapstand, windas, drie- en vierschijfs 
blokken, enz. Daarna moest ik in korte trekken, 
volgens een plaat, de werking van een stoomwerktuig 
verklaren en vertellen wat ik wist van Condensors, 
expansie, de werking van Meijers expansieschuif, van 
Compound-machines, enz. 

Waar blijft de afgewerkte stoom bij verschillende 
soorten van stoomwerktuigen en in het bijzonder bij 
de locomotief? dit waren de laatste vragen die ik had 
te beantwoorden. 

Met de werktuigkunde heeft men het mij, zooals 
gij uit het bovenstaande zien kunt niet al te lastig 
gemaakt. 

Al les ging trouwens den tweeden dag gemakkelijker 
dan den eerste. Men raakt ten slotte aan het examen 
doen gewoon en de laatste loodjes wegen hier, bij 
uitzondering op den gewonen regel, niet zoo heel 
zwaar; want staat men er goed voor dan kan een 
klein bokje op 't laatst geschoten niet heel veel be
derven en staat men er slecht voor, dan geeft inspan
ning van alle krachten op het laatst, die velen boven
dien nog zenuwachtig maakt, toch niets meer. 

A l s men den eersten dag achter den rug heeft 
gevoelt men wel, hoe het met de kansen staat, men 
gevoelt dit bij het mondeling examen veel betei dan 
bij het schriftelijk, omdat bij 't schriftelijk werk de 
examinatoren de eandidaten maar laten begaan, bij 
het mondeling gedeelte is men echter voortdurend 
met een van die heeren in persoonlijke aanraking. 

E n hiermede is het eigenlijk examen afgeloopen. 
Men wordt dan nog geinviteerd om even bij den 

Voorzit ter der examencommissie te komen, om daar 
een en ander te vertellen van levensloop, opleiding, 
practischen werkkring, enz. Di t heeft waarschijnlijk 
alleen ten doel nog wat nader met de persoonlijkheid 
van den candidaat kennis te maken en na te gaan, 
waar hij al de wijsheid vandaan heeft gehaald, door 
hem bij de ondervraging ten toon gespreid. Stel je 
echter niet voor, dat je bij dit onderhoud ook maar 
iets te weten komt van de vermoedelijke kansen; op 
dit punt nemen al de heeren tot het einde toe de 
grootst mogelijke reserve in acht en het is zelfs niet 
raadzaam, daarop te zinspelen. 
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Doe nu je voordeel maar met de bovenstaande 
aanteekeningen, wanneer gij het niet slechter treft 
dan ik moogt gij tevreden zijn. Neem nog een raad 
van mij aan, zorg dat gij datgene, wat gij weet, in 
den grond kent, daar hecht elke Commissie meer 
aan dan aan halve wetenschap. 

E n hiermede basta. t. t. 
N . 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B U I T E N L A N D. 

Dezer dagen is te Liverpool door Koning Edward, ver
gezeld van de Koningin, de eerste steen gelegd voor de 
groote kathedraal, welke daar zal worden gebouwd. 

Donderdag is het Engelsche koningspaar in de bergen 
van Wales de reusachtige waterleidingswerken gaan in
wijden, die voortaan Birmingham van water zullen voorzien. 
In de vallei van Elan zrjn daartoe zes meren gevormd; door 
dertig geweldige trapsgewijze aangebrachte filters bereikt 
het water uit die kunstmatige meren de eigenlijke water
leiding. 

Door den aanleg dezer werken is Wales een aandenken 
van artistieke en historische beteekenis kwyt geraakt. 
Onder de verdronken valleien behoort ook die van Claerwen, 
waar de dichter Shelly in 1812 een tijdlang vertoefde, en 
die hy met geestdrift heeft bezongen. Hrj woonde te Naut-
gwilt. dat thans onder 45 voet water is bedolven door de 
ingenieurs der stad Birmingham. 

Te Heidelberg hebben tweeduizend menschen vergaderd, 
tot een protest tegen de restauratie van den Otto Heinrichs-
bau. studenten hadden de meeting belegd; prof. Henry 
Thode voerde het woord. 

B I N N E N L A N D . 
' S - O K A V E X H A G E . In de tweede helft der maand september 

a.s. zal voor de vervulling van de betrekking v;in adjunct-
ingenieur van den waterstaat een vergelijkend onderzoek 
gehouden worden. 

Tot dit onderzsek worden toegelaten Nederlanders, die 
een voldoend examen als civiel-ingenieur hebben afgelegd 
aan de Polytechnische School te Delft, mits zrj op 1 Januari 
1905 niet ouder zijn dan 28 jaar. 

Zij die zich aan het vergelijkend onderzoek wenschen te 
onderwerpen, moeten vóór 15 Augustus a.s. dit doenblrjken 
aan het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
te 's-Gravenhage, brj op zegel geschreven adres, bevattende 
de opgave van naam, voornaam en woonplaats. Daarbij 
moeten worden overgelegd de stukken, aangeduid in de 
St.-Ct. No. 170, waarin tevens zrjn te vinden de vereischten 
voor het bedoelde examen. 

Tot aanbeveling zullen strekken bewijsstukken dat de 
candidaat met vrucht heeft gevolgd een cursus in electro-
techniek en heeft deelgenomen aan practische oefeningen 
betreffende de techniek, zoomede bewijsstukken betreffende 
practische ervaring en geschiktheid. Voorts kunnen daar
voor in aanmerking komen verslagen over reizen tot bezoek 
van werken binnen- en buitenlands. 

— De bestekken voor den bouw der gemeentelijke Cen
trale zijn zoo goed als gereed, zoodat de aanbesteding van 
het werk eerlang is te verwachten. 

— Naar men verneemt zijn by het departement van 
waterstaat plannen in bewerking voor een nieuwe voetbrug 
te Velsen, die dezelfde hoogte zal krijgen als de nieuwe 
spoorbrug, en zul komen te liggen zooveel oostwaarts van 
de oude voetbrug, dat zoowel van de zijde van Haarlem 
als van Beverwijk op- en afritten kunnen gemaakt worden. 

H A A R L E M . De plannen tot verbouw van den schouwburg 
zrjn door B. en W. goedgekeurd. 

L E E U W A R D E N . In de laatst gehouden raadsvergadering 
kwamen op het voorstel tot herstelling van de Oldehove 
na vrij ampele discussies iichtereenvolgens drie moties in 
stemming: 

. a. die van den heer Schoondermark, strekkende om aan 
een commissie van deskundigen een nader onderzoek in 
zake de restauratie op te dragen. Deze werd verworpen 
met op 2 na ulgemeene stemmen; 

b. die van den heer Wolff, strekkende om do stukken 
terug te zenden aan Burg. en Weth. en naar aanleiding 
van de gehouden discussies de zaak in nadere overweging 
te nemen. 

Zrj werd aangenomen met 11 tegen 9 stemmen. 
c. die van den heer Feddema, ten doel hebbende aan 

Burg. en Weth. op te dragen, pogingen te doen, om de 
Oldehove 'tzij in onderhoud 'tzij in eigendom te doen over
nemen door het rijk. 

Deze motie werd met 12 tegen 8 stemmen aangenomen. 

OLDENZAAL. De gemeenteraad besloot dezer dagen met 
9 tegen 1 stem tot aanleg eener drinkwaterleiding. Do 
kosten worden geraamd op 130 mille. 

Inhoud van afl. 7 van „DE NATUUR" , uitgave van J. G. 
BROESE, Utrecht. Het een en ander over het wezen dor 
kleuren: Dr. Z. P. Bouman. — De slaapziekte: Dr. O . H . 
van Waasbergen. — De dadelpalm en zijn tegenwoordige 
cultuur (vervolg): Dr. A. J. C. Snijders. — De Externsteine 
(slot): J. .1. Verwijnen. - Olifanten op Sumatra: J. Hendrik 
van Balen. — Het Gemeentelijk Telefoonnet te 's-Graven
hage: F. M. van Erkel. — Een nieuwe impedance-proef: P. 
H . Eykman. - Zeezwaluwen of Sternidae: .1. Daalder Dz. 
— Een geologisch-botanisch uitstapje: .To. M. Proot. — Iets 
over petroleum- en benzine motoren in het algemeen (ver
volg): J. G. Pouw Hzn. — De oorsprong der maanbergen: 
Dr. A. Pannekoek. — Maandelrjksch weerbericht: L. de Veer. 
— Eenvoudige proeven: Verzadigde oplossingen, zwaarte 
van zoutoplossingen: Dr. A. J . C. Snijders. — Korte mede-
deelingen. — Boekaankondiging. — Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 

— Met 1 Juli zyn L. Koot te Alkmaar, J . E. Dieden te 
's-Hertogenbosch en S. M. C. P. Breukel te Aarle.Hixtel. op 
hun verzoek eervol ontslagen als opzichter van den Rijks
waterstaat le k l . ; 

zyn bevorderd tot opzichter van den Rijkswaterstaat le 
kl . A. N. Wind, A. Kooreman en N. Visser, thans idem 2e 
kl . ; tot idem 2e kl . M. in 't Hout, H. Wind en J. Kooreman, 
thans idem 8e k l . : tot idem 8e kl . J . P. de Vries, C. F. J . 
Bloemkolk en W. A. Dormaar Rzn., thans idem 4e k l . ; 

zyn met 1 Juli benoemd tot opzichter van den Rrjks-
waterstaat 4e k l . : A. .1. Brinkhuis, te Ommen; B. J. Kerk
hof, te Haren by Groningen; W. E. Janson, te Brielle: S. 
Bos, te Utrecht, en J. J. Schmand, te Stadskanaal. 

— De heer R. Heering, werktuigkundig ingenieur in Den 
Haag, verwierf aan de Technische Hochschule te Karlsruhe 
het diploma van electro-technisch ingenieur. 

— Tot leeraar in het werktuigkundig teekenen aan de 
Ambachtsschool te Utrecht is benoemd G. H. Morhaua, 
thans leeraar aan de Ambachtsschool te Winschoten. 

— De heer J. fj. Déking Dura, adjunct-ingenieur by de 
Noord-Ooster-Locaalspoor, is benoemd tot tijdelijk ingenieur 
by den provincialen waterstaat van Overijssel, belast met 
de uitvoering van de verbetering van de Buurserbeek of 
boven-Schipbeek. 

— De heer Jurriaanse is benoemd tot adjunct-ingenieur, 
chef van de teekenafdeeling, aan de Centrale Werkplaats 
der H . IJ. S. te Haarlem. 

Vervolg zie Bijblad. 
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P O L I T I E K 

Ui t een ingezonden stuk van „eenige opmerkers"*) 
valt op te maken, dat de belangstelling in de toe
spraak door Dr. Kuype r tot de Christelijke Onder
wijzers ter gelegenheid van hun feestviering gehouden, 
nog niet verflauwd is. 

Toch is het te begrijpen, dat van een krachtig 
protest tegen wat toen werd gezegd, niets is gekomen. 
De oorzaak daarvan ligt in de politiek. 

V a n een bijzondere belangstelling in de kunst was 
bij iemand als Dr . Kuyper nimmer sprake. Zoo moet 
dan ook zijn uiting, dat de Nieuwe Beurs te A m 
sterdam een voortbrengsel is van den „geest des 
verderfs" alleen uit een politiek standpunt worden 
beoordeeld. In ons blad is alle politiek steeds zorg
vuldig vermeden. En wanneer wij thans iets over de 
politiek dienen te zeggen, dan doen wij dat als een
voudige toeschouwers, die niet de minste lust hebben, 
om zich in het strijdgewoel te begeven. 

W i j zien dan op het veld der politiek thans twee 
partijen, waarvan de rechterzijde op het oogenblik 
de baas is. De rechterzijde bestaat uit Calvinisten 
en Roomschcn, de linkerzijde uit vrijzinnigen van 
verschillende kleur en socialisten. 

De bouwkunst en de kunsten, die met haar samen
hangen zijn, sinds een dertigtal jaren vrijwel een 
monopolie geweest der Roomschcn. Over de waarde 

') Zie ons nummer van 23 Juli j.1. 

E N K U N S T . 

en de beteekenis van wat op dit gebied door deze 
helft der tegenwoordige meerderheid is tot stand 
gebracht zullen wij het thans niet hebben. Genoeg 
zij het, er aan te herinneren, dat de Calvinisten 
vroeger van die Roomsche kunst in het geheel niet 
gediend waren. Nog onlangs heeft Vic to r de Stuers 
in het openbaar zijn hart gelucht tegen Jhr. de 
Savornin Lohman, den Minister van Binnenlandsche 
Zaken in het eerste Kabinet, uit de rechterzijde ge
vormd. Ken Calvinist voelt voor kunst weinig, doch 
Roomsche kunst kan hij in het geheel niet uitstaan. 

Met het Roomsche monopolie in zake kunst was 
het uit, toen de „nieuwe kunst", wier beoefenaars 
meest in de politiek tot de uiterste linkerzijde be
hoorden, zich baan wist te breken. 

Zoolang die kunstenaars alleen voor particulieren 
werkten bestond er geen gevaar, dat den mannen 
der „officieele" richting, die voor het Ri jk de open
bare gebouwen ontwerpen en uitvoeren, concurrentie 
zou worden aangedaan. 

Doch in het jaar 1896 werd aan Berlagc de op
dracht voor de Amsterdamsche Beurs gegeven. Dat 
hem die opdracht gewerd, dankt hij ongetwijfeld aan 
zijn zeer vooruitstrevende politieke gevoelens. Immers 
de toenmalige wethouder Treub was een der meest 
invloedrijke leden der radicale partij. 

Daar nu schuilt de „geest des verderfs", die nog 
duidelijker zich getoond heeft, nu Berlage te Crefeld 
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van zijn socialistische neigingen geen geheim meer 
maakt, en een ander socialist in een brochure de 
Beurs als een symbool van dc proletar iërs prees. 

Het is volkomen begrijpelijk, dat iemand als Dr . 
Kuyper , die het socialisme verafschuwt, zulk een 
symbool een ergernis moet zijn. Die ergernis heeft 
hij gelucht in de veel besproken redevoering. Laat 
men de politiek buiten beschouwing, dan is de ergernis 
niet te verklaren, want de Beurs is ongetwijfeld veel 
minder „heidensch" dan het zoo geprezen paleis op 
den Dam. 

E r zou dan ook zeker wel reden zijn voor een 
protest in het openbaar. Doch wie zal daar den stoot 
toe geven? De Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst of Architectura et Amicit ia? Wij betwijfelen 
dit zeer. De Maatschappij kan tegen een minister be
zwaarlijk optreden; Architectura zou het misschien voor 
zijn voorzitter wel willen opnemen, doch wordt onge
twijfeld weerhouden door de overweging, dat vele 
leden zulk een optreden niet goed zouden keuren. *) 

Dus zal het Kaïnsteeken, door Dr . Kuyper op de 
Beurs geplaatst, daar zoolang op blijven zitten, totdat 
het er afgeveegd wordt door de geschiedenis, die ook 
voor de bouwkunst de gerechtigheid der wereld is. 

Het bovenstaande was reeds geschreven toen wij 
kennis kregen van het stenografisch verslag der rede, 
die Dr . Kuype r hield, en waar het heet: „Het is de 
strijd van een machtigen geest, die breekt, geheel 
breekt en opzettelijk breken wil met het verleden, 
omdat hij waant machtig te zijn zelf een nieuw leven 
te scheppen. Ziet maar hoe die geest, staande tegen
over ons verleden, die geest, van wat men in Duitsch
land op kunstgebied noemt „die Sezession" zich in 
deze zelfde stad gesymboliseerd heeft in een machtig 
monument. Terwijl het Baleis op den Dam getuigt 
van wat onze vaderen wrochtten, terwijl het Museum 
ons zegt wat, wie aan het verleden trouw blijft, ook 
in onze dagen groots en heerlijks tooveren kan, is 
nu in de Beurs op het Damrak een gebouw verrezen, 
waar niets uit het verleden wordt geduld en waarin, 
ik erken, met ongewone kunstkracht, gepoogd is uit 
eigen middelen een fonkelnieuw kunstmonument te 
scheppen. Maar waarop liep dit pogen anders uit 
dan op een tragische mislukking? Hoe kon het anders? 
Een nieuwe stijl komt niet op dan in aansluiting 
aan het verleden en onder de bezieling van het uit 
God ontvangen genie. Hoe zou een tijdgeest die, als 
van God vervreemd, die de geniale vonk uit God 
mist, een nieuwen stijl voortbrengen ? Een alles beheer-
schende kunstgedachte komt alleen uit God, het is 
de Geest, die haar inspireert die zulk een grootsche 
gedachte ingeeft en die aan de kunstenaars bij Gods 
genade het talent schenkt om zulk een gedachte te 
realiseeren in vorm, lijn en tint. Maar natuurlijk, zulk 
een geest grijpt dan ook van zelf op elk terrein van 
het leven altoos weer terug naar het verleden om 
van daar verder te bouwen." 

Het blijkt dus, dat de uitdrukking „geest des 

*) In het n u m m e r v a n «Architectura" van 9 j u l i j.1. heeft 
wel de heer L a u w e r i k s eenige o p m e r k i n g e n ten beste gegeven 
d o c h dit schijnt meer geschied te zijn >>pour acquit de cons
c ience" d a n ter v e r d e d i g i n g van den bouwmeester Berlage. In 
het n u m m e r v a n 30 j u l i v a n hetzelfde b l a d k a n m e n zien, dat 
dc o p m e r k i n g e n van den heer L . bij een ander l i d der redactie 
geen i n s t e m m i n g v i n d e n . 

verderfs" niet gebruikt is. Daar echter volgens alle 
Christenen al wat niet uit God is, uit den booze wordt 
geacht, heeft de verslaggever, die het eerst van „geest 
des verderfs" sprak, de bedoeling van den redenaar 
zCer juist weergegeven. 

De spreker heeft zich door zijn geloof, dat voor 
hem ook zijn politiek is, tot uiterst gewaagde stel
lingen laten verleiden. Het is wel zeker, dat de tegen
woordige kunstenaars willen breken met het verledene, 
doch het staat voor den deskundige, die de architectuur 
van vroeger heeft bestudeerd vast, dat het willen 
niet in kunnen is overgegaan. 

Dat „het Baleis op den Dam getuigt van wat onze 
vaderen wrochten" is even waar als dat de bouw
meester van het Museum „aan het verleden trouw 
bleef." Maar wat bewijst dit ? De spreker bedoelde 
blijkbaar iets anders. Hi j wilde zeggen, dat zoowel 
Jacob van Campen als Dr . Cuypers aan het verleden 
trouw bleven, en bezield werden door den H . Geest, 
terwijl Berlage die „niets uit het verleden duldde", 
omdat hij uit eigen middelen een fonkelnieuw „kunst 
monument wou scheppen", ondanks zijn „kuns tk rach t" , 
van de bezieling door tien II. Geest verstoken is 
gebleven. 

Wi j matigen ons niet aan tc beoordeelen, wat door 
den H . Geest is bezield en wat niet. Doch wij wen
schen in herinnering te brengen dat de stijl van 
Jacob van Campen bewijst, hoe deze bouwmeester 
niet minder dan Berlage met het verledene poogde 
te breken. In de gansche geschiedenis onzer architec
tuur vindt men geen grooter tegenstelling, dan tussehen 
de figuren van Hendrik de Keijzer, die, in 1565 
geboren, in 1621 overleed, en van Jacob van Campen, 
die in 1595 het levenslicht aanschouwde en in 1657 
stierf. 

E n waartoe zou men geraken, indien men de 
stelling, dat „een tijdgeest die van God vervreemd 
is, geen kunst kan voortbrengen" als waar zou aan
nemen? Van de oude kunst zou dan alleen die der 
Israëlieten waarde hebben, de nieuwe zou pas beginnen 
met den ondergang van het Rorneinsche r i jk! 

Zonderlinger nog is de stelling „een nieuwe stijl 
komt niet op, dan in aansluiting aan het verleden." 
Wat is het verleden ? Het telt een groot aantal 
eeuwen, die zeer verschillende stijlen hebben voort
gebracht. Waar moet nu het aanknoopingspunt zijn? 
Deze vraag wordt door de hedendaagsche architecten 
zeer verschillend beantwoord. Berlage heeft zich bij 
het verleden aangesloten, maar op een ander punt, 
dan Jacob van Campen of Dr . Cuypers. E n als de 
spreker bedoeld heeft, dat een bouwmeester zich 
moet aansluiten bij het verleden, dat hem onmiddellijk 
voorafging, dan zijn alle drie de architecten schuldig, 
want geen van hen heeft dit gedaan. 

Wi j zullen bij dit alles niet langer stilstaan. Wanneer 
wij lezen tot welke onverkwikkelijke en o. i . volmaakt 
onvruchtbire polemiek deze zaak reeds geleid 
in den boezem van de redactie van het weekblad 
„Arch i t ec tu ra" dan vragen wij ons af of de redenaar 
die hier aan het woord was, niet beter had gedaan, 
zich niet op hem onbekend terrein te begeven. Deze 
esthetica heeft een politieken bijsmaak. W i j zijn er 
wel zeker van, dat zij geheel anders zou hebben 
geoordeeld, als Berlage tot de rechterzijde behoord 
had. Salomo zei, dat één vlieg de zalf van den apo
theker bederft; zoo bederft ook de politiek alles 
waarin zij gemengd wordt. 

S I E N A . 
(Slot, zie bladz. 229). 

I 

Langs een trap aan de noordwestzijde daalt men 
den heuvel, waarop dc kathedraal gebouwd is, af, 
en bereikt dan de Chicsa dcgli Innocenti, een kleine 
kerk uit de 15e eeuw, wier gevels nog altijd opeen 
bcklceding met marmer wachten. Het interieur, 
dat een koepel vertoont, die door vier korte beuken, 
in den vorm van een Grieksch kruis omgeven wordt, 
herinnert dc Madonna delle Carceri te Prato. 

De V i a di Sant' Ansano brengt ons nu naar de 
straat, die, tot herinnering aan den schilder en 
bouwmeester van dien naam, V i a Baldassare Peruzzi 
gedoopt is. Hier vinden wij het Palazzo Pollini, waar
van het ontwerp aan Peruzzi wordt toegeschreven. 
Het schijnt echter dat dit palcis ouder is, ofchoon 
enkele details van den gevel wel van Peruzzi afkom
stig zouden kunnen wezen. 

A a n de andere zijde der straat bevindt zich het 
voormalig klooster del Carmine. De arcaden om het 
kloosterplein, bijzonder gelukkig van verhouding en 
blijkbaar omstreeks 1530 gemaakt, zouden Peruzzi 
niet onwaardig zijn. 

In dit zuidelijk gedeelte der stad getuigen verschil
lende gebouwen van Siena's vroegere grootheid. Het 
Palazzo Buonsignori vertoont dezelfde vormen als 
het Palazzo Pubbl ico; de gevel is hoofdzakelijk van 
gebakken steen, terwijl dc spitsboogvensters door 
Gothische zuiltjes in drie declen worden gescheiden. 
In denzelfden geest is ook het Palazzo Pecci, in de 
V i a del Capitano behandeld, dat echter minder goed 
bewaard bleef. De beperktheid van het bouwterrein 
heeft de ontwerpers genoodzaakt, de binnenplaatsen 
slechts kleine afmetingen tc geven. 

KATHEDRAA1 
Het palcis, waar nu de Banca d'Italia gevestigd 

is, dagteckent, naar de architectuur te oordeclcn uit 
de tweede helft der 15c eeuw. 

Ook de V i a Cavour prijkt met zeer belangrijke 
gebouwen. Het oudste is het Palazzo Tolomei, uit 
de 13e eeuw, geheel van gehouwen steen, met kleine 
vensters, zoodat het cr meer als een kasteel dan als 
een paleis uitziet. Het Palazzo Spannocchi dient nu 
als postkantoor. Het Palazzo Strozzi te Florence schijnt 
voor dit gebouw als voorbeeld te hebben gediend. 
Een restauratic heeft dit paleis wel wat van zijn 
eerwaardigheid doen verliezen. Opmerkelijk is hier j 
de binnenplaats wier details veel fijner behandeld 
zijn, dan het overige. De kroonlijst van het gebouw-
wordt gevormd door consoles, die het eigenlijke 
lijstwerk dragen, cn waartusschen medaillonportretten 
zijn aangebracht. D c arcades, die gelijkstraats voor-

V'AN SIENA. 

komen, treft men bij de paleizen te Florence niet 
aan. 

Noordwestelijk van het postkantoor begint een ravijn 
dat den heuvel, waarop de kathedraal staat, scheidt 
van een anderen, waarop het voormalig klooster San 
Domenico zich verheft. De weg daarheen brengt ons 
langs het huis van de H . Catharina van Siena dat 
nu aan de Confratirnita di Santa Catarina behoort. 

Deze bekende heilige was de dochter van een 
lakenverwcr, Benincasa gehecten. Zij leefde van 1347 
tot 1380, en wist Paus Grcgorius X I over te halen, 
zijn zetel van Avignon in 1377 naar Rome over te 
brengen. Onder hare visioenen is vooral dat van haar 
huwelijk met het kindeke Jezus bekend. 

Het huis is sedert in bidvertrekken of kapellen 
verdeeld, die velerlei voorwerpen bevatten, voor den 
seloovige van belang. V o o r den architect is de kleine 
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binnenplaats het meest bezienswaardig. De Renais
sance uit zich hier in haar volle schoonheid, en doet 
zien, dat zij geen aanzienlijke afmetingen noodig heeft, 
om een harmonisch effect te weeg te brengen. 

Ui t de kerk, die tegen het huis aangebouwd is, 
komt men in de V i a dei Tintori , waar verwers en 
volders nog als in de 14e eeuw hun werkplaatsen 
hebben, en die afdaalt naar de Fontebranda, een bron, 
die door een overbouwing uit de 13e eeuw bedekt 
is, en wier water in een bekken wordt opgevangen, 
om dan, als een beek, de stad te verlaten. 

San Domenico is een 13e eeuwsche kruiskerk, die 
van buiten in het geheel geen versiering toont, en 
en door haar vlakke daken een ongewonen indruk 
te weeg brengt. Het koor, dat naar het zuiden gericht 
is, en ter wederzijden waarvan drie kapellen zich bij 
het transept aansluiten, rust op een kolossalen onder
bouw en stijgt steil uit de ravijn omhoog. A a n de 
oostzijde der kerk staat de klokkentoren, welke veel 
overeenkomst met dien der Amsterdamsche Beurs 
vertoont. 

Van binnen is de kerk zeer indrukwekkend door 
haar groote breedte, die het overwelven niet toege
laten heeft. Het hoofdaltaar prijkt met een marmeren 
relief van Benedetto da Majanno, in zijn beste manier. 
De groote bezienswaardigheid vormt de kapel van 
de H . Catharina aan de westzijde. Di t betrekkelijk 
kleine en lage overwelfde vertrek is door Sodoma 
met frescós versierd. Boven het altaar is een wit 
marmeren wandbekleeding van 1466 aanwezig, be
staande uit twee korinthische pilasters, die een fronton 
dragen, en die een nis omsluiten, waarin het hoofd 
der H . Catharina wordt bewaard. Twee marmeren 
engelen bewaken deze reliquie. 

De kapel wordt door één venster niet zeer over
vloedig verlicht, en het schijnt een raadsel, hoe So
doma daar heeft kunnen schilderen. Van zijn hand 
zijn alleen de frescós naast het altaar, tegenover het 
venster en op het gewelf. Mooi is vooral de groep 
links van het altaar, het zoogenaamde „svenimento ." 
Catharina valt daar in onmacht bij het zien van Christus, 
die in de wolken verschijnt. Twee geestelijke zusters 
ondersteunen haar. Het groote fresco tegenover het 
raam vertoont hoe Catharina door haar gebed de ziel 

van een misdadiger, die onthoofd is, ten hemel doet 
stijgen. Het is een compositie van talrijke figuren, 
die technisch onberispelijk is uitgevoerd. Doch terwijl 
het fresco naast het altaar behandeld is met de naïe-
véteit, die bij zulke onderwerpen behoort, is het 
grootere te zeer op effect berekend ; de naakte figuur 
van den beul, die, op den voorgrond, het zwaard der 
gerechtigheid in de scheede steekt, wijst op den 
invloed van Michelangelo en valt uit den toon van 
het geheel. Meesterlijk zijn echter de geschilderde 
pilasters in de hoeken van de kapel, die Sodoma als 
een uitmuntend ornemanist doen kennen. 

De V i a Paradiso brengt ons nu naar de kleine 
kerk Santa Maria delle Nevi , wier gevel een der 
fraaiste uit de 15e eeuw is. Fijne pilasters en smaak
vol beeldhouwwerk geven aan het geheel iets zeer 
bijzonders. De al te groote rijkdom van de Certosa 
di Pavia of van de Cappella Colleoni te Bergamo 
is hier nog niet aanwezig. 

Noordelijk van deze kerk is het park L a Lizza 
gelegen, dat, wat zijn afmetingen aangaat, zich met 
de Cascine te Florence niet laat vergelijken, maar 
mooier gelegen is. Vooral dc uitzichten op San Dome
nico en de Kathedraal zijn van een zeer bijzondere 
schoonheid. De citadel, die aan het einde van het 
park de stad beheerscht herinnert aan Cosimo I, 
hertog van Toskane, door wien zij gebouwd werd. 

Meer naar de Porta Camollia toe zien wij de Chiesa 
di Fontegiusta, een klein gebouw door Francesco 
Fedeli uit Como in 1479 voltooid. Deze kerk is 
vierkant en wordt door vier Composietzuilen in drie 
beuken gescheiden, die ieder uit drie t raveeën be
staan. De gewelven rusten op de zuilen, die door 
ijzeren ankers met dc buitenmuren verbonden zijn. 

Wie, in Italië reizend, een paar dagen voor Siena 
bestemt, zal zich zeker niet teleurgesteld vinden. 
Is er veel tijd, dan kan ook een bezoek aan Monte-
pulciano en Pienza worden aanbevolen. Men kan dan 
over Chiusi de reis naar Rome vervolgen, en Orvieto 
gaan zien, tenzij men zich door het Umbrische land 
voelt aangetrokken, en aan den weg, die over Toron-
tola, Perugia, Foligno en Terni naar Rome leidt, de 
voorkeur geeft. 

I N Z E E L A N D . 

I. 
De tentoonstelling van oude koperwerken heeft 

mij naar Zeeland gelokt. A l s dit opstel verschijnt 
blijft zij nog een week open, en ik hoop, dat vele 
lezers zich een vacantickaart zullen aanschaffen, om 
haar te gaan bezoeken. We l is het dan geen kermis 
meer te Middelburg, zooals ik haar toevallig trof, 
maar wat daardoor verloren gaat aan schilderachtige 
kleedij wordt weer gewonnen door het beter uitzicht, 
dat de Markt dan zal vertoonen, als de tenten en 
kramen verdwenen zijn. 

E r is tegenwoordig veel liefhebberij voor koper
werk. In de salons worden beddepannen, strijkijzers, 
glazenspuiten en koffiepotten tentoongesteld. Menig 
deftig huisgezin heeft al wat het nog aan koperwerk 
bezat uit de keuken naar de ontvangkamer doen 
verhuizen en de verzameling aangevuld bij een koop
man in oudheden. Nooit hebben de uitdragers ge
dacht, dat koperwerk zulk een gewild artikel zou 
worden. 

Zoo komt dan de tentoonstelling te Middelburg 
op haar tijd. Zou men zich, voor hare huisvesting, 
misschien typischer lokaliteiten kunnen denken dan 

de twee wel wat kille zalen met bovenlicht van het 
Schuttershof, het valt niet te ontkennen, dat alles 
goed te zien is, en dat de heer Frederiks, de secretaris 
der commissie, alles met veel smaak heeft opgesteld. 

Ui t den aard der zaak zijn de oudste voorwerpen 
de merkwaardigste. Bijzonder fraai vooral de twee 
engelen uit de schatkamer van St Servatius te 
Maastricht. 

Di t zijn staaltjes van zulk gevoelig drijfwerk, dat 
men zich haast niet kan begrijpen, hoe dc X l l e 
eeuw zulk een kunstenaar heeft bezeten. Zou de 
vervaardiger niet wat later geleefd kunnen hebben, 
en de tijdgenoot geweest zijn der groote Fransche 
beeldhouwers uit de X H I e eeuw? 

Vergelijkt men ten minste deze engelen met het 
crucifix uit Gorinchem, dat alle eigenaardigheden 
der Romaansche kunst vertoont, dan merkt men een 
geheel ander karakter op. Deze Christusfiguur is 
onbeholpen, het hoofd een karikatuur. 

Zeer merkwaardig zijn de aquamaniles, de schenk
kannen in den vorm van een dier, die in de middel
eeuwen bij de bediening van dc mis werden gebruikt. 

Zeven zijn er hier bijeen. De fraaiste is die van 
Weesp, die ik, toen ik het raadhuis dier stad voor 
de „Noord-Hol landsche Oudheden" bezocht, in een 
secretaire ontdekte. In het vierde stuk, dat in 1900 
verscheen, werd het kunstwerk beschreven en afge
beeld, wat den heer Frederiks, die overigens alle 
litteratuur over de voorwerpen aanwezig, met zooveel 
zorg vermeldt, waarschijnlijk ontgaan is, daar hij er 
over zwijgt. 

De kan heeft hier den vorm van een ram, die 
echter, helaas, één zijner horens en een stuk van 
een voorpoot mist. Het handvat is een fantastisch 
dier, dat op den rug van den ram is gesprongen en 
hem in den nek bijt. De kop van den ram is vooral 
meesterlijk, zoo wat karakter als uitvoering betreft. 
Opmerking verdienen ook de gegraveerde lijnen op 
het lichaam, waardoor de wol is aangeduid. 

Het meest komt met deze kan overeen die uit 
het Friesch Museum, doch de poging om een leeuw 
weer te geven, is niet zoo goed geslaagd, misschien 
wel omdat de geelgieter nooit een leeuw gezien had. 

Beter in zijn hoofdvormen is de leeuw uit het 
Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht. Men mist 
hier echter de karakteristieke scherpte van afwerking, 
die aan het exemplaar uit Weesp eigen is. 

Waarop de meening steunt, dat de Utrechtsche 
leeuw uit de X H I e , de Weesper ram uit de X l V e 
eeuw afkomstig is, begrijp ik niet. 

E r zijn hier een viertal koperen koorlczcnaars 
bijeen, die tot de fraaiste werken der geelgieterskunst 
behooren. Die uit de St. Bavokerk te Haarlem spant 
de kroon. De catalogus vermeldt hem als te zijn 
afgebeeld in de „Noord-Hol landsche Oudheden", wat 
juist is, doch zegt niet, dat hij in 1498 door Jan 
Fye ry te Mechelen werd gegoten en dus geen Haar-
lemsch of Noord-Nederlandsch werk is. Zeer gelukkig 
is hier het voetstuk behandeld, waarop de pelikaan, 
die den eigenlijken lezenaar vormt, zit. De jongen 
zijn reeds voor jaren verloren gegaan. 

De koorlezenaar uit Venlo verbeeldt een adelaar, 
die meesterlijk bewerkt is en het doet betreuren, dat 
het voetstuk niet meer aanwezig is. De lezenaar uit 
Venray heeft een wat al te fijn versierden voet. 
Vooral de beeldjes en de traceerigen zijn op een 
geheel andere schaal dan de adelaar, die daarop ge
plaatst is. 

Het was natuurlijk niet mogelijk, de koperen koor
hekken onzer kerken, die bewijzen, welk een bekwame 
geelgieters in de X V e , X V I e , X V I I e en X V I I I e eeuw 
wij bezaten, naar de tentoonstelling te zenden. Toch 
zijn enkele onderdeelen aanwezig, als de spylen uit 
de St.-Janskerk te 's Hertogenbosch, in 1490 door 
A e r t van Maastricht gegoten en een deur uit de koor
afsluiting der kerk tc Breda. Op het houtwerk van 
die deur leest men het jaartal 1567, doch de koperen 
spylen behooren zeker tot een vroeger tijdperk, en 
zullen ontstrceks 1520 gemaakt wezen. 

De spijl uit de koorafsluiting dier kerk moet ook 
ouder zijn dan 1581, het jaartal dat op het houtwerk 
staat. Naar den stijl te oordeelen schijnt 15 50 eerder 
het jaar te zijn, toen deze spijl werd gegoten. 

V a n onze koperen doopvonten is er één op de 
tentoonstelling te zien, en wel die der kerk te Breda, 
welke in 1540 door Joost de Backer te Antwerpen 
werd gegoten. Merkwaardig zijn hier de volkomen 
zuivere Renaissance-vormen. Iedere herinnering aan 
de Gothiek, die toen overigens in Nederland nog 
zooveel aanhangers vond, is hier vermeden. Dc kunst 
van Noord-Italie heeft uitsluitend de motieven ge
leverd. Alleen de groote slankheid van de bekroning 

doet ons zien, dat de middeneeuwsche opvatting nog 
nawerkte. 

Koperen kandelaars zijn in groot aantal aanwezig. 
Zelfs een paar Romaansche, versierd met de eigen
aardige monsters, die men toen gaarne maakte, ont
breken niet. Dan komen dc latere, in den vorm van 
dieren of figuren, die in de 16e eeuw overgaan in 
andere vormen, waarbij uitsluitend op het profil van 
het geheel gelet wordt. De kerkelijke kandelaars 
begonnen omstreeks 1600 weer rijker te worden, en 
volgen eerst de Italiaanschc, later de Fransche stijlen 
in alle bijzonderheden. 

De lichtkronen voor kerkelijk gebruik zijn op de 
tentoonstelling betrekkelijk talrijk aanwezig. E n daar
onder bevinden zich kostbare voorwerpen. Het mooist 
misschien is die uit Katwijk afkomstig, en met een 
Mariabeeld versierd. Zulk werk uit de vijftiende eeuw 
komt in ons vaderland betrekkelijk zelden meer voor. 
Van de zeventiende eeuwsche kerkkronen, die zonder 
uitzondering steeds hetzelfde type vertoonen, is die 
uit Veere afkomstig een zeer goed voorbeeld. Talr i jk 
zijn de „ C h a n o e k a - l a m p e n " die bij den Joodschen 
eeredienst worden gebruikt. Zij vertoonen den stijl 
der 17e en 18e eeuw. 

Wijzen wij nu nog op de uitgebreide verzameling 
van voorwerpen tot den altaardienst, als wierook
vaten, wijwateremmers, wijwaterbakken, mis-schellcn, 
altaarbellen en schotels, dan hebben wij het voor
naamste, wat van kerkelijke kunst op de tentoon
stelling aanwezig is, genoemd. 

Het zou zeker gewenscht zijn geweest, als men 
ook een paar koperen grafplaten, zooals de vijftiende 
en zestiende eeuw er nog hebben nagelaten, had 
kunnen tentoonstellen. Daaraan waren echter onover
k o m e l i j k e bezwaren verbonden. Het grafplaatje van 
het Zeeuwsch Genootschap en die uit het kunst-
nijverheidsmuseum te 's Gravenhage geven slechts 
een onvolkomen denkbeeld van wat de oude meesters 
op dit gebied vermochten. E n de grafplaat uit de 
17e eeuw, van Saint-Denis afkomstig staat bij het 
oudere werk te veel achter, om voor wat ontbreekt 
vergoeding tc kunnen geven. V a n de artistieke wijze, 
waarop men omstreeks 1 500 dc gothische minuskels 
op koper wist uit te hakken, geeft de plaat uit 
Sint Pauwels in Oost-Vlaanderen een goed denkbeeld. 

De voorwerpen van huishoudelijken aard zijn, 
zooals vanzelf spreekt, het talrijkst. Deurknoppen, 
deurkloppers, huisbellen, tafelschellen, potten, ketels, 
komforen, luchters, blakers, lampen, lantarens, zwavel
stokkenbakjes, kaarsensnuiters, waschbekkens, tondel-
doozen, haardranden, tangen, poken, blaaspijpen, 
vuurpotten, stoven, emmers, beddenpannen, kannen, 
kommen, koffiekannen, koelvaten, tabaksdoozen, 
strijkijzers, gewichten, potnpkranen, vijzels, kinder
speelgoed, en nog veel meer is hier bijeengebracht. 

Wat mij bij het begin dezer huishoudelijke zaken 
het meest trof, is, dat de geelgieterskunst van 1500 
tot 1800 op dezelfde groote hoogte is blijven staan. 
De vormen wijzigen zich, doch de kunstvaardigheid 
vermindert niet. De lust tot versieren blijft levendig, 
hoe ook de smaak zich wijzigt. L r zijn hier bijvoor
beeld vijzels uit alle tijdperken, die een zeer volledig 
overzicht geven. Zij doen ons kennis maken met de 
gieters Jan en Peter van den Gheyn, Gerrit Schimmel, 
Hendric Wegewart, Henricus Nieman, Henricus 
Vestrinck, Comelis Ouderogge, die ook klokken ver
vaardigd hebben. Bij die klokken was de toon 
hoofdzaak, en al bleef de versiering niet achterwege, 
zij werd betrekkelijk ondergeschikt gehouden. Maar 
de vijzels, die in keukens en apothekerswinkels onder 
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veler oog kwamen werden rijker van ornamentwerk 
voorzien. Deze versiering heeft, tot 1800 toe altijd 
een goed karakter. Worden ook de rijkste arabesken 
gebruikt, door ccn rand, die de fraai gestijlecrdc 
letters van het opschrift bevat, wordt gezorgd, dat 
het evenwicht niet Verloren gaat. 

De spreuk „amor vincit omnia", in haar woord
schikking zeker geen klassiek Lati jn, komt op vijzels 
even vaak voor als op klokken. Men kan kwalijk 
aannemen, dat de dienstboden der 17e eeuw deze 
spreuk begrepen hebben; zij moet dus voor de apo
thekers bestemd geweest zijn, die van ouds de repu
tatie hadden van nogal „amoureus" gestemd tc zijn. 

Wi j zouden het nu bespottelijk vinden, om den 
loop van een kanon te gaan versieren. Vroeger dacht 
men anders, en tot het laatst der 18c eeuw werd 
er geen stuk geschut gegoten dat niet niet bladwerk, 
wapens of een opschrift prijkte. 

Het laatste woord van koningen was al van ouds 
dc stem van het geschut. Daarom liet Lodewijk X I V 
op zijn kanonnen zetten „ultima ratio regum" wat 
zeker geen klassiek Latijn is, doch door dc kanonniers 
vermoedelijk wel begrepen werd. Zulk een kanon, 
te Douai in 1717 gegoten, is op de tentoonstelling 
tc zien. 

De Nederlandsche kanonnen hadden zulke op
schriften niet. Zij droegen meestal den naam der 
Admirali tei t , die zc had laten gieten. Alleen wanneer 
voor jachten of andere vaartuigen van weelde kleine 
kanonnen tot het doen van saluutschoten noodig waren, 
zorgde men voor rijke versiering, wapens en lofwerk. 
V a n deze pronkstukken zijn er een paar aanwezig, 
die, soms op affuiten geplaatst, een zeer decoratief 
karakter vertoonen. 

Enkele Arabische, Perzische, Indische cn Chineesehc 
voorwerpen bewijzen, dat men het in het Oosten dc 
kunst van ciselcercn vooral verstaat. 

Ik moet mij tot dit zeer korte overzicht beperken. 
Dc catalogus, die met een aantal afbeeldingen ver
sierd is, vermeldt 637 nummers, zoodat ieder zijn 
gading kan vinden. De aanstichters der tentoonstelling 
hebben zich, terecht, beperkt tot voorwerpen in 
Nederland aanwezig. V o o r een groot deel zijn die 
voorwerpen ook in Nederland gemaakt. 

I Iet is te hopen, dat velen zich opgewekt gevoelen, 
de tentoonstelling te gaan bezoeken, wat wellicht 
aanleiding zou geven, dat zij tot 1 September in 
plaats van tot 15 Augustus, zooals de bedoeling is, 
geopend blijft. 

Zeeland bevat veel merkwaardigs op architectonisch 
gebied, waaromtrent ik in een volgend opstel het 
ccn cn ander hoop mede tc deelen. 

A . W . W . 

V E R E E N I G I N G E N . 

A R T I E T I N D U S T R I A L . 

In het voormalig paleis „Bui tenrus t" , aan den Ouden 
Scbeveningschen Weg, is Maandag ccne tentoonstel
l ing geopend op het gebied van Nederlandsche 
kunstnijverheid, georganiseerd door de Nederlandsche 
Vereeniging tot bevordering van kunstnijverheid 
„Arti ct Indnstriae"', te 's Gravenhage, ter gelegen
heid van haar 20-jarig bestaan. 

Door ongeveer 70 werkende leden uit onder
scheidene plaatsen des lands zijn producten van 
kunstnijverheid ingezonden. Men vindt daar o. a.: 
eene zilverkamer; cenc zaal voor koperwerk; beeld
houwwerk; spiegellijsten. Ook de verzamelingen 

meubelen zijn zeer merkwaardig. Behalve van eenige 
Haagschc firma's zijn er o.a. mooie inzendingen van 
,,'t Binnenhuis" tc Amsterdam, en van „Neér land ia" 
te Groningen. 

Voorts ziet men in de benedenzalen inzendingen 
van kerkvcrsicrsclen, ontwerpen decoratie-werk en 
tapijten. In een der kamers zijn tentoongesteld stoelen, 
in gebruik bij het Internationale Hof van Arbitrage, 
welke in de rugzijde geborduurde wapens der ver
schillende mogendheden dragen. 

Dc op dc bovenverdiepingen gelegen vertrekken 
zijn hoofdzakelijk in beslag genomen door inzendingen 
op bet gebied van porselein cn aardewerk-fabricage, 
onder meer uit de plateelbakkerijen: „Rozenburg" , 
Den H a a g ; „De Distel", Amsterdam ; de „Porceleync 
Fles" , te Delft cn uit cle aardewerkfabrieken en 
pottenbakkerijen van Gebr. Tichelaar te Makkum, 
en van Brouwer, te Leiderdorp. 

A a n de tuinzijde is door den heer N . v. Vliet , te 
's Gravenhage, in een der serres eene fraaie verza
meling rieten meubelen van smaakvol model ten
toongesteld. 

Dc voorzitter der vereeniging, de heer Joh. Mut
ters Jr., herinnerde in zijne openingstoespraak, dat 
dc vreugde van „ A r t i " op dit oogenblik gepaard 
ging met weemoed, wijl slechts een paar dagen 
geleden cle oud-voorzitter, de heer Boersma, graf
waarts werd gedragen. 

Spreker dankte vervolgens allen, die het totstand
komen dezer tentoonstelling hadden gesteund. In de 
eerste plaats de Koninginnen, die eenige inzendingen 
ter opluistering zonden. Voorts den heer Gockoop, 
die het tentoonstellingsgebouw ter beschikking stelde, 
den pastoor-deken Mgr. V a n Erven Dorens, door 
wiens bemiddeling men in cle gelegenheid was 
eenige kostbare kerksieraden te exposeeren, en het 
Gemeentebestuur en cle Maatschappij Zeebad Sche-
veningen, die gcldelijken steun toezegden. 

Dr . Cuypers hield vervolgens de eigenlijke ope
ningsrede, waarin hij in korte trekken zijn denkbeelden 
uiteenzette omtrent kunst en het s a m e n g a a n v a n 
a m b a c h t met kuns t . 

Hij wierp een terugblik op vroegere tijden; bleef 
voornamelijk stilstaan bij dat tijdvak, toen men 
alleen het ideale als kunst beschouwde, en wees er 
op, hoe in de latere jaren gaandeweg dc beoefenaar 
van het ambacht zich op de kunst heeft toegelegd. 

Een gelukkige gedachte was het dan ook, vooral 
in een stad als de Residentie, eene vereeniging als 
„Ar t i ct Industrial" op te richten. Trouwens, dat 't 
ideale, in 't hoogere, kunst zou gelegen zijn, daarvan 
leveren dc oude gilden het bewijs. Toentertijd toch 
waren kunst cn nijverheid wel degelijk één. De kunst 
moest ook dienen voor het dagclijkschc, voor het 
practische leven. 

()vcr d i c kunst, welke geheel en al breekt met 
de tot dusver gevolgde, met alle bestaande stijlen, 
liet Dr . Cuypers zich niet uit. W e l sprak hij als zijn 
overtuiging uit, dat geen vooruitgang mogelijk is, 
wanneer men bij de kunst geen rekening houdt met 
de onomstootelijkc wetten der natuur, en men niet 
aanneemt, dat de vorm beheerscht wordt door de 
eigenschappen van dc stof. Met eenige voorbeelden 
lichtte spreker in verband hiermede zijn meening toe. 
Eerst wanneer een voorwerp volmaakt aan drie eigen
schappen, g o e d , s c h o o n cn w a a r , beantwoordt, 
heeft men een kunststuk. 

O m g o e d te zijn moet het werk overeenstemmen 
met dc eigenaardigheden van cle grondstof cn tevens 
volkomen beantwoorden aan het doel, waartoe het 
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dienen moet. Di t laatste betreft ook vooral den vorm. 
Te spreken van eene schoonheidslijn, oordeelde Dr . 

Cuypers eene dwaasheid. 
Om werkelijk het goede, het schoone en het ware 

tc verkrijgen, richte men zich naar de natuur. Geen 
lindeboom draagt een eikenblad; geen beukenboom 
een roos. 

Spreker wekte de aanwezige kunstbeoefenaren op, 
zich te spiegelen aan de natuur, waar dc ware, goede 
en schoone vormen te vinden zijn. 

De tentoonstelling zal ruim een maand geopend 
blijven. 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B L' I T E X I. A N 1). 

Charles Sellier, adjunct-directeur van het Muséo Carnavalet 
te Parijs heeft een belangrijke ontdekking gedaan. Hij heeft 
de plaats gevonden en met zekerheid vastgesteld waar voor
heen gevestigd was de fabriek van hetClignantcourt-poreelein, 
gesticht door den graaf van Provence, later Lodewijk XVIII 
en door dezen gesteld onder de directie van Desruelles, met 
het doel om met Sèvres te concurreeren. 

Ken tijdlang was de mededinging ernstig, en de stukken 
in deze periode gemaakt worden door de verzamelaars op 
hooge waarde geschat; maar de geheele onderneming ging 
in de Revolutie te gronde. 

He oude molen te Montmartre, waar de fabriek gevestigd 
was, is reeds lang geleden in een woonhuis veranderd, en 
behoort nu aan de familie van den onlangs overleden ad
miraal de Libran. 

In een monument van betrekkelijk recenten datum te 
Parijs en wel in de crypt van de Madeleine is onlangs het 
grafmonument van den architect P. Vignon ontdekt. Hij 
was de eenige van de talrijke architecten wiens ontwerpen, 
om van de aan Maria Magdalena gewijde kerk een tempel 
van den Roem te maken, aan Napoleon behaagden. Zooals 
men weet was aan de kerk van St. Genevieve, het tegen
woordig Panthéon, vroeger door de Constituante reeds zoo
danige bestemming gegeven, maar werd zij later weder tot 
kerk gewijd, om tegenwoordig weer als tempel van den 
roem dienst te doen. Vermoedelijk is de tombe van Vignon 
weggemoffeld, toen Lodewijk XVII l gansch iets anders met 
het grootsche bouwwerk voorhad. Thans zal het monument 
gerestaureerd en behoorlijk opgesteld worden. 

Het Louvre museum heeft geprofiteerd van de tentoon
stelling van Fransche Primitieven te Parijs gehouden. Üe 
beelden van koning Karei V en Jeanne van Bourbon, die 
tot dusverre te Saint-Denis bewaard werden, hoofdwerken 
van de Fransche beeldhouwkunst der veertiende eeuw, 
zullen in het Louvre blijven. Een Graflegging, geschilderd 
door een onbekend Provencaalsch meester uit de vijftiende 
eeuw is van de kerk te Boulbon bij Avignon gekocht. 

Te Bern is Dinsdag het Internationaal Congres voor Teeken-
onderwijs geopend. 

Het wordt bijgewoond door 964 leden, van welke 365 
Franschen zijn. 

B I X X E X 1. A N D. 

GRONINGEN. Te Nieuwe Statenzijl (bij den Dollard) zuilen 
door den Heer A. .1. Stoel Jr. te Haarlem voor den Rijks
waterstaat in het begin van Augustus vier boringen verricht 
worden voor het maken van een nieuwe sluis, welke het 
begin zal zijn van de uitvoering van de kanalisatie van 
Westerwolde. 

'S-HERIOGENBOSCH. De Heer P. Th. Stornebrink, architect
ingenieur alhier, aan wiens initiatief en groote werkkracht 
deze stad reeds den bouw van een aantal grootere en kleinere 
woonhuizen, ja, van geheele straten heeft te danken, heeft 
thans een grootsch plan tot uitbreiding van de stad uitge
werkt en in kaart gebracht, van welk plan burgemeester 
Jhr. Van der Does de Willebois de opdracht heeft aanvaard. 

In verband met de verbetering van de volkshuisvesting 
wenscht de Heer S. ten Noord-Oosten van de stad een 
bouwterrein, ruim 15 H . A . groot, dienstbaar te maken aan 
de huisvesting van ongeveer 6500 personen. Dat terrein, 
begrensd door de rivier de Aa en een te graven kanaal, 
zou dan een zoogenaamde „arbeiderswijk" worden, met 
woningen in verschillende typen, welke bij eene huur van 
f2.10 tot f 1.10 per week hot benoocligde kapitaal voldoend 

rendeerend zouden maken en tegelijkertijd aan alle billijke 
eischen zouden voldoen. 

Aau terrein voor kerkbouw en plantsoen is gedacht. 
De kosten van het uitbreidingsplan zijn begroot op f400,000, 

aankoop 011 ophooging van gronden, rioleering, bestrating, 
bruggebouw, enz. inbegrepen. 

L E E U W A R D E N . IU de laatst gehouden raadsvergadering 
werd het voorstel van Burg. en Weth. om over te gaan tot 
den bouw van gemeenteschool no. 12 op het terrein Achter 
de Hoven voor de som van f84,950, aangenomen met 11 
regen 3 stemmen. 

Vooraf was na eenige discussie verworpen een amendement, 
strekkende om de bedoelde school to bouwen op het terrein 
bij de Oldehove voor een bedrag van f 73,000 verworpen. 

ROTTERDAM. In het gebouw der „Academie van Beeldende 
Kunsten en Technische Wetenschappen", is begonnen het, 
eerste gedeelte van het. examen van de acte M. <». in het 
handteekonen. Er zijn 32 eandidaten. 

P E R S O N A L I A . 

- Te Zaandijk is tot gemeente-opzichter benoemd de 
de Heer H . J. van Daal, aldaar. 

- Voor de betrekking van gemeente-bouwmeester te 
Zierikzee is uit 57 sollicitanten de volgende aanbeveling 
opgemaakt: 

le. E. J. Garrelds, gem.-opzichter te Leeuwarden; - 2e. 
H . Noorman Kz., gem.-architect te Ede; - 3e. J . Gmolen
huis, kapt.-eerstaanwezend ingenieur te Zutphen; en 4o. 
H. Brand, gein.-bouwmeester te Ter-Neuzen. 

- Tot hoofdopzichter van het waterschap van het Ver-
eenigd College van Salland, 7e bijksdistriet in Overijsel, is 
benoemd de Heer G. Hendriks, thans opzichter. 

- Bij de Staatsspoorweg-Maatschappij is benoemd 'tel 
adjunct-ingenieur 2e klasse de heer M. II. Crans. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

- Gemeen te O p z i c h t e r , te Zeist. Zie adv. in dit 110. 
tl) 

- O p z i c h t e r bij de Gasfabriek te Leeuwarden. Salaris 
fg00-f 1200. Adres op zegel aan den Burgemeester vóór 
10 Aug. e.k. (1) 

- B o u w k . T e e k e n a a r - O p z i c h t e r , bij een architect 
te Rotterdam. Brieven onder No. 22262 a. h. bureau v. d. 
Nieuwe Rott. Courant. UI 

- T e e k e n a a r op een Technisch Bureau als Volontair, 
bij gebleken geschiktheid nader overeen te komen salaris. 

Br. onder lett. T. V. 148. X. v. d. D. (li 

- L e e r a a r i n het V a k t e e k e n e n voor smeden, zink-
werkers, Gond- en Zilversmeden aan de Teekenschool voor 
Kunstambachten te Amsterdam. Cursus 7 maanden, salaris 
/'öO p. maand. Brieven aan J. Visser Jr., Gerard-Brandsfraat 
8 Amsterdam. (2) 

- E l e c t r o t e c h n ike r , op een Electrotechnisch Bureau 
te Delft. Leeftijd 20-28 jaar. Br. onder lett. P. .1. 762. 
X. v. d. D. (2) 

- B e e l d h o u w e r aan de Meubelfabriek „De Hoop", 
te Bussum. 

- E r v a r e n M a c h i n i s t , bij deSamarangJoanaStoom
tram-M pij, om dienst te doen als Depótchef. 

Aanvangsalaris 150 a 175 'smaands, met vrije overtocht 
naar Indië. 

Aanbiedingen ten Kantore der Maatschappij, Jan Pieters
zoon Coenstraat 4, 's-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 V A N O E N B O N D V A N T E C H N I C I 
T O L S T E E G S L V 1 EI. 46, U T R E C H T . 

10 Bouwk. Opz.-teek., 21 —41 j . , ƒ 4 5 — ƒ 100 'smaands. 
1 „ Opz.-Ui tv . 28 j . , 
5 Waterb. Opz.-Teek., 20—42 j . , f 5 0 — ƒ 100 's mnds. 
3 Werktuigk. Teek., 21—22 j . , ƒ 4 5 — / 7 0 ' s maands. 
1 „ Opz. (Constructeur) 28 j . , ƒ 9 0 's maands. 
1 Lithograaf Opzichter. 42 j . , 
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A siiikoiuliji'inti" van 
Aiant>e&tec l i i i g£e i i . 

MAANDAU, 8 Augusliis. 

Amsterdam, te ltyj uren, door do I loll. 
IJzeren Spoorw. Maatsch., in het Centraal-
Personenstiition aldaar, in het lokaal 
naast de wachtkamer 3e klasse (ingang 
vestibule), bestek 110. 1001: het gedeel
telijk vernieuwen van den onderbouw en 
maken van een nieuwen bovenbouw van 
de hing over de Warmonder Beedo, in 
den spoorweg Amsterdam—Rotterdam, 
in twee perceelen. Begrooting onderbouw 
f44000. Begr. bovenbouw f88000. Het 
bestek met teekening verkrijgbaar aan 
het ('entraalAdininistrat.iegeboiiw dei-
Maatschappij aan het Droogbak te Am
sterdam, Dienst van Weg en Werken, 
kamer 154, of op franco aanvrage aan 
dien Dienst. Aanw. geschiedt als in het 
bestek is vermeld. 

Hasselt, te 3 uren, door den arch. M. 
Mefjorink namens de korkvoogdij van de 
Ned. H . kerk in een dor bijgebouwen van 
die kerk: het doen van herstellingen 
aan de Stephanuskerk met bijlcv. van 
materialen, arbeidsloonen, enz.: aanw. 
tér plaatse <S Aug. te 8 uur: bestekken 
verkrygb. bij gen. arch., Tuinstr. L 560. 

Zwnagwesteiiide, te 6 uren, door de 
com. voor kerkbouw: het bouwen van 
een kerkje te Z waag westeinde; teek. ter 
inz. en bestek verkrrjgb. bij den kastelein 
J . Postma aldaar; bilj. inzenden bij Geit-
jans W'fibenga aldaar. 

OINSDAU, it August us. 

Eindhoven, te 11 uren, door de Tramw.-
Mrj. Eindhoven — Geldrop, in het koffleh. 
van Ed. Stoot, op het Stationsplein; best. 
110. 3: het maken van 3 vaste bruggen 
met ijzeren bovenbouw ten behoeve van 
den aan te leggen stoomtramweg Eind
hoven-Helmond; bestek en teek. ver
krrjgb. ten kantore van de Tramweg-Mrj. 
de Mrjerrj te Eindhoven: aanw. b' Aug., 
samenkomst te 3 uur nam. te Geldrop, 
hotel Knaapen. 

Groningen, te U / i uren, door net min. 
van W., H. en N., aan het gebouw van 
het prov. best.: bet maken van spoorweg
en wegdoorgaugen met daarbij belioorende 
werken voor de haven van Delfzijl, begr. 
f28500; bestek no. 152 ligt na 26 Juli 
ter lezing aan het gebouw van genoemd 
minist., aan de lokalen der prov. best. en 
is te bokoinen bij de firma Gebr. van 
Geef, Spui no. '28a te 's-Gnivenhage. Inl. 
te bekomen bfj den hoofdingenieur-direc
teur Castendrjk te Leeuwarden, den in
genieur Baucke te (ironiugen en don 
ingenieur de Bloei i van Kutl'eler te Delfzijl: 
de nota van inl. ligt op 2 Aug. ter inzage 
bij den ingenieur de Blocq van Kutl'eler 
te Delfzijl. 

Utrecht, te 2 uien (locale tijd), dooide 
Mrj. tot Expl. van S. S. Bestek no. 992: 
Het maken van grond- en kunstwerken, 
hoofdgebouw niet perron en perronover
kapping en bijkomende werken, op het 
station Baarle - Nassau (grens). Begroot, 
f 208300. Zie adv. in no. 31. 

WOENSDAG, 10 Augustus. 

Assen, te II1/? ure, door hot minist. 
van W., H. en N., aan hot gobouw van 
het prov. best.: het opruimen van het 
houten keerschut in den Beilerstroom te 
Bellen en het daarvoor in plaats maken 
van een steenen keerslnisje met Stoney-
schuif, belioorende tot de werken van de 
Drentsche Hoofd- en Bei le vaarten 111 de 
prov. Drenthe, begr. föOOO; bestek no. 
154 ligt na 27 Juli ter lezing aan hot 
gebouw van genoemd minist., aan de 
lokalen dor prov. bost. en is te bekomen 
bij de firma Gebr. van Cleef, Spui no. 28a 
te 's-Gravenhage; inl. te bekomen brj 
den hoofdingenieur-directeur Schuurman 
te Zwolle, den ingenieur du (iroix te 
Assen en den opzichter de Jong te 
Dioverbrug; de nota van inl. ligt op 4, 
f> en <i Augustus ter inzage bij den 
ingenieur van den Waterstaat du Croix 
te Assen. 

V G raven liage, te 11 uren, door het 
minist. van W., H . en N . : het maken 
van een regelmatig rivierbed op een 
gedeelte van do Vecht tusschen Zeezeon 
Stageren en van eenige daarmede in 
verband staande werken, in do gemeente 
Ambt-Ommen, prov. Overijssel, begrooting 
f129000; bestek 110. 153 ligt na 27 Juli 
ter lezing aan het gebouw van genoemd 
minist., aan do lokalen der prov. best. 
en is te bekomen brj de firma Oobr. van 
Cleef, Spui 110. 28a te 's-Gravenhage; 
inl. te bekomen aan het bureel van den 
hoofdingenieur-directeur in de 5edirectie 
Schuurman te Zwolle, bij den ingenieur 
Stoel aldaar, brj wien op 5 Aug. kan 
worden kennis genomen van het proces
verbaal van aanwijzing. 

's-Gravenhage, te 2 uren, door het 
hoofdbest. der Posterijen en Telegrafie; 
in een har r lokalen: Het bijspannen van 
draden aan eene lijn tusschen Amsterdam 
en Utrecht. Raming f4;94. 

Zie adv. in no. 31. 
's-Gravenhage, te 2 uren, door het min. 

van W., H . en N., in een der lok. van 
het hoofdbest. der post. en telegr., Park
straat: Het herstellen en verbeteren van 
de lijnen tusschen Amsterdam eu Haar
lem, ben het bijspannen van 3 draden 
aan eon dezer Ujnen, begr. f6080. 

Zie adv. in no. 31. 
Rotterdam, te 11 uren, door den arch. 

W. .1. Th. Bruyn, namens zijn principaal 
in hot gebouw De Vereeniging aan de 
Schiekade: het verbouwen van een dub
bel woonhuis tot winkelhuizen aan den 
Noordsingel no. 81, te Botterdam. Best. 
en teek. verkrijgbaar bij de tinna Corn. 
Immig en Zn., Kon. Boek-en Steendruk
kerij, Niouwehaven 5, Botterdam. 

DONDERDAK, 11 Augustus 
Arnhem, te 11 uren. door don arch. C. 

M. O. Nieraad namens zyn principaal op 
de bovenzaal van het café Neuf: het 
bouw. van eene villa aan den Velporweg 
nabij de viaduct: aanw. 8 Aug. te 11 u.; 
bestek en teek. ter inz. in het lok. van 
aanbest. en verkrijgbaar ten kantore van 
gen. arch., Koningstraat 14. 

Arnhem, te l l 1 / - , uren, door het. gein.-
best.: bestek no. 10: Het leveren en stellen 

van Graniet, Hard- on Zandsteen voor de 
nieuw te bouwen Ifoogere Burgerschool 
met Bjarigen cursus; in 3 perceelen. 

Zie adv. in dit no. 
Haarlem, te 10 u., door de genie op het 

bureel van den besteder, Kinderhuisvest 
110. 17. Bestek no. 205. Het maken van 
bomvrije gebouwen in het fort bij Marken-
Binnert (2de gedeelte); raming f240200. 
Bestek 110. 206. Hot maken van bomvrije 
gebouwen in het fort bij Aalsmeer (2de 
gedeelte); ram. f287000. Alles onder het 
beheer der genie te Haarlem. Bestekken 
van af I Aug. en do proc.-vorb. van ge
geven inl. van af 8 Aug. ter lezing op 
bovengen, bureel. Bestekken en afschriften 
van de proc.-verb. verkrrjgb. bij den beste
der, en bovongonoenid bureel, op ö en 6 
Aug. v.m. van 10 tot 12 u. Aanw. wordt 
niet gehouden. 

Haarlem, te 11 uren, door het prov. 
best.: tiet herstellen van hoofden op het 
Noorderstrand van het eiland Vlieland 
van stormschade. Earning f 21000. Bestek 
no. 155 na 28 Juli ter lozing aan het 
min. van W., EL en N., aan de lokalen 
der prov. best. en te bekomen bij gebr. 
van (üoef, to 'silage. Inl. te bekomen brj 
den hoofding.-dir. Kemper te Haarlem, 
den ingen. jhr. van Panhuys te Hoorn en 
den opzichter Klippus te Vlieland. De 
nota van inl. ligt op 4 en 6 Aug. ter in
zage bij den opzichter voorn. 

Haarlem, te 11 uren, door hot Min. v. 
W., H . en N . aan het gebouw van het 
prov. bost.: het vernieuwen van meerpalen 
langs het Noordzeekanaal, behoor, tot de 
werken tot onderhoud, herstel en ver
betering van dat kanaal, begr. f4800; 
bestek no. 156 ligt na 28 Juli ter lezing 
aan gen. Min., aan de lok. der prov. best. 
en is te bekomen bij de firma (Jebr. van 
(Heef, Spui no. 28a te's-Gravenhage; nad. 
inl. zrjn te bekomen hrj den hoofding.-dir. 
Kemper te Haarlem, den ing. Wortman 
te Amsterdam 011 den adj.-opz. Helmers 
te Beverswijk; de nota van inl. ligt op 
4 en 6 Aug. ter inzage bij den adj.-opz. 
Helmers te Beverwijk. 

VRIJDAG, 12 Augustus. 
De Bilt (Utr.), te 7 uren, door het 

gem .-best.: het maken eener rioleering 
mot verbiiidiugskolkeii en vorvalpntjes 
in de gem. de Bilt. Aanw. Maandag 8 
Aug. 's-nam. 1 uur, beginnende aan de 
Sluis in de Biltsche Grift. Het bestek 
met ile teek. verkrijgb. ten kantore van 
den arch. E. G. Wentink, te Schalkwijk. 

's-Gravendeel, te 2tyf uren, door de 
Kerkvoogden der Ned. H. Gem., op de 
bovenzaal van A. Evera in het veerhuis: 
het. herbouwen van hot afgebrande kerk
gebouw aid.; bestek en 3 teek. verkrijgb. 
bij den arch. J. Th. Beljers te l'uttorshoek. 
die op 6 en 10 Aug., sm. 10'/2 »ur, op 
het terrein aanw. zal doen. 

Vervolg zie Bijblad. 
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Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland ƒ 5 . 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling voor 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
1 October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België 
V o o r de overige landen der Post 

Unie, met inbegrip van Nederl. 
Indië en Zuid-Afr ika . . . . 
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Adver ten t iën van 1 tot en met 5 regels. - 1.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0 . 1 5 . 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Adver tent iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vri jdags v o o r m i d d a g s aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Phcenix", Nijmegen. 

I N Z E E L A N D . 

II. 
Middelburg is voor den liefhebber van bouwkunst 

een belangrijke stad. Want allerlei tijdperken der 
architectuur hebben daar monumenten gesticht. Gelijk 
steeds, leden die gedenkteekenen in den loop der 
eeuwen veel schade. N u poogt men de oude heer
lijkheid weer te doen herleven door restauraties. De 
abdijgebouwen, de huizen aan de Balans, de Waalsche 
kerk, het Raadhuis, het Mili tair hospitaal zijn of 
worden gerestaureerd. Üit geeft aan de stad een 
modern karakter; men waant zich verplaatst op een 
tentoonstelling, waar in hout en pleister een repro
ductie van oude gebouwen gemaakt is. 

De burg midden in Walcheren, die aan Middelburg 
zijn naam gaf, bestaat niet meer. Twee straten, Lange 
en Kor te Burgt genaamd, houden echter de her
innering aan dit kasteel levendig. Maar de Abd i j 
bleef althans in hoofdzaak bewaard. De gebouwen 
zijn geschikt om een eenigszins onregelmatig plein, 
dat met boomen beplant is, en een bijzonder schilder
achtig geheel oplevert. De oostelijke vleugel is nu 
een logement en een verkooplokaal; hij heeft zijn 
oud karakter geheel en al verloren. Ook met den 
westelijken vleugel, waar de Commissaris der koningin 
woont is dit het geval. Bij het afbikken van het 
pleisterwerk is hier echter een laat-Gothische kolon-
nade voor den dag gekomen. 

In den noordelijken vleugel, nu gerestaureerd, is 

het Ri jks-Archief gehuisvest. Men ziet hier gedeelten 
uit de 13e eeuw, zooals de gewelven in de benedenste 
verdieping, die op korte zuilen met kelkkapiteelen 
rusten, en een poort, die naar de Balans leidt die 
een soortgelijke zuil, met een bogenfries daarboven, 
vertoont. Het meeste is echter werk uit het begin 
der 16e eeuw, en in de toen gebruikelijke Laat-
Gothische vormen uitgevoerd. Over het algemeen is 
de architectuur streng. Alleen de poort aan de Balans, 
met een nis daarboven, werd eenigszins rijker ver
sierd. De poort herhaalt zich, met de nis, aan de 
westzijde daarnaast, doch nu op veel kleiner schaal. 

De belangrijkste vleugel is die aan de zuidzijde, 
waar van oudsher de Staten van Zeeland hun ver
gaderplaats hadden. Hier groepeeren zich de gebouwen 
om een Laat-Gothische kloostergang, die door ster
gewelven wordt gedekt en nu gerestaureerd is. Voor 
heen was hier de Munt gevestigd. Ken zeer eigen
aardige poort in Renaissance-stijl geeft toegang tot 
dit gedeelte. In haar hoofdvormen doet die poort 
aan Hendrik de Keyser denken, doch de bewerking 
der onderdeden wijst op een andere hand. 

Het is jammer, dat de kloosterkerk zoo geheel en 
al bedorven is. Het schip, uit twee beuken bestaande, 
vormt nu de Nieuwe kerk, en is een der treurigste 
voorbeelden van 19c eeuwsche quasi-Gothiek, die 
ergens in ons land te vinden zijn. Door een poly-
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chromie van de ergste .soort wordt het interieur nog 
meer ontsierd. Hier zou ccn restauratic slechts winst 
kunnen opleveren, want wat nu aanwezig is heeft 
niet dc minste kunstwaarde. 

Dc zoogenaamde koorkerk bevat twee 16e eeuwsehe 
gedenk teékenen , het eene voor Graaf W i l l e m II, in 
1543 gemaakt, doch nu een fragment, het ander van 
1558. De tombes voor Jan cn Cornelis Evertsen be
hooren tot de laatste werken van Rombout Verhulst, 
daar zij in 1682 voltooid werden. Vergelijkt men 
deze rustende figuren met die van T r o m p en V a n 
Galen, in 1653 gemaakt, dan blijkt het, dat de vir
tuositeit van den beeldhouwer met de jaren niet ver
minderd is, doch dat, onder den invloed van den 
Franschen smaak, Verhulst 's opvatting veel van haar 
frischheid heeft verloren. 

Dc achtkante Gothische toren, die aan de zuid
zijde der kerk staat, heeft een spits uit het begin 
der 18e eeuw, die door een kroon gedekt wordt. 
V a n die spits is reeds heel wat kwaad gezegd. Maar 
zij harmonieert zeer goed met het benedengedeelte. 
Het klokkenspel moet een ton van buitengewone 
afmetingen bezitten, want zelfs de melodie, die het 
kwartier aangeeft is zoo, dat men haar op andere 
plaatsen voor het uur zou gebruiken. 

Van de andere godshuizen te Middelburg is vooral 
de Oostkerk belangrijk. Zij is ontworpen door Bar-
tholomeus Drij ff hout, die onder Arent van 's Grave-
sande te Leiden gewerkt had. Door hem is dc stijl 
van Palladio, dien Jacob van Campen het eerst in 
Nederland bekend maakte, naar Middelburg over
gebracht. 

Evenals de Marekerk te Leiden is ook de Oostkerk 
tc Middelburg een koepelgebouw. Maar terwijl V a n 
's Gravesande zijn koepel op hooge Jonische zuilen 
plaatste cn door een beuk omgaf, heeft Drijffhout 
den koepel reeds dadelijk boven de muren van de 
achtkante kerk doen beginnen. Di t geeft aan het 
geheel een zekere gedruktheid, die nog meer in het 
oog valt, omdat aan de lantaarn zeer aanzienlijke 
afmetingen werden gegeven. Waren deze verhoudin
gen anders, men zou aan een Italiaansch voorbeeld 
kunnen denken. Want zelfs Jacob van Campen heeft 
geen zoo monumentaal bordes gemaakt, als wat hier 
voor den hoofdingang der kerk is aangebracht. 

Die hoofdingang is volkomen naar het voorschrift 
van Palladio; vreemd schijnt de Dorische kroonlijst 
boven de Jonische pilasters, doch dit is een vrijheid, 
die de groote meester zich ook te Viccnza wel ver
oorloofd heeft. Naast deze hoofdingang ziet men 
twee kleine portieken, op een geheel andere schaal 
ontworpen en in een gansch verschillenden geest 
uitgevoerd. Ware het niet, dat men in deze portieken 
het jaartal 1656 las, men zou geneigd zijn, aan Hendrik 
de Keyser of een zijner leerlingen als ontwerper te 
denken. In dienzelfden geest behandeld zijn ook de 
beide hooger geplaatste kleine vensters, die traceerin
gen, meer nog dan die van De Keyser op de middel
eeuwen geïnspireerd, vertoonen. 

Deze zijdeuren en ramen vindt men alleen in dien 
gevel van het achtkant, die naar de voornaamste 
straat gekeerd is. O p de hoeken zijn Jonische pilasters 
van zandsteen, met een composiet-kroonlijst en een 
attiek daarboven, aanwezig. De zes t raveeën rechts 
en links van den hoofdingang hebben ieder een groot 
venster, wier omlijstingen min of meer in den geest 
van De Keyser behandeld zijn, hoewel dc festoenen 
er onder, die zich ook boven den hoofdingangen in 
het attiek herhalen, op den invloed van Jacob van 
Jacob van Campen wijzen. 

A a n dc achterzijde, tegenover den hoofdingang is 
een achtkante traptoren uitgebouwd, die door een 
tweeden, kleineren koepel, met een lantaarn in K o r i n -
thischen stijl wordt bekroond. Zulk een oplossing 
wijst op sommige kerken te Venet ië . Eigenaardig 
zijn de pinakels op de hoeken van het attiek der 
kerk, die uit kolossale pijnappels door festoenen 
omwonden of vazen bestaan. 

De kerk is grootendeels uit gebakken steen opge
trokken. Alleen voor de versierselen werd gehouwen 
steen gebruikt. De bekroning van den lantaarn is 
uiterst rijk gesmeed; de adelaar van het Middel-
burgsche wapen is als motief gebruikt. 

Treedt men de kerk binnen, dan treft de grootsch-
hcid van het interieur. Het systeem, dat men van 
buiten ziet, is ook hier doorgevoerd. Met dc Jonische 
pilasters van buiten komen soortgelijke pilasters met 
daarvoor geplaatste zuilen overeen. De houten kroon
lijst is center rijker bewerkt. Ook het attiek herhaalt 
zich, terwijl de sluitsteenen der vensters met car
touches in den Florentijnschen trant die ook Lu tma 
veel toepaste, zijn versierd. 

A a n dc zijde van den hoofdingang is de muur 
dubbel, als het ware met een spouw. Bij de overige 
muren is door uitgespaarde bogen de zwaarte ver
minderd. De binnengevcl van den hoofdingang ver
toont een Jonisch portiek, met een korinthischc 
ordonnantie daarboven, die de tafelen der wet omsluit, 
een motief door De Keyser reeds aan dc Noorderkerk 
tc Amsterdam gebezigd. Ook de kleine deuren en 
vensters van de buitenzijde bevinden zich hier; in de 
vensters bleven enkele fragmenten van gebrandschil
derd glas, uit het jaar 1664 bewaard. De blazoenen 
zijn verdwenen. 

Dc Oostkerk te Middelburg is een der bctrekkelijk 
zeldzame gebouwen hier te lande, waarbij ccn ver
smelting van den stijl, door Jacob van Campen aan 
Palladio ontleend, met dien van Hendrik de Keyser, 
welke deels nriddeleeuwsch, deels Elorentijnsch is, 
beproefd werd. Andere voorbeelden zijn de Nieuwe 
kerk in den Haag en dc Noorderkerk te Groningen. 
Terwij l echter de beide laatste kerken in haar aanleg 
niets Palladiaansch hebben, doch alleen in dc details 
aan dien trant herinneren, is te Middelburg dc aanleg 
aan den meester van Vicenza ontleend, en is alleen 
in sommige details de manier van Dc Keyser waar 
te nemen. 

Het raadhuis te Middelburg is tc dikwijls afgebeeld, 
dan dat het noodig zou zijn, over deze schepping van 
Anthonie Keldermans, die met de schoonste raad
huizen van Vlaanderen kan wedijveren, in bijzonder
heden tc treden. De voorgevel wordt op het oogenblik 
vernieuwd, eenige t raveeën zijn reeds gereed, en van 
een balustrade om het dak voorzien, die voorheen 
niet aanwezig was. De oude beelden der graven van 
Holland liggen, in stukken geslagen, in de klooster
gang der A b d i j . 

E r zijn te Middelburg gevels en gevel-fragmenten 
uit zeer verschillende perioden bewaard gebleven. Het 
meest bekend zijn de gevels „dc Z o n " in het Lange 
Delft en „de Steenrots" aan de Dwarskade. De gevel 
van „de Steenrots", geheel in gehouwen steen uit
gevoerd, is Vlaamsch, zoowel door de aaneengesloten 
kruiskozijnen als door de behandeling der details. 
Het is waarschijnlijk, dat een meester uit Gent of 
Mechelcn in 1590 dit fraaie werk voltooide. Het huis 
„de Z o n " is nu een restaurant, en de pui, die zulk 
een inrichting heeft, past uit den aard der zaak niet 
best bij dc berg- cn baksteenarchitectuur van 1635. 
Eigenaardig is hier, dat de top geen vensters heeft, 

de wijze, waarop de ornamenten behandeld zijn, wijst 
op den Vlaamschen Barokstijl . 

Galland zegt, dat er behalve deze gevels niet veel 
belangrijks te Middelburg meer over is. Maar wie de 
de stad doorkruist vindt nog heel wat, dat de aan
dacht verdient. E r zijn buurtjes die zoo typisch zich 
voordoen, dat men zich in de 17e eeuw verplaatst 
waant. A l s zoodanig noem ik dc Kuiperspoort, een 
„s lop" bij den Dam in het hartje der stad. Daar 

ziet men oude pakhuizen, met een rijk besneden 
windas, topgevels en trapjes, het geheel zoo echt cn 
zoo fraai van kleur, dat het ccn schilder naar het 
penseel zou doen grijpen. 

Bijzonder belangwekkend is de geheel ongeschonden 
houten gevel Dam Noordzijde hoek Spuistraat. D e 
verdiepingen springen telkens naar voren, terwijl de 
balkkoppen in Laat-Gothischen geest zijn bewerkt. 

(Slot volgt.) 

D E B U I T E N W I J K E N V A N L O N D E N . 

De bevolking van het eigenlijk Londen, het graaf
schap Londen, neemt elke tien jaren toe met meer 
dan 300.000 personen, met andere woorden, bij dc 
millioencn, die er reeds wonen komt elke tien jaren 
een bevolking van een stad ongeveer zoo groot of 
iets grooter dan Rotterdam. Maar het terrein in het 
graafschap is nu voor het grootste deel in beslag 
genomen en Londen is dan ook reeds ver buiten de 
grenzen van het graafschap uitgegroeid. 

Trekt men van Charing Cros als middelpunt een 
cirkel, met een straal van vijftien mijlen, dan omvat 
die cirkel het grootere Londen, met de voorsteden, 
welks bevolking tussehen 1891 en 1901 toenam met 
900.000 zielen. De toename in den ring der voor
steden buiten het graafschap was dus juist het dubbele 
van die daarbinnen. 

Sedert de laatste telling is de toename waarschijn
lijk nog grooter geweest, want het aantal huizen 
gebouwd in de laatste drie of vier jaren overtreft 
alle gemiddelde cijfers van vroeger jaren. Een bezoek 
aan een der buitenste voorsteden zal ons doen kennis 
maken met smakeloos aangelegde straten en smakeloos 
afgewerkte rijen huizen, bij blokken tegelijk gezet 
en in de bouwstatistieken vindt men ook de blijken 
van een sterk ontwikkelden speculatiebouw. 

Het vraagstuk van de rationeelc uitbreiding van 
een stad als Londen is geen alledaagsch vraagstuk. 
In de eerste plaats moet hierbij rekening worden 
gehouden met den sterken jaarlijkschen aanwas der 
bevolking en in de tweede plaats met de millioenen 
die reeds in de metropolis wonen; want het is dui
delijk, dat men niet jaarlijks 100.000 personen onder 
dak kan brengen of woningen stichten voor zulk een 
aantal zonder veranderingen tc maken, die in sommige 
opzichten en tot een zekeren graad naar omstandig
heden van invloed zijn op de levensvoorwaarden van 
de reeds in Londen wonenden. 

De velden en bosschen aan den zoom van de bebou
wing verdwijnen en in reeds bebouwde districten zal 
tegelijkertijd de bebouwing dichter worden en zal 
men in de hoogte zoeken, wat men in de breedte 
niet vinden kan. De consequenties van dit ontwikke
lingsproces zijn niet te vermijden, men kan dc stad 
en het land niet op dezelfde plaats hebben. 

D e qualiteit van de lucht wordt gewijzigd door de 
sterke opeenhooping van menschen en het landelijk 
aanzien de landelijke rust kunnen niet behouden 
blijven. Maar andere consequenties behoeft men niet 
als absoluut onvermijdelijk te aanvaarden. 

Het is niet noodzakelijk, dat de kern eener stad 
en zelfs eencr groote stad per se overbevolkt en 
ongezond zou zijn, het is ook niet noodzakelijk dat 
de buitenwijken leclijk en vervelend zouden zi jn ; 
daartegen kan men maatregelen nemen en heeft men 
ook maatregelen genomen. 

E r is en wordt veel gedaan om dc nadeelen van 
slechte rioleering en slecht water te voorkomen, en 
overbevolking is sedert eenigen tijd erkend als een 

ziekteverschijnsel, dat bestreden moet worden, maar 
er is nog geen poging gedaan om, in het belang van 
alle klassen, de vorming en ontwikkeling van de 
buitenwijken op bevredigende wijze te regelen. 

Vroeger scheen de wijze van uitbreiding in de 
buitenwijken een zaak tc zijn die alleen de middel
klasse aanging een klasse, waarvan verondersteld 
werd, dat zij in staat was voor zich zelf te zorgen; 
maar dit is niet langer het geval. 

De gewoonte om te wonen op een afstand van 
de plaats, waar men zijn daaglijksch werk heeft is 
van de klasse van den koopman en industrieel over
gegaan op die van den handelsbediende en de hand
werksman en men behoeft slechts op tc merken, hoe 
in de andere voorsteden, de groote huizen tot kleine 
woningen worden verbouwd of daardoor vervangen 
en in de nieuwe buitenwijken de rijen kleine woningen 
slechts te zien, om tot het besluit te komen, dat de 
voorstad nu in hoofdzaak de woonplaats is van 
gezinnen met beperkte middelen en inkomens van 
bijv. f 1200 tot ƒ 3000 per jaar. 

De man van ruime middelen geeft niet veel meer 
om het wonen in de voorstad, een kleine woning of 
é tagewoning op een afstand van een rit per „ c a b " 
van Charing Cross en een „co t t age" , twintig tot 
veertig mijlen van dat punt verwijderd, hebben de 
plaats ingenomen van dc ruime villa met zijn hectare 
grond te Clapham of te Wimbledon. E n niet alleen 
wordt dc voorstad, tengevolge van natuurlijke oor
zaken, de woonplaats van den kantoorbediende en 
den handwerksman maar zij schijnt ook de aange
wezen plaats voor proefnemingen tot voorziening in 
den woningnood ontstaan door het ingrijpen der 
overheid in de verbetering van woningtoestanden in 
het algemeen. De Londensche graafschapsraad heeft 
twee omvangrijke bouwplannen ter hand genomen in 
de voorsteden, een in het noordelijk en een in het 
zuidelijk gedeelte en in verband daarmede zijn goed-
koope middelen van vervoer naar het centrum der 
stad ontworpen. De economische verschijnselen werken 
de bevolking der voorsteden in de hand. De grond 
in het centrum der steden is sinds lang veel te duur, 
om voor woningbouw te kunnen dienen. De City is 
reeds geheel door kantoren en winkels in beslag 
genomen en niemand kan zich veroorloven daar te 
wonen. O p andere plaatsen ziet men handelsgebouwen 
voor woonhuizen in plaats treden en de kleine woon
huizen allengs het veld ruimen voor é tagewoningen . 
De grondeigenaren wachten de gelegenheid af om 
geheele wijken van kleine woningen op te ruimen en 
er groote stadshuizen voor in plaats te zetten. .Aan 
den anderen kant vermeerderen dc spoorwegen, trams 
en omnibussen i . e. w. alle middelen van goedkoop 
vervoer uitermate en het wordt eiken dag gemakke
lijker, om voor weinig geld groote afstanden af te 
leggen. 

Zonder twijfel wordt er veel gedaan, om de krotten 
in het centrum van Londen te vervangen door gezonde 
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arbeiderswoningen, maar elke verbetering daar ter 
plaatse gaat gepaard met huisvesting van minder 
personen dan tevoren en dc overschictendcn trekken 
naar de buitenwijken die meer cn meer de aange
wezen woonplaats voor dc arbeidende klassen worden. 

E r is een zaak, die wanneer zij een zekere vlucht 
neemt, den groei van de buitenwijken cn eventueel de 
groei van Londen cn van alle groote steden in het 
algemeen tot staan zou kunnen brengen cn dat is de 
tegenwoordige beweging, die den aanleg van z.g. 
tuin-steden (garden-cities) beoogt cn uitgaat van het 
denkbeeld, om de fabrieken en werkplaatsen naar 
het land over tc brengen, daaromheen de woningen 
voor de arbeiders, zoowel als de huizen voor direc
teuren en employés te grocpecren en de boerderijen 
cn tuinen, die moeten voorzien in een deel der 
levensbehoeften cn ten dccle voor uitspanning. Op 
het denkbeeld der tuinsteden is in de laatste jaren 
van verschillende zijden dc aandacht gevestigd; het 
denkbeeld op zichzelf is niet bepaald nieuw, maar 
het streven naar een meer algemecne toepassing, 
voornamelijk ten doel hebbende verbetering in de 
levensvoorwaarden van velen cn in sociale toestanden 
in het algemeen is wel nieuw. Dat tie meeningen 
over tie wijze, waarop het denkbeeld in practijk 
gebracht kan en moet worden nog al uitecnloopen 
spreekt vanzelf, waar daarbij natuurlijk groote moeilijk
heden te overwinnen zijn. Proefnemingen op grooter 
of kleiner schaal zijn er reeds verscheidene genomen 
in sommige oorden zijn ook vanzelf nederzettingen 
ontstaan, die zonder dat men zich daar bepaald op 
heeft toegelegd min of meer het karakter hebben 
aangenomen, dat men aan de tuinsteden wil zien 
toegekend. 

Noemen wij de dorpen van de Jura en van het 
Foret d 'Arques bij Dieppe, waar de klokken- cn 
horlogemakerij beoefend wordt; dc nieuwe stad 1'ort 
Sunlight, die aan dc groote fabriek, waar dc bekende 
Sunlight-zeep gemaakt wordt, haar ontstaan te danken 
heeft; de kolonie van Cadbury, de bekende Engclsche 
cacaofabrikant; of Duitsche voorbeelden, door K r u p p 
en andere groote industrieelen tot stand gebracht of 
Nederlandschc zooals er een in het Agnctapark te-
Delft te zien is of een plaats als Apeldoorn bijvoor
beeld, die door geheel andere omstandigheden haar 
eigenaardig karakter verkregen heeft, dan hebben 
wij reeds voorbeelden genoeg, waaruit blijkt, dat in 
het algemeen het denkbeeld tier tuinsteden wel voor 
verwezenlijking vatbaar is, al voldoen ook niet al dc 
aangehaalde voorbeelden aan alle eischen. 

Daarmede is echter niet gezegd, dat van heden 
af de bestaande grooterc en kleinere steden zullen 
leegloopen, de industrie zich zal gaan vestigen op 
het platte land en tiaar binnen weinige jaren deze 
nederzettingen zullen verrijzen, zooveel meer voldoende 
aan dc eischen van een menschwaardig bestaan. Het 
zal dan ook zeker nog geruimen tijd duren eer de 
tuinsteden invloed gaan uitoefenen op den groei van 
groote steden als Londen. 

Londen zal zeker voorloopig nog voortgaan zich 
rondom zijn industrieelen en handelskern naar alle 
richtingen uit te zetten cn daarbij de omliggende 
velden, bosschen en dorpen in zich op te nemen. 

V o o r de groote steden blijft het dus vooralsnog 
een belangrijk vraagstuk hoe men buitenwijken of 
voorsteden moet aanleggen, die niet alleen gezond 
maar ook ooglijk zijn, die haren bewoners eenige 
verfrissching bieden na afloop van den dagelijkschen 
arbeid in de stad en een weinigje, als het kan, van het 
natuurgenot, dat buiten wonen verschaft. Met de 

tegenwoordige wijze van aanleg van een buitenwijk 
wordt dit doel zeker niet bereikt. De bouwonder
nemers strijken neer op dc groene velden trekken er 
rechte wegen door heen cn plaatsen er zooveel 
woningen op een gegeven oppervlakte als zij meenen 
te kunnen verhuren. Vroeger waren het kleine enkele 
of dubbele villa's met kleine tuinen, die in dc voor
steden het meest aftrek schenen te vinden, maar dc 
tijden zijn veranderd. Slechts in de meer gewilde 
wijken vindt men ze en bouwt men zc ook nog wel, 
maar overigens wordt meer en meer een bebouwing 
regel met rijen kleine huizen, cottages met eene 
verdieping of huizen in tweeën verhuurd, beneden-
en bovenhuizen met afzonderlijken opgang. 

De huurprijzen dezer woningen zijn ongeveer ƒ 2 4 0 — 
f 300 per jaar en wanneer zij nieuw zijn zien zij er 
nogal netjes uit. Maar het effect van straten aan 
straten van zulke huizen, afgewisseld met tweede
rangs winkels, werkplaatsen, en koffiehuizen is op 
den duur zeer vervelend. 

D i t komt omdat er het karakter van de stad, 
zoowel als het landelijke aan ontbreekt. De drukte 
cn het vertier, dc verlichting het opgewekte straat
leven van Londen worden er gemist, maar zij zijn 
niet vervangen door het rustige van groene gras
velden, boompartijen, frissche bloemen en wijde uit
zichten. 

In het wonen in dergelijke wijken vindt de werk
man of kantoorbediende geen vergoeding voor de 
afstand van de stad en Londen te omringen met 
hectaren van zulke straten zal een ring doen ontstaan 
van afmattende eentonigheid, lcelijkheid en verveling; 
cn daarbij komt, dat elke nieuwe uitbreiding de 
andere buitenwijken in waarde als woonplaats doet 
achteruitgaan. 

Vijf t ig jaren geleden waren Br ix ton en Clapham 
aan den zoom van het land gelegen, met eene kleine 
wandeling was men in veld en bosch. Nu strekt 
Londen zich uit tot Croydom en het is niet langer 
mogelijk zich van de vervelende buitenwijk naar buiten 
te begeven, zooveel te meer noodig is het dus aan 
de buitenwijken zelf een landelijk karakter te geven. 
Gemakkelijk is dit niet. Zoolang de uitbreiding van 
Londen overgelaten wordt aan het ongebreideld streven 
om het grootst aantal sovereigns te trekken uit eiken 
bunder land in de buitenwijken, zoolang zal men de 
wijze van bebouwing, zooals wij die boven beschreven, 
aan alle zijden zien voortwoekeren. Maar er zijn een 
paar lichtpunten. Waarschijnlijk is het eenige af
doende cn algemeen toepasselijke middel om tot ge-
wenschte toestanden te geraken te vinden in een 
belasting, te heffen van eiken grondeigenaar, die zijn 
land in bouwterrein omzet, waarvan de opbrengst 
dan moet strekken om de noodige open ruimte in 
de bebouwing tc verkrijgen en zooveel mogelijk de 
eigenaardigheden van de landstreek te behouden. 
Zulk een belasting zou voorzeker wel tegenkanting 
vinden, maar op economische gronden zeer goed te 
verdedigen zijn. 

Het is een zeer aannemelijke vorm van grond
belasting. Nevens een dergelijke maatregel is het ook 
aan te bevelen, dat men zich eens goed rekenschap 
geeft van de plichten, die het bezit van groote land
goederen aan dc eigenaars oplegt, dat men tracht 
daaromtrent gezonde begrippen te verspreiden en met 
hulp der plaatselijke overheid te beproeven, de bouw
plannen zoo in te richten, dat men in de buiten
wijken aangename woonplaatsen verkrijgt voor alle 
klassen der bevolking. 

Waarom kunnen rijke personen en beter nog rijke 

zedelijke lichamen zich niet tot taak stellen zulk een 
buitenwijk in exploitatie te brengen gelijk de hertog 
van Devonshire dit gedaan heeft met Eastbourne, 
d.w.z. zonder dat het denkbeeld, om er alles uit te 
halen, wat er uit tc halen is, daarbij voorzit. Maar 
het doel moet niet zijn een wijk alleen voor wel
gestelde bewoners te maken, doch eene waar rijk 
cn arm in een aangename omgeving kunnen wonen, 
anders krijgt men toch naast of achter de lieflijke 
villawijken weder een herhaling van de onooglijke 
arbeiderswijken. 

In zulk een kwartier behooren breede wegen met 
boomen, een voldoend aantal open ruimten, niet alleen 
als plaatsen voor spelen in de open lucht 'of sport 
maar ook als aangename tuinen of parken te worden 
aangelegd, zoo veel mogelijk zijn ook dc kleinere 
zoowel als de grooterc huizen met eigen tuintjes en 
tuinen te voorzien, terwijl een gebouw voor samen
komsten van allerlei aard, concerten, vergaderingen, 
feestelijkheden in zulk een wijk niet ontbreken mag. 
In 't kort de buitenwijk moet veel meer gelijken op 
een welvarende provinciestad dan op een aanhangsel 
van Londen. Eenig gemis van onmiddellijk voordeel 
zou van een op die wijze opgevatte exploitatie het 
gevolg zijn, maar daartegenover staat dc waarschijn
lijkheid, dat een dergelijke wijk op den duur hare 
aantrekkelijkheid zou behouden en geen gevaar zou 
bestaan voor de gestadige achteruitgang, die in dc 
meeste andere voorsteden van Londen valt op tc 
merken. 

Well icht zal binnenkort zich een gelegenheid voor
doen, om een van Londen's voorsteden te bewaren 
voor de mislukking, die meestal gepaard gaat met 
uitbreiding der hoofdstad. D c Tube-railway van 
Charing Cross naar Hampstead en vertier zal de 
groene velden van Hendon, tot heden door een steilen 
heuvel van Londen gescheiden, als bouwterrein aan 
de markt brengen. Nu hebben een aantal grond
eigenaars daar ter plaatse zich bereid verklaard om 
bij tic exploitatie hunner terreinen rekening te houden 
met de belangen van Londen. 

Wanneer de onderhandelingen met deze eigenaren 
tot een goed resultaat voeren zullen So acres open 
grond ter beschikking komen van den Londenschen 
graafschapsraad, een ruimte die men zeer noodig 
heeft, om Hampstead Heath schadeloos te stellen 
voor de terreinen door het station van den Tube-
spoorweg met zijn toegangen in beslag genomen. 
D c overige gronden zullen voor bebouwing bestemd 
worden, maar voor een bebouwing, gedirigeerd door 
een daartoe aangesteld half-ambtelijk college cn 
waarbij niet in de eerste plaats op winstbejag gedoeld 
wordt maar het behoud van de eigenaardigheden 
der landstreek en een aanleg zooals wij die boven 
omschreven op den voorgrond staan. 

Het zou voorbarig zijn om thans de détails van 
dit plan te bespreken, maar iedereen moet deze proef
neming met den aanleg van een nieuwe buitenwijk 
toejuichen, welke wanneer zij op practische wijze ten 
uitvoer gelegd wordt een goed voorbeeld voor andere 
districten kan worden en den ring van eentonige 
lcelijkheid verbreken zal, waarbinnen Londen thans 
gevaar loopt, ingesloten te worden. 

V A R I A . 

E e n o u d e h o o f d s t a d in W e s t - S o e d a n . Dc door 
de Parijsche A c a d é m e der inschriften naar Soedan ge
zonden officier Dcsplagnes heeft dc plaats ontdekt, 

waar het oude K u k y i a of Kuk iga , de eerste hoofd
stad van het Sonrhai-rijk vóór de vestiging der 
Askiad-dynastie, lag. 

Kuk iga verhief zich aan het Zuidelijk uiteinde van 
het bevaarbare deel van den midden-Nijl , daar waar 
de machtige rivier door talrijke rotsen in een aantal 
kanalen verdeeld is. V a n K u k y i a trokken de Sonrhai 
(Songhai) uit, om heel westelijk Soedan te veroveren 
en te behcerschen en het grootste negerrijk te vestigen 
dat ooit bestaan heeft. Volgens het „ T a r i k h es Sudan", 
de voornaamste geschiedenis, die men van T imbuk-
toe en omgeving bezit, is de stichting van K u k y i a 
zeer lang geleden, want het heet dat het reeds in 
den tijd der Pharaonen bestond. Ongeveer in het 
jaar l O O O nam de vijftiende Sonrhai-koning den Islam 
aan. Tot in 1652 wordt van K u k y i a als van een 
bloeiende stad melding gemaakt, hoewel het reeds 
lang door Garo als hoofdstad was vervangen. Het 
verdween in het midden der 18e eeuw ; waarschijnlijk 
is het door Tocaregs vernield. Langen tijd wist men 
niet waar het had gelegen, men vermoedde dicht bij 
Garo. Na lange onderzoekingen gelukte het Desplagncs, 
de kwestie op te lossen. Onder leiding van het opper
hoofd Issa van het eiland Beutia, die als een af
stammeling der Askiad-dynastie werd erkend, vond 
hij de overblijfselen van K u k y i a . 

Het lag ongeveer 150 K . M . ten Z . van Garo en 
q<S K . M . stroomopwaarts van het tegenwoordige station 
Donus tegenover Beuta, tlat de inboorlingen ook 
thans nog Kot ia , K o k i o of K u k i a noemen. Bij den 
tocht door de overblijfselen en bouwvallen, waarbij 
de reiziger overal verheffingen van den bodem zag, 
met resten van aarden vaatwerk, steensplinters en 
brokstukken van zandsteen bezaaid, wees Issa de 
grafheuvels van verscheiden Sonrhai-opperhoofden, 
zijn voorvaderen. Dc grafsteenen dragen talrijke 
Arabische opschriften, waarvan Dcsplagnes photo's 
nam en aan de Parijsche academie opzond. 

G E M E N G D E B E R I C H T E N . 

B U I T E N L A N D . 

— Dr. C. W. Vollgraff schreef d.d. 31 Juli aan de X. li. Ct.: 
Gedurende de afgeloopen week zijn de opgravingen op de 

helling van de Aspis niet good gevolg voortgezet. De platte
grond van de daar gelegen gebouwen wordt steeds duide
lijker en het ontbreekt niet aan fragmenten, met behulp 
waarvan men de daken zal kunnen reeonstrueeren. Heneden 
den steunmunr van het terras, waarop do gebouwen liggen, 
zijn drie kleine altaren gevonden, waarvan twee in situ. 
Do altaren dragen de volgende opschriften: le. Aphmditas. 
2e. Damatros Pylaias, 3e. Diwos Panopta. Verder zyn er twee 
groote inscripties te voorschijn gekomen. De eene behoorde 
bij een wijgeschenk aan de godin Lato; zij is uit het einde 
van de 4de eeuw v. C. De tweede, ongeveer uit de 2de eeuw 
v. C , bevat den tekst van een orakel, gegeven door de 
priesteres van Apollo Pythaeus aan de stad der Messeniërs. 
Deze vondst is een nieuw bewijs voor de veronderstelling, 
waarvan men bij de opgravingen is uitgegaan, nl. dat te 
dier plaatse het bij Pausanias vermelde hoiligdom en orakel 
van Apollo Pythaeus gelegen was. 

In huizen en tuinen in de stad zijn nog drie andere 
inscripties gevonden, waarvan er één zeer belangrijk schijnt 
te zijn. 

Sedert 2(5 Juli word ik geregeld geassisteerd door Dr. A. 
Eutgers van der Eoeff. 

— Te Straatsburg heeft een hevige brand het weeshuis 
en de daarby staande kerk van St. Madeleine, een der oudsten 
der stad, vernield. 

Voortdurend houdt men zich te Londen bezig met het 
vraagstuk, op welke wy'ze verbetering moet worden gebracht 
in het op vele plaatsen tot de uiterste grens overladen 
straatverkeer. 

Thans wordt weder een belangrijk plan overwogen waarbij 
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het Charing Cross-spoorwegstation verplaatst zou worden 
naar de overzijde van de Theems en de Hungerford brug 
zou worden vervangen door een nieuwe berekend voor een 
dubbele tramlijn die de verbinding zou vormen tusschen de 
lijnen aan de Noord- en aan de Zuidzijde der rivier daar ter 
plaatse. 

De Commissie voor de verbetering van het verkeer heeft 
in opdracht zoo spoedig mogelijk een rapport uit te brengen 
over de volgende vragen. 

le. Of de South-Eastern en de Chatham Dover spoorweg
maatschappijen voornemens zijn het Charing Cross-station 
te verbouwen en de Hungerford-brug te verbroeden? 

2e. Of het in dit geval aanbeveling verdient om deze ge
legenheid aan te grijpen, om aan het Parlement een plan 
ter goedkeuring voor te leggen, tot aankoop, door den 
Londenschen graafschapsraad, van het Charing-Cross-Station 
en de Hungerford-brug; het ter beschikking van spoorweg
maatschappij stellen van terrein voor een nieuw eindstation 
aan de Waterloo-zïjde van do rivier, en een nieuwe brug 
voor gewoon verkeer te bouwen van voldoende breedte om 
in het midden daarop een dubbele tramlijn, te leggen, zoo
dat do Noordelijke en Zuidelijke tramwegen tusschen Aid-
wyck en Waterloo daardoor verbonden konden worden? 

8e. Welke besparing bh' uitvoering van een dergelijk plan 
verkregen zou kunnen worden door het achterwege laten 
van den ontworpen ombouw van de Lambeth-brug en de 
verbreeding van de Waterloo-brug en, in het algemeen, welke 
gevolgen voor Londen het openen van een zoo bjj uitstek 
mooie verbinding van het Noordelijke met het Zuidelijke 
deel der stad hebben zou? 

4e. Welke, de naar globale schatting de kosten van elk 
onderdeel van het plan zouden zijn alsmede de opbrengst 
van het voor verkoop beschikbaar komend gedeelte der door 
de stad over te nemen terreinen? 

B I N N E N L A N D . 

A M S T E R D A M . Aan het Gemeenteverslag over 1903 is het 
volgende ontleend: 

In 't afgeloopen jaar had in onze gemeente eene ver
meerdering door bouw en herbouw plaats van 901 perceelen, 
bevattende 3382 woningen; eene vermindering door slooping 
van 77 perceelen, bevattende 247 woningen; blijft eene ver
meerdering van 884 perceelen, bevattende 3135 woningen. 
De bevolking vermeerderde met 7715 personen. De ver
mindering van woningen had nagenoeg geheel in de oude 
stad plaats. 

't Gemiddeld aantal woningen per nieuwgebouwd perceel 
bedraagt 3.5 (bij de volkstelling van 1899 was het 3 wonin
gen per perceel). 

In 1903 zjjn bij het woningtoezicht 1168 klachten over 
slechte woningtoestanden en hinder met betrekking tot het 
ongestoord wonen ingekomen, tegen: 893 in 1902, en mindere 
getallen in de voorgaande jaren. 

Behalve onwil en onverschilligheid van de zijde van den 
eigenaar, is financieel onvermogen menigmaal de oorzaak 
van het gebrekkige voorzien in of het geheel achterwege 
blijven van hoog noodige reparation en verbeteringen. Meer
malen komt het ook voor, dat de eigenaar van het perceel, 
wanneer eene klacht bjj het Woningtoezicht wordt ingediend, 
zich, door verkoop van het perceel, aan zijne verplichtingen 
onttrekt, waarbij het reeds door het Woningtoezicht gepleegd 
overleg als verloren arbeid is te beschouwen en moet worden 
getracht den nieuwen eigenaar te bewerken, de soms zelfs 
omvangrijke werkzaamheden ter voorziening in voor de 
bewoners hinderlijke en voor hunne gezondheid schadelijke 
gebreken te verrichten. Menigmaal is het ook voorgekomen, 
dat de nieuwe eigenaar, onbekend met de gebreken van 
het nieuw gekocht perceel, zoozeer werd afgeschrikt door 
wat ter verbetering door het Woningtoezicht als noodzake
lijk werd geeischt, dat het perceel andermaal in andere 
handen is overgegaan en de onderhandelingen over de 
noodige verbeteringen dan andermaal opnieuw moesten 
worden aangebonden. 

Betreffende de kelderwoningen in onze gemeente vinden 
we het volgende: 

In het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van het 
onderzoek naar den toestand der kelderwoningen, dat in 
1874 plaats had. De veronderstelling werd uitgesproken, dat 
het grootste gedeelte der in 1874 als onbewoonbaar aange
duide kelderwoningen nog in gebruik zou zijn. Ten einde 
t. d. o. zekerheid te bekomen, werd in 1903 een onderzoek 
naar alle nog aanwezige kelderwoningen ingesteld. Dit 
onderzoek heeft een ongedacht gunstig resultaat opgeleverd. 
In 1874 werden aangetrotlen 4985 kelderwoningen. Hiervan 
waren 4 gelegen in buurt X X buiten de voormalige Buiten
singelgracht. Deze zijn verdwenen. Van de overige 4981 

werden 116 onbewoonbaar verklaard en wel 58 vóór 1898 
en 58 na dat jaar. Bij de opneming zijn echter slechts 2773 
kolderwoningen meer gevonden. Door slooping, verbouwing 
of verandering van bestemming, is het aantal kelderwonin-
hen dus mot 2092 verminderd. 

Uit een bügevoegden staat blijkt, dat enkel in de buurten 
V. en W. eene vermeerdering van kelderwoningen heeft 
plaats gehad. Bjj het onderzoek is gebleken, dat in eenige 
andere stadsgedeelten, o. a. aan de Kattenburgerkade en in 
de Marnixstraat, kelderwoningen aanwezig zijn, die in 1874 
nog niet bestonden, doch in deze stadsgedeelten is de ver
mindering grooter dan de vermeerdering. Van de nog 2773 
bestaande kelderwoningen zijn ongeveer 400 beslist onder 
de krotkeldors te rangschikken. 

Wetenswaardig vooral is hetgeen over de woningtoe
standen in de z.g. Jodenbuurt wordt meegedeeld. 

In het laatst van 1902 was aangevangen met een volledig 
onderzoek van het stadsgedeelte, begrensd door de achter-
grens van de aan de Joden Breestraat staande perceelen, de 
Oude Schans, het Rapenburg en de Markengracht. Dit onder
zoek liep in 1903 ton einde. Het bleek, dat in dit stadsge
deelte aanwezig waren 619 woonhuizen, bevattende 2331 
woningen, waarvan tijdens het onderzoek 313 niet bewoond 
waren. Tijdens de volkstelling van 1899 bedroeg het aantal 
gezinnen 2136 en het aantal bewoners 11,484. 

Van de 2831 woningen waren 4<S kelderwoningen, 551 
benedenwoningen en 1732 bovenwoningen (zolderwoningen 
inbegrepen). Do toestand van de woningen blrjkt uit onder
staand staatje: 

Hoogte vertrekken minder dan 2.50 M. in 1111 woningen 
47.0 pet. 

Toetreding van daglicht in de vertrekken slecht in 815 
woningen, 35 pet. 

Toetreding van daglicht op de trappen en portalen slecht 
in 349 perceelen, 56,4 pet. 

Gelegenheid tot luchtverversching slecht in 861 woningen, 
36.9 pet. 

Vochtigheidstoestand slecht in 1518 woningen, 65.1 pet. 
Privaten ontbreken in 878 woningen, 37.7. 
Inrichtingen tot afvoer van huiswater ontbreken in 429 

woningen, 18.4 pet. 
Binnenafseheidingen van hout in 561 perceelen, 90.6 pet. 
Gelegenheid voor ontkoming by brand ontbreekt in 1649 

woningen, 70 8 pet. 
Bouwvallig zijn 131 perceelen, 21.1 pet. 
Slecht onderhoudon zijn 327 perceelen, 52.8 pet. 
Op welke wijze afdoende verbetering in den toestand van 

dit stadsgedeelte gebracht moet worden, zal te zy'ner tijd 
overwogen dienen te worden. Te voorzien is thans echter 
reeds, zegt het verslag, dat zeer krachtig zal moeten worden 
ingegrepen, met gebruikmaking van alle bevoegdheden, die 
de Woningwet schenkt. 

'S-GUAVE.NIIAGE. Op 31 Juli werd hier, met een aanvankelijk 
ledental van 40, opgericht de Sociaal-Technische Vereeniging 
van Democratische Ingenieurs en Architecten. 

Zy stelt zich volgens art. 4 ten doel: 
a. het bevorderen der volkswelvaart voornamelijk waar 

deze beïnvloed wordt door maatregelen op technisch gebied; 
b. het bevorderen van den groei van het staatswezen in 

democratischen zin, voor zoover dit met het sub a genoemde 
verband houdt: 

c. het behartigen van de maatschappelijke belangen der 
ingenieurs on architecten in het algemeen en van de 
leden in het bijzonder. 

Zij tracht dit doel te bereiken (art. 5) door: 
a. het bestudeeren van vraagstukken van oeconomisch 

of staatkundig technischen aard; het zich uitspreken daar
omtrent en het werkzaam optreden in desbetreffende aan
gelegenheden; 

b. het geven van adviezen omtrent aangelegenheden in 
sub o bedoeld; 

c. het uitgeven of bevorderen der uitgave van periodieke 
of andere geschriften: 

d. het honden van vergaderingen; 
e. het vormen eener bibliotheek; 
f. het onderling verleenen van financieelen en moreelen 

steun in do gevallen bij het huishoudelijk reglement om
schreven; 

g. het aanwenden van allo andere wettige middelen die 
dio de vereeniging noodig oordeelt. 

Het gewoon lidmaatschap is bij opgave aan het bestuur 
en daarop volgende ballotage verkrijgbaar voor: 

a. hen die het beroep van ingenieur, technoloog of 
architect uitoefenon of uitgeoefend hebben; 

b. hen, die in het bezit zy'n van een ingenieursdiploma; 
c. docenten en assistenten aan de polytechnische school 

of daarmede gelijk te stellen inrichtingen. 

De contributie wordt geheven naar draagvermogen. 
Secretaris der vereeniging i s L . boedes, Oost-Kousdijk 113, 

Rotterdam. 

UTRECHT, B. en W. hebben aan den gemeenteraad voor-
gestold het gebouw Leeuwenbergh te doen inrichten tot 
museum voor do schilderijen der gemeente. By besluit van 
den gemeenteraad van 14 Januari is aan B. on W. een 
krediet verleend van f 1000 voor een ondorzoek naar de 
mogelijkheid daarvan. Dit onderzoek is ingesteld door de 
heeren Jan Voth, A. Pit en C. G. 't Hooft. Uit het ingediende 
rapport blijkt dat het gebouw Leeuwenbergh, door daarin 
eenige niet-ingrypende veranderingen aan te brengen, zeer 
goed in to richten is tot een schilderijen-museum. 

Volgens mededeeling van don directeur der gemeente
werken zal de inrichting van het gebouw overeenkomstig 
de aanwijzingen der commissie f 10,000 kosten, het aanbrengen 
van centrale verwarming daaronder niet begrepen. 

Het advies is ingewonnen van de lommissie van bijstand 
in het beheer van 't oud-archief, die in overweging heeft 
gegeven tot de uitvoering der plannen over te gaan. 

B. en W. herinneren aan de vroegere plannen om ver
schillende kunstverzamelingen in do gemeouto te voreenigen 
in een groot musoutn op het Hoogeland. Om de hooge kosten 
moeten deze plannen vooiioopig blijven rusten. In afwach
ting hiervan is 't raadzaam, meenen B. en W., van Leeuwen
bergh gebruik te maken. 

— Bij Kon. Besl. is, voor het tijdvak van 1 September 
tot en met 31 Augustus 1905, tot tijdelijk leeraar bij de 
Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers te Amsterdam 
benoemd C. P. Holst Gzn., hoogleeraar aan de Polytechnische 
School te Delft. 

— By Kon. Besl. is, met ingang van 16 dezer, voor den 
tijd van één jaar, benoemd tot leeraar in de waterbouw
kunde aan de Koninklijke Militaire Acadomie, de heer M. 
E. H . Tjadon, adjunct-ingenieur bij de gemeentewerken te 
's-Gravenhage. 

— De Gemeenteraad van 'Zieriksee benoemde tot ge
meente-bouwmeester aldaar den Heer .1. Grootenhuis, kapt.-
eerstaanwezend ingenieur te Zutphen. 

De heeren H . Noorman, te Ede (Gelderland) en M. Brand, 
te Ter-Neuzen, verkregen elk 2 stemmen. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

P E R S O N A L I A . 

De heer R. A. van Sandick, secretaris van het „Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs", zal 20 Augustus naar 
S i . Louis scheep gaan. 

- Aan de burgeravondschool te Soerabaja zijn benoemd 
tot tïjdel. leeraar: W. F. de Wilde, adjunct-ingenieur by de 
exploitatie van S.S. op Java; tot tijdelijk assistent bij het 
teekenonderwijs gedurende den cursus 1904/5, R. Mensinga, 
teekenaar op maandgeld bij de exploitatie van S.S. op Java. 

By dc B. O. W. in Ned. Indié toegevoegd: aan den chef' 
der 2e waterstaatsafdeeling, do benoemde opzichter 2e k l . 
H . J. Lach de Bère; aan den chef der 2e waterstaatsafdeeling, 
do benoemde opzichter 8e kl. K. Stoltz; aan tien chef der 
5e waterstaatsafdeeling, de tijdelijk waarnemende opzichter 
3e kl . W. F. Busch; aan den chef der 2e waterstaatsaf
deeling. de dienstdoende aspirant-ingenieur Ch. G. Cramer; 
aan den chef der irrigatieafdeeling Serajoe, met aanwijzing 
van Poerworedjo als standplaats, de benoemde opzichter 
3e k l . J . H. van der Capellcn. Overgeplaatst: naar de residentie 
Kedoe, de opzichter 3e k l . L. G. Onrust; naar de residentie 
Semarang, de architect .1. I'. 'I'. Khcmrev; naar de residentie 
Madoera, ten einde als eerstaanwezend waterstaatsanib-
tenaar op te treden, de opzichter lo kl. J. H. Davidz: gesteld: 
ter beschikking van den resident van Batavia, de opzichter 
le k l . J . D. A . Poth: goedgekeurd dat: de opzichter 8e k l . 
G. .1. Oudraad, werkzaam gesteld bij den bouw eener ge
vangenis en het verplaatsen van het opslaglokaal te Meiilaboh; 
geplaatst is bij den gewestelijken waterstaatsdienst ter 
hoofdplaats Koeta-Radja, wordende hij in verband daarmede 
bij zijn corps teruggevoerd; de in hot gouvernement Atjeh 
en oudcrhoorighedeii geplaatste opzichter 8e kl. .1. 11. Th. 
Leeuwenburgh, werkzaam is gesteld bij de uitvoering van 
dezelfde werken, wordende hij in verband daarmede bij 
zijn corps a la suite gevoerd. (iepiaatst : bij den gewestelijken 
dienst: in de residentie Banjoeuias, de benoemde opzichter 
3e k l . Ch. Pessy; in het gouvernement Sumatra's Westkust, 
de benoemde opzichter 3e k l . C. L. van den Akker; in de 
residentie Soerabaja, de benoemde opzichter 3e kl . I'. II. 
Kunstt; iu de residentie CTeribon, de benoemde opzichter 
3o kl . G. L . de Groot; in do residentie Madoera, opzichter 
3e k l . F. M. Ilgen. 

Bij de Staatsspoorwegen op Java benoemd: tot opzichter-
machinist 2e k l . bij de exploitatie, de tijdelijk wd. opzichter-
machinist 2e kl. F. A. van Haasen, vroeger die betrekking 
bekleed hebbende; bij de exploitatie: tot onderopzichter Se 
k l . G. A. de Bruijn; tot thjdelijken onderopzichter 2e kl . , de 
tijdelyke onderopzichter 8e kl . H . K, vou Wolzogen; tot 
ondoropzichters 2e kl. , de tijdelijke onderopzichters 2e k l . 
C. P. J . van Koetsveld, F. Cornolisso en .1. Jansen. Over
geplaatst bij de exploitatie naar de lijn Rangkasbetoeng-
Laboean: do opzichter 3e k l . bij de waterstaat en 's lands 
B. O. W., H . C. Dumas; de tijdelijke onderopzichters le k l . 
H . Martherus en J . C. D. Baunigarton. 

By het toezicht op de spoorwegdiensten en het stoom
wezen geplaatst: te Bandoeng, de wd, inspecteur 3e k l . E. 
O. Douwes Dekker. 

— B o u w o p z i c h t e r - T e e k e n a a r , by de Gemeente 
Stad-Almelo. (Zie adv. in dit no.) ( l i 

— E l e c t r o t e c h n i ker, bij uitvoering van electrische 
tram installatie. 

Schriftelijke aanmelding bij de Fabrieken voor Gas en 
Electriciteit der (ienieonte Rotterdam. (1) 

D i r e c t e u r der A m bach t s s c h o o l te's-Gravenhage 
tevens Directeur der Burgeravondschool en van de Avond-
vakteokenschool voor volwassenen, op eene aanvangsjaar-
wedde van f3000.— met vrije woning. 

Stukken vóór 1 September e. k. aan den Secretaris van 
het Bestuur, Alexanderplein 13. (1) 

— B o u w k . Opz. T e e k e n a a r , instaat zelfstandig te 
kunnen werken. 

Brieven onder No. 23855 aan het bureau van het Alg. 
Ned. Advert.blad te 's-Gravenhage. (1) 

— O n d e r b a a s voor de uitvoering van een bouwwerk. 
Brieven onder No. 28891 aan het bureau vau het Alg. 

Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (1) 
— G e m e e n t e O p z i c h t e r , te Zeist. Zie adv. in no. 32. 

(2) 
— B o u w k . T e e k e n a a r - O p z i c h t e r , by een architect 

te Rotterdam. Brieven onder No. 22262 a. h. bureau v. d. 
Nieuwe Rott. Courant. (2) 

— Teekenaar op een Technisch Bureau als Volontair, 
bij gebleken geschiktheid nader overeen te komen salaris. 

Br. onder lett. T. V. 148. N. v. d. D. (2) 
— B e e l d h o u w e r aan de Meubelfabriek „De Hoop", 

te Bussuin. (2) 
— E r v a r e n M a c h i n i s t , by de Samarang JoanaStoom-

tram-Mpij, om dienst te doen als Depótchef'. 
Aanvangsalaris 150 a 175 's maands, met vrije overtocht 

naar Indië. 
Aanbiedingen ten Kantore der Maatschappij, Jan Pieters

zoon Coenstraat 4, 's-Gravenhage. (2) 

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

Opzichtcr-Tcckcnaar zoekt als zoodanig een be
trekking. Pr ima referentiën ten dienste. B r . fr. onder 
No . 330 bureau dezes. (1) 

Bouwk. Opzichter. Zie A d v . in 110. 32. 

Opzichtcr-Teckenaar tegen 1 of 15 September. 
Zie A d v . in no. 32. 

I N F O R M A T I E - B U R E A U V A N D E N B O N D V A N T E C H N I C I 
T O L S T E E G S I N G K I . 46, U T R E C H T . 

14 Bouwk. Opz.-teek., 21 —41 j . , / 4 5— f 110 'smaands. 
1 „ Opz. -Ui tv . 28j . , ƒ 7 0 'smaands. 
4 Waterb. Opz.-Teek., 20—42 ).,f 50— ƒ 100 's mnds. 
3 Werktu igk . Teek., 22 j . , / 4 5 — / 7 0 ' s maands. 
1 „ Opz. (Constructeur) 28 j . , ƒ 9 0 's maands. 
1 Lithograaf Opzichter. 
1 Technikcr voor gas- en waterleidingen. 
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MAANDAG, 1» Augustas. 
Amsterdam, te 12 uren, door het ge-

meentebest.: liet maken en stellen van 
den metalen bovenbouw van eene enkel
voudige ijzeren ophaalbrug met vaste 
overspanningen, over de Ringvaart van 
de Watergraafsmeer bij de gem.-gasfabriek, 
met bijbehoorende werken. Inl. worden 
gegeven ten kantore van de afdeeling 
„Bruggen" van den Dienst der publieke 
Werken, ten Stadhuize, kamer No. 90, 
van 10 tot 12 uur des voonniddags, ge
durende de week, welke aan de aanbe
steding voorafgaat. 

Amsterdam, te l 1/» uren, door de Holl. 
Uz . Sp. Mij. in het centraal Personen-
station, bestek no. 1008: het maken van 
twee lossteigers met vier dukdalven en 
bijbehoorende werken aan het boveneind 
van den aanlegsteiger voor de Holland-
Amerika lyn te Hoek van Holland, begr. 
f 44000. 

Het bestek met 1 teekening verkrijgbaar 
aan liet Centraal-Administratiegebouw der 
Maatschappij aan het Droogbak te Amster
dam, Dienst van Weg en Werken, Kamer 
154. Aanw. geschiedt ais in best. is vermeld. 

Amsterdam, te l'/s uren, door de Holl. 
IJz. Sp. Mij. in het centraal porsonensta-
tion, bestek no. 1002: het uitvoeren van 
grondwerken en bijkomende werken ter 
verbetering van de afwatering van het 
Stationsemplacement Enkhuizen, begr. 
f21000. 

Het bestek met teekening verkrijgbaar 
aan het Centraal-Administratiegebouw der 
Maatschappij aan het Droogbak te Am
sterdam, Dienst van Weg en Werken, 
Kamer 154. Aanw. geschiedt als in het best. 
is vermeld. 

IJsselmoiide, (Z.-H.), door den heer Adr. 
de Waard: het bouwen van tien arbeiders
woningen. Bestek en teek. ter inzage in 
café „de Holl. Tuin". 

DINSDAG, 16 Augustus. 
Den Helder, te 9ty| uren, door de genie, 

in de sociteit Eensgezindheid, Dykstraat 
no. 41: bestek no. 5: het wyzigen van 
het voorterrein van het fort Kykduin als 
verbetering van ondergeschikt belang in 
de stelling van den Helder, begr. f5500; 
bestek vanaf 8 Aug. en het proces-verbaal 
van gegeven inl. vanaf 13 Aug. ter lezing 
in genoemde sociëteit; exemplaren van 
het bestek en afschriften van bedoeld 
proces-verbaal zyn vanaf diezelfde tijd
stippen van 2 tot 4 ure nam. voorwaar
delijk verkrijgbaar, by den opzichter-bu
reel ambtenaar der genie H . Lacrooy, in 
de geniekeet in het fort Erfprins te den 
Helder. 

's-Gravenhage, te 10 uren, door de genie 
van het bureel by' de Frederikskazerne, 
bestek no. 202: het bouwen van een ma
gazijn op de vlakte van Waalsdorp, begr. 
f1020; het bestek zal vanaf 9 Aug. en 
het proces-verbaal van gegeven inl. vanaf 
13 Aug. ter lezing liggen op gen. bureel 
en zullen vanaf diezelfde tijdstippen ver
krijgbaar zijn resp. by' den besteder. 

Maastricht, te 12 uren, door den arch. 

W. Sprenger: het smidswerk voor een 
afsluithek aan den Z. W. ingang der O. 
L. Vrouwekerk, ten behoeve der restau
ratiewerken dor kerk; inl. te bekomen 
dagelijks bureau restauratiewerken o. I,. 
Vrouwekerk en Bogaardestraat 47. 

R o l t e n i a m . te 1 uren, door het ge
meentebestuur: het bouwen van een 
nieuw stedelijk armhuis op een terrein 
nabij de Henegouwerlaan. Bestek en 
teekening liggen op de gewone dagen en 
uren ter kennisneming op de Centrale 
Secretarie der Gemeente, in het Stads 
Timmerhuis te Rotterdam en by' de Wed. 
P. van Waesberge en Zoon, Boekdrukkers, 
Houttuin no. 78. Nadere inl. aan gemeld 
Timmerhuis; aanw. gehouden. 

Utrecht, te 2 uren, door de Maatschappij 
tot Exploit, van Staatsspoorwegen: bestek 
no. 993: Het uitbreiden van de stations-
waterleiding op het stationsomplacement 
den Haag. Zie adv. in no U2. 

WOENSDAG, 17 Augustus. 

's-Gravenhage, te 2 ure, door het Hoofd
bestuur der Posterijen eu Telegrafie, Park
straat: De verbouwing van een perceel 
te Hulst, en de inrichting daarvan tot 
post- en telegraafkantoor met directeurs
woning, en het onderhoud van dat gebouw 
van den dag der kennisgeving van de 
goedkeuring der aanbesteding toten met 
31 December 1900. Paining f8240. 

Zie adv. in no. 32. 
II.-I.-Ambacht, te 6 uren, door het be

stuur van een school met den Bijbel, in 
een der schoollokalen: het amoveeren van 
het oude, en het bouwen van een nieuw 
woonhuis, met een lokaal aan de bestaande 
school; bestek en teek. ter lezing in het 
koffiehuis van T. Bakker en zijn ver
krijgbaar by Adr. v. d. Plaat te H.-L-
Ambacht, die op den dag der aanbesteding 
des voorm. IOVJ ure, op het terrein aanw. 
zal doen, en by wien inl. te bekomen zyn. 

Paterswolde, (Gr.), n.m. 4 uren, dooi
den heer Jb. Hesselink: liet bouwen van 
een boerderij met bijlev. van alle materi
alen, arbeidsloonen enz. te Oosterbroek. 
Bestek en teek. ter inzage in café Faber. 
Inl. geeft Joh. Heet huis. Aanw. gehouden. 

DONDERDAG, 18 Augustus. 

Haarlem, te 11 uren, door het minist. 
van W., H . en N . aan het gebouw van 
het Prov. best.: het verruimen van het 
Noordzeekanaal en het maken van boord-
voorzieningen tussehen Velsen en zy-
kanaal B, een en ander deel uitmakende 
van de verbetering van het Noordzee
kanaal, begr. f356000; bestek no. 159 
ligt na 4 Aug. ter lezing aan gen. min., 
aan de gebouwen van het Prov. best. en 
is te bekomen by' de firma Gebr. van 
Cleef, Spui no. 28a te 'sGravenhage; 
nadere inl. by' den hoof'ding.-dir. Kemper 
te Haarlem, den ing. Wortman te Am
sterdam en den adjunct opz. Helmers te 
Beverwijk; de nota van inl. ligt op 11 en 
13 Aug. ter inz. by don adj.-opz. Helmers 
te Beverwijk. 

Ede, te 11 uren, door het gemeentebest.: 
1. het bouwen van gasfabriekgebonw met 
afrastering van het terrein; 2. kantoor 
met werkplaats, kolenloods, bergplaats 

en fundeering van den gashouder; bestek 
en teek. vanaf' 8 Aug. ter inzage ten 
gemeentehuizo en verkrijgbaar by den 
gem.-arch.; inl. en aanw. dagelijks van 
sm. 9 — 12 ure. 

VRIJDAG, 1» Augustus. 
Eindhoven, to 11 uren, door de directie 

der Tramweg Mij. Eindhoven —Geldrop in 
het koffiehuis van Ed. Sloot, bestek no. 
4: het maken van de aarden baan. hot 
leveren en verwerken van ballast, het 
leggen van sporen met wissels en bij
komende werken, ten behoeve van den 
aan te leggen stoomtramweg Eindhoven — 
Geldrop —Helmond. Bestek en teek. liggen 
ter inzage ton kantore der Tramw.-My'. 
„de Meyerij". Aanw. gehouden. 

Katwijk a/d. Rijn. v.m. l l * / f u„ door 
het gem. best. van Katwijk: Het ver
bouwen van een woning tot bewaarschool. 
Bestek en teek. verkrijgbaar ter secret. 
Aanw. 15 Aug. v.m. 10 u. aan de Wees-
huisstr. Katwijk a. Zee. 

MAANDAG, 22 Augustus. 
Amsterdam, te l 1 / - , uren, door de Holl. 

IJz. Sp. My. in het lokaal naast, de wacht
kamer 3e klasse, bestek no. 1005: het 
maken van grond- en spoorwerken, een 
goederenloods met verhoogde los- en laad
plaats en bijkomende werken ter uitbrei
ding van het stationsomplacement Heilo. 
Begr. f 12000. Het bestek en teek. is ver
krijgbaar aan het Centraal-Administratie
gebouw der Maatschappij aan het Droog
bak te Amsterdam, Dienst van Weg en 
werken, Kamer 150, of op franco aanvraag 
aan dien Dienst. 

Aanwy'zing geschiedt als in tiet bestek 
is vermeld. 

Rotterdam, te 1 uren, door het gemeen
tebestuur: het maken van grondwerken, 
kunst- en overgangswerken voor het 
gedeelte van den Havenspoorweg op den 
rechter-Maasoever tussehen den spoorweg 
Watterdam Schiedam der H . I.J. S. M. 
en den loswal inden Nieuw-Mathonosser-
polder: bestek, voorw. en teek. ter inzage 
op de centrale secretarie der gemeente 
en in het Stads Timmerhuis; inl. aan 
genoemd Timmerhuis; aanw. 9 Aug.sm. 
lOtyi ure; plaats van samenkomst is het 
terrein ten noorden van den loswal in 
den Nieuw-Mathenesserpolder (stoomtram 
stopplaats nabij do boerdery' de Hooge 
Boomen. 

DINSDAG, 28 Augustus. 
Utrecht, te 2 uren, door het minist. 

van W., H . en N. , aan het gebouw van 
het prov. best.: het maken van eene 
beschoeiing langs den westelijken oever 
van het Merwedekanaal ten noorden der 
schutsluis bewesten Utrecht, begr. f7240; 
bestek no. 162 ligt na 8 Aug. ter lezing 
aan het gebouw van genoemd minist., 
aan de lokalen der prov. best. en is te 
bekomen by' de firma Gebr. van Cleef, 
Spui no. 28a te 's-Gravenhage; in!, te 
bekomen bij den hoofding. directeur Escher 
te Arnhem, den arrond.-ingenieur Bey'er-
nian te Utrecht en bij den opzichter 
Klaassen te Breukelen; de nota van inl. 
ligt op 15 Ang. ter inzage by'den opzichter 
Klaassen te Breukelen. 

Vervolg zie Bijblad. 

.1 HEEMSTEDE e 

Mem. Sail. lust. London. JS»iiit*iry Engineer, >̂ISsTX^EJRI>JLi*r, 
Hoofdkuiitoor eu Magazijnen DE KITTEKKADE 150 151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
S P E C I A L I T E I T VOOR DE LEVERING VAN C O M P L E T E B A D - , C L O S E T S - en U R I N O I R - i n r i c h t i n g e n . 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en Komlwater verzorging. Triumph Deurdrangers, kampioen Ventilators onder Garantie. 
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Redacteur I». H . S C H E I / f E M A . 

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E O e M E R K E R " , 

H e . y d e n r i j c k s t r a x i t 4 , I V i j m e i r e n . 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland ƒ 5.—•. 

tc voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
I October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

V o o r België - 6.50. , 
V o o r de overige landen der Post- ' 

Unie, met inbegrip van Nederl.-
indië en Zuid-Afr ika - 7.50. 

•c i 

l i j 
a " I 

A f z o n d e r 1 ij k e n u m m e r s, uits luitend 
bij vooruitbetaling per postwissel of in post
zegels, met plaat / 0.25. 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15. 

Adver ten t i ën van 1 tot en met 5 regels . - 1.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Adver ten t iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des V r i j d a g s v o o r m i d d a g s aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan : 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Phcenix", Nijmegen. 

M A N T U A . 

De Italianen noemen de stad Mantova, de P'ranschen 
Mantoue, en al schrijven de Duitschers haar naam 
ook juist als wij, hun uitspraak komt het origineel 
toch meer nabij dan de onze. 

Mantua wordt door de meeste toeristen overge
slagen ; men komt van Milaan, reist dan door naar 
Venet ië , en vervolgt de tocht naar Florence over 
Ferrara en Bologna. Toch verdient de stad van 
Virgi l ius , waar Mantegna en Giul io Romano hebben 
gewerkt, wel een bezoek. Wie 's morgens vroeg uit 
Verona vertrekt kan een dag aan Mantua besteden, 
en 's avonds laat te Bologna aankomen. 

Tussehen Verona en Mantua ligt de groote vlakte, 
waar de veldslagen van Solferino in 1859 en van 
Custozza in 1866 hebben plaats gevonden. V o o r 
Mantua bevindt zich de citadel, waar Andreas Hofer 
in 1810 is doodgeschoten. Die citadel ligt aan het 
meer, dat als Lago Superiore en Lago di Mezzo 
bekend staat, doch eigenlijk slechts een verbreeding 
van de rivier de Mincio is. Een lange dam verbindt 
citadel en stad. 

Mantua is gebouwd op een schiereiland, dat in het 
meer vooruitspringt. A a n de zuidzijde wordt de stad 
door vestingwerken verdedigd. Daar kunnen inundatiën 
gesteld worden, zoodat de vesting in oorlogstijd geheel 
door water omringd wordt. 

Het station bevindt zich aan het meer, buiten de 
Porta Pradella, die den hoofdtoegang tot de stad vormt. 

Evenals alle versterkte plaatsen is ook Mantua 
dicht bebouwd, en zijn de straten uiterst smal. Het 
Corso Vi t tor io Emanuele, dat bij de Porta Pradella 
begint, is de voornaamste straat; veel verkeer heerscht 
hier niet en ook uit een architectonisch oogpunt levert 
zij geen merkwaardigheden. 

De V i a Sogliare, die dan volgt, leidt naar de Piazza 
delle Erbe, waar de groentevrouwen onder groote 
zonneschermen zaken doen. O p den hoek van dit 
plein rijst de Torre dell ' Orologio op, blijkbaar uit 
de middeleeuwen afkomstig, doch in de 16e eeuw 
door een sierlijken hoepel in Renaissancestijl bekroond. 
De toren behoort bij het Palazzo della Ragione, 
waarvan sommige deelen nog hun Romaansch karakter 
tamelijk wel bewaard hebben; vooral het gebouw, 
dat op een groote boog rustend, een straat overbrugt, 
en een verbinding vormt met een vleugel uit lateren 
tijd, is een merkwaardig staaltje van Romaanschen 
baksteen-architectuur. 

A a n de overzijde van het plein trekt de gevel van 
Sant' Andrea de aandacht. De vier kolossale {Corin
thische pilasters, het hooge portiek, de; kleine zijnissen 
doen aan Palladio's manier denken, en schijnen in 
het laatst der 16e eeuw gemaakt. Met deze klassieke 
compositie vormt de 13e eeuwsehe klokkentoren, 
geheel uit gebakken steen opgetrokken, en wat in 
Italië zeldzaam is, door een achtkant gedeelte met 
een hooge spits bekroond, een vreemde tegenstelling. 



V a n binnen is de kerk bijzonder grootsch, en het 
interieur mag onder de beste der Renaissance worden 
gerekend. Het middenschip is 18 M . breed, en wordt 
door een tongewelf gedekt. Daaraan sluiten recht
hoekige kapellen, die om en om ton- of koepelge
welven hebben. Ditzelfde systeem is ook in den 
kruisbeuk toegepast, terwijl een nis het koor vormt. 
L e o Battista Albc r t i heeft het plan in 1472 ontworpen. 
Vermoedelijk maakte hij van een reeds bestaande 
kerk gebruik, wier zijbeuken hij door kapellen ver
ving. De grootschc koepel boven het kruis, waarvan 
de silhouet aan de St. Paulskerk te Londen doet 
denken is in de 18e eeuw door Fi l ippo Juvara gebouwd. 

In deze kerk ligt Mantcgna begraven. Zijn monu
ment is vrij eenvoudig. Voor de geloovigen is de 
kapel van het H . Bloed zeer merkwaardig. Daar 
ligt Longinus' gebeente, en wordt ook het bloed, dat 
de lansstoot van dezen Romein uit Christus zijde 
deed vloeien, bewaard. De kapel is met fresco's 
versierd, waarvan de ontwerpen aan Giul io Romano 
worden toegeschreven. De geest van Raffael is echter 
in dit werk van zijn besten leerling niet meer waar 
te nemen. 
^ De Piazza delle Krbc grenst aan de Piazza Sordello, 
waar de voornaamste gebouwen van Mantua gevonden 
worden. De kathedraal heeft een reusachtigen gevel 
in den stijl van Madcrna, welke compositie zonder 
het minste verband met het overige is. De Italianen 
hebben van ouds in zulke paradestukken behagen 
gehad. Het maakt echter een vreemden indruk, als 
men, op het plein staande, de kapitcclen der pilasters, 
het hoofdgestel en het fronton boven het dak der 
kerk ziet uitsteken. Zonderlinger nog zijn de middcl-
ceuwsche topgevels, die geheel vrij zich boven de 
daken der zijbeuken verheffen, zoodat hunne ronde 
vensters open gaten zijn, waardoor de blauwe lucht 
zichtbaar is. 

Deze kerk heeft oorspronkelijk blijkbaar den aanleg 
gehad van San Petronio te Bologna, en moet in de 
14e eeuw gebouwd zijn. De zijgevels met hun toppen, 
in gebakken steen uitgevoerd, zijn nog overblijfsels 
van het Gothisch gebouw. Dat dit niet de oorspron
kelijke kerk was, wordt bewezen door den zwaren 
Romaanschen toren, die aan de Normandische bouw
werken doet denken. 

De combinatie van Barokstijl, Gothiek en Romaansch 
geeft aan de kathedraal een zeer ongewoon aanzien. 
V a n binnen is de Renaissance aan het woord. Giulio 
Romano heeft het Gothische interieur naar den smaak 
van zijn tijd veranderd, en dat wel op een wijze, die 
hem als een architect van beteekenis doet kennen. 
Ofschoon de vormen tamelijk streng zijn is toch 
droogheid vermeden. Bijzonder rijk is het effect der 
gewelven en zolderingen, die met caissons versierd zijn. 

Het paleis van den bisschop, tegenover de kathe
draal gelegen heeft de vormen der 17e eeuw. De 
gevels bezitten zeer gelukkige verhoudingen en worden 
door een rijke kroonlijst en een attiek, waarop heili
genbeelden geplaatst zijn, bekroond. In de handboeken 
wordt het gebouw niet vermeld; de architectuur van 
na 1600 schijnt voor de schrijvers daarvan niet te 
bestaan. E n toch, welk een kunst ligt er niet in zulk 
een paleis uit den tijd van den Baroksti j l! Misschien 
nooit zijn er vroeger of later meesters geweest, die 
zoo breed wisten te distribueeren en die een binnen
plein zooveel majesteit wisten te geven. 

A a n dit plein zien wij ook het Palazzo Cadenazzi, 
een middeleeuwsch bouwwerk, welks toren, de Torre 
della Gabbia, den reizenden Amsterdammer in gedach
ten naar het Damrak verplaatst. 

de laatstgenoemde muur-

Een soortgelijke gevel als het vorige gebouw heeft 
ook het Palazzo Reale. Geen enkel lijstwerk, geen 
enkele voorsprong verlevendigt deze middelccuwsche 
schepping. Beneden zijn .spitsboogarcades aanwezig, 
met twee verdiepingen van betrekkelijke kleine vier
kante vensters daarboven. Lenige grootere vensters 
zijn hooger in den gevel geplaatst, die door tinnen 
gekroond wordt. De eenige loodlijnen in den gevel 
zijn de afvoerbuizen voor hemelwater. Gebakken 
steen vormt het materiaal. 

V a n binnen heeft Giul io Romano het palcis ver
bouwd en beschilderd. Gelijkstraats, in de zoogenoemde 
Scalcheria, een overblijfsel van het voor Isabella 
d'Este, gemalin van hertog Giovanni Francesco III 
gebouwde appartamento della Grotta, ziet men fresco's 
van Giulio, die grottesken en mythologische tafereclcn 
weergeven. 

Boven zijn de Stanza di Giove en de Sala di Troja, 
en de Sala dei Marmi met fresco's versierd, die echter 
minder fraai zijn, dan de reeds genoemde. A l s dcco-
catief werk hebben echter 
beschilderingen wel verdienste. 

De vertrekken van het Appartamento del Paradiso 
zijn rijk betimmerd en versierd, l 'rimaticcio geldt 
voor de ontwerper. 

Achter dit paleis, aan het meer, ligt het Castello 
di Corte, een middeleeuwschc burcht met hoektorens, 
die door vlakke daken gedekt worden, en wier voet 
door het water van een gracht wordt bespoeld. Hier 
woonde Ludovico Gonzaga, die in 1459 Mantegna 
tot zich riep, om hem te Mantua verschillende werken 
op te dragen. Men kan, in de Camera degli Sposi, 
nog fresco's van Mantcgna zien, die wel door res
tauratie geleden hebben, doch toch altijd nog merk
waardig blijven. 

Het zijn geen historische of allegorische onder
werpen, die behandeld werden; slechts portretten 
werden van Mantcgna verlangd. Zoo zien wij Ludovico 
met zijn zonen en kleinzonen, met zijn gemalin 
Barbara van Brandenburg, of op de jacht. De voor
gestelde personen zijn blijkbaar getrouw naar het 
leven gevolgd. Door de gcidealisecrde stadsgezichten 
of landschappen op den achtergrond is echter toch 
het karakter, dat aan fresco's voegt, bewaard gebleven. 

In de bogen der gewelven zijn grauwtjes op gouden 
grond, geschilderd, die de daden van Hercules en 
andere mythologische onderwerpen vertooncn, afge
wisseld door geniën, die borstbeelden van Romeinsche 
keizers houden. Di t is wel werk van den leerling 
van Francesco Squarcione, grootgebracht bij de studie 
der Oud-Romeinsche kunstwerken. 

V a n zijn bedrevenheid in de perspectief geeft 
Mantegna blijk, als hij op het midden van het gewelf 
dat door festoenen omgeven wordt, een balustrade 
schildert, waardoor schijnbaar de blauwe Italiaanschc 
hemel zichtbaar wordt. O p die balustrade pronkt 
een pauw, terwijl naakte kinderen er voor staan of 
er overheen kijken. Ken jongetje is met zijn hoofd 
tusschen de balustrade beklemd geraakt. 

Men bewondert hier de kunst der verkorting. K s -
thetisch maken echter deze lichamen, geheel van 
onderen gezien, een minder gelukkig effect. Di t fresco 
is het voorbeeld geweest voor soortgelijke, in de 16c, 
17e en 18e eeuw geschilderd. 

Voor deze vertrekken waren ook de negen groote 
tafercelen bestemd, waarvan de cartons in Hampton-
court bij Londen berusten. Deze triomftocht van 
Caesar zou, zoo de tapijten, waarvoor de cartons 
gemaakt werden, nog bestonden, aan de zalen dien 
rijkdom geven, die men nu al te noode mist. 

De vorsten uit het geslacht Gonzaga hebben veel 
voor de kunst gedaan. Toen de plundering van Rome 
in 1525 de kunstenaars uit de eeuwige stad verdreven 
had, vond Giul io Romano te Mantua niet slechts een 
veilige wijkplaats, maar ook een zeer aangenamen 
werkkring. 

Behalve dat hem, als schilder het versieren van 
reeds bestaande gebouwen werd opgedragen werden 
hem ook ontwerpen voor nieuwe gevraagd. Zoo 
wenschte hertog Federigo een zomerpaleis buiten de 
Porta Pustecla, dat nu als het Palazzo del Te, een 
verkorting voor Tajetto bekend staat. 

Di t gebouw heeft een kwadratischen plattegrond, 
en is bijna 70 M . lang en breed. Het bestaat slechts 
uit één verdieping met een mezzanino daarboven. 
A l s versiering der gevels is een Dorische pilaster
ordonnantie gekozen, die eenigszins droog gedetailleerd 
werd, en voor een paleis als dit ook wel wat al te 
streng is. 

Ri jker is de gevel aan de zuidzijde, waar de nu 
geheel verwilderde tuin ligt. Hie r is een loggia in de 
as, met gekoppelde zuilen en pilasters, die bogen 
dragen, aangebracht. De 16e eeuwsche liefhebberij 
voor grottesken uit zich hier in het Casino della 
Grotta, dat aan de zuidzijde van den tuin, een zeer 
decoratieve afsluiting geeft. 

W i j zien in dit paleis Giul io Romano, behalve als 
bouwmeester ook als frescoschilder. Hi j had Raffael 
bij al zijn latere werken geholpen. Het fresco te 
Rome, dat de overwinning van Constantijn op M a -

xentius verbeeldt, was zelfs geheel door hem uitge
voerd. Zoolang Giu l io onder toezicht van zijn meester 
werkte bleef hij zich aan diens schildertrant houden. 
Bewijs daarvoor zijn de fresco's in de V i l l a Madama 
te Rome. 

T e Mantua gaat Giul io Romano anders werken. 
Hi j komt onder den invloed van Michelangelo. 
Waarschijnlijk is het laatste oordeel in de Sixt ina 
het voorbeeld geweest voor den val der Giganten in 
het Palazzo del Te . De gebreken van Michelangelo 
zijn hier echter eer gevolgd, dan zijn deugden. Men 
kan zeggen, dat al die naakte lichamen in een kerk 
weinig gepast zijn, dat het laatste oordeel eer een 
studie van anatomie is, dan een stichtelijk werk. De 
naakte figuren van Michelangelo hebben echter een 
zekere waardigheid, terwijl die van Giul io Romano 
echt gemeene typen zijn, wier theatrale houdingen 
den beschouwer onaangenaam aandoen. Francesco 
Primaticcio heeft aan deze fresco's medegewerkt. 
Later vertrok deze naar Fontainebleau, waar hij de 
galerie Henri II versierde. Hier te Mantua beseft 
men, hoe de Fransche zaal er in welstand moet 
hebben uitgezien. 

De invloed van Michelangelo op de kunst der 16e 
eeuw is veel grooter geweest dan die van Raffael. 
De eerste heeft een nieuw tijdperk geopend, de 
tweede een periode, die ten einde liep, afgesloten. 
E n het is zeker opmerkelijk dat zelfs zijn beste 
leerling Raffaels manier verliet, zoodra hij zelfstandig 
kon werken. 

I N Z E E L A N D . 
II. (Vervolg). 

De gevels uit lateren tijd kunnen tot verschillende 
typen teruggebracht worden. Het eerste type is het 
Vlaamsche. De gevels in dien trant zijn meest in 
gehouwen steen uitgevoerd en naar voorbeelden te 
Antwerpen, Gent of Mechelen gevolgd. Een A n t -
werpsche trapgevel ziet men lange Giststraat 174, 
een gevel meer naar Mechelschen trant is die aan 
de Oostzijde van de Balans, nu gerestaureerd, met 
het jaartal 1582 in de ankers, en met de gebogen 
lijnen aan den top, die zoo karakteristiek zijn voor 
de Vlaamsche kunst van dien tijd. Zulke gevels komen 
ook in gebakken en gehouwen steen uitgevoerd voor, 
zooals Mark t 15, waar de lijnen van den top door 
dolfijnen worden begrensd, en D a m Zuidzijde 58, 
waar de top verdwenen is, doch daarentegen de 
gevelsteenen, de twee haakbussen, met: V I V E 
L ' A R Q U E B (use?) en een heraldieke roos voorstellend, 
bewaard bleven. 

E e n tweede type onderscheidt zich door het aan
wezig zijn van Tudorbogen. In den regel is bij deze 
gevels niet van gehouwen steen gebruik gemaakt, 
doch is, door het toepassen van gelen en rooden 
gebakken steen de gewenschte afwisseling verkregen. 
Een eenvoudige trapgevel vormt hier de bekroning. 
A l s voorbeelden noem ik de gevels Vlasmarkt 21, 
Schuitvlotstraat 167, Brakstraat 274 en Kinderdijk 93, 
welke laatste zijn oude kozijnen met luiken en glas 
in lood nog grootendeels bezit. 

Bi j het derde type komen geen Tudorbogen voor, 
doch zijn boven de vensters halfronde bogen gemetseld, 
die iets uit den gevel naar voren springen. Ook hier 
is gele en roode gebakken steen het materiaal. Voor 
beelden zijn Bree 115 en Bellinkstraat 199, terwijl 
zij ook overigens, als min of meer goed bewaarde 
fragmenten in de stad niet zeldzaam voorkomen. 

Het vierde type heeft als kenmerk de platte lijst. 
Men moet hier niet denken aan een volleditre kroon

lijst, zooals die in het laatst der 18e eeuw gemaakt 
werd, maar aan een gootlijst tusschen twee trapgevels, 
die loodrecht op de as der straat zijn geplaatst, 
welke lijst dus evenwijdig met de nok van het dak 
loopt. Onder die lijst zijn meestal bijzonder fraaie 
vroeg 17e eeuwsche consoles aanwezig. Voorbeelden 
ziet men in de Nederstraat 196 en 199, waar de 
consoles met maskers versierd zijn, en in de Heeren
straat 125—128 en 151. Hier komen ook Tudorbogen 
voor, terwijl de gevel Heerenstraat 170, die halfcir
kelvormige bogen heeft, de tympans met een schelp 
gevuld vertoont en in 1643 gemaakt is. 

Het vijfde type nadert de Hollandsche gevels uit 
de eerste helft der 17e eeuw. Gebakken en gehouwen 
steen is hier op de bekende wijze gebruikt met gevel
steenen boven de puilijst die in den regel, behalve 
het jaartal, de wapens van Zeeland en Middelburg 
te zien geven. De Tudorboog komt ook hier vaak 
voor, zooals Langeviele 392, waar de sluitstecnen 
met engelkopjes zijn versierd en het jaartal 1652 
gelezen wordt. Een soortgelijke gevel, Lange Gist
straat 181, is van 1680, als hij tenminste in dat jaar 
niet in zijn tegenwoordigen toestand gebracht is. 

Toen Drijffhout in 1646 te Middelburg was gekomen, 
bracht hij den stijl van Palladio daar in zwang. Zijn 
manier is niet zoo grootsch als die van Jacob van 
Campen of Arent van 'sGravesande, doch komt meer 
met de ietwat benepen opvatting van Pieter Post 
overeen. De gevel Rotterdamsche kade 244, voor een 
l id der familie Schorer gebouwd, heeft vier groote 
Korinthische pilasters, wier effect echter bedorven 
wordt door het daaronder geplaatst portiek, dat rijk-
met beeldwerk versierd, toch eigenlijk een hors 
d'oeuvre is. Beter van opvatting is de gevel D a m 
Noordzijde 147, waar een Jonische pilasterorde werd 
aangewend. De stoep en het hooge dak met zijn 
schoorsteenen geven aan dit nu gepleisterd bouwwerk 
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een deftig aanzien. Misschien de mooiste gevel van 
Middelburg in Palladiaanschen stijl is die Vlasmarkt 
145, welke geheel in gehouwen steen werd uitgevoerd, 
en van 1665 is. Beneden ziet men Jonische, daarboven 
Korinthischc pilasters. De deur wordt bekroond door 
een rond venster met fijn ornament daaromheen. 
Boven dc ramen zijn de voor dien tijd zoo kenmer
kende festoenen gemaakt. Ook dc gevei Balans 6, 
met Jonische pilasters, verdient opmerking. 
^. De stijl van Palladio is alleen voor breedc gevels 
geschikt. Toch is hij ook te Middelburg ook voor 
smalle gebruikt, waar hij niet voldoet, b.v. Schuit-
vlotstraat 164 en Lange Giststraat 171. 

Voor Middelburg schijnt de 18e eeuw een tijd 
van welvaart geweest te zijn, althans het aantal 
prachtige huizen gebouwd, is bijzonder groot. 

In de eerste plaats verdient de aandacht de in 
Louis X V I stijl uitgevoerde vergrooting van het raad
huis ; doch niet minder fraai is het huis in het Lange 
Delft, waar nu de Provinciale Bibliotheek gevestigd 
is. Deze breede gevel, die van een balcon, door 
Korintischc zuilen gedragen en een rijke bekroning 
voorzien is, kan wedijveren met het beste omstreeks 
het midden der iSe eeuw in Frankri jk gebouwd. 
Een slank 16e eeuwsch torentje komt er guitig boven
uit kijken. 

Een ander type is het gebouw, waar nu de rechts
zittingen worden gehouden. Doch de half ovale cour 
d'honneur wijst toch ook op Franschen invloed. 

Het gebouw van het Zecuwsch Genootschap is in 
zijn opvatting meer Hollandsch; de ietwat zware 
details missen de bevalligheid, die anders den stijl 
van dien tijd kenmerkt. 

Merkwaardig is de gevel Wagenaarstraat 84. Hij 
is blijkbaar in het laatst der 18c eeuw ontstaan en 
vertoont een toepassing van den Palladio-stijl in 
Engclschen trant. 

De meeste gevels van dc Rouaansche kade zijn 
uit de 18e eeuw afkomstig, cn komen door hun 
platte lijsten en betrekkelijk sobere behandeling het 
meest met die te Rotterdam overeen. Londensche 
kade 67 vindt men zulk een gevel van 1780, die 
echter een onderpui heeft, welke het karakter van 
omstreeks 1640 vertoont, en met maskers versierd is. 

Zooals ik reeds zeide streeft men er tc Middelburg 
naar, aan de stad zooveel mogelijk het aanzien der 
17e eeuw terug tc geven. Met dit doel worden oude 
gevels gerestaureerd, doch ook wel geheel nieuwe in 
ouden trant opgetrokken. Een geheele groep van ge
restaureerde gevels ziet men aan de Balans, waar de 
moderne parkaanleg eenigszins vreemd bij afsteekt. 
Ook in de Segecrstraat bevinden zich twee gerestau
reerde gevels, terwijl men gepoogd heeft, het aardige 
huis aan de overzijde der Markt insgelijks tot zijn 
ouden staat terug tc brengen, eer het bureau van 
het „Vreemdel ingenverkeer" er zijn intrek nam. 

A a n de Pottenmarkt heeft een apotheker een nieuwen 
Oud-Hollandschen gevel doen bouwen, die er in zijn 
afwisseling van gebakken en gehouwen steen heel 
aardig uitziet. Typischer echter is de 18e eeuwsche 
winkelbetimmering, die op den gevel voor heeft, dat 
zij geen namaak is. 

De 18e eeuwsche Koepoort, nu door een fraaie 
beplanting omgeven met een rustiek brugje er voor, 
komt in die omlijsting bijzonder gunstig uit, en ver
plaatst den beschouwer in gedachten naar Trianon. 
De deftigheid van dien tijd kenmerkt ook de buiten
plaats Toorenvliedt, die een sierlijk inrijhek heeft, en 
wier huis door een koepeltoren wordt bekroond. 
Ofschoon Middelburg betrekkelijk niet rijk is aan 

oude poortjes, zooals men ze in de meeste Hollandsche 
steden vindt, zoo ontbreken zij toch niet geheel en 
verdienen enkele wel de aandacht. 

In de eerste plaats dat hetwelk toegang geeft tot 
de gasthuiskerk, Lange Delft 23. Het is nog Gothisch 
en vooral opmerkelijk om zijn deur, wier naald en 
bovendeel met snijwerk prijken. Men ziet er een 
heilige onder een baldakijn, op een kolonnet geplaatst 
en boven bladwerk. 

Een ander poortje, in dc Wagenaarstraat is dat 
der „Brouwerij van de drijc tonnekens" in 1620 ge
maakt. De Dorische pilasters waarmede dit prijkt 
zijn ongemeen slank, terwijl dc bekroning aan de 
manier van Hendrik de Kcyser herinnert. 

Eindelijk moet nog het poort van ,,'t Huis van 
Leeninge" genoemd worde, welks bekroning verdwenen 
is, maar dat, toen het in welstand was, een fraaien 
aanblik moet hebben opgeleverd. 

III. 

Dikwijls had mijn weg mij naar Vlissingen geleid, 
cn als ik dan, Goes voorbijkomend, uit den trein de 
fraaie hoofdkerk dier stad zag, bekroop mij dc lust, 
daar eens af tc stappen. 

De gelegenheid deed zich echter niet voor, daar 
de regeling van het spoorwegverkeer in Zeeland meer 
op het vervoeren van reizigers tusschen Engeland en 
Duitschland doelt, dan op het gemak, dat aan be
zoekers van dc provincie zou kunnen worden verschaft. 

N u heeft de tentoonstelling te Middelburg mij ver
oorloofd, ook Goes tc bezoeken, cn ik moet erkennen, 
dat de kerk dier stad mijne verwachtingen heeft 
overtroffen. V o o r a f h a d ik mij door het lezen van het 
belangwekkend opstel „Iets over Goes en zijn Hoofd
kerk", dat de bekwame architect Adolphe Mulder in 
het Bulletin van den Oudheidkundigen Bond openbaar 
maakt, op het bezoek voorbereid. 

De grootste merkwaardigheid dezer kerk is de wijze, 
waarop haar koor aan de oostzijde wordt afgesloten, 
namelijk door drie nissen van gelijke breedte, alle 
halve tienhoeken, waarvan de middenste met den 
hoofdbeuk overeenkomt, terwijl de beide buitenste 
de zijbeuken en de daaraan gebouwde kapellen om
vatten. 

Om dezen plattegrond te verklaren komt de heer 
Mulder met een hypothese, waarbij de kerkelijke 
symboliek een rol speelt. 

Dc verklaring is echter veel eenvoudiger. D c slanke, 
haast magere zuilen, die de beuken scheiden, bewijzen, 
dat de kerk oorspronkelijk niet als basiliek is aan
gelegd, doch drie beuken van gelijke breedte en on
geveer gelijke hoogte had, die niet overwelfd waren, 
en ieder in een koornis eindigden. Later vond de 
verandering in een baselick plaats. Toen werden de 
zijbeuken versmald, door er zuilen in te plaatsen, die, 
om de andere, ten einde meer soliditeit te verkrijgen, 
met de buitenmuren verbonden werden. 

Dat de kerk inderdaad pas later in een basiliek 
veranderd moet zijn valt daaruit af te leiden, dat de 
muren van het hooge koor uit gehouwen steen be
staan, terwijl het overige in gebakken steen, met 
banden en blokken van gehouwen steen is uitgevoerd. 
De zeer weinig sprekende steunbeeren aan de zij
beuken van het koor wijzen er op, dat aanvankelijk 
geen overwelving in steen bedoeld was. Die werd 
pas mogelijk, toen de dwarsmuren in dc zijbeuken 
gemaakt waren, die de steunbeeren en de schraag-
bogen konden dragen en tevens tegen den druk, door 
de zijbeukengewclven uitgeoefend, bestand konden 
zijn. 

Het komt mij voor, dat het benedendeel van het 
koor in het begin der 15e eeuw is gebouwd, en dat 
het drie ongewelfdc beuken van gelijke hoogte had, 
toen het in 1423 door den Vicaris van den Bisschop 
van Utrecht werd gewijd. 

In het laatst der 15e eeuw moet het transept zijn 
gebouwd, dat het veranderen van het koor in den 
basilikalen vorm ten gevolge had. Toen zal ook het 
overwelven van de zijbeuken en dc daaraan grenzende 
kapellen zijn geschied. Het overwelven van den 
middenbeuk zal pas in de 16e eeuw hebben plaats 
gevonden. 

Welke gedaante had de kerk, toen zij 11 September 
1618 door brand werd geteisterd? De documenten 
geven geen licht, doch ik vermoed, dat er veel over
eenkomst bestond met het tegenwoordig uiterlijk der 
Hooglandsche kerk tc Leiden, en dat het schip drie 
ongcwelfde beuken van gelijke breedte en hoogte 
had, met een betrekkelijk onbeduidenden toren aan 
de westzijde. 

De brand was aangekomen door de onvoorzichtig
heid van een loodgieter. Waar steenen gewelven 
aanwezig waren, zullen die de vlammen hebben ge
keerd. Het koor moet dus, behalve de kap, vrijwel 
ongedeerd zijn gebleven. Het transept schijnt geen 
gewelven te hebben gehad, doch zijn zware muren 
bleven overeind staan. V a n het lage schip kan echter 
niet veel meer dan wat zuilstompen en wat muur
werk overgebleven zijn. 

Het is tc begrijpen, dat men er niet aandacht, 
het schip in zijn vroegere gedaante weer op te bouwen. 
Merkwaardig echter is, dat men, in 1618, een Laat-
Gothisch schip begeerde, en te Antwerpen de meesters 
vond, die zulk een bouwwerk konden ontwerpen en 
uitvoeren. De rekeningen en andere stukken, die op 
den bouw betrekking hebben, bleven bewaard. De 

heer Mulder maakt daarvan uitreksels openbaar, die 
aantoonen, dat van 1619 tot 1621 het schip is op
getrokken naar een plan opgemaakt door Marcus 
Anthonisz., fabrieksmeester te Antwerpen. Het merk
waardigste evenwel blijft, dat deze meester toen 
werkzaam was aan de Jezuï tenkerk te Antwerpen, 
die een schepping in den echten Barokstijl is. 

Het schip te Goes vertoont de Laat-Gothische 
vormen zóó uitmuntend toegepast, dat niemand, als 
hij deze zoogenaamde „wande lke rk" binnentreedt aan 
een werk der 17e eeuw zal denken. 

Alleen de toren die op het kruis staat heeft enkele 
Renaissance details doch zijn origineele platte grond, 
die een overhoeksch geplaatst kwadraat met half
ronde uitbuiging aan ieder der vier zijden vertoont 
zou een Laat-Cothische vinding kunnen zijn. 

Het koor der kerk te Goes vertoont enkele eigen
aardigheden. In de eerste plaats dient genoemd te 
worden het Triforium, dat uit één breedc halfcirkel
vormige boog bestaat, een constructie die, met geringe 
wijzigingen, ook . in de kerk te Bergen op Zoom en 
de kathedraal te Rouaan te zien is. Te Goes is één 
der bogen van traceering voorzien. Ook de aanzetten 
voor de borstweringen zijn aanwezig, die echter alleen 
bij de koorsluiting tot uitvoering zijn gekomen. 

Verder trekt de bekapping der zijbeuken van het 
koor de aandacht. Gelijk meestal zijn hier de kappen 
loodrecht op de as der kerk geplaatst. De nok ligt 
niet in de as der travee, doch daar bevindt zich de 
goot, zoodat het dak tegen den steunbeer, die den 
luchtboog draagt, aansluit. 

Toen het schip gebouwd werd heeft men daar de 
zijbeuken door halve zadeldaken gedekt, omdat de 
gewelven niet uitgevoerd zijn. 

{Slot volgt.) 

OUDE GEBOUWEN TE HAARLEM. 

De raad van Haarlem heeft goedgekeurd, dat het 
St. Elizabethgasthuis zal worden verbouwd naar een 
ontwerp, door een Amsterdamsch architect opgemaakt. 
E r zal f 150.000 worden besteed aan dit werk. 

Het Haarlemsche ziekenhuis, in 1872 in zijn tegen-
woordigen staat gebracht, voldoet zeker niet aan de 
eischen, die men thans aan zulk een inrichting stelt. 
Maar het heeft gedeelten, die uit een oogpunt van 
kunst merkwaardig zijn. 

D c „Noord-Hol landsche Oudheden" bevatten hier
omtrent het volgende. 

Het St. Elizabethsgasthuis heeft in het Groot-
Heiligland een ingang, die het jaartal M D C C L X V I I 
en het opschrift: „Gravamen Corporale, medicamen 
spirituale" vertoont. In de pui staat een steenen relief 
van 1612, dat verbeeldt, hoe een zieke naar het gast
huis gebracht wordt. Achter dit portiek is een tweede 
ingang, die het jaartal 1681, festoenen, het wapen 
der stad en zes wapenschilden zonder blazoenen te 
zien geeft. 

Eenvoudige, doch, op de kozijnen na, goed bewaarde 
gevels uit de 17e eeuw, in gebakken en gehouwen 
steen uitgevoerd, bevinden zich Groot Heiligland 
49—85-

In de kleine Houtstraat vormt dc Gasthuispoort 
een Laat-Gothisch portiek, van gebakken en gehou
wen steen, met een zoogenaamden Tudorboog en 
het wapen van het gasthuis daarin. 

Verschillende deelen van het Gasthuis, dat dikwijls 
verbouwd is, hebben uit een oogpunt van oudheid
kunde belang. 

De huismcesterswoning, met koepeltje en klok, 
heeft, wat zijn gevel van gebakken steen betreft, die 
met wapens en festoenen van gehouwen steen ver
sierd is, het karakter van het midden der 17e eeuw. 
Het poortje, naar de wasscherij leidende heeft een 
sierlijke omlijsting van gehouwen steen, die den trant 
van ± 1600 vertoont en als sluitsteen een karakte
ristieke vrouwekop bezit. 

In de zoogenaamde Blauwe Gang dragen de 
sluitsteenen het jaartal 1644, daarbij bevindt zich een 
gesneden eikenhouten kalf met het jaartal 1634. 

In de zoogenaamde Wit te Gang ziet men een 
17e eeuwschen bank. 

De regentenkamer heeft het karakter van de tweede 
helft der 17e eeuw. Boven den schoorsteen is snij
werk aangebracht, hetwelk de wapens der stad cn 
van het Gasthuis omgeeft. Twee luchters, in den 
vorm van menschenarmen, zijn naast dezen schoor
steen geplaatst. V i j f zoogenaamde grauwtjes zijn in 
de betimmering gevat, terwijl een eikenhouten balie 
het vertrek in tweeën scheidt. Het ameublement be
staat uit een 17e eeuwsche tafel en kast, benevens 
stoelen, geborduurd vuurscherm en spiegel uit de 18e 
eeuw. 

De regentcssenkamer is geheel zeventiende eeuwsch, 
en schijnt, naar het jaartal op den schoorsteen geplaatst 
te oordcelen, in 1643 ingericht. Deze schoorsteen rust 



op zwart marmeren kolommen met Jonische kapi-
teelen en bazementen van wit marmer. De eiken
houten lijst op deze kolommen vertoont het wapen 
der stad, door twee wapens van het Gasthuis ge
flankeerd. Het schoorsteenstuk is een zeer fraai werk 
van J . Verspronck. Het ameublement bestaat uit een 
tafel, twee kasten, stoelen, leunstoel, linnenpers en 
luchtkroon uit de 17e eeuw, terwijl ook een 18e 
eeuwsche rijkgesneden lijst met wapens in het vertrek 
hangt. 

In hoeverre deze kunstwerken door de verbouwing 
gevaar loopen, is nog niet te beoordeelen, daar het 
ontwerp pas later openbaar gemaakt zal worden. 

Reeds weten echter de Haarlemsche dagbladen te 
berichten, dat de gevels aan het Groot Heiligland 
zullen worden gesloopt, zoodat ook de daar aanwezige 
ingang met het fraaie relief daarboven zou moeten 
verdwijnen. 

Die reeks van trapgevels zou inderdaad verdienen 
te worden behouden. De Oprechte Haarlemsche Cou
rant zegt: „Wij kwamen te weten, dat de rij van 
eigenaardige Oud-Hollandsche trapgeveltjes op het 
Groot Heiligland gevaar loopt om onder sloopers-
handen te vallen. Daarom heeft het ons verblijd, den 
heer Loosjes te hooren verklaren, dat de Ri jks
commissie voor het behoud van historische gebouwen 
en monumenten gewaarschuwd is, die zeker niet na
laten zal te doen wat zij kan om dit eigenaardige 
straatje in wezen te houden." 

N o g niet lang geleden wezen wij er op, hoeveel 
gevels, die er in 1894 nog waren, nu te Haarlem 
verdwenen zijn. W i j hopen dan ook, dat het moge 
gelukken, die van het Groot Heiligland te behouden. 

Doch bovenal dienen de regentenkamers gespaard 
te blijven, die tot de bestbewaarde interieurs uit de 
17e eeuw behooren. 

De commissie voor de Monumenten kan nu eens 
toonen, wat zij vermag. Over gebrek aan medewerking 
te Haarlem zal zij, naar wij vertrouwen, niet te klagen 
hebben. 

GEMENGDE BERICHTEN. 

B I N N E N L A N D . 

AMSTERDAM. B. en W. hebben voorgesteld een nieuwe 
school voor spraakgebrekkige en achterlijke kinderen te 
bouwen, waarvan de kosten zrjn begroot op f 40.600, met 
aanschaffing van meubilair op /'6350. 

Tevens wordt ƒ61.800, plus /"8600 voor meubilair, aan
gevraagd voor den bouw van een school aan de Burgerstraat. 

Verder wordt voorgesteld het subsidie groot /'4000, voor
heen genoton door de afdeeling Amsterdam van het Ned. 
"Werkliedenverbond ten behoeve van haar avondschool, 
voortaan toe te kennen aan de vereeniging Handelsonderwijs, 
die de school heeft overgenomen en tevens het subsidie 
met ƒ1000 te verhoogen. 

' S - G R A V E X H A G E . De Commissie voor de herstelling der 
Grafelyke zalen is dezer dagen bijeengekomen tot het be
spreken van nog eenige maatregelen betreffende de inrichting 
van het gebouw tot Troonzaal voor de a. s. opening der 
zitting van de Staten-Generaal. 

- De verplaatsings- en verbouwingsplannen van verschil
lende departementsgebouwen moeten in de laatste dagen 
weer niet zoo vaststaan als onlangs werd aangenomen, en 
wel omdat men 't er nog niet geheel eens over is, welk 
departement tijdelijk in het voormalige archiefgebouw op 
het Plein gehuisvest zal worden: het ministerie van buiten-
landsche zaken of dat van binnerilandsche zaken; het laatste 
met het oog op de reeds jarenlang erkende noodzakelijkheid 
van verbouwing. 

Men verwacht, dat de stukken der Staatsbegrooting voor 
het volgend jaar over de plannen en voornemens met be
trekking tot deze aangelegenheid mededeelingen zullen be
vatten. 

— Het bestuur de Carnegie-stichting wenscht voor de 
oprichting van het rechtsgebouw voor het Hof van Arbitage 
met de bibliotheek te vorkrijgen het gedeelte van den Koe
kamp alhier, waarop de zoogenaamde boschwachterswoning 
ca. staat met de ten oosten daarvan gelegen grond tot aan 
den weg, die van de Boschlaan naar het Bezuidenhout voert. 
Bestuurders achten het wenschelijk, immers in overeen
stemming met de bedoeling van den schenker van het fonds 
der stichting, dat het terrein voor de oprichting van het 
rechtsgebouw door den Nederlandschen staat aan do stich
ting worde gegeven, terwijl hun geen ander voor dit doel 
geschikt terrein dan hot aangeduide bekend is. 

Naar aanleiding hiervan heeft de minister van waterstaat 
aan den gemeenteraad medegedeeld, dat hij, met het oog 
op de bij de akte van redemptie van 't Bosch van den Haeghe 
d.d. lü April 1576 ten opzichte van de instandhouding van 
dat bosch aan den magistraat van deze plaats gedane toe
zegging, regelmatig acht, alvorens dit verzoek, welks inwil
liging aan wettelijke bekrachtiging zou zijn onderworpenen 
overweging te nemen, zich vooraf te vergewissen of de 
gemeenteraad eventueel bereid zal worden bevonden tot 
bedoelden afstand zijne medewerking te verleenen. 

Het komt ons, en velen met ons, gewenscht voor, dat 
de gemeenteraad hier afwijzend beschikke. Trouwens, de 
minister, dio niot eens een elektrische tramlijn van Bezuiden-
naar Benoordenhout wilde toelaten, omdat daarvoor een 
paar boomen zouden moeten vallen, zal, zoo veronderstelt 
de Haagsche Courant, dit plan zeker óók wel niet steunen." 

„We schijnen, zoo gaat het blad voort, hier eenvoudig 
met een zekere koppigheid van de Vredesadviseurs te doen 
te hebben om met alle geweld een stuk van 't Bosch te 
krijgen. Want er zijn verschillende andere mooie punten 
aangegeven, waar de Vredestempel minstens even glorieus 
zou staan, - in 't bijzonder de hoogvlakte boven de Water
partij, waar de moderne Tempel van Janus, midden in het 
fraaiste deel van 't 's-Oravenhage der naaste toekomst, 
prachtiger zou doen nog dan het Paleis van Justitie boven 
Brussel en de Sacré-Coeur boven Parijs." 

„Er is dus geen enkele roden om er ons Bosch mee te 
bederven." 

„Want wat elders prachtvol kan worden, zou de pracht 
van het Bosch aantasten." 

Voor hen, die niet mochten weten wat bedoeld wordt 
met de „acte van redemptie," diene het volgende tot toe
lichting. 

Dat stuk, een besluit van de Staten van Holland, in 1576 
genomen, was 't gevolg van een smeekschrift van den magi
straat aan Prins en Staten, toen het plan was ontworpen, 
het Bosch om te hakken ten einde van 't hout geld te 
maken en te voorkomen dat de Spanjolen er zich in zouden 
nestelen. 

Den Haag betaalde toen een hooge som en daarvoor be
paalden de Staten: 

„dat het voorschreven bosch en de warande van den 
Haeghe (de Koekamp) tot geenen tijd, uit wat zake van 
nécessité (noodzaak) of nood, zou mogen worden omgehouwen 
ten behoeve van de gemeene zake of anderszins, en dat 
men niet zal gehengen of gedoogen hetzelve te geschieden." 

In den Franschen tijd werd nog eens besloten jaarlijks 
een tiende deel van 't Bosch te vellen. Maar baron de Stassart 
week voor 't protest van de Magistraat en erkende het 
verbindende van de acte van redemptie. 

H A A R L E M . De Hervormde kerk van De Rrjp (N.-H.) heeft 
al hare geschilderde kerkramen weer terug. Sinds jaren is 
men daarmede bezig geweest; het laatst zijn nu gerestau
reerd en geplaatst de zeven koorramen, oorspronkelijk een 
geschenk van de zeven steden van Waterland en het Noorder
kwartier aan het toenmaals veel meer beteekenende Rijp. 

Over de geschiedenis dezer restauratie bevat De Noord-
Hollander eenige bijzonderheden, waaraan wij het volgende 
ontleenen: 

Eerst in 1897 was de financieele toestand zóó, dat de toen. 
malige Kerkvoogden opnieuw subsidie aan de Regeering 
vroegen. Dank zrj den steun van den Rijks-adviseur Victor 
de Stuers werd door de Regeering /T500 toegezegd, over 3 
jaren te verdoelen. Het overige werd door ingezetenen en 
oud-ingezeten en door do Kerkvoogdij zelve bijeengebracht, 
en in 1809 kon aan do firma Van Diesen en Kerrebijn, te 
Haarlem, de restauratie van de zeven vensters worden op
gedragen. Toch was nog bijna van het plan, dat toen ter 
verwezenlijking zoo nabij scheen, niets gekomen. De firma 
te Haarlem spatte uiteen, en slechts de welwillendheid van 
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één der firmanten, den heer R. Veth, was oorzaak dat de 
nieuwgevormde firma Sabelis & Co. de restauratie overnam. 
De Regeoring keurde do verandering van firma goed. 

De vensters waren oorspronkelijk eon geschenk van de 
steden van Waterland en het Noorderkwartier, maar zo zijn 
niet allen in hetzelfde jaar gegeven; dat van Purmerend 
draagt het jaartal 1654, die van Edam, Enkhuizen en 
Monnikendam zijn van 1655, die van Hoorn en Medemblik 
van 1656 en die van Alkmaar van 1657. 

De ramen zyn dan ook niet van denzolfden maker; twee 
er van geven namen : op Edam staat duidelijk J. C. Oostvries, 
op Alkmaar F C. Spar. . . - het overige van den naam la 
verdwenen. Ook zijn de ruitjes niet allen even groot: terwijl 
brj Medemblik ieder paneel 4 X 5 ruitjes hoeft, zijn er bij 
Edam 3 X 4, bij Monnikendam zelfs 6 X ">• 

Het hoofdmotief van alle zeven ramen is het wapen dei-
betrokken stad; bij Medemblik en Purmerend, de uiterste 
van de serie, kleiner in de hoeken herhaald. Mot uitzondering 
van Purmerend, staat onder het wapen de afbeelding van 
een gezicht op of in de stad. 

MIDDELBURG. De tentoonstelling van oude koperwerken 
blijft geopend tot en met Maandag 22 Augustus 1904; 
sluiting des namiddags 5 uur. 

NMMKGKN. In de raadsvergadering van 13 Aug. j.1. werd 
aangenomen het voorstel om aan het rijk te vergunnen den 
aanleg eener nieuwe schietbaan in het Heumensoord. 

Gok vereenigde de raad zich met het voorstel tot verbe
tering van do nieuwe aanlegplaats, verkregen door de ver
lenging van den strekdam, voor welke verbetering f3500 
beschikbaar word gesteld. 

Naar aanleiding van een verslag van de commissie voor 
de gasfabriek, stelden burg. en weth. voor, voor do ver-
grooting dier inrichting f67,000 beschikbaar te stellen: 
f29,000 voor vergrooting van do stokerij on van het zuiver-
huis, f20,000 voor vier nieuwe ovens, f 14,000 voor een me we 
smederij met magazijnen en f4000 voor nieuwe ammoniak-
en tecrputten. Daartoe werd besloten. 

SOEST. De gemeentetoren, dagteekenend uit het laatst der 
middeleeuwen, verkeert in bouwvalligen toestand. De ge
meente, die de gehoolo kosten niet kan dragen, heeft zich 
- gelijk indertijd is gomeld - tot de Regeering om subsidie 
gewend. 

Door Dr. Cuypers werd een rapport uitgebracht op welke 
wijze de vernieuwing dient uitgevoerd to worden; hij zegt 
daarin o. a., dat de gemeentetoren eon stuk is van niet 
geringe bouwkundige waarde, dat in zijn oorspronkelrjken 
staat voor de toekomst dient bewaard te blijven. 

Het Rijk heeft dan ook besloten subsidie te verleenen, 
mits de teekening, bestek en voorwaarden de goedkeuring 
der Regeering konden wegdragen. Thans is die goedkeuring 
van den Minister ontvangen, zoodat met de restauratie weldra 
kan begonnen worden. 

PERSONALIA. 
- Met ingang van 16 dezer wordt de adspirant-ingenieur 

voor hot stoomwezen Ch. Hovestad werkzaam gesteld te 
Breda als hoofd van het lsto district voor don dienst van 
het stoomwezen, omvattende de provinciën Limburg, Noord
brabant en Zeeland. (Stct). 

- Tot leeraren in het timmeren, smeden en verven aan 
de ambachtsschool to Tilburg, zijn onderscheidenlijk benoemd 
de heeren: A . A. Wentink, te Weesp; J. J . Witbroek, te 
Rotterdam; en J . H. Meijinan, te Zwolle. 

- Dezer dagen overleed te Arnhem de Heer J.1'. Roozen-
daal, adjunct-directeur van gemeentewerken aldaar. Hij was 
in 1837 te Leidon geboren, maar reeds zoo lang in dienst 
dor gemeente Arnhem, dat hrj in 1905 in het genot van 
zijn pensioen zou worden gesteld. 

- Te Schiedam zijn benoemd tot opzichter dor gemeen
tewerken, de Hoer A . .1. Vos, te Heusden, uit 60 sollicitanten, 
en tot opzichter-teokenaar de Heer S. .7. de Korte, te Tilburg 
(42 sollicitanten). 

VACANTE BETREKKINGEN. 

- O r n a m e n t t e e k e n a a r , op een fabriek, in staat zelf
standig te werken. Br. lett. F. W. 766, N . v. d. D. (1) 

- L e e r a a r i n Teekenen te Bussum (Zie Adv. in ditNo.) 

- J o n g Ing. of W e r k t u i g k u n d i g e P. G. als Tech. 
direct voor op te richten Handelszaak (X. V.) Br- lett. W. 
S. 873. N . v. d. D. (D 

L e e r a a r i n het W e r k t u i g k u n d i g t eekenen , en 
Leeraar in Handteekenen en stijl en Ornamentleer aaneen 
Technische Avondschool. Brieven Bloemgracht 8 Amsterdam. 

(1) 
- O p z i c h t e r bij de uitvoering van een belangrijk ge

bouw. Brieven onder het No. 23598 aan het bureau dei-
Nieuwe Rott. Courant. (1) 

- L e e r a a r i n Li jn- en V a k t e e k e n e n aan de Am
bachtsschool te Alkmaar. (Zie adv. in dit no.) (1) 

- B e s c h a a f d T e e k e n a a r . (Zie adv. in dit no.) (1) 
- B o u w o p z i c h t e r - T e e k e n a a r , bij de Gemeente 

Stad-Almelo. (Zie adv. in no. 33.) (2> 
- E l e c t r o t e c h n i k e r , bij uitvoering van electrische 

traminstallatie. 
Schriftelijke aanmelding bij de Fabrieken voor Gas en 

Electriciteit der Gemeente Rotterdam. (2) 
- D i r e c t e u r der A m b a c h t s s c h o o l te's-Gravenhage 

tevens Directeur der Burgeravondschool en van de Avond-
vakteekenschool voor volwassenen, op eene aanvangsjaar-
wedde van f3000.- met vrije woning. 

Stukken vóór 1 September e. k. aan den Secretaris van 
het Bestuur, Alexanderplein 13. (2) 

- B o u w k . Opz. Teekenaar, instaat zelfstandig te 
kunnen werken. 

Brieven onder No. 23855 aan het bureau van het Alg. 
Ned. Advert.blad te 's-Gravenhage. (2). 

- Onderbaas voor de uitvoering van een bouwwerk. 
Brieven onder No. 23891 aan het bureau van het Alg. 

Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (2) 
- B o u w k . T e e k e n a a r - O p z i c h t er, bij een architect 

te Rotterdam. Brieven onder No. 22262 a. h. bureau v. d. 
Nieuwe Rott. Courant. (3) 

- T e e k e n a a r op een Technisch Bureau als Volontair, 
bh gebleken geschiktheid nader overeen te komen salaris. 

Br. onder lett. T. V. 148. N . v. d. D. (3) 
- B e e l d h o u w e r aan de Meubelfabriek „De Hoop", 

te Bussum. (3) 
- E r v a r e n M a c h i n i s t , bij de Samarang Joana Stoom-

tram-Mpü, om dienst te doen als Depótchef. 
Aanvangsalaris 150 a 175 's maands, met vrije overtocht 

naar Indië. 
Aanbiedingen ten Kantore der Maatschappij, Jan Pieters

zoon Coenstraat 4, 's-Gravenhage. (3) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

- h ee r aa r i n hot d e c o r a t i e s c h i l d o r e n voor orna
ment en figuur aan do school voor kunstnijverheid Haarlem, 
tegen 1 October. 

Lesuren Dinsdag en Vrijdag, 6 a 7 uur per dag. stukken 
inzenden na 1 September bij den Heer VON SAHER, Direc
teur van genoemde school. (D 

Opzichter-Tcekenaar zoekt als zoodanig een be
trekking. Pr ima referentiën ten dienste. Br . fr. onder 
No . 330 bureau dezes. (2) 

Bouwk. Opzichter. Zie A d v . in no. 32. (2) 

Opzichter-Teekenaar tegen 1 of 15 September. 
Zie A d v . in no. 32. (2) 

Timmerman, Teekenaar of Opzichter. Zie adv. in 
no. 33. ( i ) 

I N F O R M A T I E - B U R E A U V A N D E N B O N D V A N T E C H N I C I 
T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T . 

14 Bouwk. Opz.-teek., 21 —41 j . , ƒ 4 5 — f 110 'smaands. 
1 „ Opz. -Ui tv . 28 j . , ƒ 7 0 's maands. 
4 Waterb. Opz.-Teek., 20—42 j . , f 50— ƒ 100 's mnds. 
3 Werktuigk. Teek., 22 j . , ƒ 45—ƒ 70 ' s maands. 
1 „ Opz. (Constructeur) 28 j . , f 90 's maands. 
I Lithograaf Opzichter. 
1 Technikcr voor gas- en waterleidingen. 
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Aankondiging- v Jin 
Aanoesteding-en. 

MAASDAG, 22 Augustus. 

Amsterdam, te l 1/? uren, door de Holl. 
Dz. Sp. Mn', in het lokaal naast de wacht
kamer 3e klasse, bestek no. 1005: het 
maken van grond- en spoorwerken, een 
goederenloods met verhoogde los- en laad
plaats en bijkomende werken ter uitbrei
ding van het stationsomplacement Heilo. 
Begr. f 12000. Het bestek en teek. is ver
krijgbaar aan het Centraal-Administratie
gebouw der Maatschappij aan het Droog
bak te Amsterdam, Dienst van Weg en 
werken, Kanier 150, of op franco aanvraag 
aan dien Dienst. 

Aanwijzing geschiedt als in het bestek 
is vermeld. 

Breda, te 11 uren, door de arch. J. A 
van Dongen, namens den heer W. van 
den Goorberg te Antwerpen, in het koffie 
huis Het groene huis van A. de Wit aan 
het Kerkplein: het bouwen van een 
heerenhuis op een perceel grond gelegen 
te Breda aan de Vijverstraat in het Wil-
helminapark, kadaster bekend sectie B 
no. 5303; best. en teek. ter inz, in gen. 
koffiehuis: aanw. gehouden, inl. ten kan
tore van den arch., Havermarkt 21a aid. 

Eindhoven, te 11 uren, door de directie 
der Tramweg My'. Eindhoven-Geldrop in 
het koffiehuis van Ed. Sloot, bestek no. 
4: het maken van de aarden baan, het 
leveren en verwerken van ballast, het 
leggen van sporen met wissels en by'k. 
werken, ten beh. van den aan te leggen 
stoomtramweg Eindhoven — Geldrop — 
Helmond. Bestek en teek. liggen ter inz. 
ten kantore der.Tramw.-My „de Mey'ery". 
Aanw. gehouden. Uitgesteld; stond op 
19 Augustus. 

DINSDAG, 23 Augustus. 
's-Hertogenbosck, te lo 1 / 2 uren, door 

het min. van Bin. Zaken, aan het gebouw 
van het prov. best.: het bouwen van eene 
ziekenafdeeling, benevens eene woning 
voor den geneesh.-dir., by' het ry'kskrank-
zinnigengesticht te Grave, begr. f40500; 
besiek ter lez. aan het gebouw van gen. 
ministerie, aan dat van het prov. best. 
en is te bek. by den boekh. M. Ny'hoff, 
Nobelstr. no. 18 te 's-Gravenhage; aanw. 
10 Aug. 2 uur; inl. te bekomen by den 
rijksbouwkundige van de onderwysge-
bonwen enz. 

Lettele by Bathmen, te 21/» uren, door 
de arch. G. J. Wibbelink namens Herm. 
Nienieyer in het koffiehuis van G. J . 
Braakhuis: het bouwen van een nieuwe 
boerenwoning met schuur met by'1. van 
een gedeelte der materialen; bestek ter 
inzage in gen. koffiehuis van af' 20 Aug. 
Aanw. ten 11 ure; nadere inl. verstrekt 
de besteder. 

Rotterdam, te 1 uren, door het gemeen
tebestuur: het maken van grondwerken, 
kunst- en overgangswerken voor het 
gedeelte van den Havenspoorweg op den 
rechter-Maasoever tussehen den spoorweg 
Rotterdam-Schiedam der H . IJ. S. M. 
en den loswal in den Nieuw-Mathenesser-
polder; bestek, voorw. en teek. ter inzage 
op de centrale secretarie der gemeente 

en in het Stads Timmerhuis; inl. aan 
genoemd Timmerhuis; aanw. gehouden. 

Utrecht, te 2 uren, door het minist. 
van W., H . en N., aan het gebouw van 
het prov. best.: het maken van eene 
beschoeiing langs den westely'ken oever 
van het Merwedekanaal ten noorden dei-
schutsluis bewesten Utrecht, begr. f'7240; 
bestek no. 162 ligt na 8 Aug. ter lezing 
aan het gebouw van genoemd minist., 
aan de lokalen der prov. best. en is te 
bekomen by' de firma Gebr. van Cleef, 
Spui no. 28a te 's-Gravenhage; in!, te 
bekomen by den hoofding. directeur Escher 
te Arnhem, den arrond.-ingenieur Betjer-
man te Utrecht en by' den opzichter 
Klaassen te Breukelen; de nota van inl. 
ligt op 15 Ang. ter inzage by den opzichter 
Klaassen te Breukelen. 

Utrecht, te 2 uren, (locale tijd), door de 
My'. tot Expl. van S.S. aan het Centraal
bureau der My., in het Moreelse Park. 
Bestek no. 994: het maken van eene 
dienstwoning (opz. Weg en Werken) met 
kantoor en bergplaats en by beh. werken 
op het station Boxtel. Begr. 5550. 

Zie adv. in no. 32. 

WOENSDAG, 24 Augustus. 

's-Gravenhage, te 11 ure, onder goed
keuring van den Minister van Waterstaat 
Handel en Nijverheid, aan het gebouw 
van zyn Departement: Het verrichten van 
eenige verfwerken van Landsgebouwen 
te 's-Gravenhage. Raming f3815. 

Zie adv. in no. 32. 
's-Gravenhage, te 11 uren, door het 

minist. van W., H . en N . : het verbroeden 
en verdiepen van het grootscheepsvaar-
water in het Scheur op het Zuiden en 
het uitvoeren van daarmede in verband 
staande werken, behoorende tot de werken 
van een Waterweg langs Rotterdam naar 
Zee, begr. f33100; bestek no. 103 ligt na 
10 Aug. ter lezing aan het gebouw van 
genoemd minist. aan de lokalen der prov. 
best. en is te bekomen by' de firma Gebr. 
van Cleef, Spui no. 28a te 's-Gravenhage; 
inl. te bekomen aan het bureel van den 
hoofding.-directeur van den Rijkswater
staat in de 2de en 3de direction te 's-Gra
venhage. Eluweelen Burgwal no. 16b. en 
hy den arrond.-ingenieur Jolles te Rot
terdam, Nieuwe Binnenweg no. 283; het 
proces-verbaal van inl. ligt op 17 Aug. 
ter teek. by den arrond.-ingenieur voor
noemd. 

's-Uravenhage, te 2 ure, door het Hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie, Park
straat: het herstellen en verbeteren van 
eene lyn langs den Staatsspoorweg Roo
sendaal—Goes, alsmede het by'spannen 
van 2 draden tussehen Roosendaal en 
Bergen op Zoom en één draad tussehen 
Bergen op Zoom en Goes. Raming f' 1925. 

Zie adv. in no. 33. 
's-Gravenhage, te 2 ure, door het Hoofd

bestuur der Posterijen en Telegrafie, Park
straat: het herstellen en verbeteren van 
eene lyn langs den Staatsspoorweg 
Utrecht —Rotterdam, met inbegrip van 
de zijlijnen naar Gouda, Moordrecht en 
Kralingsche Veer. Raming f1335. 

Zie adv. in no. 33. 
's-Gravenhage, te 2 ure, door het Hoofd

bestuur dor Posterijen en Telegrafie, Park
straat: het onderhoud van de post- en 
telegraafgebouwen te Middelburg, van den 
dag der kennisgeving van de goedkeuring 
der aanbesteding tot en met den 30sten 
Juni 1907. Raming 0440. 

Zie adv. in no. 33. 
Middelburg, te 11 uren, door het min. 

van W., H . en N . aan het gebouw van 
hot Prov. best.: het maken van een ge
deelte verbindingskanaal en het aanleggen 
van de buitondyks gelegen gedeelten der 
havendyken bewesten ter Neuzen, met 
by'komende werken, begr. f 1.179.000; 
bestek no. 160 ligt na 10 Aug. ter lezing 
aan gen. min., aan de lokalen der Prov. 
best. en is te bekomen by de firma Gebr; 
van Cleef, Spui no. 28a te 's-Gravenhage. 
aanw. gehouden; nadere inl. by den 
hoofding.-dir. Bekaar te Middelburg en 
aan het bureel der verbeteringswerken 
van het kanaal van Ter Neuzen en te 
Ter Neuzen Lange Noordstraat no. 51. 

Middelburg, te 11 uren, door het min., 
van W., H . en N . aan het gebouw van 
het Prov. best.: het maken cn stellen 
van den ijzeren bovenbouw van eene 
draaibrug met toeleidende vaste brug 
ovor het verbindingskanaal te Ter Neuzen 
en bijkomende werken, begr. f96000; 
bestek no. 161 ligt na 10 Aug. ter lezing 
aan gen. Min., aan de lokalen der Prov. 
best. en is te bekomen by de firma Gebr. 
van Cleef, Spui no. 28a te 's-Gravenge; 
nadere inl. by den hoofding.-dir. Bekaai-
te Middelburg en aan het bureel der 
verbeteringswerken van het kanaal te 
Ter Neuzen en te Ter Neuzen. Lange 
Noordstraat no. 51; de nota van inl. ligt 
op 15, 16 en 17 Aug. ter inzage op gen. 
bureel. 

Wemeldinge (Zeel.), te 2 uren, door het 
gem. best.: Het gedeeltelijk afbreken 
eener bestaande en daarvoor in de plaats 
bouwen eener nieuwe openbare school. 
Bestek en teek. verkry'gb. ter drukkerij 
Oosterbaan en le Cointre te Goes. Inlicht, 
verstrekt de arch. D. de Koning te Goes. 
Aanw. gehouden. 

Winterswijk, te 11 uren, door den 
arch. J . J . Post in het cafe van den heer 
G. Grevink: het herbouwen van het 
woonhuis van mej. de wed. G. W. van 
Dunnewold-Schieven: bestek en teek. ter 
inzage in gen. cafe; nadere inl. verstrekt 
gen. architect. 

Werkendam, te l ' / 2 uren, door het 
Kroondomein Rentambt: Werkendam, in 
het Koffiehuis van de Wed. Wink te 
Werkendam: het afbreken der bestaande 
woning met schuur en het bouwen eener 
nieuwe woning met paardenstal op den 
polder Klein Stukje te Werkendam. 
Begrooting f1475. Aanw. 22 Aug. 1904 
n.m. 2 uur. Bestek en teek. verkrijgbaar 
by den arch. Veenenbos te Sliedrecht. 

Vervolg zie Bijblad. 

Mem. San. Insl. London. Nanitary Eiiffineer, A M S T E R D A M , 
Hoofdkantoor en .Magazijnen DE RU1TERKADE 150-151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie, warm cn Komlvuitcr verzorging. Triumph Deurdrangers, kampioen Ventilators onder Garantie. 
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IN ZEELAND. 
III. 

Terecht wijst de heer Mulder op de overeenkomst, 
die er bestaat tussehen den noordcrtranseptgevel te 
Goes en dien der Hooglandsche kerk te Leiden. 
Maar hij gaat te ver, als hij zegt „da t de bouwmeester 
der Goesche kerk bij zijn ontwerpen deze kerk niet 
slechts voor oogen heeft gehad, maar zelfs schetsen 
en teekeningen van dien transeptgevel moet gemaakt 
hebben, alvorens hij het plan van den noordertran-
septgcvel vaststelde." 

Immers deze bewering steunt op de mededeeling 
van Frans van Mieris, dat de Hooglandsche kerk 
in 1315 is gewijd. Doch die wijding kan geen be
trekking hebben op het hedendaagsche koor met 
transept, daar die veel latere vormen vertoonen. 

In het algemeen is men hier in Nederland geneigd, 
aan dc kerkgebouwen een te hoogen ouderdom toe 
te kennen. 

Het transept tc Goes is even als dat te Leiden 
een werk uit het laatste gedeelte der 15c eeuw, toen 
de zoogenaamde Flamboyantstijl hier in zwang was. 
Die stijl bediende zich gaarne van den halfcirkelboog 
en van den zoogenoemden Tudorboog, ofschoon hij 
ook den paanderboog en den spitsboog niet ver
smaadde. Het voorkomen van halfcirkelvormige bogen 
aan het triforium van het koor bewijst, dat ook dit 
gedeelte van het gebouw tot het laatst der 15e eeuw 
moet behooren. 

{Slot.) 
De zuidelijke transeptgewei, die niet naar de stad 

gekeerd is, werd eenvoudiger behandeld. Hi j heeft 
den Antwerpschcn meesters tot voorbeeld voor den 
westelijken gevel gediend. 

Het effect, dat het interieur zou kunnen maken 
gaat te loor door den muur, die het koor van den 
kruisbeuk afsluit, en die met Palladiaansche Jonische 
pilasters is versierd. 

D c kerk bezit een predikstoel met doophek uit 
het midden der 17e eeuw, naar den toen gebruikelijken 
trant uit eikenhout vervaardigd. Het orgel van 1643 
heeft een bijzonder fraaie kas en galerij, terwijl ook 
de beschilderde luiken het tot groot sieraad strekken. 
Een 18c eeuwsehe overhuiving is er boven aange
bracht. Dat de koornis van den middenbeuk voor 
het plaatsen van het orgel werd gebruikt maakt, dat 
de koorvensters niet zichtbaar zijn. 

Onder het orgel en daartegenover staan gestoelten 
uit het midden der 17e eeuw. De koperen predik-
stoellczenaar draagt het jaartal 1761. 

Door een houten vloer zijn dc meeste zerken in 
het koor aan 't oog onttrokken. In de noordwestelijke 
kapel ziet men evenwel de zerk, waaronder Heer Jan 
van Oosteynde in 1516 werd begraven. De ridder is er 
op uitgehouwen, omgeven door een Laat-Gothischc om
lijsting met zijn acht kwartiervvapens. Zijn hoofd rust 
op een kussen, aan zijn voeten ligt een hond. De 



hoeken zijn met de zinnebeelden van de evangelisten 
gevuld. Een eenvoudiger zerk draagt het jaartal 1499. 

Dc oude sacristie, oostelijk van den zuiderbeuk is 
ccn door stergewelven gedekt vertrek, dat een kast 
uit het begin der 16c eeuw cn een hangkast uit het 
begin der 17 eeuw bevat. 

Noordwestelijk van de kerk stond voorheen het 
kasteel der heeren van Oosteynde. In 1743 teekendc 
Cornelis Pronk het als een gebouw met kantcclcn cn 
kleine vensters, dat van een achtkanten toren was 
voorzien. Nu is er niets meer van over. 

In dat jaar was het Laat-Gothisch raadhuis van 
Goes nog in zijn ouden staat, en waren zijn zware 
torens door Gothische spitsen gedekt; kort daarop 
moet echter de verbouwing in Rococostijl hebben 
plaats gevonden, die de torens door koepels bekroonde 
enden middenvleugel van een „der t igen" gevel voorzag, 
welke met de Gothische declen, uit het begin der 
16e eeuw, ccn zeer pikante tegenstelling vormt. 

De woonhuisgevels in ouden trant zijn tc Goes 
wel niet talrijk, doch in goede exemplaren aanwezig. 
Dc mooiste vindt men Tur f kade 25, uit het begin 
der 16c eeuw. De Gothische details zijn hier volkomen 
zuiver, cn brengen de beste Vlaamsche gevels van 
dien tijd in herinnering. Dc gevel, in gebakken cn 
gehouwen steen uitgevoerd, beeft een top met trappen, 
waarvan alleen de bekroning ontbreekt. Bijzonder 
fraai gesmeed zijn hier de ankers. 

O p den hoek der Bierkade is ccn gevel te zien, 
die wat jonger is, daar hier reeds de Kloris-stijl 
voorkomt. Twee beelden van Romeinsche keizers 
staan cr in nissen. Eenvoudiger gevels worden Turf-
kade 27 cn 28 aangetroffen. 

Dat ook de stijl van Palladio tc Goes bewonderaars 
vond bewijst dc gevel Markt 55, die met Ionische 
pilasters versierd is, welke op originecle wijze met 
een top verbonden zijn. Het oude mannenhuis heeft 
een Jonisch poortje van 1655, met dc beelden van 
een ouden man en een oude vrouw er op. Het poortje 
van het weeshuis is ccn iSe eeuwsche navolging 
hiervan. 

Is Goes nog een welvarende stad, al heeft zij geen 
grooten omvang, het eens zoo bloeiende Vccre slonk 
tot een onbeduidend dorp. V a n dc vroegere dagen 
spreken echter nog belangrijke gedenkteekenen. Een 
reusachtige kerk verheft zich boven de lage huizen. 
Geheel van gehouwen steen opgetrokken vertoont 
zij een schip van zes travieën en ccn kruisbeuk, die 
niet minder aanzienlijke afmetingen heeft. Het schip 
bezit lagere zijbeuken en daaraansluitendc kapellen. 
Een koor is niet aanwezig; doch op zijn fundamenten 
staat de lage kerk, die nu voor dc godsdienstoefe
ningen gebruikt wordt. 

Ofschoon de kerk in hoofdzaak tot de 15c eeuw 
behoort, maakt zij, bij den eersten aanblik den indruk, 

veel ouder te zijn. De oorzaak daarvan is, dat in den 
Franschen tijd dc traceeringen uit de vensters zijn 
genomen, en deze met metselwerk worden gevuld, 
waarin men kleine vierkante ramen uitspaarde, bestemd 
om de verdiepingen, waarin de kerk toen door balk
lagen werd verdeeld, opdat zij als kazerne zou kunnen 
dienen, te verlichten. Het laat zich begrijpen, dat 
deze verandering het effect van het interieur, dat 
slanke zuilen met bladkapitcclcn vertoont, geheel heeft 
doen tc loor gaan. 

De uiterst massieve toren is maar weinig hooger 
dan het dak der kerk opgehaald, en onvoltooid ge
bleven. Een gebogen dak vormt nu de bekroning. 
Dc rijke Laat-Gothischc details bewijzen, dat, als 
hij had kunnen worden voleindigd ccn geheel zou 
zijn ontstaan, niet ongelijk aan de torens van Vlaan
deren. 

Zuidelijk van de kerk ziet men een waterput, ge
plaatst onder een veelhoekig gebouwtje, waarvan drie 
zijden door Tudorbogen, op Laat-Gothischc zuilen 
rustend, wordt gevormd. Ook dc deur, die toegang 
tot het huisje geeft, heeft zulk een boog, met een 
gevelsteen van omstreeks 15 50 daarboven, die ccn 
cartouche met wapen tc zien geeft. 
• Het raadhuis te Vccre is terecht vermaard. De 

gevel, geheel in gehouwen steen opgetrokken, bezit 
twee verdiepingen, en zes traveeën. Dc details komen 
met die van het raadhuis te Middelburg overeen en 
zijn zuiver Gothisch. Ui t het hooge dak komen zes 
trapgevels en twee hoektorentjes naar voren Een 
stoep uit de 18e eeuw is voor den ingang geplaatst. 
De zeven beelden tusschen de bovenste vensters 
schijnen gerestaureerd. 

Dc toren van het gebouw, in 1595 voltooid, is ccn 
der sierlijkste van dien tijd. Het silhouet van dc 
spits vertoont een Vlaamsch karakter, doch haar 
Renaissanccvormen passen uitmuntend bij het overige. 

'Pc Veerc bleef een Gothisch huis van omstreeks 
1500 bewaard, dat een trapgevel cn steenen kruis
kozijnen met rijkversierde bogen daarboven bezit. 
Di t huis staat aan een gracht, op het eind waar 
van de Kampveersehc toren, die nu als herberg 
dient, gelegen is. Die toren moet, naar 18e eeuwsche 
afbeeldingen tc oordeclen, een zelfde gedaante gehad 
hebben als de toren „Swych t Utrecht", die voorheen 
deel uitmaakte van het logement de Doelen tc A m 
sterdam. Dc trapgevel cn het hooge dak bestaan 
echter niet meer. Doch een gedeelte der vroegere 
stadsmuur is nog aan dc zuidzijde in wezen. 

D c indruk, die men van Veere krijgt, is dezelfde 
als men tc Torcello ontvangt — vervallen grootheid. 
De schoonheid echter is gebleven, schoonheid van 
kleur, schoonheid van tint, die de lagunen zoo goed 
te weeg brengen als de Zceuwsche stroomen. 

A . W . W . 

HET HOFJE VAN CARNEGIE. 
Niet ten onrechte wordt de Hofstad wel eens 

spottenderwijze „Hofjcss tad" genoemd en zij dankt 
dezen spotnaam aan de talrijke hofjes, die zelfs in 
deftige buurten veelvuldig voorkomen en in vele 
gevallen niet anders dan sloppen zijn, met onvoldoend 
licht, miserabele riolcering en andere ongerechtigheden 
meer cn dat wel in die mate, dat de vroede vaderen 
der residentie sinds lang bij verordening den aanleg 
van hofjes hebben verboden. 

Hadden de hofjesbouwers der negentiende eeuw 
meer het voorbeeld gevolgd van onze voorvaderen 

uit dc zeventiende, dan zou het misschien zoover niet 
gekomen zijn. 

D c stichtingen der negentiende eeuw hadden echter 
weinig gemeen met zoodanige als het Hofje van 
Nieuwkoop, onlangs in de Opmerker beschreven, het 
1 Iooft's-hofje, het Heilige Geest-hofje cn andere, 
waarvan men de beschrijving bij den Riemer kan 
vinden. 

Toen nu onlangs door dc dagbladen gemeld werd, 
dat de regeering het geld van Carnegie zou aanwenden 
voor een „s t icht ing" dacht ik onwillekeurig aan een 
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hofje, maar dan natuurlijk een mooi hofje voor af
geleefde diplomaten, doch ik kon mij maar niet voor
stellen dat een dergelijke stichting in de bedoeling 
van den milden gever lag, nog daargelaten de vraag 
of het gemeentebestuur in dit geval, om des vredes 
wille, voor een afwijking van bovengenoemde veror
dening te vinden zou zijn. 

Het dwaze idee van een V redestempel of een 
Vredespaleis, een grootsch, indrukwekkend monument 
was mij in het hoofd gevaren. E r werd ook gesproken 
van een prijsvraag, een internationale prijsvraag 
nog wel, maar daarvan werd sedert niets meer 
gehoord, en nu praat men weer van een „rechts -
gebouw met bibliotheek," dat volgen sommigen „ont
worpen" zou zijn en waarvoor men nu de benoodigde 
oppervlakte terrein van een halve hectare op dc 
kaart van 's-Gravcnhage aan het zoeken is. 

Wie nu de vader van het ontwerp is wordt niet 
gemeld. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat dc vijf 
diplomaten, die het bestuur van de stichting vormen 
dit samen zouden hebben klaargespeeld ; allicht heeft 
een of andere Haagschc timmermansbaas daarbij van 
advies gediend. 

Ik vind zoo iets niet zonder beteekenis voor het 
verder verloop van de-zaak, waarvan men in archi
tectenkringen ongetwijfeld nog veel plezier kan beleven. 

Is niet reeds het gescharrel, om een terrein te 
vinden min of meer vermakelijk? en doet men maar 
niet 't best dergelijke dingen van den vermakelijken 
kant op te vatten, waar vooralsnog van zoo weinig 
ernst blijkt? 

O f is de politiek er bij in 't spel cn wordt deze 
comedic alleen gespeeld, om tijd tc winnen ? Di t moet 
ons niet vreemd schijnen waar ons nog versch de 
Haagschc Schouwburg-quaestic in het geheugen ligt 
met het onzinnig voorstel, om de nieuwe Schouwburg 
midden in het Voorhout neer te zetten. Velen zijn 
nog steeds in de nieening, dat dit voorstel niet ernstig 
bedoeld was, en zoo zijn ook thans velen dc mecning 
toegedaan, dat het met al dat zoeken naar een terrein 
voor de Carnegic-stichting geen ernst is en niemand 
minder dan de heer de Ranitz, de particuliere secre
taris van H . M . de Koningin-Moeder, maakte zich 
dezer dagen tolk van laatstgenoemden in een inge
zonden stuk in de Nieuwe Rott . Courant van den 
volgenden inhoud: 

Blijkens mededeeling in de dagbladen heeft Zijne 
Excellentie de minister van waterstaat, handel en 
nijverheid aan het gemeentebestuur van 's-Gravenhage 
kennis gegeven, dat het bestuur der Carnegic-stichting 
het rechtsgebouw voor het H o f van arbitrage met 
dc bibliotheek wenscht te plaatsen in den Koekamp, 
en acht Zijne Excellentie „alvorens dit verzoek, welks 
inwilliging aan wettelijke bekrachtiging zou zijn 
onderworpen, in overweging te nemen," het regelmatig 
zich vooraf te vergewissen of het gemeentebestuur 
eventueel bereid zal worden bevonden tot afstand van 
den in den Koekamp benoodigden grond zijne mede
werking tc verleenen. 

Men vraagt zich, dit lezende, af, of de door den 
minister aan het gemeentebestuur gedane mededeeling 
ernstig moet worden opgevat, in zooverre, dat wer
kelijk aan de mogelijkheid van uitvoering van zoo
danig plan ernstig zou worden „gedacht , " dan wel 
of de door Zijne Excellentie aan het gemeentebestuur 
gedane vraag eenvoudig een middel is, om aan het 
voorstel eene eervolle begrafenis te bereiden, zoodat 
men zich voor de uitvoering van dit plan in geenen 
deele bezorgd behoeft te maken. 

Zeer velen zijn met mij op dit punt allesbehalve 
gerust. 

Weinige maanden geleden hoorden wij van plannen 
voor den bouw van een nieuwen schouwburg in het 
Lange Voorhout cn van een Paleis van arbitrage in 
de Maliebaan; gelukkig zijn deze plannen vervallen, 
maar het schijnt werkelijk of men het er op gezet 
heeft in elk geval ie ts van het Haagschc natuurschoon 
opzettelijk te bederven. 

Welke Hagenaar kent niet den Koekamp, en vooral 
het schilderachtig gedeelte, dat grenst aan den dwars
weg naar het Bezuidenhout, de kleine bevallige bosch-
wachterswoning, half verscholen" in het groen, het 
golvend terrein met den ijskelder en het prachtig 
geboomte met de mooie „doorki jken" naar alle zijden. 
E n dit alles zal men ons willen ontnemen ter wille 
eener stichting, waarvoor slechts weinigen in de 
residentie — zij het dan wellicht ten onrechte — 
iets gevoelen. Een der mooiste lanen van ons Bosch 
is de Jacobalaan; komende van de zijde van den vijver 
heeft men het gezicht op het heerlijk geboomte van 
den Koekamp; zal men werkelijk den droevigen moed 
hebben om aan dat alles dc schendende hand te slaan ? 

In de omstreken der residentie is veel van het 
natuurschoon noodzakelijkerwijze opgeofferd aan dc 
behoefte naar uitbreiding, maar tot nu toe althans 
bleef men af van het 1 laagsche Bosch. Dat Bosch 
was heilig, een telkens wederkeerend genot voor allen, 
die niet ongevoelig zijn voor natuurschoon. A thing 
of beauty, a joy for ever! Ik zie reeds het leclijke 
gebouw dat wij daar zullen krijgen in den Koekamp! 
Want leelijk zal e l k gebouw d a a r staan, en veel 
smaak is wel nauwelijks tc verwachten van hen, die 
niets gevoelen voor wat de natuur juist daar geeft 
aan schoons en aantrekkelijks. E n ik spreek nu nog 
niet eens van de ellende waarin men, eenige jaren 
lang misschien, zal verkeeren gedurende den bouw, 
hoe zal ons Bosch dan worden ontheiligd, gehavend 
en geschonden. Welk een ergernis voor stadgenooten 
cn vreemdelingen die iets gevoelen voor het mooie 
en grootschc van den ingang van het Bosch en van 
dc wegen om cn bij den Koekamp. Straks zien wij 
daar een log gevaarte van dooden steen, een zinne
beeld van de bouwwoede die niets ontziet, waarvoor 
niets heilig is. — Men ergert zich aan de palen en 
draden van onze electrische trams; zeker, mooi zijn 
ze niet, en de rails zijn, lastig, maar de tram is een 
genot en eene behoefte voor duizenden cn duizenden, 
toch, zoo lang mogelijk wil men ze weren uit het 
Bosch, en in arrenmoede zou men in een der schilder
achtigste gedeelten van het Bosch een kolossaal ge
bouw willen plaatsen, dat geheel dit deel van liet 
Bosch en omgeving zal ontsieren en bederven cn 
waarvoor van het mooiste hout zal moeten vallen. 

Jaarlijks worden van staatswege sommen uitge
geven voor restauratic en behoud van oude monu
menten en gebouwen, en zeker terecht, eerbied voor 
wat de kunst heeft gewrocht, maar laat ons dan ten 
minste beginnen met eerbied te toonen voor het 
schoone dat dc natuur ons te genieten geeft in onze 
onmiddelijke nabijheid, dat wij om zoo te zeggen 
zonder kosten kunnen behouden, eenvoudig door het 
niet te vernielen. 

Waarom ik dit neerschrijf? Omdat ik van a l l e 
kanten hoor uitingen van ergernis over het bijna 
ongelooflijk voorstel, en omdat ik geloof, dat het 
zijn nut kan hebben deze zaak openlijk te bespreken. 

Het geschenk van den Amerikaan Carnegie dreigt 
voor ons Hagenaars te worden een nachtmerrie. A l s 
het zwaard van Damocles hangt deze moderne tempel 
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van Janus, die wel altijd geopend zal zijn, aan een 
zijden draad boven de residentie; laat ons van harte 
hopen dat dit arbitragcpaleis niet zal neerploffen op 
ons Bosch, of waar anders het de residentie zou ont
sieren en ons Hagenaars ten doode zou ergeren. E r 
zijn nog wel goede en betere plaatsen te vinden, 
b.v. aan den Benoordenhoutschen weg tegenover dc 
brug die voert naar den Leidschen weg. Daar zal 
een monunentaal gebouw niet ontsieren, maar ver
sieren, de afstand van de stad is dezelfde als bij 
plaatsing in den Koekamp, de toegangswegen dezelfde, 
de ruimte voldoende. E n anders, in de duinen is 
plaats genoeg, plaats tc over voor nog meerdere 
paleizen, in ons Haagsche Bosch zijn zij niet op hun 
plaats. 

Liever nog dan dit Bosch te schenden, geve men 
aan den milden schenker zijn geld terug, hij vindt 
daarvoor wellicht eene even nuttige bestemming. De 
wereldvrede zal er stellig niet onder lijden en dc 
Haagsche vrede zal dan althans bewaard blijven. 

Ook al verklaarde de schrijver van bovenstaand 
artikel het niet zelf, zou men gerust mogen aannemen, 
dat het geschrevene met groote juistheid weergeeft, 
hoe in de toongevende kringen der Residentie over 
de zaak gedacht wordt cn daarom trok het artikel 
mijne aandacht, wat niet in zoo hooge mate het geval 
zou zijn geweest, wanneer men er alleen dc in dc 
hofkringen heerschende denkbeelden in te zien had. 

Zoo beschouwd moet het ons in de eerste plaats 
treffen dat het den Amer ikaan niet gelukt is, in die 
kringen ook maar een schijn van geestdrift te wekken 
voor zijn denkbeeld. Blijkbaar geeft het reeds ergernis 
genoeg, dat de regeering het vorstelijk geschenk van 
den parvenu heeft aanvaard, maar men gevoelt dat 
zij daarmede verplichtingen op zich heeft genomen 
tegenover dc publieke opinie van de geheele wereld 
en het bezorgt den rechtgeaarden Hagenaars een nacht
merrie, te denken aan de mogelijkheid, dat de plaat
selijke belangen door het nakomen van die verplich
tingen zouden kunnen worden geschaad. 

Ook al is men het met den schrijver op vele 
punten eens, waar hij voor een zooveel mogelijk 
ongeschonden behoud van het Bosch een lans breekt 
en zullen vooral zij, die dat bosch kennen, begrijpen 
wat hij bedoelt, minder verklaarbaar zullen enkele 
uitdrukkingen zijn die den schrijver omtrent het te 
stichten gebouw uit de pen gevloeid zijn. 

Vooralsnog zonder eenigen grond m. i . wordt hier 
van een leelijk gebouw gesproken en al wordt deze 
uitdrukking min of meer verzacht door dc eenigszins 
gewaagde stelling, dat e 1 k gebouw in de Koekamp 
l e e l i j k zou staan, iets verder is weer sprake van 
een l o g g e v a a r t e v a n d o o d en s t e e n . Hadden 
wij hier tc doen met ontboezemingen, den schrijver 
in het vuur van zijn betoog ontsnapt, ik zou er mij 
niet aan ergeren, maar kennende dc vooringenomen
heid, die in dc residentie steeds aan den dag treedt, 
waar bouwplannen ter sprake komen, tegeningenomen-
heid moest ik eigenlijk zeggen, kan ik niet nalaten, 
terloops daarop te wijzen, als een verschijnsel, dat 
kenschetsend is, en ook als iets, dat de ontwikkeling 
van 's-Gravenhage tot een groote stad in den weg 
staat en wie weet hoe lang nog in den weg zal blijven 
staan. 

Nergens misschien is men in de toongevende kringen 
zoo geneigd steeds te beginnen onbevangen den staf 
te breken over personen en zaken en merkwaardig 
is daarbij de vasthoudendheid aan het bestaande, al 
kleven daaraan ook nog zoo veel gebreken. 

Wat de vreemdeling, de cosmopolict er van denkt, 
daaraan stoort men zich allerminst en toch dient 
hiermede rekening tc worden gehouden. 

Zoo is het ook hier met de zaak van den Vredes-
tempel, die niet op Haagsche manier bescharreld 
mag worden. 

A l is het nu niet juist noodig, dat men er het 
bosch om gaat bederven, waar men het gebouw ook 
sticht een paar boomen zal men er allicht voor moeten 
omhakken, een mooi groen weiland of een stukje 
duin zal men moeten opofferen. Waar men een monu
ment bouwt kan men het natuurschoon niet intact 
laten. Daarom is het van te meer belang, dat bij 
een eventucele prijsvraag aan de ontwerpers gevraagd 
wordt hun denkbeelden, ook wat de omgeving betreft 
ten papiere te. brengen. 

Men geve hun niet, als gewoonlijk, een onduidelijk 
situatiekaartje, waarop eenige lijntjes getrokken zijn, 
waarbinnen zij, op straffe van uitsluiting van mede
dinging, hun ontwerp in elkaar moeten wringen, 
maar stelle liever de mededingers in staat ter plaatse 
zelf een keuze te doen uit de beschikbare of beschik
baar te krijgen terreinen. Men vrage eens het oordcel 
van een bouwmeester over de quaestic van de situatie 
liever dan zich te laten medeslepen telkens door 
andere denkbeelden geopperd door leeken. 

De heer de Ranitz geeft in overweging een plaats, 
die zoover mij bekend, nog niet genoemd is; de 
Haagsche correspondent der „Zutph . C t . " vraagt 
voor dc plaatsing van het Vredespaleis de aandacht 
voor het reeds meer genoemde terrein aan den zee
boulevard te Schcvcningen, thans aan prinses von 
Wied behoorende. 

„Da t terrein zou gekocht moeten worden, schrijft 
h i j ; maar met het oog op het bedrag van het aan
wezige kapitaal, • dat, naar ik hoor, r e n t e l o o s bij 
de Nederlandsche Bank ligt, zou dat geen overwegend 
bezwaar zijn. 

„In elk geval wordt het dringend noodig, eindelijk 
eens een beslissing tc nemen. Door ons talmen maken 
wij tegenover Amer ika cn meer speciaal tegenover 
den milden gever een erbarmelijk figuur." 

De bewering omtrent het renteloos bij de Neder
landsche Bank liggend kapitaal, klinkt wel wat onge
looflijk. Ben ik goed ingelicht, dan is het juist het 
besef geweest, dat zulk een kapitaal niet onbeheerd 
mocht blijven liggen, dat de regecring op het denk
beeld van een stichting heeft gebracht. 

Blijkbaar ook al naar aanleiding van het stuk van 
den heer de Ranitz resumeert M r . E . L . K l e y n zijn 
denkbeelden omtrent de situatie-quacstic nog eens 
als volgt : 

N u de vraag van de plaatsing van het Vredes
paleis meer de aandacht gaat trekken, zij het mij 
vergund nog eens terug te komen op het plan dat 
in A p r i l door mij aan de thans ontbonden commissie 
voor den bouw in overweging werd gegeven en door 
haar, naar ik vernam, aan de hooge regeering is 
voorgedragen om het paleis te plaatsen in de Sche-
vcningsche Boschjes aan de waterpartij waar nu de 
houten t rapjesbelvédèrc staat. 

Ook thans nu nog van verschillende andere zijden 
plannen zijn geopperd cn dc regeering zelve hare 
wenschen heeft tc kennen gegeven, komt mij met 
alle bescheidenheid dc door mij aangewezen plaats 
de mooiste en de meest practische voor. 

Het plan om het paleis te bouwen aan de achter
zijde van dc Maliebaan is, naar ik hoop, voor goed 
van dc baan. 
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Terecht m. i . ontmoet het plan van de regeering 
om het paleis in de Koekamp te zetten, algemeene 
tegenkanting en het is tc wenschen dat onze gemeente
bestuurders daarvan de uitvoering zullen weten te 
verhoeden. 

Zorgvliet door enkelen aanbevolen zou zonder twijfel 
een geschikte plaats zijn, maar om daar een terrein 
te verkrijgen voor een monumentaal gebouw en eene 
waardige omgeving daarvan, zal zooveel kosten dat 
er te weinig overblijft voor het gebouw zelf. 

Hetzelfde bezwaar geldt andere aan particulieren 
toebehoorende bouwterreinen. 

Mr . Stipriaan Luiscius gaf het Alexandcrveld ter 
bebouwing aan, en indien men het huis recht tegen
over de Alexanderstraat meteen wegbrak om een 
toegangsweg te maken en de cavalcriekazerne tevens 
werd opgeruimd, zou dit plan zeker aanbeveling ver
dienen, maar nu daarop weinig kans bestaat kan ik 
mij niet bij mijn geachte confrère aansluiten, te meer 
waar aan de zijde van het Nassauplcin het uitzicht 
op de achterzijde van huizen zou zijn. 

Ik bevestig dus ook nogmaals volkomen hetgeen 
ik aan de commissie van het Vredespaleis schreef: 

„De door mij aanbevolen plaats is het duinterrein 
gelegen aan de waterpartij in de Scheveningsche 
Boschjes, waar de bekende trapjes-belvédère (niet te 
verwarren met de 72 trapjes), staat. 

Deze hoog gelegen vlakte, die op het oogenblik 
alleen gebruikt wordt om netten te drogen, is verre
weg het hoogste punt van dc omgeving, zij ligt 
geheel vrij tusschen prachtige wegen, is groot genoeg 
om een monumentaal gebouw tc bevatten, dat door 
zijne hooge ligging schitterend zou uitkomen, Den 
Haag en Schcvcningen zou domineeren en zelfs ver 
van uit zee zou zichtbaar zi jn; de ligging in de on
middellijke nabijheid van den Haag en Schcvcningen 
komt mij buitengewoon gunstig voor, omdat dc bad
plaats des zomers het brandpunt van vreemdelingen
verkeer is en een gebouw als een internationaal 
Vredespaleis door zoovelcn als mogelijk moet gezien 
worden; dc duinen die om het gebouw zouden over
blijven bieden eene ongezochte gelegenheid aan om 
een geaccidenteerd park aan tc leggen als eene 
natuurlijke voortzetting van de Scheveningsche Bosch
jes en het V a n Stolkpark; dc vijvers van de water
partij liggen gereed om het Vredespaleis tc weer
spiegelen, cn daar ten slotte het terrein vermoedelijk 
aan het rijk of dc gemeente toebehoort zal de ver
krijging daarvan niets of weinig behoeven te kosten, 
zoodat al het aanwezige kapitaal voor het gebouw 
zelf kan worden besteed." 

N a onderzoek kan ik er thans nog bijvoegen dat 
het door mij aangegeven terrein aan dc gemeente 
's-Gravenhage in eigendom toebehoort en deze heeft 
daardoor gelegenheid te toonen dat zij het geschenk 
van Carnegie op prijs weet te stellen door den grond 
voor den bouw ten geschenke aan te bieden. O p dat 
punt zal het gebouw voor de residentie bovendien 
een attractie te meer wezen. 

Het hier bedoelde terrein is ook onlangs in dc 
Opmerker met warmte aanbevolen en mijns inziens 
d e a a n g e w e z e n p l e k . Tegen de schending van 
het Bosch ligt reeds een adres aan den Gemeente
raad ter teekening, dat, naar verondersteld wordt, 
door honderden zal worden geteekend. 

Groot gevaar, dat het Vredespaleis daar verrijzen 
zal bestaat er dus waarschijnlijk niet. 

E e n o p r e c h t V a d e r l a n d e r , d i e g e e n be
l a n g b i j de z a a k h e e f t (dat hebben dc andere 

schrijvers, geloof ik, ook niet) maakte, in een repliek-
op het artikel van den heer de Ranitz, echter de op 
zichzelf juiste aanmerking: 

„Of werkelijk het Bosch geschonden zou worden 
door dit paleis, als het door bekwame architecten 
passend gemaakt werd met de omgeving, zoodat 
het een schoon geheel zou vormen, zooals dit het 
geval is met het „Huis ten Bosch" 

Hier moet ik echter wijzen op de groote moeilijk
heden, die juist het Bosch als omgeving, den be-
kwaamsten architect zou veroorzaken. 

Het monumentale karakter van het te stichten 
gebouw eischt een hooge ligging, zulk een gebouw 
moet zijn omgeving domineeren en niet als een Huis 
ten Bosch in het groen verscholen liggen. 

De situatie is een factor van het grootste gewicht 
en ik ben het in het geheel niet met den oprechten 
Vaderlander eens, waar hij aan het slot van zijn 
repliek zegt: 

„Naar mijne meening doet het er weinig toe, w a a r 
het paleis komt; als het er maar komt, en was het 
alléén mijn doel hier aan te toonen, dat men eene 
d o m h e i d zou begaan door deze gift te weigeren, 
omdat men d e z e plaats te m o o i , g e n e tc leelijk 
voor het paleis zou vinden en eindelijk niemand voor 
het hoofd willende stooten, er toe over zou gaan den 
heer Carnegie zijn geld terug tc zenden." 

Dat de heer dc Ranitz dit zou willen doen, kan de 
patriot niet verdragen, dit blijkt duidelijk, waar hij zegt: 

,,'t Vredespaleis mag niet gebouwd worden, het 
geld moet teruggegeven worden aan den milden 
schenker." 

„Om niet direct tot deze conclusie te komen, zegt 
de heer de Rani tz : „In de duinen is er plaats genoeg", 
maar hij kan toch niet nalaten te eindigen met den 
raad : „Men geve den milden schenker zijn geld terug." 

Zou de heer de R . ook dien raad gegeven hebben, 
indien deze stichting geschonken ware door een ander 
dan de heer Carnegie, bijvoorbeeld door den vrede
vorst, den Tsaar van Rusland?" 

„ W a a r o m wil hij, dat het geld teruggegeven worde?" 
„Is het trots of liefde tot natuurschoon, zooals het 

zich in het Haagsche Bosch, op Zorgvliet cn op 
andere plekjes rondom den Haag, ten toon spreidt ?" 

„Het zal den heer de Ranitz weinig schaden, of 
het paleis er komt of niet, maar dit geld kan Nederland 
wel degelijk ten goede komen." 

Hier raakt de schrijver echter in het vuur van zijn 
betoog de kluts kwijt en komt zijn oprecht Vader
landerschap in een vreemdsoortig licht. Hij meent 
namelijk: 

„Indien dit paleis gebouwd wordt door N e d e r 
l a n d s c h e arbeiders, onder toezicht van N e d e r-
1 a n d . s c h e architecten, de steenen en al wat er bij 
komt wordt door N e d e r l a n d s c h e fabrikanten ge
leverd, dan komen die millioenen van den heer Car
negie ten goede aan de Nederlanders." 

Deze opvatting, gesteld eens dat zij in de praktijk 
waren vol te houden is m. i . ook niet die, welke 
hier gehuldigd moet worden. 

Waar men door ongelukkig speculeeren in A m c r i -
kaanschc papieren al niet toe komen kan ! De schrijver 
toch schijnt tot de slachtoffers te behooren zou men 
zeggen waar men verder leest: 

„Mochten meerdere rijke Amerikanen lust krijgen 
hier paleizen te schenken en de Nederlanders zoo 
verstandig zijn ze te aanvaarden, dan zou er een klein 
tegenwicht ontstaan voor het enorme kapitaal, dat 
tengevolge van de daling der Amerikaansche waarden 
uit Nederland naar Amer ika is gevloeid." 
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„Di t verlies is niet alleen gevoeld door houders 
van dergelijke effecten, maar sloeg ook terug op het 
geheele Nederlandsche volk ." 

„ E n zouden wij dan dit door den heer Cargenie 
geschonken kapitaal onzen neus voorbij laten gaan ?" 

„Ik wil dan ook niet aannemen, dat er ook maar 
ééne gedachte bij dc mannen, die te beslissen hebben, 
of dit paleis gebouwd zal worden en waar, op zal 
komen, om Carnegie's gift van de hand te wijzen." 

Ook op dit punt kunnen we dus wel gerust zijn, 
geloof ik en al te ernstig behoeven wij de onrust
barende berichten, die af en toe de ronde doen nog 
niet op te vatten. 

Niettegenstaande dat alles schijnt het bestuur van 
de stichting het nog niet noodig vinden eindelijk eens 
spijkers met koppen te slaan. Het zal daar wel zijn 
redenen voor hebben, maar het wordt toch zachtjes 
aan tijd om ergens mede voor den dag te komen en dan 
is een voorstel, aangaande de plaats waar het gebouw 
gesticht zal moeten worden het eerste waarnaar wordt 
uitgezien. 

Worden wij in dit opzicht eensklaps gesteld voor 
een fait accompli, gevolg van beraadslagingen met 
gesloten . deuren, dan kan de architectenwereld zich 
wel weder op een lijdensgeschiedenis voorbereiden, 
want uit de gedragslijn, door het bestuur van de 
stichting gevolgd bij de behandeling van het situatie-
vraagstuk en verdere voorbereidingen, kan men met 
vrij groote juistheid opmaken, hoe de heeren een 
eventueele prijsvraag en de daarop volgende uitvoering 
van den bouw zullen behandelen. 

Wanneer het evenwel aan het bestuur gelukken mag 
politiek en intrige buiten de zaak te houden, en het 
zich laat voorlichten door bekwame deskundigen dan 
is er vooralsnog geen reden, om zich beangst te 
maken cn wanneer een verstandig besluit genomen 
wordt dan zal men wellicht dc regeering en het 
bestuur vergeven, dat zij voor rijp beraad wat 
meer tijd hebben gebruikt dan misschien strikt 
noodig was. 

L U C T O R . 

D E NIEUWE MAASMOND. 
De plechtige opening van den Nieuwen Maasmond 

is een echt waterfeest geweest, waarbij Jupiter Pluvius 
zich geducht heeft doen gelden. Het is den ver
toornden God ditmaal echter niet gelukt, dc feeste
lijkheid te doen uitstellen; alles was er op voorbereid 
cn officieel, zoo had onze minister van Waterstaat 
het verordineerd, zou er na dezen gedenkwaardigen 
dag geen droppel Maaswater meer.langs Loevestcin 
naar Rotterdam vloeien. Stevig afgedamd mondt de 
Maas nu uit in het Hollandsch Diep, bewesten Gecr-
truidenberg. 

Die scheiding van Maas en Waa l was dringend 
gewenscht. De beide rivieren verdroegen elkaar niet 
te best. Beider karakter loopt tc zeer uiteen om op 
den duur een samengaan mogelijk te maken, en een 
rivier heeft evenals een mensch zijn grillen en booze 
buien. 

De Waal , die het Rijnwater afvoert, is een A l p e n 
rivier, wier waterstand in het voorjaar rijst, door het 
afsmelten van de gletschers. De Maas daarentegen 
heeft het karakter van een bergstroom, waarvan de 
waterstand onderhevig is aan den regenval in zijn 
gebied. Bij hevigen regenval kan zoo'n stroom plot
seling snel rijzen. 

De waterstanden in de Waal cn in de Maas waren 
dus vaak verschillend, omdat de oorzaken van het 
rijzen en dalen van het rivierpeil voor beiden ver
schillend waren, en men behoeft geen waterbouwkun
dige tc zijn om te begrijpen, dat dit verschil in 
waterhoogte nadeeligc gevolgen had, zoolang beide 
rivieren met elkander in open verbinding stonden. 
Vroeger waren zc op drie verschillende plaatsen ver
bonden. Ten eerste de dichterlijk bezongen samen
vloeiing bij Woudrichem of Loevestein, die 't het 
langst heeft uitgehouden, ten tweede bij Heerewaarden 
en ten derde bij het Schanschegat, nabij het fort 
St.-Andries, dat de Bommelerwaard als 't ware tot 
een eiland maakte. 

Deze laatste verbinding bestaat al sinds lang niet 
meer. In 1856 werd het z.g. Kanaal van St.-Andries 
gesloten. Jaren geleden werd ook door den aanleg 
van een hoogeren dijk bij Hcerewaarden de tweede 
verbinding gedicht, maar de derde en voornaamste, 
bij Woudrichem, bleef tot voor kort bestaan. 

E n wat dit beteekendc, daarvan weten de bewoners 
van Noord-Oostelijk Brabant, die van de Bommeler

waard en het Land van Maas en Waa l helaas mee 
tc spreken, wanneer ze verhalen van de ernstige 
doorbraken en watersnooden in Maart 1876, toen de 
hccle streek tussehen Den Bosch en Grave onderliep 
en in 1880, toen het land van Heusden en Al tena 
cn de Bommelerwaard overstroomde. 

In 't voorjaar, als de landen langs dc Maas moesten 
afwateren en een laag Maaspeil gewenscht zou zijn, 
gebeurde het meermalen, dat de Waa l hoog stond 
cn dus, door de open verbinding bij Woudrichem, 
het water opstuwde en ook den stand van het Maas
water opvoerde.- Ook 's winters, als dc Maas rees, 
kwam 't voor, dat door den hoogen stand van de 
W a a l het water niet kon afvloeien. Dan waren meer 
dan eens doorbraken het gevolg; want de Bokhoven-
sche en Bcersche overlaat, waardoor het wassend 
water — het land benoorden Den Bosch overstroo-
mend — gedeeltelijk naar de Dieze afvloeide, konden 
toch niet voldoende loozen. 

N a de groote overstrooming in 1880 besloot men 
aan den onhoudbaren toestand voor goed een einde 
te maken en in 1884 kwam de wet tot stand, waarbij 
beslist werd, dat de Maasmond zou worden verlegd 
en Maas en Waa l gescheiden zouden worden. 

Het was een werk van grooten omvang en zoo
als het daarbij steeds gaat, na al wat er reeds over 
geschreven was van het begin der 19de eeuw den 
tijd van Krayenhoff af bleef het, toen eenmaal 
werkelijk tot de uitvoering zou worden overgegaan 
af en toe dc publieke belangstelling tot zich trekken, 
iets waartoe de vele tegenspoeden van allerlei aard, 
waarmede men te kampen had telkens opnieuw aan
leiding gaven. 

D c kosten van het werk waren indertijd begroot 
op twaalf millioen. In de 21 jaren, de de arbeid 
duurde, werd bijna het dubbele van deze som uit
gegeven. 

Het voornaamste werk was wel het maken van 
een nieuwe bedding voor de Maas, een kanaal, 31 
K . M . lang, de Zuidgrens vormend van het land van 
Al tena en loopend van Heusden tot aan het H o l 
landsch Diep ongeveer. Het eigenlijke kanaal, dat 
gegraven moest worden, loopt van Heleind, even 
benoorden Heusden, tot Keizersveer, waar het in 
aansluiting is gebracht met het Oude Maasje. D i t 
riviertje, dat voor het courantenlezend publiek een 
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van dc meest bekende van ons land is geworden, 
omdat de naam van het oude Maasje tot in het 
oneindige in de Kamerverslagen voorkwam, is belang
rijk verbreed en voert nu het Maaswater door de 
eveneens genormaliseerde rivier de A m e r in het 
Hollandsch Diep. 

De aldus verlegde Maasmond maakte vele andere 
belangrijke waterstaatswerken noodig. Zoo moest 
voorzien worden in dc afwatering van de landen 
bewesten Heusden, die niet meer op het oude peil 
kunnen loozen cn van de polders ter weerszijden van 
het vroegere Oude Maasje, die nu niet meer daarin 
het overtollig water kunnen laten afvloeien, cn waar
voor thans afwateringskanalen zijn gegraven, waarin 
het water wordt gemalen door middel van pomp
stations, die volgens een geheel nieuw systeem, elec
trisch gedreven worden. 

Door de lagere waterstand van de Maas zijn de 
polders ten Oosten van Heusden, de Bommelerwaard 
cn het L a n d van Maas en Waa l in beteren toestand 
gekomen. Ze behoeven geen bemaling en kunnen 
vlugger het water naar dc Maas afvoeren, even
als de landen bij Grave en Oss in Noordoostelijk 
Brabant. 

Tot de bij-werken van den grooten arbeid behooren 
nog het maken van een sluis in de Diezc, ten einde 
den waterstand van het land rondom Den Bosch 
onafhankelijk tc maken van het peil in de Dieze; 
verder het bouwen van bruggen, het maken van 
vceren, o.a. bij Drongelcn en Capcl le ; het bouwen 
van ccn schutsluis in den afsluitdam bij A n d c l , welke 
sluis in het belang van de scheepvaart noodig was. 

O p dezen scheidingsdam is ook het gedenkteeken 
geplaatst, waarvan de plechtige onthulling door H . M . 
de Koningin is geschied. 

G E M E N G D E BERICHTEN. 

HI NNENLAND. 
'S -GBAVKNIIAUK. De commissie van advies voor de Gra

felijke zalen (de hoeren 'C. Muysken, I). E. C'. Knuttel, dr. 
P. J. H . Cuypers, F . J . Nieuwenhuis en C. A. Peters) heeft 
aan deu minister van Waterstaat een rapport aangeboden 
omtrent de onderzoekingen en herstellingen tussehen Juli 
1908 en Juli 1904: 

Ditmaal moet het woord „herstellingen" zoor ruim worden 
opgevat, zegt zfj. Bepaalde de taak des commissie in vorige 
jaren zich tot het onderzoek en het daarna brengen van 
de gebouwen in een toestand, welke constructief naar be
hooren en historisch zooveel mogelijk juist zou moeten zijn, 
in het afgeloopen jaar werd haar tevens toevertrouwd de 
gebouwen geschikt te maken en in te richten voor de vast
gestelde bestemming waaraan Hofzaal en aanbouwen met 
September 1904 voor het eerst zullen hebben te voldoen. 
Met dit duel voor oogen kregen de werkzaamheden oen 
eenigszins andere richting. Waar voor het Rolzaal-gebouw 
nog veel onderzoek en studie en ook veel herstollingsarbeid 
zou noodig zyn, zoodat er van het nog vóór September 
1904 gereedmaken ook van dit doel der Grafelijke zalen 
geen kwestio zou kunnen zijn, werd besloten, dit eerst na 
September volledig in uitvoering te nemen en voorloopig 
de werkzaamheden te bepalen tot het vernieuwen van den 
bouwvalligen oostmuur en het tot verdiepingshoogte in 
orde brengen van don grooten toren, waarin de trap tot 
toegang voor de Kamerleden en IloogeColloges is aangebracht. 
Deze trap voert in do toekomst tot do voor antichambre 
der leden bestemde Rolzaal, maar zal bij do a.s. opening 
der Kamers de leden leiden naar de zaal van do Lairesse, 
welke kamer nu weer geheel in don stijl van 1688 is her
steld en, beschouwd in den geest van haar tyd, een fraaie 
zaal mag genoemd worden. 

Langs de Oldonbarnoveldtrap, waarvan het 15e-oeuwscho 
trappenhuis nu ook is hersteld, bereikt men de Groote 
Zaal, welke haar voltooiing nadert. De vloer is gelegd, de 
betimmeringen zyn aangebracht, hot afhangen van deuren 
en luiken is onderhanden. Ook do tribuno is geplaatst. 
Overeenkomstig hetgeen in het vorig verslag werd gezegd, 

is de tribune op zeer eenvoudige wy'ze behandeld en daaren
boven wegneembaar gemaakt. 

Tot toegang naar de tribune is de trap in den noordwes
telij ken toren hersteld en in den zuid westelijken toren een 
nieuwe trap aangebracht. 

Ook de aanbouwen zullen weldra gereed zyn. De anti
chambre van de Koningin en die in den zuidelijken aanbouw 
zyn afgetimmerd, de vloeren zyn gelegd. Voor deze ver
trekken zyn meubelen, tapijten enz. in bewerking, 

Eveneens nadert de toegang in 't Haagtorentje, met de 
uit de overdekte binnenplaats tussehen Hof- en Rolzaal
gebouw verkregen antichambre, de voltooiing, en voor laatst
genoemd vertrek is ook de ineubileering in voorbereiding. 

Een punt van overweging heeft de vraag uitgemaakt, of 
de gebouwen zouden moeten verwarmd worden. Daar een 
niet geregeld gebruikt gebouw dikwijls kil kan zyn en 
daarenboven deze lokalen, naar de commissie vertrouwt, 
ook voor andere doeleinden dan de opening der Kamers 
zullen worden beschikbaar gesteld, vereenigde U.Exc. zich 
met de meening der commissie, dat een verwarmings-in-
richting wel wenschelijk moest worden geacht. Een stoom-
verwarming is dan ook aangebracht, en wel op zoodanige 
wy'ze dat eensdeels zoo min mogelijk daartoe in de oude 
muren behoefde gebroken te worden, anderdeels de misstand, 
door de verwarmings-elementen in het leven geroepen, zoo 
gering mogelijk zou zyn. 

Wat het uitwendige der gebouwen betreft, is over het 
afgeloopen tijdperk niet veel te vermelden. De gevels van 
het herhaaldelijk verbouwde Rolzaal-gebouw zyn in studie; 
de Hofzaal werd uitwendig voltooid door de herstolling van 
den voorgevel, waar in den top'veel los metselwerk, 
stammende uit een vroegere restauratie, moest vervangen 
worden. 

Was aanvankelijk de bedoeling, eerst later geschilderde 
ramen aan te brengen, daartoe kon reeds nu worden over
gegaan. De ramen zyn in bewerking en zullen, naar de 
commissie vertrouwt, by' de opening der kamers het waardig 
uiterlyk der zaal helpen verhoogen. 

ROTTERDAM. Door de „Vereeniging tot bestrijding der 
Tuberculose" is dezer dagen in tegenwoordigheid van een 
aantal genoodigden en geneesheeren, op een opgehoogd 
terrein van de voormalige buitenplaats „lïozenburg", voor 
het doel welwillend door B. en W. van Rotterdam afgestaan, 
de eersie lighal voor longlijders geopend. 

De lighal bestaat uit een houten veranda, die in liet 
midden op een spil rust, en op rails kan worden verdraaid, 
ten-einde haar uit den wind te zetten. 

Er zijn 10 ligstoelen in geplaatst, voorloopig alleen voor 
vrouwely'ke patiënten en kinderen, die aan beginnende 
tuberculose lyden. Wanneer de gelden daarvoor te vinden 
zyn, zal een tweede hal, in de onmiddellijke nabijheid, voor 
mannelijke patiënten gebouwd worden. 

Naast de lighal is een eenvoudige keuken gebouwd, waar 
spijzen en dranken voor de patiënten worden bereid. 

De patiënten, onder controle van hun eigen geneesheer, 
komen 's morgens om 8 uur in de lighal, na met een om
nibus of tram naar „Rozenburg" gebracht te zyn; om dit 
tijdely'k dagverblijf een half uur vóór zonsondergang weder 
te verlaten. 

Inhoud van afl. 8 van „DE NATUUR" uitgave van J . G . 
BKOKSE, Utrecht. Verschillende soorten van gouden en stalen 
pennen, uit „La Nature". - Zeezwaluwen ot Sternidae 
(vervolg en slot 1: J . Daalder Dz. — Het stofvrij maken van 
wegen: R. W. Tuinzing. - Aan het beging van het leven: 
Dr. H . J. Calkoen. — De decimale dagverdeeling: .1. v. d. 
Breggen. De sneltelegraaf van Siemens en Halkske: 
Dr. H . F. Huisken. - De dadelpalm en zijn tegenwoordige 
cultuur (vervolg): Dr. A . J . Snijders. — Onze groote zalm-
visscheryen: J . B. J . Loeff. - Iets over petroleum-en benzine
motoren in 't algemeen (vervolg en slot): J . G. Pouw Hzn. — 
Eenvoudige proeven: Het kristalliseeren van zouten: Dr. A . 
.1. ('. Snijders. Kortr mededeeliugfii. - Sterrekundige 
opgaven van den herfst van 1904: Dr. A. Pannekoek. — 
Boekaankondiging. - Correspondentie. - Maandelyksch 
weerbericht: C. L. de Veer. 

PERSONALIA. 
By beschikking van den minister van binnenlandschezaken, 

zijn, voor het tijdvak van 1 September tot en met :ü Augustus 
1905, tot assistenten aan de Polytechnische School te Delft 
benoemd: G. van Iterson Jr., technoloog te Delft, voor do 
bacteriologie; H . J. Jacobsen. technoloog te Delft, voor do 
bacteriologie: H . ter Meulen, technoloog te Delft, voor do 
scheikunde; P. D. C. Kley, technoloog te Delft, voor do 
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microchemie, en L. L. C. H . Jonkergouw, te Delft, voor de 
waterbouwkunde; A. Leeflang, te Delft, voor de burgerlijke 
bouwkunde, en A. van der Lee, te Delft, voor de schoone 
bouwkunde; H . v. Eek, civiel-ingenieur te Delft, voor de 
beschrijvende meetkunde, D. Bostina, werktuigkundig Inge
nieur te Delft, voor de beschrijvende meetkunde; H. J . 
Heiinfante, technoloog te 's-Gravenhage, voor de scheikunde; 
G. A. Brender a Brandis, technoloog te Delft, voor de schei
kunde; J. S. de Haan, technoloog te Botterdam, voor de 
scheikunde; W. C. Knoops, technoloog te 's-Gravenhage, 
voor de scheikunde; B. H . van Buy ven, technoloog te Delft, 
voor de scheikunde; jhr. J. W. six. technoloog te 's-iiraven-
hage, voor de scheikunde; dr. .1. F. van Bemmelen; te 
's-Gravenhage, voor de delfstoffen- en mijnbouwkunde; Z. S. 
Beyl, mijnen-ingenier te Delft, voor do delfstof-en mijnbouw
kunde: (T. Duyfjes mrjnen-ingenieur te 's-Gravenhage, voor 
de delfstof- en mijnbouwkunde: J. de Lange, mijneningenieur 
te Delft, voor de delfstof- en mijnbouwkunde; G. H . W. van 
Aken. voor de kennis van werktuigen en de werktuigbouw
kunde; G. Bebing, te Delft, voor de kennis van werktuigen 
en de werktuigbouwkunde: F. C. Huygen, werktuigkundig-
ingenieur te Rotterdam, voor de kennis van werktuigenen 
de werktuigbouwkunde; D. C. Merens, te Delft, voor de 
kennis van werktuigen en de werktuigbouwkunde: J. H . 
Muller Jr., werktuigkundig-ingenieur te Delft, voor de ken
nis van werktuigen en de werktuigbouwkunde; J. Boden-
burg, werktuigkunde-ingenieur te 's-Gravenhage, voor de 
kennis van werktuigen en de werktuigbouwkunde; J . C. 
Spruit Jr., werktuigkundig-ingenieur te Botterdam, voorde 
kennis van werktuigen en de werktuigbouwkunde; L. Cou-
vée, te Delft, voor de burgerlijke bouwkunde; M. SiragJzn., 
opzichter-teekenaar te Bidderkerk, voor de burgerlijke bouw
kunde; J. Gratama. bouwkundig-ingenieur te Delft, voorde 
schoone bouwkunde; C. L. de Koning, leeraar aan de tee
kenacademie te 's-Gravenhage, voor de schoone bouwkunde: 
11. W. Venker, te 's-Gravenhage, voor de schoone bouwkunde; 
E. .1. Bruins, te Delft, voor het handteekenen; B. Helweg, 
te Delft voor de waterbouwkunde, en J. F.Schönfeld,civiel-
ingenieur te Ulrum, voor de waterbouwkunde. 

— Op 65-jarigen leeftijd is overleden de heer W. F. Nering 
Bögel, een der directeuren van de Deventer Ijzergieterij en 
Machinefabriek voorheen J. L. Nering Bögel i ; Co. 

— Brj de Staatsspoorwegen is benoemd tot adspirant-
adjunct-ingenieur de Heer B. Wouters. 

— De mijningenieurs C. W. Visser en G. Duljfjes, te 
's-Gravenhage, worden gesteld ter beschikking van den 
Gouverneur van Suriname, om na aankomst in die kolonie 
te worden benoemd tot tijdelijk mijningenieur aldaar. 

— Tot leeraar in het rnachineteekenen aan de Ambachts-
te Winschoten is benoemd de Heer Bosman, teekenaar aan 
de fabriek „De Schelde" te Vlissingen. 

— Aan de Ambachtsschool te Oldenzaal is benoemd tot 
directeur de Heer A. Schroder; tot onderwijzer voor vak-
teekenen aan timmerlieden, metselaars en smeden de Heer 
K . Croonen; voor id. aan schilders de Heer J. Temme; voor 
handteekenen de heeren J . Temme en G. Bolmer; voor 
wiskunde de Heer A. Schroder; voor boekhouden de Heer 
J. Alberts; voor Ned. taal de Heer J. Lansink. 

— De civiel-ingenieur L M. Barnet Lyon heeft, meldt 
De Ingenieur, tegen nader te bepalen datum eervol ontslag 
aangevraagd als ingenieur-directeur van de Berste Neder-
landsche Electrische Trammaatschappij te Haarlem. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
- E l e c t r o m o n t e u r s aan het ElectrotechnischBureau 

B. L. Vogels— Dolhaiu, Den Haag. Zich aan te melden 
schriftelijk of mondeling, 's avonds tusschen 7 en 8 uur. (1) 

— H o o f d o p z i c h t e r , voor den dienst der openbare ver
lichting, aan de Fabrieken voor (Jas en Electriciteit der 
gemeente Rotterdam, aanvangssalaris f1500 (maximum 
f2200.-). 

Brieven aan den Directeur der fabrieken, Oost-Zeedijk, 
vóór 1 September 1004. (1) 

— U i t v o e r d e r voor Bruggenbouw. 
Brieven onder No. 24004 aan het bureau van het Alg. 

Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (1) 
— L e e r a a r in het d e c o r a t i e s c h i l d e r e n voor orna

ment en liguur aan de school voor kunstnijverheid Haarlem, 
tegen 1 October. 

Lesuren Dinsdag en Vrijdag, 6 a 7 uur por dag. Stukken 
inzenden na 1 September bij den Heer VON SAHER, Direc
teur van genoemde school. (2) 

— O r n a m e n t t e e k e n a a r , op een fabriek, in staat zelf
standig te werken. Br. lett. F. W. 700, N. v. d. D. (2) 

— L e e r a a r i n Teekenen te Bussum (Zie Adv. in dit No.) 
(2) 

— J o n g l ug . of W e r k t u i g k u n d i g e P. G. als Tech. 
direct voor op te richten Handelszaak (N. V.) Br- lett. W. 
S. 873. N. v. d. D. (2) 

L e e r a a r i n het W e r k t u i g k u n d i g teekenen , en 
Leeraar in Handteekenen en stijl en Ornamentleer aan een 
Technische Avondschool. Brieven Bloemgracht 3 Amsterdam. 

(2) 
— O p z i c h t e r bij de uitvoering van een belangrijk ge

bouw. Brieven onder het No. 23598 aan het bureau dei-
Nieuwe Rott. Courant. (2) 

— L e e r a a r i n Lrjn- en V a k t e e k e n o n aan de Am
bachtsschool te Alkmaar. (Zie adv. in dit no.) (2) 

— B e s c h a a f d Tee konaar . (Zie adv. in no. 34). (2) 
— Bo u wo pzi en t e r -Tee k e n aar, bij de Gemeente 

Stad-Almelo. (Zie adv. in no. 33.) (8) 
— E l e c t r o t e c h n i k e r , bij uitvoering van electrische 

traminstallatie. 
Schriftelijke aanmelding bij de Fabrieken voor Gas en 

Electriciteit der Gemeente Rotterdam. (3) 
— D i r e c t e u r der A m bach t s s c h o o l te 's-Gravenhage 

tevens Directeur der Burgeravondschool en van de Avond-
vakteekenschool voor volwassenen, op eene aanvangsjaar-
wedde van f3000.— met vrije woning. 

Stukken vóór 1 September e. k. aan den Secretaris van 
het Bestuur, Alexanderplein 13. (3) 

— B o u w k . Opz. T e e k e n a a r , instaat zelfstandig te 
kunnen werken. 

Brieven onder No. 23S55 aan het bureau van het Alg. 
Ned. Advert.blad te 's-Gravenhage. (3) 

— Onderbaas voor de uitvoering van een bouwwerk. 
Brieven onder No. 23891 aan het bureau van het Alg. 

Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (3) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

Bouwk. Opzichter. Zie A d v . in no. 32. (2) 

Opzichter-Teekenaar tegen 1 of 15 September. 
Zie A d v . in no. 32. (2) 

Timmerman, Teekenaar of Opzichter. Zie adv. in 
no. 33. (2) 

I N F O R M A T I E - B U R E A U V A N D E N B O N D V A N T E C H N I C I 
T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T . 

15 Bouwk. Opz.-teck., 21 --42 j . , ƒ 50—f 110 'smaands. 
„ Opz.-Ui tv . 28j . , f jo ƒ 8 5 'smaands. 

Waterb. Opz.-Teek., 20—42 j . , / 50— / 100 's mnds. 
Werktuigk. Teek., 21—22 j . , ƒ 4 5 — ƒ 70 ' s maands. 

„ Opz. (Constructeur) 28 j . , /"go's maands. 
Lithograaf Opzichter. 
Technikcr en waterleidingen. f 1. ¥AI HEEMSTED 

Mem. San. Insl. London. Sanitary E n g i n e e r , A M S T E R 1 > A M , 
Hoofdkantoor en Magazijnen DE KU1TERKADE 150-151. Filiaal en Showroom 14 KOKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
SPECIALITEIT VOOR DE LETHUM! VAN COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en komlwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garantie. 
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PMERKER 
Redacteur F». II. JSCHET/rEMA. 

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E O P M E R K K R " , 

He.yde inr i j cks traat 4 , I V i j m o « r e n . 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland ƒ 5-—• 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling voor 1 5 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
1 October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België - 6.50. 
Voor de overige landen der Post-

Unic , met inbegrip van Nederl.-
Indié en Zuid-Afr ika - 7-5°-

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , uitsluitend 
bij vooruitbetaling per postwissel of in post
zegels, met plaat / 0.25. 

Idem, idem, zonder plaat 0.15. 

1.—. 

l i l 

Adver ten t iën van 1 tot en met 5 regels 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0 . 1 5 . 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tar ief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Adver ten t iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Phomix", Nijmegen. 

H E T VREDESPALEIS. 
E r komt, tengevolge van het geschrijf in de dag

bladen nu toch werkelijk wat meer licht in de zaak 
van het Vredespaleis. 

Omtrent de geschiedenis, die aan het voorstel tot 
plaatsing van het gebouw in den Koekamp is vooraf
gegaan brengt de Haagsche correspondent van het 
Handelsblad het volgende in herinnering: 

„Den 24en September van het vorige jaar werd 
door de Regeering een commissie ingesteld, bestaande 
uit de heeren de Savornin Lohman, Asser, Ruyssenaers, 
dr. Cuypers, Muysken, Salm, Peters en Knuttel , met 
den heer VV. Roëll als secretaris, die in opdracht 
had „de Regeering van advies te dienen en voor
bereidende maatregelen te treffen in zake den bouw 
en de inrichting van een gebouw voor het permanente 
H o f van Arbitrage met bibliotheek". A l s resultaat 
van een zorgvuldig onderzoek bracht deze commissie 
op 10 Februari haar advies uit, dat luidde (wat de 
plaats van het gebouw betrof), dat de meest geschikte 
plaats werd geacht te zijn achter het Malieveld, aan 
het eind van de Boorlaan." 

Voorloopig een pover resultaat, het advies werd 
dan ook, naar men weet, niet opgevolgd. 

„Nog vier andere plaatsen waren door de com-

") D i t terre in werd ook d o o r d e n heer de R a n i t z g e n o e m d ; 
ten onrechte meende L u c t o r dus ver leden week, dat het n o g 
niet genoemd was. R e d . 

missie mede in haar advies genoemd: het weiland 
van freule van Bylandt aan den Wassenaarschen weg, 
het andere van dezelfde eigenares aan het Benoorden
hout,*) Zorgvliet en het hooge duin van „ Petit St.-
Hubert" aan het Kanaa l . A l deze plaatsen werden 
door de commissie eveneens geschikt geacht, maar 
de plaatsing in het Malieveld lachte haar het meest 
toe, omdat deze de minst kostbare zou zijn, zoodat 
een zoo groot mogelijk bedrag voor het gebouw zelf 
en voor de boekerij zou overblijven, en omdat zij het 
meest overeenstemde met den wensch van Carnegie 
(aan de commissie kenbaar gemaakt) om het gebouw 
te plaatsen in een park of plantsoen, zoodat het 
geheel vrij zou staan. Het Alexanderveld was wel in 
de commissie besproken, maar men had dat niet 
zeer aanbevelenswaard geacht, omdat het paleis daar 
te eeniger tijd toch zou worden ingebouwd. Over 
aankoop van het terrein van de prinses von W i e d te 
Scheveningen is niet gesproken." 

„ N a d a t het advies van de commissie ruchtbaar 
was geworden, opperde mr. K l e y n het denkbeeld 
om het gebouw te plaatsen op den duintop bij de 
Waterpartij . De commissie zag aanstonds in, dat dit 
punt ten onrechte aan haar aandacht was ontsnapt, 
en zond een aanvullend advies, om der Regeering te 
kennen te geven dat het inderdaad ook haar voor
kwam dat bedoeld punt (of eigenlijk een duintop iets 
meer naar den waterkant gelegen) nog beter was 
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dan een der vijf in haar eerste advies genoemde." 
Het is wel vreemd, dat de commissie, waarin o.a. 

twee Haagsche architecten zitting hadden, „na een zorg
vuldig onderzoek" door iemand, die buiten de zaak 
stond, opmerkzaam moest worden gemaakt, op een ter
rein nog beter dan een der vijf aanbevolen terreinen. 

Welke vraagstukken hebben dan toch wel de aan
dacht der heeren zoo in beslag genomen, dat dit 
punt daaraan kon ontsnappen ? Hebben zij zich op 
andere dingen blindgestaard ? Di t moet wel haast het 
geval geweest zijn, er valt bij deze commissie toch 
evenmin te twijfelen aan voldoende kennis van de 
kaart van 's-Gravenhage als aan besef van de belang
rijkheid van dc zaak, waarin zij advies had uit te 
brengen. 

Een raadsel zal dit misschien wel altijd blijven 
evenals de vraag, waarom de Rcgecring schijnbaar 
van dit aanvullend advies hoegenaamd geen notitie heeft 
genomen. 

De berichtgever stipt hierbij aan, dat niet alleen 
dc minister van Buitenlandschc Zaken voor deze . . . 
onbeweeglijkheid verantwoordelijk mag worden gesteld, 
want dat de ganschc Rcgecring zich met de zaak 
heeft bemoeid. 

„ O p 30 Juni werd het bestuur der Carncgic-stichting 
benoemd. Op denzelfden datum werd de commissie 
van advies ontbonden, daar het bestuur van de stich
ting nu o. a. ook kreeg te beslissen (niet tc advisecren) 
waar het gebouw zou komen te staan. E n 't is nu 
dit bestuur, dat, zich niet vereenigend met het advies 
van dc commissie, beslist heeft dat het gebouw zou 
moeten worden geplaatst in den hock van den Koe
kamp". 

„ W a a r o m nu is het stichtingsbestuur afgeweken van 
het advies der commissie?" 

„Hoofdzakelijk omdat het het punt in de Boschjes 
te ver verwijderd vond van verkeersmiddelen, terwijl 
het ten aanzien van de andere plaatsen dc bezwaren 
van de commissie deelde." 

Wanneer dit geen Jantje van Leiden is, dan weten 
wij niet meer wat daaronder moet worden verstaan. 

Afwijken van het advies der commissie is hier 
zelfs een veel te zachte uitdrukking. Het stichtings
bestuur heeft eenvoudig den arbeid der commissie 
geheel genegeerd, om met een voorstel voor den dag 
te komen, waartegen men van alle zijden zou op
komen. 

Di t wist het bestuur toch wel uit de ervaring, door 
anderen bij vroegere gelegenheden opgedaan. 

„He t punt in de Boschjes te ver verwijderd van 
de verkeersmiddelen!" 

I Iet is toch te dwaas en men zou er aan gaan twij
felen, of de correspondent van het Handelsblad wel 
goed is ingelicht, maar dit gaat toch ook niet aan. 

Hoe meer 's Gravenhagc en Schcvcningen aan 
elkaar groeien hoe dichter het terrein bij de Water
partij bij het centrum van het verkeer komt te liggen. 
Reeds nu is het door groote verkeerswegen omgeven, 
tramwegen passeeren er op weinige minuten afstand, 
het nieuwste verkeersmiddel dc electrischc tram incluis. 
E n al ware dit niet zoo en al ontbrak er wat aan 
de gemakkelijke toegankelijkheid van het terrein, 
voor zulk een gebouw legt men toch immers nieuwe 
toegangswegen, nieuwe straten aan, waar men die 
noodig heeft. 

O p een koopje krijgt men dat niet gedaan, dat 
is waar, die bijkomende werken kosten veel geld, 
maar waar men een monumentaal gebouw cadeau 
krijgt mag men er toch ook wel wat voor over 
hebben, om het een waardige plaats tc geven. 

Is Nederland of 's Gravenhagc te arm, om de 
uitgaven voor terrein en bijkomende werken te be
strijden, de verplichtingen te aanvaarden die het 
aannemen van het geschenk onze regeering oplegt, 
dan had men dit vooruit moeten overwegen ; maar 
uit hetgeen wij vernemen van het advies der com
missie moet men opmaken, dat reeds in hare con
ferenties de angstvallige zorg heeft voorgezeten, om 
toch vooral met de beschikbare fondsen uit te komen 
en toch maar zuinig te zijn, opdat men later niet 
zelf nog eenige duizenden zou hebben bij te passen. 

W a t moet er eventueel van een prijsvraag terecht 
komen, wanneer men ook daarbij, zooals te verwachten 
is de mededingers zal binden aan een cijfer, dat op 
straffe van disqualificatic niet overschreden mag 
worden. 

Zoo ergens, dan is dit geval, het eenige middel, 
om tot een goede oplossing te komen, datgene wat 
de Duitschers een Ideeen-Wettbcwerb noemen, waarbij 
men de mededingers in de gelegenheid stelt vrijuit 
hun denkbeelden over den geheclen aanleg, gebouw 
met omgeving, op het papier tc brengen. 

Laat men dc mededingers vrij in dc keuze uit de 
door de commissie aanbevolen terreinen, dan zullen 
de meesten, althans wanneer zij de moeite doen, 
vooraf die terreinen ter plaatse tc gaan opnemen, 
wel de situatie bij de Waterpartij boven alle andere 
voortrekken. 

De quaestie van de situatie is in alle opzichten 
van veel te veel belang, voor 's Gravenhage in de 
eerste plaats, maar ook voor dc geheele Nederlandsche 
natie, dan dat dc Rcgecring dc beslissing daaromtrent 
mag overlaten aan een bestuur dat blijkbaar van het 
gewicht van zijn taak niet genoeg doordrongen is. 

Men teekent nu adressen aan den Gemeenteraad 
der Residentie, opdat hij het Kockampplan verhinderc, 
maar veel meer noodig komt het ons voor, dat men 
thans voor het te laat is, zich wende tot de hooge 
Regeering, opdat zij verhinderc, dat door het stich
tingsbestuur dingen worden gedaan, waarvan wij 
later tot onze schade cn schande het verkeerde zullen 
inzien. 

's Gravenhage, wij herhalen het, heeft in de eerste 
plaats belang bij dc zaak, vandaar moet van mannen, 
die een ruimer blik op deze dingen hebben, dan de 
conservatieve Hagenaars en dat die er zijn heeft het 
optreden van M r . K l c y n bewezen, de beweging uit
gaan cn zij moet gesteund worden door alle Neder
landers, die iets gevoelen voor een monumentale 
belichaming van het idee van den wereldvrede en 
daartoe mogen toch zeker wel de beoefenaars der 
bouwkunst worden gerekend. Deze schijnen echter 
tot heden nog, op enkele uitzonderingen na, terug
gezonken te zijn in den staat van „ver regaande on
aandoenlijkheid" die nog steeds, gelijk in de dagen 
van Busken Huct, in velerlei opzicht onze nationale 
ontwikkeling belemmert, ons doet achterblijven bij 
andere volken van minder beschaving cn doet vol 
harden in een isolement, waarin o. i . geenszins een 
bewijs van kracht te zien is. 

De ontwikkeling onzer bouwkunst lijdt reeds sinds 
jaren onder dit isolement; haar nationaal karakter 
heeft er niets bij gewonnen, voor het buitenland is 
zij een quant i té négligeable en in het eigen land 
wordt zij in den regel onder dc kunsten niet, of per 
gratie nu en dan slechts, medegcrekend. Het advies 
der bouwmeesters wordt immers gewoonweg buiten 
beschouwing gelaten en hoe kan het ons nog ver
wonderen, dat toestanden zijn ontstaan, zooals die 
dezer dagen door een Haagsch architect, de heer 

Lodewijk Simons, in een ingezonden stuk in de N . 
Rott . Courant zeer juist werden geschetst. 

De schrijver verliest echter o. i . te veel uit het 
oog, iets, wat wij zoo straks aan de hand van zijn 
stuk zullen trachten aan te toonen, namelijk dat de 
bouwmeesters zelf schuld hebben aan het ontstaan 
van deze toestanden en zelf aanleiding geven tot 
vragen als door den Haagsche correspondent van het 
„ H b l . " in alle leekenootmoedigheid worden gedaan: 

„ W e l k e deskundigen moeten wij nu gelooven op 
gezag? Den heer Simons in zijn deskundige een
zaamheid? O f de architecten, die in de eerste com
missie de meerderheid hadden (mannen als Knuttel , 
Muysken, Salm, Peters, dr. Cuypers), welke commissie 
het p lan-Kleyn aanbeval, door den deskundigen heer 
Simons afgekeurd? 

„Ziedaar trouwens de moeilijkheid op elk gebied. 
Graag wi l men luisteren naar deskundigen, maar hun 
oordeel aannemen als iets dat men nu maar moet 
„gelooven op gezag", dat is, bij de veelheid van hun 
meeningen, wat veel gevergd van denkende wezens . . . 
en zelfs leeken knnnen daartoe behooren." 

De heer Simons schrijft het volgende: 
„He t bestuur der Carnegie-stichting adviseert tot 

plaatsing van het arbitrage-gebouw in den Koekamp, 
een aantal stemmen uit het publiek protesteeren; 
ware de keus op een ander terrein gevallen, dan zou 
een aantal andere personen daartegen verzet hebben 
aangeteekend. Di t alles is niets verwonderlijk, het is 
's werelds beloop. Maar cr is meer, er is ook reden 
tot verheuging, men kan deze gemoedsstemming 
putten uit de kwaliteit der beoordeelaars, van wie er 
verscheidene eene gewichtige positie bekleeden.. . . 
n i e t op het gebied der bouwkunst en daarom kan 
het stichtings-bestuur zich verheugen, als het con
stateert dat zich onder de protesteerenden tot heden 
nog niet bevinden personen, die op het gebied der 
decoratieve en schoone bouwkunde met eenig gezag 
bekleed zijn." 

W i j zouden niet durven beweren te behooren tot 
degenen, die met eenig gezag bekleed zijn, maar 
meenen toch bescheidenlijk den heer S. te mogen 
wijzen op hetgeen reeds in de Opmerker over de 
zaak is geschreven. A l zijn de woordvoerders in de 
dagbladpers leeken, daaruit mag niet besloten worden, 
dat zich onder de protesteerenden geen bevoegde 
bouwmeesters bevinden; het tegendeel is waar. 

„Integendeel , tegenschrijvers zijn juristen, Hagenaars, 
vaderlanders, alles ongetwijfeld verdienstelijke eer
zame kwaliteiten, doch, zou men kunnen vragen, wat 
beweegt hen om hun oordeel over dit zuiver decoratief-
bouwkundig onderwerp uit te spreken?" 

Di t is vooral van een Haagsch architect een zeer 
naïeve, zoo niet onnoozele vraag te noemen en de 
opmerkingen, die dan volgen bevatten niet veel oor
spronkelijks. V i j f en twintig jaren geleden klaagde 
men al evenzoo, en van wie hadden hier de pogingen 
tot verbetering moeten uitgaan ? 

„ D a a r wilde ik op komen; het is voor de leden 
van mijn vak een hinderlijk verschijnsel, dat een 
ieder, zonder eenige voorbereiding zich onmiddellijk 
in staat waant, tot het beoordeelen van een werk 
van architectuur, andere takken van kunst zijn van 
zulk algemeen verstand veel vrijer, ten opzichte van 
schilderijen bijv. of muziek is de reserve „daar heb 
ik geen verstand van" gansch niet zeldzaam. De 
bouwkunst echter kan in ons land op 5 ' / 2 millioen 
beoordeelaars bogen." 

„Nu vlei ik mij wel niet met de illusie, dat dit in 
gezonden stuk aan dat beslissen door op dit gebied 

onbevoegden een eind zal maken, toch is het van 
belang, dat den outsiders van tijd tot tijd, al is 
' tmaar in een luchtig praatje er eens op gewezen 
wordt, dat zij zonder voldoende bouwkundige studie 
van deze kunst niet anders dan een zeer oppervlakkig 
denkbeeld kunnen hebben en tengevolge daarvan op 
dit gebied een zeer betwistbaar recht tot meespreken." 

Het is gelukkig, dat de heer S. blijkbaar zelf over
tuigd is, dat hij met zijn ouderwetsche schoolmeester
achtige terechtwijzing den eigenwijzen leeken den 
mond niet zal kunnen snoeren. Over die ontzegging 
van het recht tot meespreken zullen vele ontwikkelde 
leeken zich vroolijk maken, want zij is al zeer 
zwakjes gemotiveerd. 

„ O m over de aesthetiek van gebouwen en van 
hunne ligging, d i e d a a r m e d e i n h e t n a u w s t e 
v e r b a n d s t a a t , te kunnen oordeelen is het absoluut 
noodig bij de bouwwerken der primitieven in de leer 
te gaan, Egyptenaren, Grieken, Romeinen te bestu-
deeren, hunne monumenten, hun vormenleer, de ont
wikkelingsgeschiedenis van dit alles e tc , kennis, die 
natuurlijk zonder jarenlange ernstige studie niet ver
worven wordt en dus evenmin in een „ H a g e n a a r " of 
„Rech t sge l ee rde" van zelf reeds aanwezig is ." 

„ M a i r ook, al zou nu een niet-vakman, altijd na 
eenige studie, zich een oordeel kunnen verwerven 
over b e s t a a n d e gebouwen, en het effect hunner 
ligging, het is en blijft hem geheel onmogelijk zich 
in te denken in een bouwwerk dat nog verrijzen 
moet, hij zal niet in zijne verbeelding een gebouw 
kunnen opnemen dat — gelijk hier 't geval is — nog 
niet ontworpen is, en nog veel minder — zooals l i icr 
ook 't geval is, een gebouw dat nog nergens soort
gelijk bestaan heeft: immers dit paleis met eene 
nieuwe strekking, zal met zijne omgeving eene ge
dachte moeten gaan uitdrukken, die eerst in de laatste 
jaren krachtiger op de wereld is gaan rondwaren." 

Hier heeft de heer S. wellicht niet geheel ongel ijk
en zeer terecht merkt hij op : 

„ D e architect die geroepen zal worden het vredes
paleis te bouwen, zal lange voors tudiën te maken 
hebben alvorens met zijn definitief ontwerp te be
ginnen, hij zal op het gekozen terrein de plaatsing 
van front, ingangen, toegangswegen, lanen, lang en 
nauwgezet moeten onderzoeken en overdenken; waar 
dit zoo is, is het ongerijmd te noemen dat reeds 
thans niet vakmannen zouden kunnen weten dat deze 
hun g e h e e l onbekende schepping op dit of dat terrein 
misplaatst zoude zi jn." 

Maar hij raakt min of meer de kluts kwijt, waar 
hij uitroept: 

„Verge ten zij het bestaan in ons land van personen 
die op het gebied der decoratie en schoone-bouwkunde 
een algemeen erkend gezag bezitten, van hen die aan 
de Polytechnische School belast zijn met de opleiding 
der architecten, om één categorie te noemen, en ver
geten zij eveneens de groote waarschijnlijkheid, dat 
het stichtingsbestuur met zulke mannen zal hebben 
geconfereerd, alvorens het tot zijn kranig en van alle 
kleinzieligheid vrije advies besloot?" 

Zij vergeten dit niet, maar zij vergeten evenmin 
dat in de eerste commissie vijf architecten, waaronder 
drie Rijksbouwmeesters, zitting hadden en hoe ge
bleken is, dat het stichtingsbestuur aan het gezag 
van deze kunstenaars geen waarde hechtte. 

Op welke grond veronderstelt nu de heer S., dat 
het Koekampplan op gezag van een andere categorie 
van bouwmeesters wordt aanbevolen ? Tenzij door 
hem hiervoor gronden kunnen worden aangevoerd 
zal deze veronderstelling, zoowel door vakmannen 
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als door leeken, als uit dc lucht gegrepen worden 
beschouwd. 

Maar men zou er toe komen te denken, dat de 
heer S. er meer van weet, waar hij zich onverhoeds, 
mag men wel zeggen, verklaart als een enthousiast 
voorstander van het Koekampplan. 

Dc argumentatie van zijn geestdrift (verondersteld, 
dat bij geestdrift naar argumenten mag worden ge
vraagd) is echter weer uiterst zwak te noemen, wan
neer men leest: 

„ H e t spreekt van zelf, dat hier niet kan bewezen 
worden, dat het Vrcdcs-gebouw in den Koekamp 
wel goed zal staan." 

„Ik zal dat dan ook niet trachten te bepleiten met 
poëtische ontboezemingen over de ligging tusschen 
de noeste stammen, op het terras, dc spiegelende 
vijver, dc begroeide paden, dc colonnaden cn beel
dengalerijen, de eeuwenoude beuken, dc schuchtere 
heesters of het azure uitspansel, die a l l e later ge
roepen zullen worden om het gebouw tc omgeven. 
Ik uit slechts mijne meening, dat het effect van de 
plaatsing in den Koekamp, welke daartoe wel geheel 
noodig zal blijken, schitterend zal zijn, cenc mecning, 
die, naar ik hoop, door andere vakmenschen gedeeld 
zal worden." 

„Het publiek dat — gelijk elk architect bekend is, 
tot oordeelen absoluut een bestaand model behoeft 
en de meest eenvoudige projecticteekeningen zelden 
duidelijk in zich opneemt, het publick moet voorloopig 
slechts gclooven op gezag, allereerst op het gezag 
van dc deskundigen, die het Stichtingsbestuur geraad
pleegd heeft, of anders zoo spoedig- mogelijk behoort 
tc raadplegen totdat dan later, modellen, perspectief-
teekeningen e. d. de voorloopige uitspraak der des
kundigen zullen komen bevestigen." 

„Ken enkel woord wensch ik tc wijden aan de 
practische zijde der plaatsing in den Koekamp, ver
geleken met andere voorgeslagen terreinen." 

„Dc Koekamp ligt in het centrum der stad, wat ik 
een zeer practisch voordeel acht; hij heeft mooie 

toegangswegen, natuurlijk na demping der slooten, 
verlegging der rails cn andere noodige, maar eenvou
dige, verbeteringen." 

„ H e t gebouw zal, daar geplaatst, in ieder seizoen 
bezocht kunnen worden, hetgeen b.v. in de boschjes 
des winters nog al bezwaarlijk is, vooral daar de 
sterke hellingen der Boschjeswegen het bezoek met 
rijtuigen des winters zeer bemoeiclijkt. Het voordeel 
van het hooge niveau kan zonder bezwaar ook in den 
Koekamp verkregen worden." 

„ E e n wensch van een der beoordeelaars kan, — ik 
moet het bekennen — niet vervuld worden." 

„Geplaats t in den Koekamp zal het Vredespaleis 
niet van uit zee zichtbaar zijn. Doch men pleegt 
toch dc meeste gebouwen — tenzij dan vuurtorens — 
niet bij voorkeur van uit zee tc bekijken." 

„ L a a t ons het stichtingsbestuur geluk wenschen met 
zijn keuze, en laat ons in elk geval wenschen, dat 
het zich ten minste niet door het geschrijf van onbe
voegden zal laten influenceeren bij het uitkiezen van 
ccn voor het tc stichten bouwwerk waardige plaats." 

Die gelukwensch onderschrijven wij niet, dc wensch 
dat het stichtingsbestuur zich niet zou laten influen
ceeren door allerlei tegenstrijdige mecningen, in de 
laatste weken in de pers tot uiting gekomen, werd 
reeds vroeger in ons blad uitgesproken. Zonder tc 
willen beweren dat dit hier het geval is, merken wij 
op, dat de mceningen van bevoegden in dergelijke 
zaken ook niet altijd onverdacht zijn. De schuld 
hiervan ligt bij dc bevoegden zelf. Zij zouden zich 
boven alle verdenking kunnen verheffen, wanneer 
zij hun mecning niet in losse praatjes (de heer S. 
bestempelt zijn artikel zelf als zoodanig en wij vatten 
het wellicht tc ernstig op) maar als resultaat van 
een grondige studie met redenen omkleed wereld
kundig maakten.-

Hopen wij, dat alsnog ccn onzer gezaghebbende 
bouwmeesters zijn licht in deze zal laten schijnen, 
voordat ccn onverstandig besluit wordt genomen. 

D E WONINGWET. 
A r t . 8 der Woningwet legt aan dc gemeente

besturen dc verplichting op om binnen twee jaren 
nieuwe bouwverordeningen gereed tc hebben, inge
richt volgens zekere voorschriften, nader omschreven 
in art. 1. 

O p 1 Augustus j.1. was deze termijn verstreken 
cn derhalve het tijdstip aangebroken, waarop volgens 
hetzelfde art. 8 Ged. Staten tusschenbeide moeten 
komen om B . en W . der nalatige gemeenten tot het 
ontwerpen dezer verordeningen aan te sporen. 

Deze tusschenkomst is natuurlijk als uitzondering 
bedoeld, doch in nauwciijks ccn enkele gemeente 
van ons land is op dit oogenblik zulk een veror
dening in orde, zoodat bijna overal Ged. Staten zich 
zouden moeten doen gelden. Om dit tc voorkomen 
heeft dc regeering in een wetsontwerp voorgesteld 
den termijn nog met één jaar te verlengen. 

't Is voorshands dc eenige oplossing cn dat het 
zoover moest komen, was reeds lang tc voorzien. 
Jammerlijker slakkengang dan bij deze wettelijke 
regeling is niet denkbaar. De oorzaken zijn velerlei. 
Vooreerst was de oorspronkelijke tijdruimte van 
twee jaren veel te lang ; — bijna zonder uitzondering 
hebben de kleinere gemeenten gedacht: het heeft 
nog tijd genoeg en hebben het eerste jaar ongebruikt 
gelaten. Toen zij eindelijk dc handen aan het werk 
sloegen, stonden zij voor geheel vreemde eischen 
zonder cenigen officicuscn leiddraad. We l waren door 

verschillende administratie-bureaux modellen in den 
handel gebracht, doch uiteraard konden deze slechts 
in zeer algemeene bewoordingen zijn ingericht; waar 
i n een enkele provincie een vereeniging van burge
meesters en secretarissen voor een omschreven streek 
is werkzaam geweest, liep de zaak reeds veel ge
makkelijker. 

Terecht is bij de behandeling der Woningwet het 
beginsel verworpen om in de wet zelf minima eischen 
voor woningen tc stellen, omdat dc toestanden en 
behoeften in onderscheidene dcclen van het land zoo 
ontzaglijk uitcenloopen, maar toch ware veel arbeid 
van gemeentebesturen overbodig geweest en zouden 
tal van mocielijkheden eerder overwonnen geweest 
zijn, indien b.v. door den Ccntralcn gezondheidsraad, 
door de hoofdinspecteurs, met hun speciaal des
kundige inspecteurs of door Ged. Staten in iedere 
provincie enkele typeverordeningen waren opgemaakt, 
verschillend naar gelang der eischen en behoeften in 
de onderscheidene streken en waarvoor het hun niet 
moeilijk zou geweest zijn de gegevens ter plaatse te 
verzamelen. Thans moest elk gemeentebestuur geheel 
op eigen initiatief werken. 

A l is het ook een feit, dat op dit oogenblik enkele 
gemeentebesturen hunne ontwerpverordeningen nog 
niet bij Ged. Staten hebben ingezonden, de meesten 
hebben daaraan — zoo goed en kwaad zij dan ook 
mogen zijn — sedert lang voldaan en de oorzaak 

der vertraging ligt niet aan hen, maar elders. De 
gezondheidswet heeft onder iederen hoofdinspecteur 
twee inspecteurs doen benoemen, in het bijzonder 
belast met het toezicht op de handhaving van de 
wettelijke bepalingen, betreffende de „volkshuis
vesting" ; deze beiden moeten in de eerste plaats 
alle verordeningen der gemeenten binnen hun dienst-
kr ing nauwlettend nagaan ; ieder heeft er ongeveer 300 
en in plaats dat verdeeling van arbeid hun taak zou 
bespoedigen, wordt deze juist verzwaard, omdat beide 
inspecteurs, waarvan de een meer ingenieur, de ander 
meer architect is, alle verordeningen moeten nazien 
cn goedkeuren, terwijl zij het in opvatting niet zelden 
oneens zijn. 

O f ook in dc bureaux van den hoofdinspecteur of 
van Ged. Staten nog reden van vertraging aanwezig 
is, valt niet tc zeggen, maar hoe ontzaglijk langzaam 
de administratieve gang is, ondervinden die actieve 
gemeentebesturen, die reeds vóór den eersten termijn 
in December 1903 hun verordeningen inzonden; er 
zijn daaronder, die niet overeenstemmen met de 
bijgevoegde verplichte adviezen der gezondheidscom-
missicn cn waarover dus verdere correspondentie 
zeer zeker noodig zal zijn. Welnu, schrijver dezes 
kent verschillende besturen, die heden, dus 8 maanden 
na inzending, van Ged. Staten geen taal of teeken 
nog hebben ontvangen. 

Óf bij zulk een langzaamheid ccn jaar verlenging 
die dc minister aanvraagt, voldoende zal zijn, valt te 
betwijfelen. 

Afgezien van alle andere overwegingen werkt deze 
vertraging zeer ongunstig op de gezondheidscom-

missiën. Velen van deze hebben met ijver haar taak 
aanvaard en, omdat het meeste andere wat ter 
bevordering der openbare gezondheid door haar kan 
worden verricht, slechts in algemeene termen is 
uitgedrukt in de wet en ook de samenstelling dier 
commission meer in het bijzonder wijst op haar 
vermogen en het doel om werkzaam te zijn in het 
belang der volkshuisvesting, hebben sommige harer 
reeds terstond een begin gemaakt met een woning-
onderzoek, doch het bleek weldra, dat dit bij gebreke 
van de vereischte verordeningen een vergeefsche 
moeite is geweest, zoodat de meeste commission dit 
werk zelf tegen haar zin hebben uitgesteld, hopende 
met 1 Augustus van dit jaar eindelijk daarmede een 
aanvang te kunnen maken. 

N u echter zijn zij na twee jaren wachtens alweer 
teleurgesteld voor onbepaalden t i j d ; het zou geen 
wonder zijn, dat de aanvankelijke ambitie bij velen 
gaandeweg verflauwde cn wie weet welke overwe
gingen den lust ten slotte doodden voor een,ernstig 
woningonderzoek, waaraan, men vergete dit niet, 
door dc commissieleden zeer veel tijd en moeite ten 
koste moet worden gelegd, wil het behoorlijk tot 
zijn recht komen. 

De aaneengeschakelde gezondheids- en woning
wetten zijn bij de behandeling met vrij grooten spoed 
aangenomen, het ware zeker nuttig geweest, indien 
wat meer tijd aan hare voorbereiding ware besteed 
en daardoor een middel aan de hand gedaan om 
hare werkelijke invoering minder op de lange baan 
te schuiven. 

N . R . Ct. 

H E T V E R S L A G DER LAUWERZEECOMMISSIE. 
Dezer dagen is het volledig verslag der bij ge

meenschappelijk besluit der colleges van Ged. Staten 
van Groningen cn Kricsland benoemde commissie tot 
onderzoek van het vraagstuk van de droogmaking 
der Lauwerzee aan dc leden der Staten in beide 
provinciën verzonden. 

Het is een lijvig bock van p l . m. 260 folio blad
zijden cn 9 uitvoerige bijlagen. In een afzonderlijke 
portefeuille zijn nog 20 teekeningen en kaarten over
gelegd. 

Het verslag is verdeeld in 19 hoofdstukken, als: 
Hoofdstuk I. Geschiedkundig overzicht en stand van 
het vraagstuk. Hoofdstuk II. Wijze van onderzoek 
van het aanbevolen plan tot verbetering der water-
loozing. Hoofdstuk III. Berekeningen van den afvoer 
per getij (sluisgang). Hoofdstuk IV. Verband tusschen 
de hoogte van laag water en den afvoer bij gegeven 
aanvangstanden in en toevoeren naar den bergboezem. 
Hoofdstuk V. Berekening van de afmetingen van het 
toelcidingskanaal, Bergumermeerbergboezem en de 
Lauwerzee. Hoofdstuk VI. Berekening van den afvoer 
door dc afwatcringsbuis voor Groningen bij behoud 
der scheiding in den bergboezem. Hoofdstuk VII. 
Bemaling van Krieslands boezem op de Zuiderzee. 
Hoofdstuk VIII. Stoombemaling van Groningen op 
den bergboezem. Hoofdstuk IX. Wijze, waarop bepaald 
kan worden dc hoogte van dc boezemstanden in 
Kricsland cn Groningen gedurende vroegere perioden 
van waterbczwaar, indien de middelen tot verbetering 
van de waterloozing toen reeds bestaan hadden. 
Hoofdstuk X. Inrichting der bemaling nabij Tacozijl 
te Zoutkamp. Hoofdstuk XI. Begrooting van kosten 
en omschrijving der werken. Hoofdstuk XII. K x p l o i -
tatie-kosten der stoomgemalen. Hoofdstuk XIII. B i j 
komende voordeden van de indijking der Lauwerzee. 
Hoofdstuk XIV. Het Lindegebied. Hoofdstuk XV. 

Invloed der afsluiting van de Zuiderzee op de plannen 
tot verbetering van de afwatering van Krieslands 
boezem. Hoofdstuk XVI. Wijze van uitvoering en 
volgorde der werken. Hoofdstuk XVII. Administratieve 
regeling. Hoofdstuk XVIII. Begrooting van kosten 
bij aanleg van een waterscheiding in den bergboezem 
in de Lauwerzee. Hoofdstuk XIX. Het jaar 1903 
( A a r d en omvang der schade, die de landbouw, ten 
gevolge van den hoogen boezemstand in Kriesland 
in het voorjaar van 1903 heeft geleden). 

Het totaal cijfer der kosten van de voorgestelde 
werken zal ƒ 1 2 , 3 1 6 , 5 0 0 bedragen en het totaal der 
jaarlijksche exploitatiekosten ƒ 4 8 , 5 0 0 , waartegenover 
de waarde der in te dijken gronden op f 2,600,000 
en de waardevermeerdering der kweldergronden op 
ƒ 4 7 3 , 3 8 6 wordt geschat. 

Resumeerende is de commissie van oordeel, dat, 
afgescheiden van het doel, waartoe de indijking der 
Lauwerzee dient te worden ondernomen, zijnde de 
verbetering der afwatering in twee provinciën, het 
werk aanbeveling verdient: 

1. Wegens het indijken van voor cultuur geschikte 
gronden; 

2. in het belang der zcevisscherij wegens den 
aanleg eener vluchthaven voor visschersschepen; 

3. in het belang der zoetwatervisscherij wegens 
het ontstaan van een zoetwatermeer binnen den 
afsluitdijk : 

4. wegens de verbetering der scheepvaartwerken 
van Zoutkamp naar de Dokkumer-Nieuwezijlen en 
de Noordzee. 

5. wegens het minder onderhoud der om de L a u 
werzee gelegen zeedijken en de meerdere veiligheid 
der aangrenzende provinciën, nu genoemde dijken 
slaperdijken worden; 

6. wegens het opheffen van de bezwaren, ver-
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bonden aan het voor de afwatering en de scheep
vaart op voldoend profiel onderhouden der geulen 
in de Lauwerzee; 

7. wegens verbetering van de verbinding tusschen 
twee belangrijke deelen der beide provinciën; 

8. wegens de verhoogde productiviteit der om de 
Lauwerzee gelegen kweldergronden; 

9. wegens de verhooging der welvaart, die uit de 
beschikbaarstelling en de bebouwing der ingedijkte 
gronden zal voortvloeien. 

Voor de uitvoering van al de werken wordt een 
tijdvak van acht jaren gesteld. 

A a n het slot van het verslag deelt de commissie 
mede, dat het door haar eenstemmig is vastgesteld 
en dat het plan van indijking zonder waterscheiding 
in den bergboezem, gepaard met stoombemaling van 
Frieslands boezem nabij Tacozijl op de Zuiderzee 

en met bemaling van Groningen te Zoutkamp op 
den gemeenschappelijken boezem, ook voor de toe
komst, naar de eenstemmige meening der commissie, 
alleen en met uitsluiting van andere plannen aan
beveling verdient. 

Het verslag is onderteekend door de heeren Lee
mans, hoofdinspecteur-generaal van den rijkswater
staat, voorzitter, H . E . de Bruyn , hoofdingenieur
directeur van den rijkswaterstaat in de ie directie, 
Escher, hoofdingenieur-directeur van den rijkswater
staat in de 6e directie, K . Pringle, hoofdingenieur 
van den provincialen waterstaat in Friesland, A . 
Deking Dura hoofdingenieur van den provincialen 
waterstaat in Overijssel, R . J . Castendijk, hoofd
ingenieur-directeur van den rijkswaterstaat in de 4e 
directie en van Elzelingen, hoofdingenieur van den 
provincialen waterstaat in Groningen, secretaris. 

G E G O T E N IJZEREN BUIZEN OF MANNESMANNSCHE BUIZEN. 
Voor een paar maanden verscheen van de Mannes-

mannsche buistrekkerijen een vlugschrift, onder den 
t i te l : „Mannesmannrohr oder Gitssrohr f" ais ant
woord op een iets vroeger door den Ingenieur C e c i l 
R i t t e r v o n S c h w a r z uitgegeven brochure „IVel-
ches Rohr verwende icli.' dat behalve eenige opmer
kingen tegen het Duitsche Gussröhrensyndikaa t , een 
wederlegging bevat van eenige punten van het geschrift 
van v. S c h w a r z en waardoor de genoemde firma 
zich in hare materieele belangen benadeeld acht. 

In het algemeen belang bij deze zaak en ter 
verduidelijking van eenige in de -kritiek aangevoerde 
punten, antwoordt v. S c h w a r z thans hierop als volgt: 

De Mannesmannsche werken beweren: Mannes-
tnannbuizen zijn met smeedijzeren buizen niet identiek ! 

Hier tegenover moet uitdrukkelijk verklaard worden, 
dat de Mmbuizen tot de smeedijzeren buizen behooren, 
en dat het onjuist is, ze als stalen buizen te betitelen, 
hoofdzakelijk daarom, wijl het materiaal, waaruit zij 
vervaardigd worden, een veel te laag koolstofgestalte 
bezit en diensvolgens niet hardhaar is. Ijzer echter, 
dat niet hardhaar is, heet vloeiijzer, weiijzer ofpud-
delijzer m. a. w. smeedijzer, en eerst als het begint 
hardhaar te worden, verkrijgt 't de benaming „s taa l" . 

Prof. Geheimrat Dr . W e d d i n g schrijft in zijn 
„ E i s c h e n h ü t t e n k u n d e " als volgt : 

„De hardbaarheid van smeedbaar ijzer begint bij 
een koolstofgehalte van ongeveer 0,6 ° / 0 . Het hardbare 
ijzer noemt men „staal" , het niet hardbare „smeed
ijzer". 

Prof. L e d e b u r meldt in zijn werk : Die Verarbei-
tung der Metal le": 

„Ten gevolge van de door verschillende koolstof
gehalten veroorzaakte verschillende eigenschappen 
van het ijzer, rangschikt men 't onder drie benamingen : 
a. „Smeedi jzer" met koolstofgehalte van o, 1 tot 0,5 °/n 

(ongeveer). 
b. „S taa l " met een koolstofgehalte van 0,5 tot 1,5 °/0 

(ongeveer). 
c. „Gieti jzer" met een koolstofgehalte van 1,5 tot 6°/ 0 ." 

Daar nu het materiaal, waaruit de Mmbuizen ver
vaardigd zijn, gemiddeld slechts 0,2 ° / 0 en in geen, 
mij bekende gevallen meer dan 0,4 % koolstof bevat, 
zoo is het niet hardhaar en komt de 
„staal" daaraan niet toe. 

In de Nos. 51 en 52 van het Tijdschrift des 
Oesterreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins 
van het jaar 1903, zijn de verhandelingen en discus
sies van de vakgroep Bouw- en Spoorweg-Ingenieurs 
in de vergaderingen van 11 December 1902 en van 

benaming 

26 Maart 1903, betreffende Mannesmann-en gegoten 
ijzeren buizen weergegeven. 

Zooals op blz. 685 en 697 van het genoemde 
tijdschrift blijkt, hebben de heeren Hüt tend i rek to ren 
H e y r o w s k y en v o n L i c h t e n f e l s in de discus
sies uitdrukkelijk gereleveerd en volledig toegelicht, 
dat het materiaal, waaruit de Mmbuizen vervaardigd 
zijn, zacht vloeiijzer en geen staal is, dat dus deze 
buizen tot de smeedijzeren- en niet tot de stalen 
buizen behooren, zonder dat de daarbij aanwezige 
directeur der Mmwerken in staat was, iets, wat ook 
daartegen in te brengen. 

't Zij geoorloofd den inhoud van dit deel der dis
cussie woordelijk vertaald hier weer te geven. 

De heer Directeur v o n L i c h t e n f e l s zeidc: 
„Uit een metallurgisch oogpunt heb ik tegen de 

Mmwatcrleidingsbuizen niets in te brengen, alleen 
tegen de benaming van het voor hare vervaardiging 
gebezigde materiaal, zooals zij door den vorigen 
spreker *) gekozen werd, moet ik opkomen. Het 
materiaal werd door hem gietstaal genoemd. Di t is 
het echter niet', 't is Ma.rthï-vloeiijzer. Bij de aan
bestedingen voor de levering van materiaal worden 
de qualiteit cijfers op c a . 40 K . G . per m M 2 trek
vastheid en 2 5 % uitrekking vastgesteld, maar dit 
zijn de cijfers voor smeedijzer en niet voor staal." 

Deze verbetering van den heer v. L i c h t e n f e l s 
heeft de Directeur L e m m e s van de Mmbuistrekkerij 
zonder eenige tegenwerping aangenomen, want in 
zijne direct daarop volgende toelichtingen (zie blz. 
685, no. 51) is slechts van faconstukken sprake, 
terwijl de onmiddellijk voorafgaande verbetering der 
benaming der bewuste buizen, door den heer L i c h 
t e n f e l s volkomen onaangeroerd bleef. 

De heer Centraal-directeur H e y r o w s k y meldde 
verder: 

„ D e benaming gietstaal wordt door de fabriek 
(Mannesmannröhrenwerke) gebezigd, en is een euphe-
mistische uitdrukking. Zij spruit daaruit voort, dat 
het aan te wenden materiaal, een gietblok (ingot) 
van Martin-vloeiijzer is. Di t vloeiijzer wordt gewalst 
en moet dus een zacht (week) taai materiaal zijn. 
De vastheid voor het gewone smeedijzer bedraagt 
zoowat 40 K . G . Dat de vastheid van de Mmbuizen 
grooter is als van het gewone walsijzer, waaruit 
staven worden gewalst, berust daarop, dat het mate
riaal bij het scheefwalsproces voor de Mmbuizen 

*) De heer Lemmes, Directeur van de Mannesmannbuis-
werken te Komotau. 

sterker gewalst wordt. Daarbij wint het materiaal 
een plus aan vastheid. De buis is volgens de nomen
clatuur van de Oostenrijksche Ingenieur- eu A r c h i 
tecten- Verein een smeedijzeren buis. 

„Dergel i jke buizen worden ook volgens een andere 
methode gemaakt, bv. naar de Erhardt'sche methode 
in Wit tkowitz . Daartoe wordt eveneens een blok 
volgens het Martinproces genomen en dan gewalst. 

„ Ik verzoek dus deze definitie aan te houden, te 
meer, daar de Oostenr. Ing.- en Arch . -Vere in deze 
nomenclatuur heeft aangenomen en wij ons aan 
tegenspraak blootstellen, als wij dit materiaal als 
gietstaal omschrijven. Het is Martin-vloeiijzer of 
Bessemer-vloeiijzer, van zachte hoedanigheid, omdat 
alleen deze soort zoo wijd te strekken en uit te 
rekken is. Di t tot vaststelling van de tot ons onder
werp behoorende begripsbepaling. 

De heer Directeur L e m m e s repliceert hierop: 
„ A a n de woorden van den vorigen spreker 

( H e y r o w k y ) moet ik toevoegen, dat de fabricatie 
van Mmbuizen aan een materiaal van een bepaalde 
hardheid of zachtheid niet gebonden is. Men kan 
buizen van 20 (/ sic) en van 70 K . G . vastheid ver
vaardigen. Wi j maken ze naar den wensch des 
bestellers, en men heeft slechts in het oog te houden, 
voor welk doel de buis zal dienen, of zij als kookhuis 
of als waterleidingsbuis enz. moet worden gebezigd." 

Een wederlegging van de positieve en gemoti
veerde verklaringen van de beide genoemde H ü t t e n -
directeuren — n l . : dat de Mmbuizen uit smeedijzer 
en niet uit staal worden vervaardigd — zooals men 
van den heer Lemmes had mogen verwachten, komt 
in zijne uiteenzettingen, zooals men ziet, niet voor. 
Volgens het bovenstaande is het dus onbegrijpelijk, 
hoe de Mmbuiswerken volharden kunnen in de 
benaming „stalen buizen", en hunne buizen als 
„Mannesmanns tah l röhren" aan de markt brengen. 

Voorts vragen de Mmwerken : Beschermt een hoog 
koolstofgehalte tegen roesten? 

Hier ontmoeten wij een scherpe tegenspraak in de 
uiteenzettingen der Mmwerken, en w e l : In een niet 
zaakkundig gehouden circulaire van de Mmwerken 
te Komotau werd, met eenig recht, aangegeven, dat 
het materiaal waaruit de Mmbuizen vervaardigd 
worden, wegens zijn hooger koolstofgehalte minder 
tot roestvorming geneigd is. Nadat nu de Mmbuis
werken opmerkzaam werden gemaakt dat het materiaal, 
waaruit de gegoten buizen bestaan, nog veel meer 
koolstof bevat dan het z.g.n. „s taa lmater iaa l" hunner 
Mmbuizen, wordt de eigenschap der rocstbeveiliging 
door het koolstofgehalte eensklaps in twijfel ge
trokken. 

Eenparig zijn onze eerste vakautoriteiten daar
omtrent eensgezind, dat de koolstof in het ijzer dit 
tegen het roesten beveiligt. 

Zoo schrijft Prof. L e d e b u r in zijn werk „Die 
Bcarbeitung der Metalle" woordelijk: 

„ H o e minder koolstof het ijzer bevat, des te ge
makkelijker wordt het door roest aangegrepen, dus 
smeedijzer gemakkelijker dan staal, dit weer gemak
kelijker dan gietijzer". 

Prof. W e d d i n g in zijne „E i senhü t t enkunde" zegt: 
„ H e t smeedbaar ijzer is ten gevolge van zijn gering 

koolstofgehalte veel meer dan gietijzer aan roesten, 
onder de inwerking van vochtige lucht of lucht-
houdend water, blootgesteld. (De Mmbuizen zijn 
echter uit smeedbaar ijzer vervaardigd.) 

Prof. K i c k (aan het Ke iz . Polytechnikum te 
Weenen) zegt in zijn advies van 19 October 1900 
woordelijk: 

„ H e t gegoten ijzer weerstaat het roesten, wegens 
zijn hooger koolstofgehalte, onder gelijke omstandig
heden, veel beter dan smeedijzer." 

Hierbij kunnen wij nog de uitkomsten der onder
zoekingen van H o w e , M a l l e t , T h w a i t e e n d e 
oordeelvellingen van verschillende andere Engelsche 
en Amerikaansche autoriteiten voegen, die alle met 
de uitspraak van L e d e b u r , W e d d i n g en K i c k 
overeenstemmen. 

(Wordt vervolgd.) 

G E M E N G D E BERICHTEN. 
B U I T E N L A N D . 

- De stad Boston heeft tien verplaatsbare scholen, die 
overgebracht kunnen worden naar die gedeelten der stad, 
waar ze het noodigst zrjn. Zij kunnen uit elkaar genomen 
en in 24 uur in elkaar gezet worden. Iedere school kan 60 
leerlingen bevatten. 

- Weer staat een merkwaardig oud gebouw te Venetië 
op instorten: de kerk San-Giacometti die Kialto, de oudste 
van Venetië, welke dagteekent uit 421 en met de huizen 
er om heen de kern vormde van de oude Dogenstad. 

Door doelmatig herstellen hoopt men de ramp nog te 
kunnen voorkomen. 

B I N N E N L A ND. 
H A A R L E M . In verband met de herstelling van het orgel 

der Groote Kerk heeft dezer dagen de laatste openbare 
orgelbespeling plaats gehad. De firma Maarschalkerweerd 
& Zoon te Utrecht begint nu met haar omvangrijk her
stellingswerk, dat acht maanden zal eischen. 

HOORN. Het stadhuis alhier met zrjn fraai gerestaureerden 
gevel wordt nog meer verfraaid, wrjl op de ramen zullen 
worden aangebracht de wapens van de aanzienlijke geslachten', 
die in vroeger dagen te Hoorn woonden en in de stadsre-
geering zaten. 

PERSONALIA. 
- Tot opzichter der gemeentewerken te Schiedam is 

benoemd de heer A. J . Vos, te Heusden, en tot opzichter-
teekenaar de heer S. J. de Korte, te Tilburg. 

Er hadden zich voor die betrekkingen 60 en 42 sollicitanten 
aangemeld. 

- Bij Min. beschikking is met 1 Sept. 1904 aan .T. F. L. 
Schneider op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als biblio
thecaris aan de Polytechnische School te Delft. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
- Boek hou der-Tee ken aar voor eene Metaalwaren-

fabriek. Aanbiedingen onder letter P. 16, aan het Alg. 
Adv. Bureau Kruisman & Co., Amsterdam. (1) 

- T e c h n i s c h F a b r i e k s l e i d e r met algemeene werk
tuigkundige kennis. 

Brieven onder letters S. N. H. , aan het Algemeen Adver
tentie-Bureau Nijgh & Van Ditrnar. Rotterdam. (1) 

- E l e k t r . T e c h n . M o n t e u r voor Lichtinstallaties, 
op Java. (1) 

Br. onder K. 78 aan Prakke's Adv.-Bureau, Nijmegen. 
- J o n g mensch , voor Bureau- en Magazrjnwerk in 

Technische Zaak op Java. (1) 
Br. onder K . 78 aan Prakke's Adv.-Bureau te Nijmegen. 
- I n g e n i e u r W e r k t u i g k u n d i g e , op technisch bu

reau, aanvangsalaris f2400. 
Br. fr., letter S. L. B., Alg. Adv.-Bureau Nrjgh & Van 

Ditmar. Rotterdam. (1) 
- I, e e r a a r i 11 h e t T i m m e r e n e n V a k t e e k e n e n. aan 

de Ambachtsschool te Steenwjjk. Aanvangsalaris f 800 per jaar. 
Indiensttreding uiterlijk 1 Nov. a.s. Stukken aan den 

Directeur der School, voor 10 Sept. (1) 
- T ij d e 1 ij k L e e r a a r i n Projectieleer, aan de Bur

geravondschool en de Cursussen voor Industrieel Onderwijs, 
in het bezit van de Akte (M. 2). Cursus van 1 October tot 
31 Maart; het aantal lesuren per week 9. Salaris fóOO tot 
f800 per cursus. 

op zegel gesteld request aan Burg. en Weth. vóór 10 
September a.s. (1) 
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— E l e c t r o m o n t e u r s aan het Electrotechnisch Bureau 
B. L. Vogels -Dolbain, Den Haag. Zich aan te melden 
schriftelijk of mondeling, 's avonds tusschen 7 en 8 uur. (D 

— U i t v o e r d e r voor Bruggenbouw. 
Brieven onder No. 24004 aan het bureau van het Alg. 

Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (2) 
— L e e r a a r i n het d e c o r a t i e s c h i l d e r e n voor oma" 

ment en figuur aan de school voor kunstnijverheid Haarlem, 
tegen 1 October. 

Lesuren Dinsdag en Vrydag, 0 a 7 uur per dag. Stukken 
inzenden na 1 September by den Heer VON SAHER, Direc
teur van genoemde school. (2) 

— A s s i s t e n t - l e e r a a r i n Teekenen te Bussum. (Zie 
Adv. in dit No.) (1) 

— O r n a m e n t t e e k e n a a r , op een fabriek, in staat zelf
standig te werken. Br. lett. F. W. 766, N. v. d. D. (2) 

— B e s c h a a f d Teekenaa r . (Zie adv. in no. 34). (2) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
I N F O R M A T I E - B U R E A U V A N D E N B O N D V A N TECHNICI 

T O L S T E E G S I N G E I . 46, U T R E C H T . 

15 Bouwk. Opz.-teek., 21 —42 j . , / 5 0 — f HO 'smaands. 

3 Bouwk. Opz.-Ui tv . 28j . , f70 ƒ 8 5 'smaands. 
4 Waterb. Opz.-Teek., 20—42 ]., / 50— / 100 's mnds. 
4 Werktuigk. Teek., 21—22 j . , ƒ 4 5 — ƒ 70's maands. 
1 „ Opz. (Constructeur) 28 j . , ƒ 9 0 's maands. 
1 Lithograaf Opzichter. 
1 Techniker voor gas- en waterleidingen. 

CORRESPONDENTIE. 

A a n den schrijver van het ingezonden stuk over 
de benoeming van assistenten aan dc Polyt. School 
wordt hiermede bericht, dat het stuk tc veel het 
karakter van een persoonlijken aanval heeft, dan dat 
de plaatsing o.i. in het belang van de zaak iets zou 
kunnen uitwerken. Kr i t iek op personen dient voorts 
beter gedocumenteerd te zijn, wil zij niet den indruk 
maken het uitvloeisel van jalousie de métier te zijn. 

Tot onzen spijt bemerken wij, dat het met het 
esprit de corps (in goeden zin) onder de jongere 
collega's te 's-Gravenhage nog steeds treurig gesteld is. 

R E D . 

^mikoiKliji-inji- vmi 

^Laiilx^Htediiisyen. 
MAANDAG. 5 September. 

Amsterdam, te IV2 uren, door de Holl. 
IJz. Sp. Mn', in het centraal personensta-
tion, bestek no. 1007-19: het maken van 
perrons aan de kleine Koppel, eene draai
schijf, eene rioleering, afrasteringen en 
beplanting, met bykomende werken, op 
het gemeenschappelyk stationsemplaco-
ment Amersfoort, voor rekening van den 
Staat der Nederlanden, begr. f80200. 

Bestek verkrijgbaar aan het Centraal-
Administratiegebouw der Maatschappij 
te Amsterdam. Dienst van Weg en 
Werken, kamer 150. Aanw. als in het 
bestek vermeld. 

Amsterdam, te 1 'ƒ2 uren, door de Holl. 
IJz. Sp. My. in het centraal personensta-
tion, bestek no. 1008: het maken van 
grond- en spoorwerken, eene verhoogde 
los- en laadplaats, bestratingen enz. en 
by'komende werken op het Stationsempla
cement Hoek van Holland, begr. f 18200. 

Bestek verkrijgbaar aan het Centraal-
Administratiegebouw der Maatschappij 
te Amsterdam, Dienst van Weg en 
Werken, Kamer 150. Aanw. als in het 
bestek vermeld. 

Amsterdam, te 12 uren, door het gem.-
bestuur: het verlengen der IJ-kade in 
westelijke richting, het ophoogen van 
een terrein, het maken van wegbanen 
voor sporen en bestratingen enz. Bestek 
verkrijgbaar ter Stadsdrukkerij. Inl. ten 
kantore van den Ingenieur der Haven
werken, gebouw voor Algemeenen Dienst 
op den kop der Handelskade, v.m. van 
10 tot 12 ure, gedurende de week, welke 
aan de aanbesteding voorafgaat. 

Garijp (Fr.), door den heer J. M. 
Dijkstra: het herbouwen van zyn logement 
met doorreed, stalling etc. in de buurt 
te Garijp; bestek met teek. te bekomen 
by Gebr. v. d. Meulen te Bergumjaanw. 
3 Sept. ten 1 ure; bilj. inzenden bij den 
arch. B. J. Gros aid. 

VGravenliage, te 11V2 uien, door het 
min. van W., H. N., aan het gebouw van 
het prov. best,: het weder op hoogte 
brengen van eenige gedeelten van de 
dyken van het Merwedekanaal in do prov. 
Zuidholland, begr. f9700; bestek no. 167 
ligt na 22 Aug. ter lezing aan het gebouw 
van genoemd minist, aan de lokalen der 
prov. best, en is te bekomen by de firma 
Gebr. van Cleef, te 's-Gravenhage; inl. 
by den hoofdingenieur-directeur Welcker 
te 's-Gravenhage, by den ingenieur Kern-
pees en by den opzichter de Vries, beiden 
te Gorinchem; de nota van inl. ligt op 
29 Aug. ter inzage by genoemden 
ingenieur. 

's-Gravenhage, te 11' 2 uren, door het 
min. van W„ H. en N. , aan het gebouw 
van het prov. best.: het afronden van 
den zuidoostelijken hoek van den Snelle-
polder en het uitdiepen van een gedeelte 
van den Hollandschen I.Issel, onder de 
gem. Moordrecht, begr. f2500; bestek no. 
168 ligt na 22 Aug. ter lezing aan het 
gebouw van genoemd minist. aan de 
lokalen der prov. best. en is te bekomen 
by de firma Gebr. van Cleef. Spui 110. 
28a te 's-Gravenhage; inl. te bekomen 
bij den hoofdingenieur-directeur in de 
10de directie, Welcker te 's-Gravenhage, 
Groothertoginnelaan no. 119, by den ing. 
Kempees te Gorinchem en by den opzich 
ter Pateer te Gouda; de nota van inl. 
ligt op 29 Aug. ter inzage by den opzichter 
Pateer voornoemd, van des voorm. 9 tot 
des nam. 4 ure. 

Winterswijk, te 11 uren, door den arch. 
J. J . Post in het café de Harmonie, voor 
den heer G. H. Berenschot aid.: het 
herbouwen van een dubbel woonhuis. 
Metsel- en timmerwerk worden apart 
aanbesteed. Bestek en teek. ter inzage in 
gen. cafe; inl. verstrekt gen. arch. 

DINSDAG, 6 September. 

Arnhem, te 12 uren, door het min. v. 
W., H . en N. , aan het gebouw van het 
prov. best.: het voorzien van drinkwater 
by de dienstwoningen en het maken van 

beweegbare afsluitingen by de bruggen 
van het Apeldoornsch kanaal, beh. tot 
de werken van het kanaal van den IJssel 
te Dieren langs Apeldoorn naar den IJssel 
by Hattem, begr. f3400; bestek no. 170 
ligt na 28 Aug. ter lezing aan het gebouw 
van genoemd ministerie, aan de lokalen 
der prov. bost. en is te bek. bij de firma 
Gebr. van Cleef, Spui no. 28a te's-Graven
hage;'inl. te bekomen by den hoofding.-
dir. Escher te Arnhem, den ing. Caland 
te Zutphen en den opzichter van der 
Made te Apeldoorn; de nota van inl. ligt 
op 29 en 31 Aug. ter inz. by gen. opz. 

Koevorden, te 12 uren, door den 
bouwk. Joh. D. Meppelink in cafe Abels: 
het afbreken en opbouwen van een ge
bouw, staande aan de Frieschestraat te 
Koevorden, begr. f5500; bestek en teek. 
ter inzage in gen. cafe; aanw. 5 Sept. 
ten 10 ure; inl. geeft gen. bouwk. 

Oudenbosch, to 11 uren, door het gem. 
best.: het bouwen van eene kazerne voor 
de brigade maréchaussee. Bestek ter 
inzage op de gemeente Secretarie en 
aldaar verkrijgbaar. Aanw. gehouden; inl. 
ter gemeente-secretarie en by den arch. 
A. A . J. v. Engelen aldaar. 

Kol tenia m. te 1 uren, door de gem. 
best.: het maken van het accumulatoren-
onderstation C op het terrein van de 
gasfabr. aan den Oost-Zeedyk met bij beh. 
werken. 

Utrecht, te 2 ure (locale tijd), door de 
Maatsch. tot Expl. van Staatsspoorw., 
aan het Centraalbureau van genoemde 
Maatschappij in het Moreelse Park te 
Utrecht: bestek no. 996: het maken van 
grondwerken, het wijzigen en uitbreiden 
van sporen en wissels, het maken van 
eene verhoogde los- en laadplaats met 
byk werken op het station Roermond. 
Begr. f18700. 

Zie adv. in no. 34. 

Vervolg zie Bijblad. 

Mem. San. Inst. Lomion. S a n i t a r y E n g i n e e r , A M S T E R D A M , 
Hoofdkantoor en Magazijnen DE RU1TERKADE 150-151. Filiaal en Showroom 44 ROKIX, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Cenlrnle Verwarming, Ventilatie. Wurm cn koud water verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garantie. 
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Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ Ü K O P M E R K E R " , 

He .ydenrijekHtvïVïxt 4 , INi jmoüren . 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland ƒ 5 . — . 

tc voldoen 
a. bij vooruitbetaling voor 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
1 October van het abonnementsjaar' 
wordt beschikt. 

V o o r België - 6.50. 
Voor de overige landen der Post-

Unie, met inbegrip van Nederl.-
Indië en Zuid-Afr ika - 7.50. 
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bij vooruitbetaling per postwissel of in post
zegels, met plaat 

Idem, idem, zonder plaat 
ƒ 0.25. 

. - 0.15. 

Adver ten t iën vwn 1 tot en met 5 regels . - I .—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

V o o r eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 
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Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Phoenix", Nijmegen. 

BESCHAVING E N KUNST. 

B a M 

Onder den titel „Kul tur und Kunst" heeft Hermann 
Muthesius bij Eugen Diederichs te Jena een boek 
doen verschijnen, dat in vele opzichten ook de aan
dacht van Nederlanders verdient. 

De schrijver, die door een langdurig verblijf tc 
Londen van de Engelsche toestanden goed op de 
hoogte kwam, beheerscht de stof, die hij behandelt, 
volkomen. Hij voelt veel voor de „ m o d e r n e " kunst, 
doch ziet haar tekortkomingen daarom niet over het 
hoofd. 

In het eerste hoofdstuk behandelt hij het ontstaan 
der nieuwe richting in Duitschland omstreeks 1X95. 
Hi j is van oordeel, dat, wat toen in zeer korten tijd 
tot stand werd gebracht, hoe men het ook beoor-
deelen moge, kan opwegen tegen alles, wat de 19e 
eeuw vroeger heeft geschapen. Immers niet alleen 
ontstond een nieuwe ornamentstijl, maar ook nieuwe 
beginselen, die bij het samenstellen moesten gelden, 
werden gevonden. Iets dergelijks is vroeger alleen 
in zoo korten tijd gebeurd, toen de Rococo-stijl en 
de Louis X V I - s t i j l geboren werden. 

De geschiedenis zal dan ook de laatste vijf jaren 
der 19e eeuw als een tijd die groote kunstkracht 
ontwikkelde, aanzien. Het was echter slechts een 
theoretische overwinning, die toen werd behaald. 
De nieuwe kunst beoogde, als die der 18c eeuw, 
voornamelijk de interieurs te hervormen. Doch tot 
dusverre zijn het slechts betrekkelijk weinigen, die 
haar hulp inroepen. 

De oorzaak van dit verschijnsel zoekt de schrijver 
daarin, dat wie zijn huis modern wil inrichten bij 
een kunstenaar terecht moet komen. Die kunstenaar 
maakt alles naar zijn smaak, zonder met de neigingen 
van den besteller rekening te houden. Het werk is 
zoo kostbaar, dat alleen zeer gefortuneerden het be
talen kunnen. 

Onder deze omstandigheden is het begrijpelijk, dat 
de nieuwe kunst niet populair kon worden. W e l 
werken tal van fabrikanten in „Jugendst i l" , maar deze 
is een treurig uitwas van dc nieuwe richting. Die 
„st i j l" toch is niet door kunstenaars geschapen, maar 
door onbeduidende teekenaars, die de motieven meest 
aan de Belgische werken ontleenden. De winkelier 
kon nu zijn klanten iets zeer „ m o d e r n s " laten zien, 
dat echter met het begrip „kuns t " niets gemeen had. 

Dat deze „sti j l" juist in Duitschland ontstond ver
klaart de heer Muthesius daardoor, dat dit land in 
betrekkelijk korten tijd tot bloei is gekomen, hetwelk 
een aantal parvenus deed ontstaan, die aan banale 
praal behoefte hadden, die meer wilden schijnen, dan 
zij in werkelijkheid waren. 

„De kazerne-woning" zegt hij „die gezinnen herbergt 
welke 1450 Mark huur per jaar betalen, ziet er van 
buiten uit als een Italiaanse!) paleis. A a n den ingang 
leest men het voor burgerlijke parvenus zoo karak
teristieke opschrift „nur für Hcrrschaften". Een reus
achtige deur, die slechts met moeite open gaat, geeft 

tot een vestibule, die een navolging in het 
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klein van tlc trap der opera tc Parijs tc zien geeft. 
Al les is in nagemaakt marmer uitgevoerd, dc treden 
zijn met dikke tapijten belegd. Maar uit deze weelde 
komt men in een donker gangetje, waaraan de keuken 
grenst, die door de geuren welke er uitkomen, dadelijk 
herkend wordt. Ui t het gangetje komt men in een 
reeks van groote, hoogc kamers, die door schuif
deuren met elkander verbonden zijn. Gips ornament 
en verguldsel werden hier niet gespaard, om den 
bezoeker in den waan tc brengen, dat hij niet bij 
gewone gezeten burgers, doch bij een prins binnen
treedt. Rococo en „Jugendst i l" zijn geplunderd om 
maar weelderige ornamenten tc vinden. Niets is on
versierd gelaten. Dc meubelen zijn niet minder over
laden ; zij hebben meest de vormen der 18e eeuw, 
doch de kostbare houtsoorten werden door beitsen 
verkregen, terwijl dc bronzen versierselen in zink 
zijn nagebootst. Overal zijn schilderijen, prenten, 
borden, waaiers en wat dies meer zij tegen de muren 
gehangen. Op alle tafels cn kasten staan bibelots, 
zooals men ze in de galanteriewinkels koopt, honden 
van gebronsd zink, met een wijzerplaat in hun zijde 
wier staart zich als een slinger beweegt cn dergelijke 
geheel nuttelooze fraaiigheden." 

Deze schilderij van een Berlijnsch interieur maakt 
het duidelijk, dat er in de hoofdstad van het 
Duitsche rijk geen sympathie voor de nieuwe kunst, 
die vooral naar eenvoud tracht, kan bestaan. D c 
schrijver verwacht dan ook geen verbetering, en dc 
bewoners der groote steden zullen inzien, dat ccn 
bescheiden optrekje ergens buiten de voorkeur ver
dient boven het verblijven in een kazerne-paleis. 
Voorloopig schijnt dit ideaal echter zijn verwezen
lijking nog niet nabij. 

Smaak is eigenlijk niets anders dan maathouden. 
Daaraan herkent men werkelijke beschaving. Die 
beschaving hebben dc Duitschers nog niet; daarom 
zoeken zij alles in het uiterlijke, daarom scheppen 
zij behagen in een kunst, die slechts schijn is, zooals 
de „Jugendst i l , " voor wat echt is, eenvoudig cn de
gelijk heeft men in Duitschland geen oog. 

Het gebeurt niet dikwijls, dat een Duitscher zijn 
landgenooten zoo de waarheid zegt, als de heer 
Muthesius dit doet in het eerste hoofdstuk van zijn 
bock. Over dc veranderingen, die de smaak ondergaat, 
heeft hij het in het tweede kapittel. Die veranderingen 
zijn tweeërlei, namelijk schommelingen en bewegingen 
in een bepaalde richting. 

V a n de schommelingen geeft dc mode ccn goed 
voorbeeld, die steeds van het cenc uiterste in het 
andere vervalt. De mode beheerseht niet alleen het 
dagelijksch leven maar ook de kunst. Daarom zien 
wij realisme en idealisme elkander afwisselen, rijkdom 
en eenvoud elkander opvolgen, daarom wordt nu eens 
Raffael, dan weer Michelangelo als dc grootste kun
stenaar gevierd. 

De bewegingen in een bepaalde richting zijn minder 
gemakkelijk waar te nemen, ten minste voor zoover 
het kunst geldt, die van dc natuur afhankelijk is. 
Doch in dc architectuur, die met dc natuur niets te
maken heeft, ziet men de verschillende richtingen 
zich als stijlen karakteriseeren. 

A l s men er zich van overtuigen wil, hoe de smaak 
veranderd is, vergelijke men de kleeding door dc 
mannen in de i8c en in de 19e eeuw gedragen. 
Al les wat versiert, blijft geleidelijk weg, en zoo wordt 
het bevallige costuum uit den Rococotijd eindelijk 
het wel practische, maar uiterst stemmige gewaad, 
waarin ook wij ons nog klceden, cn dat waarschijnlijk 
ook in de toekomst behouden zal worden. 

P2en dusdanige vereenvoudiging vertoonen dc vrou-
wcnkleedcren nog niet. Maar toch is dc voorkeur, 
die vele vrouwen voor dc „ ta i lo r -made" costuums 
hebben, een aan wijziging, dat ook de mode misschien 
hier ten slotte het practische boven het opgesmukte 
zal verkiezen. 

In het algemeen houdt onze tijd meer van doel
matigheid, dan van sieraad. Waren vroeger de schepen, 
de rijtuigen, de werktuigen van ornament voorzien, 
de tegenwoordige vertoonen den grootsten eenvoud. 
W i j vinden die voortbrengselen van het verledene 
nu zeer „ar t is t iek." In den tijd, toen zij gemaakt 
werden wist men echter niet beter of het hoorde zoo. 

De kunst werd in dc 19e eeuw tot een mummie 
gemaakt. Dood was zij, maar met allerlei middelen 
trachtte men haar het uiterlijk aanzien, dat zij bij 
haar leven bezat, te doen behouden. Vooral voor de 
bouwkunst geldt dit, doch ook de zoogenoemde 
ambachtskunst werd zulk ccn mummie. 

In het bijzonder dc academisch gevormde archi
tecten hebben zich veel moeite voor het balsemen 
der kunst-cadavers gegeven. 

Tegenwoordig ziet men echter in, dat al dit 
opstoppen vergeefsch werk is geweest. Want de 
19e eeuw heeft wel uitgemunt in wetenschap, doch 
haar kunst, afgescheiden van het schilderen be
schouwd, had niets te be teekenen. Welke oorspron
kelijke scheppingen heeft zij het aanzien gegeven? 
Wat spreekt nog tot ons van haar gave, om iets 
nieuws te vinden? Welbeschouwd alleen dc kleeding 
der tegenwoordige mannen. Die klecding, oorspron
kelijk bedacht door de kwakers, om hun afkeer van 
wercldsche ijdelheid te kennen te geven, is in den 
zoogenaamden „Uiedermcyert i jd" , toen over lü i ropa 
een wind van. burgerlijkheid woei, algemeen ge
worden. 

Die burgerlijkheid is blijven bestaan. Zelfs vorsten 
klceden zich, als zij hun uniform niet aantrekken, 
in het gewaad der kwakers, dat ook de geringste 
arbeiders dragen. Voor plechtige gelegenheden zijn 
nog ambtsgewaden in zwang, maar die zijn over
blijfselen uit lang vervlogen tijden, cn worden slechts 
bij hoogc uitzondering te voorschijn gehaald, en 
gedragen als een maskeradepak. Sinds den oorlog in 
Zuid-Afr ika is zelfs overal een streven merkbaar, 
om dc schitterende uniformen der soldaten door 
eenvoudiger dracht, overeenkomende met die der 
burgers, tc vervangen. 

In de 18e eeuw zou men onze kleeding zeer lcclijk 
hebben gevonden. Ook tegenwoordig wordt zij nog 
door velen om esthetische redenen afgekeurd. Toch 
weet zij zich tc handhaven, en hebben alle pogingen, 
om haar door iets anders te vervangen, tot niets 
geleid. 

Ter verklaring hiervan dient opgemerkt tc worden, 
dat dc smaak zich heeft gewijzigd. Wi j hechten 
meer aan het practisch bruikbare dan onze voor
vaderen uit den pruikentijd deden. Wat niet practisch 
is vinden wij niet mooi meer. 

Dc heer Muthesius meent, dat in de toekomst 
dc bouwkunst en de ambachtskunst gedwongen zullen 
worden, met dezen cisch, dat alles wat zij voort
brengen practisch zal zijn, rekening te houden. Pogen 
zij dien drang te weerstaan, dan zullen bouwmeesters 
en ambachtskunstenaars voor de ingenieurs met hun 
arbeiders het veld moeten ruimen. 

Dc schrijver is dan ook van oordeel dat de 
Belgische nieuwe kunst, die alleen naar grillige 
ornamenten zoekt, en die in Duitschland op het 
oogenblik zeer wordt bewonderd, slechts een kort 
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leven zal hebben, daar zij aan de practische bruik
baarheid geen waarde toekent. 

Het derde hoofdstuk houdt zich bezig met de-
kunst, om een huis tc bouwen. Ook hier maakt de 
schrijver opmerkingen, die de aandacht verdienen. 

Hi j meent, dat in de 19e eeuw die kunst geheel 
verloren is gegaan. De 18e eeuw was nog in staat, 
om huizen te bouwen, die pasten bij de bewoners 
en in dc lijst van den tijd. Doch wat daarna gesticht 
werd heeft niet dc minste waarde. Negen en negentig 
van de honderd moderne huizen zijn gebouwd door 
speculatiebouwers, die van kunst geen het minste 
begrip hadden. 

Vroeger leefde men in een wereld, die haar eer
waardige tradities, ook wat de kunst betreft, bezat. Nu 
zijn al die tradities verloren gegaan, en de smaak is een 
vraag van zuiver persoonlijk voelen geworden. 

Onze beschaafde menschen betrekken met een 
gerust geweten woningen, die van buiten en van 
binnen even afschuwelijk zijn. Onder hen is zelfs de 
professor, die aan een hoogeschool de schoonheids
leer onderwijst. Dit kan ons niet verwonderen, want 
het tegenwoordig geslacht staat buiten de kunst, die 
het alleen uit het standpunt der kritiek of der 
historie beziet. 

Vroeger was er geen sprake van st i j l ; men bouwde 
in den trant, die op het oogenblik gebruikelijk was. 
Sinds zijn de stijlen van het verledene bestudeerd, 
en vond ieder hunner zijn aanhangers. De archi
tectuur werd beoordeeld naar den uiterlijken schijn. 

Het academisme heeft dit bederf in de bouwkunst 
op zijn geweten. Want door zijn invloed veranderde 
dc levende architectuur van vroeger, die haar grond
slag had in dc practijk; zij ging over in een theore
tische, archeologische, litteraire bouwkunst. 

Reeds in dc 16e eeuw begint deze verandering. 
Doch de groote kunstenaars die tot 1800 toe de 
bouwkunst beoefenden, wisten door hun talent de-
gebreken van het nieuwe systeem te bedekken. 

In de 19e eeuw begon het talent bij de architecten 
tc verdwijnen. Toen stichtte men scholen, waar de 
bouwkunst in haar vollen omvang zou worden onder
wezen. Daar kwamen op het programma voor: con
structieleer, materialenkennis, statica, hoogerc wiskunde, 
gezondheidsleer, bouwkundige rechtskennis, tcekenen, 
kunstgeschiedenis, stijlleer en leer van het ornament. 
W i e dat alles bestudeerd had, moest wel een goed 
architect wezen, werd gedacht. 

W i j weten, dat deze verwachting niet is verwezen
lijkt . Misschien zijn onze gebouwen gezonder, weten
schappelijker en constructiever, dan de vroegere. 
Maar het is zeker dat zij tevens leelijker en onartis
tieker zijn. 

Hoe komt dit? Omdat op de scholen alles onder
wezen wordt, alleen dc kunst niet. Kunst kan men 
ook niet onderwijzen. Zij is te vergelijken met den 
geur ccner bloem, die men niet verklaren of namaken 
kan, hoewel het mogelijk is die bloem onder het 
vergrootglas tot in haar kleinste bijzonderheden te 
bestudeeren. 

Op de scholen wordt architectonische vormenleer 
onderwezen. Dc leerling moet zich de vormen der 
verschillende stijlen in het geheugen prenten, en op 
het examen toonen, dat hij ze weet toe te passen. 

Het toepassen van vormen is echter geen bouw
kunst, doch een wetenschap. Wie de regelen van 
maat en rijm kent, is daarom nog geen dichter. 
Zoo kan men ook alle bouwkundige regelen in het 
hoofd hebben, en toch geen bouwmeester in dc 
hoogere beteekenis des woords zijn. 

De hedendaagsche architecten van naam in Duitsch
land zijn allen academisch gevormd. Zij weten dc 
vormen te behcerschen, doch zijn niet in staat iets 
te maken, dat ook maar in dc verte vergeleken kan 
worden met het werk uit den goeden ouden tijd. 

In de laatste jaren heeft het publiek smaak voor 
kleine buitenhuizen gekregen. Dc diensten van archi
tecten werden gevraagd voor het ontwerpen daarvan. 
E n deze begonnen weer, als vroeger, met allerlei 
vormen aan dc gevels aan tc brengen, opdat het 
huis zich vooral van den weg gezien, goed zou 
voordoen. 

De schrijver geeft verschillende wenken omtrent 
het ontwerpen van zulke buitenhuizen. Hij wijst er 
op, dat dc vensters gemaakt moeten worden in be
trekking tot de kamers, doch niet met het oog op 
de gevels, dat zelfs bij het aanleggen van centrale 
verwarming haarden niet vergeten mogen worden, 
dat dc tegenwoordig zoo populaire „ha l l " alleen in 
zeer groote huizen reden van bestaan heeft en dan 
ook door de Engelschcn in kleine villa's nooit wordt 
aangebracht. 

De schrijver is van oordeel, dat ieder land zijn 
buitenhuizen in zijn eigen trant moet bouwen. Ofschoon 
hij de Engelsche villa's zeer bewondert, meent hij, 
dat zij alleen aan de overzijde der Noordzee het 
gewenschte zijn. Hij meent, dat de pogingen, die nu 
gedaan worden, om de Engelsche manier ook in 
Duitschland tc doen volgen, op den duur schipbreuk 
zullen lijden. 

Dc twee laatste hoofdstukken van het belangwek
kend boek, die zich met het teekenonderwijs en het 
herstellen van oude bouwwerken bezig gehouden, 
zullen wij in een volgend opstel bespreken. 

D E RESTAURATIEWERKEN V A N DEN DOMTOREN T E UTRECHT. 
Toen nu ongeveer een tweetal jaren geleden het 

besluit tot restauratie van den Domtoren in eerste 
uitvoering kwam en nijvere werklieden steigers en 
stellages oprichtten cn het bovengedeelte met een 
dicht en stevig kruisnet van zware balken omkleedden, 
zou men geen sterveling hebben kunnen doen gelooven, 
dat hiermede het allereerste begin was gemaakt met 
een arbeid, die verscheidene jaren zou vorderen. De 
algemeene opinie was, dat er niet meer dan eenige 
maanden mede gemoeid zouden zijn. De ondervinding 
heeft evenwel anders geleerd en alle klaagliederen 
ter wereld over den langen duur der werkzaamheden 
zullen niet kunnen weerhouden, dat globaal berekend 
voor de volledige herstelling vanaf het huidige oogen

blik minstens nog een tijdsruimte van zes lange jaren 
noodig zal zijn. 

K a n een en ander dus niet al te vlot van stapel 
loopen, langzaam voortgaande is men aan de zuid
zijde thans desniettemin volkomen gereed. Men is 
begonnen de steigers hier weg te nemen, zoodat zelfs 
met het bloote oog van den beganen grond gemak
kelijk is waar te nemen van hoe omvangrijken aard 
de restauratiewerken zijn. 

Een enkele blik naar boven is voldoende om ons 
te overtuigen, dat twee der groote pijlers, dc klcine 
mede inbegrepen, van den z.g. achthockigen lantaarn, 
benevens het bewuste zich aan deze zijde bevindende 
traptorentje herstelling hebben ondergaan, en bijna 
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geheel zijn vernieuwd, Deze arbeid, hoe goed ook 
geslaagd, heeft met veel moeite en bezwaren tc kampen 
gehad. Dat het heele bovenstuk tijdens dc herstel
lingen op instorten gestaan heeft schijnt een erg 
stoute bewering te zijn, die evenwel in geen enkel 
opzicht aan overdrijving mank gaat. 

Met gevaar is inderdaad zeer groot geweest. 
Dc vervvaarloozing, waarvan dc zuidzijde kentec-

kenen vertoonde, verkeerde in een kritiek stadium. 
Al les was hier verweerd en vervallen, gescheurd en 
gespleten. De zware steenblokken noode bijeenge
houden door bandijzers en ankers, dreigden, misschien 
wel ter oorzake van dat lapwerk, in elkaar tc storten. 
In 't kort het metselwerk verkeerde in zulk een cr-
barmelijken toestand, dat het luide om herstelling 
en vernieuwing riep. Foto's van het inwendige van 
het reeds genoemde traptorentje kenschetsten ons 
mede het algemeene verval, waaraan dit gedeelte van 
den Domtoren ten prooi was, het aloude bolwerk 
van den Bisschop van Utrecht, ontworpen door Thomas 
van Henegouwen en, na 60 jaar in 13X0 voltooid 
door den Bouwmeester Johan van den D o m of Doem. 

Gegeven deze omstandigheden is aan dc behoefte 
van ccn volkomen vernieuwing aan deze zijde zonder 
uitstel voldaan. 

Het eerste werk is geweest het plaatsen van solide 
schoorwerk, dat geschikt was de draagkracht der pij
lers over te nemen, waarna het wegbreken voorzichtig 
aangevangen kon kon worden. Voora l wat betreft het 
traptorentje leverde dc reconstructie evenwel een niet 
geringe moeilijkheid op. Het is in verband met de 
onderlinge verhoudingen van het gevaarte niet mogelijk 
geweest langs het schietlood te werken. Derhalve bleef 
er niets anders over dan een draad te spannen, en 
te trachten zoo goed en zoo kwaad als dit ging dc 
juiste afmetingen tc krijgen. Men is hierin vrijwel 
geslaagd, hetgeen evenwel niet uitsluit, dat een in 
lichten graad schuinen stand is verkregen, doordat 
niet langs mathematische rechte lijnen is kunnen 
gearbeid worden. Zelfs de fundamenten van het torentje 
zijn weggenomen cn vernieuwd moeten worden. Een 
groot deel van dc zwaarte rustte op de zich beneden
waarts voorzettende wenteltrap. De bogen hiervan 
zijn vernieuwd en hecht en sterk gemaakt, hetgeen 
iederen bezoeker terstond in het oog valt. 

Het torentje en de aangrenzende pijlers zijn, zooals 
reeds gezegd, geheel vernieuwd. Hier en daar zijn 
desniettemin gaaf gebleven brokstukken mede inge
metseld ter documentecring voor het nageslacht van 
de oorspronkelijke stijl en bouworde. Frisch en sier
lijk doet het torentje zich aan het oog voor. In plaats 

van het houten afdakje, dat voorheen als bedekking 
diende, heft het thans naast den brecden top van 
den eigenlijken toren schuchter zijn spits omhoog, 
rondom bekranst met pinakels cn bekroond met 
kruisbloem, geheel volgens oude teekeningen. 

Ook een gedeelte van de ballustrade van den boven
sten trans is tegelijkertijd gereed gemaakt. Deze zal 
op de hoeken worden versierd met kunstig bewerkte 
pinakels en kruisbloemen. Het ligt in de bedoeling 
den tweeden trans boven dc wijzerplaten op dezelfde 
wijze tc behandelen en het afschuwelijke ijzeren hek 
weg tc nemen. De Domtoren zal daardoor geheel 
zijn oorspronkclijken aanblik terugkrijgen. Daartoe is 
evenwel meer geld noodig. Aanvankelijk werd door 
rijk cn gemeente ieder f6000 per jaar beschikbaar 
gesteld. Het volgende jaar werd deze som tot f 8000 
verhoogd. Een geringe aanvulling van deze subsidién 
zal misschien voldoende zijn om alle aan tc brengen 
verbeteringen naar wensch tc doen uitvoeren. 

N u het voornaamste gedeelte voltooid is, zullen 
dc werkzaamheden geleidelijk voortgezet kunnen 
worden. A l l e acht zijden moeten gerepareerd worden, 
alsook het inwendige van den koepel, want de geheele 
lantaarn is niet veel meer dan een bouwval. Dc 
pijlers worden door ijzeren staven en dikke ket
tingen zekerheidshalve bijeengehouden. Men zal thans 
beginnen de volgende van de acht zijvlakken onder 
handen tc nemen, enz., zoodat men dc steigerwerken 
zich geregeld zal zien verplaatsen. 

Ook het inwendige van het lagere gedeelte van 
den toren wordt hier cn daar voorzien, het metsel
werk bijgewerkt en de steunpunten voor zoover 
mogelijk versterkt. 

Wanneer het mettertijd nog eens mag gelukken 
de oorspronkelijke bidkapel onmiddelijk boven den 
boogvormigen doorgang aan de noord- en zuidzijde 
wederom met antieke ruitjes te voorzien en dc leclijke 
door vandalen handen ruwweg ingemetselde muren 
op die plaatsen weg te nemen, dan zal dit de hoog
geroemde schoonheid van onzen Domtoren nog meer 
bevestigen. 

De restauratiewerken staan onder leiding van den 
directeur der gemeentewerken, den heer F . J. Nie-
wenhuis. 

In verband met dc rijkssubsidie staat de uitvoering 
onder toezicht van ccn commissie, bestaande uit de 
heeren: dr. Cuypers, directeur van het rijksmuseum 
te Amsterdam, Muysken te Baarn, cn Nicuwenhuis. 

De ontwerpen zijn mede van den heer Nicuwenhuis. 
( U . D.) 

BOEKBESCHOUWING. 
A l sedert eenige weken liggen eenige werkjes, 

ter bespreking, op onze leestafel, waaronder in de 
eerste plaats genoemd moet worden het reeds in 
andere bladen besproken werkje van A . W . W e i s 
m a n , de B e u r s v a n A m s t e r d a m , uitgave van 
B . W o l f J z n . te Amsterdam, met 14 illustration. 

A a n de hand der archieven voor zoover die ge
raadpleegd konden worden, verder uit tal van toe
gankelijke bronnen en zeker, wat den latercn tijd 
betreft ook uit eigen aantcekeningen cn herinneringen 
van den schrijver is ons hier de geschiedenis van de 
Beurs van Amsterdam gegeven, van het oogenblik 
af dat het beursgebouw op het Rokin , Hendrik de 
Keysers werk, wegens ouderdomsgebreken werd afge
keurd tot op heden. 

Het was in 1836, dat het advies tot afbraak door 

den Raad werd goedgekeurd; „ofschoon, zoo schrijft 
de heer W . , eenige leden, wier namen helaas niet 
aan de vergetelheid ontrukt zijn, het behoud van 
een oud gebouw, hetwelk tot sieraad van de Stad 
verstrekt, wcnschelijk achten." 

Een rare tijd heeft Nederland beleefd in de eerste 
jaren na de afscheiding van België, dit voelt men 
bijna bij elke bladzijde van het eerste gedeelte van 
het boekje, menigmaal kan men een glimlach niet 
bedwingen, menigmaal vraagt men, hoe het mogelijk 
geweest is, dat de dingen zoo hebben kunnen ge
beuren, als zij hier beschreven zijn, doch aan de 
historische juistheid valt moeilijk te twijfelen. 

Vr i j zeker zullen onze nazaten met ongeveer de
zelfde gewaarwordingen kennis nemen van dc ge
schiedenis der tegenwoordige Beurs, die den Ncder-

landschen bouwmeesters nog versch in het geheugen 
ligt. 

Ofschoon deze geschiedenis velen in bijzonderheden 
bekend is heeft de schrijver o. i . een goed werk 
gedaan haar hier in beknopten, aangenamen vorm 
bijeen tc vatten. Zijn werk is een waardevolle bijdrage 
voor de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst 
in dc negentiende eeuw en mag als zoodanig in geen 
enkel architcctcnbibliotheek ontbreken, terwijl ook 
elk rechtgeaard Amsterdammer cr prijs op moet 
stellen. 

Onze beschouwing over het Leerboek der lagere 
Geodesie van M . de Vos (zie ons nummer van 23 
Juli j.1.) was pas geschreven toen de firma W e d . 
J . Ahrend & Z o o n tc Amsterdam ons toezond 
ccn B e k n o p t e H a n d l e i d i n g v o o r h e t L a n d 
m e t e n en W a t e r p a s s e n door L . Z w i c r s . 

In zijn voorwoord wijst dc schrijver cr op ; „dat 
aan velen een beknopt handboekje, dat zoo noodig 
tevens kan dienen als inleiding tot ccn meer uit
gebreide studie der Geodesie, welkom zal zijn." 

„Voor hen die zich wenschen te bekwamen voor 
het examen van Opzichter van den Waterstaat hier 
te lande of in Nederlandsen Indië, of voor hen, die 
het door de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst ingestelde examen wenschen af te leggen, ver
trouwen wij, dat dc door bestudecring van dit boekje 
opgedane kennis ruim voldoende zal zijn." 

Wi j gclooven het bovenstaande gerust tc kunnen 
onderschrijven vooral, wanneer met die kennis ge
paard gaat dc noodige vaardigheid in het werken 
met de instrumenten, hier beschreven en afgebeeld. 

Veel theorie wordt in het boekje niet gegeven en 
de afbeeldingen zijn over het algemeen duidelijk, 
twee eigenschappen, die er zeer zeker toe zullen 
bijdragen, dat degenen, die zich van de eerste gronden 
van landmeten cn waterpassen op de hoogte wenschen 
te stellen niet zullen aarzelen, het ter hand tc nemen 
cn niet zullen worden afgeschrikt door moeilijke 
theoretische beschouwingen. Integendeel kan worden 
aangenomen, dat de lezing van dit boekje velen tot 
ccn dieper gaande studie der behandelde vakken zal 
aansporen. 

Een geschrift van geheel anderen aard is ccne 
uitgave van de drukkerij F1 o r a 1 i a te Assen getiteld: 
D c N i e u w e o f A e s t h e t i s c h c T u i n s t i j l , door 
W . T e n B o s c h . 

Voor de lezers van „Floral ia" , het „Ned. Tu in 
bouwblad", „Semperv i rens" en andere vakbladen is 
dc schrijver geen onbekende. Wat hier geboden wordt 
is te beschouwen als ccn uitbreiding van hetgeen 

door hem in beide eerstgenoemde bladen over het
zelfde onderwerp werd geschreven. 

Het motto: „Geene lijnen in den tuin vreemd aan 
het natuurlandschap", karakteriseert voldoende de 
strekking van zijn beschouwingen, waarmede niet 
wordt beweerd, dat onze tuinen cr behoorden uit te 
zien als stukken woeste natunr of kleine wijdernissen 
maar gewezen wordt op het vele onnatuurlijke, dat 
de gebruikelijke wijze van' tuinaanleg ontsiert. 

Een voorstander van de zoogenaamde architecto
nische tuinstijlen, als die van le Nót rc , is de schrijver 
blijkbaar niet. Op dit punt zullen zeker verscheidene 
bouwmeesters met hem van meening verschillen, doch 
hoe dit zij, zijn boekje bevat voor bouwkundigen, 
die zich ook interessecren voor de omgeving, waarin 
hun werken komen te staan, veel lezenswaardigs en 
verscheidene wenken, die zij goed zullen doen bij 
hun ontwerpen in acht te nemen. 

Ofschoon strikt genomen niet in deze rubriek tehuis-
bchoorende maken wij ten slotte hier nog melding 
van het ons dezer dagen toegezonden publicatie van 
ccn buitenlandsche teckenschool, dc E c o l e N o r -
in a 1 c, R o y a l e , H o n g r o i s e d è D e s s i n t e B u d a -
p e s t , een lijvige brochure bevattende een uittreksel 
uit het reglement en uit dc examen-programma's 
van bovengenoemde school, gevolgd door 47 repro
ducties van teekeningen en studies der leerlingen. 

Deze afbeeldingen geven dus in boekvorm, hetgeen 
anders een tentoonstelling van het werk der leerlingen 
van verschillende afdeelingen eener teekenacademie 
te zien geeft met dit verschil, dat hier waarschijnlijk 
wel het beste, wat de cursus opleverde, gereprodu
ceerd is, terwijl men op een tentoonstelling ook van 
het minder goede wat tc zien krijgt. 

Ook al moge tot een zekere hoogte de bedoeling 
dezer uitgave zijn, reclame voor de school te maken 
het kan niet worden ontkend, dat deze afbeeldingen 
vooral aan deskundigen ccn veel beter inzicht geven 
in de leermethode eener dergelijke inrichting, dan 
dc uitvoerigst omschreven programma's en leerplannen. 

I Iet is daarom, dat wij meenen er de aandacht 
op te moeten vestigen, al is het ook niet waarschijnlijk, 
dat het voorbeeld hier te lande spoedig navolging 
zal vinden, wegens de betrekkelijk hooge kosten van 
zulk een uitgave, die slechts enkele inrichtingen zich 
zouden kunnen veroorlooven te maken. 

Het lijdt echter geen twijfel, of vele inrichtingen 
hier tc lande zouden door zulke uitgaven meer be
kendheid kunnen erlangen dan waarop thans gewezen 
kan worden, onderlinge vergelijking zou er veel ge
makkelijker door worden en dit zou tot de ontwik
keling van ons teekenonderwijs en het tc keer gaan 
van sleurgang daarin kunnen bijdragen. 

G E G O T E N IJZEREN BUIZEN OF 
(Vervolg van 

Dc Mmbuiswerken moeten hunne buizen, daar zij 
gemiddeld slechts c a . 0.2 ° / 0 koolstof bevatten, tegen 
roesten daardoor beveiligen, dat zij ze — zoo als zij 
zelve melden — met een „in heetcn toestand in- cn 
uitwendig inbrandende teer-asphalt-emaille" over
dekken en daarenboven nog met een lastige cn kost
bare juteomhulling omwikkelen, wat zij toch wel 
niet zouden doen, als het materiaal hunner buizen 
het roesten weerstond! Gegoten buizen daarentegen, 
waarvan het koolstofgehalte 10 tot 20 maal grooter 
is dan bij dc Mmbuizcn, vorderen noch tcer-asphalt-

MANNESMANNSCHE BUIZEN. 
bladz, 287.) 
emaille, noch een juteomhulling, noch eenig ander 
roestbeveiligende bcklecding, welke ook. 

De stad Wecnen bezigt ongeleerde gegoten ijzeren 
buizen en heeft sedert het bestaan van hare water
leidingen reeds 813 kilometer van zulke buizen gelegd. 
Dc waterleidingen van Versailles zijn 250 jaren, die 
van Homburg cn dc Albertini 'sche waterleiding te 
Wecnen ioo jaren oud ; al deze buisleidingen, te zamen 
weer meer dan 30 kilometer lengte uitmakende, 
bestaan uit gegoten ijzeren buizen, zonder eenig roest-
beveiligend omhulsel en bevinden zich nocr heden in 
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goeden staat, terwijl de smeedijzeren schroeven, die de 
flenzen der gegoten buizen samenkoppelen, verroesten 
en herhaaldelijk vernieuwd moeten worden. A l s het 
nu het hooge koolstofgehalte der gegoten buizen niet 
is, dat ze voor doorroesten beveiligt, wat is dan hare 
roest beveiligende agens.' 

Voorts wordt een nieuwe „leerstel l ing" verkondigd, 
n.1. dat de gegoten buis minder dicht is omdat zij 
meer koolstof inhoudt dan de stalen. Afgezien daar
van, dat deze laatste vermelding een gevolgtrekking 
op de dichtheid der Mmbuizen — zooals het doel 
is — niet toelaat, omdat zij niet uit staal bestaan, 
zoo ontbreekt aan deze „leerstel l ing" elke reden van 
bestaan. Evenmin is zij gemotiveerd, als een analoge, 
bij een andere gelegenheid opgestelde bewering, dat 
gietijzer minder dicht moet zijn dan smeedijzer, omdat 
het eerste een lager specifiek gewicht bezit dan het 
laatstgenoemde materiaal. (Bijzonderheden daarom
trent onder „Dich the id" zie blz. 36 van de brochure 
W . R. v. i . ? aan het hoofd van dit opstel genoemd.) 

Met 
zoekingen 

betrekking tot de gemelde resultaten der onder
en proeven van Prof. D . M . E r e u n d is 

te constatecren, dat in de brochure: „ W . R. v. i . " 
volstrekt niet gezegd is, dat gegoten ijzer door 
electrische stroomen of door zuren niet vernield kan 
worden, ü p blz. 35 is uitdrukkelijk verklaard, dat 
gegoten buizen aan vernieling door verschillende, in 
de brochure toegelichte, nadeelige invloeden (vaga-
bondeerende electrische stroomen, zuren enz.) bloot
staan, maar dat deze inwerking intusschen in 
werkelijk geringere mate optreedt dan bij smeed
ijzeren buizen. O m dit aan te toonen werden slechts 
zulke resultaten uit de practijk aangevoerd waar 
smeed- en gegoten ijzeren buizen aan schadelijke 
invloeden, onder volkomen gelijke omstandigheden, 
waren blootgesteld. 

Ook de in de brochure op blz. 24 aangevoerde 
onderzoekingen op het verniclingseffect door zuren, 
van Prof. L e d e b 11 r, stellen ons in staat een ver
gelijking te maken omtrent het weerstandsvermogen 
tegen zure invloeden tusschen smeedijzer en gietijzer, 
omdat zij met beide materialen onder dezelfde 
gegevens werden verricht. Di t geldt ook van de 
vergelijkende onderzoekingen van M a l l e t , T h w a i t e , 
K r u p p en M a r t e n s omtrent het weerstands
vermogen van gietijzer, staal en smeedijzer tegen 
atmosferalien, rivier-, zee- en mijnwater. (Blz. 32.) 

De proeven en onderzoekingen van Prof. E r e u n d , 
hoe interressant ook, konden ter beoordeeling van 
de betreffende vraag, intusschen slechts dan van 
waarde zijn, als zij — evenals die van L e d e b u r , 
Mallet e.a. — een vergelijking met smeedijzer en 
staal bij volkomen gelijke behandeling toelieten. Di t 
nu niet het geval zijnde, zijn zij voor het onder
havige vraagstuk, waarbij het om een vergelijking 
tusschen giet- en smeedijzer te doen is, niet of van 
geen onaantastbare beteekenis. Dat het gelukte, 
gietijzer door zuren en electrische stroomen te be
schadigen, zelfs den vorm te vernielen, zal wel niemand 
betwijfelen, want er bestaat geen materiaal ter wereld, 
dat onvernietigbaar is. 

Ten opzichte van de verklaringen van Prof. H e y n 
in de vergadering van de Vereeniging tot bevor
dering „des Gewerbfleisses" van 4 Januari 1904, zij 
vooreerst verklaard, dat in de brochure „ W . R . v. i . ?" 
in den zin der opmerkingen van Prof. H e y n , de 
invloed van zuren en de weerstand tegen roest 
afzonderlijk opgesteld en behandeld zijn geworden. 
Waar Prof. H e y n bij deze gelegenheid van Carbide, 
en van haar gebrek aan weerstand tegen roesten aan 

de lucht sprak, is hier die koolstofvorm bedoeld, 
waarvan de formule Fe 3 C luidt en die bij geleidelijk 
afkoelen van het reeds verstijfde gietijzer, in het 
binnenste van den gegoten buiswand (bij een tempe
ratuur tusschen 60c* en 700 0 C) gevormd wordt. 

In de brochure: „ W . R . v. i . ?" is intusschen op 
blz. 10 uitdrukkelijk gezegd, dat de chemisch gebonden 
koolstof, die aan de oppervlakte der gegoten buis-
wanden door spoediger afkoeling (afschrikken) neer
slaat (en niet het in 't inwendige der buiswanden 
door geleidelijke afkoeling zich vormende Carbide) 
als roestbeveiliging werkt. De uiteenzettingen van 
Prof. H e y n aangaande het betwiste punt schijnen 
dus met die der brochure „ W . R . v. i . ?" hand aan 
hand te gaan, in plaats van — zooals men hoopte 
en trachtte het te doen voorkomen, aanleiding te 
geven, tegenstrijdigheid te constatecren. 

Theorie en practijk. 
De Mmbuiswerken schijnen voor de theorie een 

„heiligen afschuw" te hebben en willen zich — zoo 
als op blz. 13 van hun vlugschrift „Mmrohr oder 
Gussrohr?" te lezen is — voornamelijk aan de 
praktijk houden. E n dit is wel te begrijpen, want 
in de door hen gekritiseerde brochure „ W . R . v. i . ?" 
zijn alle daarin vervatte gegevens en ophelderingen 
niet alleen door resultaten uit de practijk geconsta
teerd maar ook theoretisch bewezen. Daar deze 
bewijsgronden nu niet wederlcgd konden worden, 
gaat men ze eenvoudig uit den weg, door de theorie 
als iets zonder beteekenis, als overvloedig voor te 
stellen. 

Werkeli jk zou het een droevige teruggang zijn, als 
dergelijke inzichten in onzen verlichten tijd bijval 
vonden; want het is juist de wetenschap, die met de 
practijk vereenigd moet zijn, als men voorwaarts 
schrijden wi l . A l s afdoend voorbeeld diene de hooge 
vlueht, die de Duitsche nijverheid, vooral de ijzer-
industrie, in de laatste tientallen van jaren, tegenover 
andere Staten ontwikkelde en die zij alleen aan de 
omstandigheid heeft te danken, dat de Duitschers 
het op zoo doeltreffende wijze verstonden, theorie en 
practijk te vereenigen. 

Juteering der Mannesmannbuizeu. 
Dat, wat de schrijver der brochure: „ W . R . v. i . ?" 

over het gebrekkige en ontoereikende der jute-
omhulling op blz. 13 en 20 aanvoerde, moet volledig 
staande worden gehouden, omdat het ontegenzeggelijk 
waar is en in alle punten met de ervaringen over
eenstemt van hen, die met het transport en het 
leggen van Mmbuizen, vooral in bergachtige streken, 
iets te doen hadden. Deze gebreken zijn intusschen 
de Mmwerken heel goed bekend, evenzoo ook dat 
de kosten dezer jute-omhulling zeer aanzienlijk zijn 
en zij die zeker gaarne zouden uitsparen, als hun 
dit bij de kwaliteit van het door hen verwerkte 
materiaal slechts eenigszins mogelijk was. Daar dit 
niet geschiedt, levert dit het beste bewijs op, dat het 
materiaal der Mmbuizen (zonder deze dure beveili
gingsmiddelen) niet roestvrij is. 

Buisleidingen in de stad Dux en in 
Eichwald. 

Deze, zooals de Mmbuiswerken beweren, „met 
veel moeite" opgezochte twee gevallen, zijn volstrekt 
niet zoo onschuldig, zoo weinig beteekenend als ze 
in het vlugschrift: „Mmrohr oder Gussrohr?" wel 
worden voorgesteld. Indien de Mmbuizen, die in D u x 
in 1893 werden gelegd, in de stadsgemeente zulke 

bevredigende resultaten hadden opgeleverd, als door 
de Mmwerken verzekerd wordt, hoe komt het dan, 
dat voor de in 1901 gemaakte uitbreiding der 
waterleiding van de stad D u x — voor zooverre een 
nict-geaccidentcerd terrein in aanmerking komt — 
gegoten ijzeren buizen gekozen werden? 

Dat nabestellingen plaats hebben en plaats zullen 
vinden, is wel verklaarbaar, omdat deze buizen van 
tijd tot tijd beschadigd en door nieuwe vervangen 
moeten worden. 

De ervaringen in Eichwald bewijzen zonneklaar, 
dat de Mmbuizen door electrische stroomen, enz. 
vernield werden, terwijl de aansluitende gegoten 
lichamen stand hielden, ofschoon zij aan dezelfde 
vernielende invloeden blootstonden; dit feit is toch 
voor wederlegging absoluut niet vatbaar. 

Op blz. 16 van het genoemde vlugschrift wordt de 
klacht uitgesproken, dat de schrijver der brochure: 
„ W . R . v. i .?" het naliet, iets ten gunste van de 
Mmbuizen te berichten, resp. ze aan te prijzen. De 
schrijver der laatstgenoemde brochure heeft — zooals 
bij doorlezen blijkt — zich daartoe bepaald, de voor-
en nadcelcn der verschillende in gebruik zijnde soorten 
van buizen te bespreken, wetenschappelijk te toetsen 
en eindelijk om vergelijkingen op te stellen, maar 
niet om reclame te maken. Di t behoefde des te 
minder, omdat de Mmbuiswerken zelve op dit gebied 
het hoogst mogelijke hebben geproduceerd, zonder 
intusschen op afdoende wijze de minder gunstige 
overwegingen te ontzenuwen. 

Versailles en Homburg. 
De Mmbuiswerken stellen de ijzerindustrie een 

treurig prognosticum voor oogen, als alle buisleidingcn 
een dergelijke levensduur bezaten, als die te Versailles 
en te Homburg. 

Toch is het wel niet aan te nemen, dat bij voor
komende behoefte aan buizen, de verbruiker lust zal 
gevoelen een minder deugdzaam materiaal dan giet
ijzer aan te schaffen, om daardoor de belangen van 
de ijzerindustrie te bevorderen, die de Mmwerken 
zoo zeer ter harte gaan. 

(Slot volgt.) 

G E M E N G D E BERICHTEN. 
B U I T E N L A N D . 

— Bij de zeehavenwerken van Brugge is men bij het 
graven gestuit op paalwerken, in den vorm van een recht
hoek aan elkaar verbonden. Do „Maatschappij van Oudheden" 
te Brussol, hiermee in kennis gesteld, vroog don aannemer, 
dit paalwerk in zijn geheel op te delven, wat gebeurd is. 

Men vermoedt, te doen te hebben niet een crannog(paal-
eiland, — „crann'' paal en „og" eiland*, zooals er ook ge
vonden worden in Ierland 011 Schotland. Een schorf Do
mei nsch aardewerk werd ook opgedolven. 

Tot-nog-toe was zoo'n crannogin België nog niet gevonden. 

— Evenals te voren de Independence Beige (zie ons 
nummer van 2 Juli j.1.) wydt thans het Parysche dagblad 
Le Temps oen artikel aan de quaestie van het Haagscho 
Vredespaleis, waarvoor het nu bykans al twee jaar wordt, 
dat de heer Carnegie zijn milde gift schonk en waarvan 
sedort niets wordt vernomen, wat op ernstige plannen tot 
verwezenlijking wijst. 

Na oen vluchtig en tamelijk spottend overzicht van de 
Verschillende kibbelarijen, waarbij hot doftigo Parysche blad 
wel zoo goed is hulde te brengen aan den ijver waarmede 
de Hagenaars voor het schoon hunner stad opkomen 
verklaart Le Temps, dat het nu toch werkelijk hoog tyd 
wordt voor eene beslissing, wil de Nedorlandsche rogoering 
zich niet belachelijk maken en tekort koinon aan eerbied 
voor de bedoelingen van den edolmoedigen gever. 

„Waar hot zulk een geschenk geldt en zulk een doel" — 
dus eindigt het Parijscho blad — „daar moet niet alleen 
flink, maar flink en vlug worden opgetreden!" 

- Te Tours is Zondag j.1. een nieuw stadhuis ingewijd, 
een werk van den architect Lalou. 

B I N N E N L A N D. 
A R N H E M . Met het oog op het feit, dat de capaciteit van 

do tegenwoordige stokerij van de gasfabriek te gering is 
en dat in toenemende mate zal worden, geeft de com missie 
voor do gemeentegasfabriek aan B. en W . in overweging 
te willen bevorderen, dat de gemeenteraad besluite tot het 
toestaan van een som van f860.000 voor het maken van 
een mechanische stokerij, met een vermogen van 40.000 M 3 . 
per dag, en de daarbij noodige werken. 

De commissie voert daarbij o.a. aan: 
„Waar wij aan den vooravond van den bouw van een 

electrisch station door de gemeente, waarmede een aan
zienlijk kapitaal gemoeid zal zyn, tot u komen met het 
verzoek eveneens een groot bedrag voor de gasfabriek 
beschikbaar te willen stellen, kan het wellicht zijn nut 
hebben hier ter plaatse te wyzen op de omstandigheid, dat 
de ondervinding elders opgedaan aantoont, dat, waar groote 
electrische stations bestaan, het gasdebiet na de toepassing 
van het electrisch ligt steeds toeneemt.') 

Dat het hier ter stede op te richten electrisch station 
oorzaak zal worden van eene vermindering in het gasdebiet, 
is niet waarschijnlijk, maar mocht dit tegen onze ver
wachting in, wel 'het geval worden, dan zal met het oog 
op do capaciteit van de electrische Centrale ongeveer 
equivaleerende met vijf percent van het tegenwoordig jaar-
lijksch gasdebiet, deze vermindering geen noemenswaard 
gowicht in de schaal leggen tegenover de jaarlijksche toe
neming van het gaslicht." 

Voorts wordt betoogd, dat door gebruikmaking van 
mechanische toestellen tot fabriceering van het gas, een 
zeer aanzienlijke bezuiniging verkregen wordt opdeloonen, 
waarvan in de toekomst een belangrijke vermindering van 
het personeel, au aan de stokeryen werkzaam gesteld, het 
noodzakelijk gevolg zal zijn. 

•) Door den directeur der gasfabriek wordt gewezen op 
andere plaatsen, zoo in als buiten Nederland, die het volle 
vertrouwen van hem op den vooruitgang der gasindustrie 
deelen. Haarlem, dat voor l ' / j jaar een nieuwe gasfabriek 
in werking stelde, Enschedé, dat sedert een half jaar een 
nieuwe fabriek heeft, Zutphen, dat er over een jaar een 
zal hebbon; Den Haag, dat grond kocht voor een tweede en 
Amsterdam met zijn plannen voor een derde fabriek. Voorts 
wijst hij op Berlijn, dat sedert 1900 twee nieuwe fabrieken 
bouwde voor 7S mill, gulden, terwyl Parijs de indertijd 
gegeven concessie niet verlengd heeft en zelf een kapitaal 
van 120 mill, gulden in gasfabrieken gaat steken. 

BODEGRAVEN. In de heden gehouden raadsvergadering is 
met algemeene stemmen besloten om concessie te ver
leenen tot aanleg en exploitatie van een drinkwaterleiding 
met ozonisatie aan de maatschappij Hudor te Amsterdam. 

'S -GRAVENHAGE. Volgons het „Vad." is bij het departe
ment van Binnenlandsche Zaken in bewerking een wets
ontwerp, waarbij verplicht wordt gesteld de oprichting van 
openbare slachtplaatsen in gemeenten boven 10.000 zielen. 

Voorts wordt oen onderzoek ingesteld naar de wensclielijk-
heid van invoering van een Rijkskeuring van het vee. 

te verwachten, zegt „Het Vad.", dat de 0ver-
het gemeentebestuur van de missive van den 

Waterstaat, betreffende de aanwijzing van 
> voor het Arbitragegebouw, zal leiden tot een 
dat plan, maar tevens tot een bereidverklaring 
het belang van de vestiging der instelling in 
, medewerking en andere faciliteiten van de 
imeente, voor zoover die vereischt mochten 
verkrijging van terreinen zooveel mogelijk te 

— Het is 
weging door 
minister van 
den Koekami 
advies tegen 
om, wegens 
de residentie 
zyde der gc 
worden, ter 
verleenen. 

— Door de Commissarissen der Koningin in verschillende 
provinciën is het volgende schrijven gericht aan de ge
meentebesturen : 

„Meermalen is aan u het verzoek gericht om tijdig het 
departement van Binnenlandsche Zaken kennis te geven 
van voorgenomen slooping, verbouwing of herstelling van 
oude monumenten, bepaaldelijk van raadhuizen, kerken, 
torens, kasteelen, poorten, merkwaardige gevels enz., opdat 
de gelegenheid zou bestaan, afbeeldingen en opmetingen te 
doen vervaardigen. Ook werd tijdige mededeeling verzocht 
van de besteigering van zoodanige gebouwen, opdat van de 
steigers gebruik zou kunnon gemaakt worden om het 
bouwwerk behoorlijk op te meten en in tookening te 
brengen. 
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„Door den minister van Binnenlandsehe Zaken wordt 
my thans meegedeeld, dar de Rijkscommissie tot het 
opmaken en uitgeven van een inventaris en een beschrijving 
van de Nederlandsche monumenten van geschiedenis en 
kunst heeft bericht, dat verschillende leden der commissie, 
op hun reizen ten behoeve van de inventarisatie der 
monumenten, belangrijke gebouwen hebben aangetroffen, 
waaraan in den laatsten tyd veranderingen hebben plaats 
gehad of waarbij ingrijpende herstellingswerken in gang 
waren, zonder dat daarvan aan Zijner Excellentie's departe
ment was bericht gezonden. 

„Bij navraag bleek dan, hotzy dat beweerd werd'dat van 
bovenvermeld verzoek tot kennisgeving nimmer vernomen 
is, hetzij dat het betrokken gebouw niet belangrijk genoeg 
geacht werd, of wel dat werd nagelaten het gevraagde 
bericht te zenden, wijl gemeend werd dat met^monumenten" 
bepaaldelijk „standbeelden"' {sfc) waren bedoeld. 

„Op uitnoodiging van den minister, heb ik de eer, u 
opnieuw het verzoek over te brengen en daarbij mee te 
deelen, dat de verplichting van kennisgeving aan zyn 
departement van elke voorgenomen verandering enz. aan 
oude gebouwen zich uitstrekt tot a l l e oude gebouwen, 
zouder dat aan u is overgelaten, het bericht geven afhan
kelijk te stellen van eigen oordeel over de historische of 
artistieke beteekenis daarvan." 

— Dezer dagen is door eenige ingezetenen, onder wie de 
heeren Jozef Israels, H . W. Mesdag en F. de Bas, een adres 
aan den gemeenteraad van 's-Gravenhage verzonden, om 
dien raad te verzoeken zy'ne medewerking niet te verleenen 
voor plaatsing van het Vredespaleis in den Koekamp en 
om in overweging te geven, dat de gemeente'sGravenhage 
aan de Carnegie-Stichting het terrein, waar de „Belvedère" 
in de Scheveningsche Boschjes thans staat, ten geschenke 
aanbiede voor den bouw van het paleis. 

— Ook het bestuur der afd. 's-Gravenhage der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, heeft den gemeenteraad 
verzocht, der regeering mede te deelen, dat de raad zyne 
medewerking aan de stichting van het Arbitragepaleis op 
het terrein van den Koekamp moet onthouden. Het bestuur 
vertrouwt dat het den gemeenteraad van 's-Gravenhage, 
met haar bestuur en bekwame ambtenaren niet moeilijk 
zal vallen het ryk een ontwerp van stadsuitbreiding van 
nog grootendeels onontgonnen terreinen aan te bieden, 
waarop het Arbitragehof als middelpunt zal kunnen ver
rijzen in een schoon aangelegde omgeving die het Vrede-
paleis waardig zal doen uitkomen en de Residentie verrijken 
zal met een nieuw schoon stadskwartier. 

— Te Urk is door den burgemeester, Jhr. A. H. P . K . 
van Suchtelen van de Haare, in tegenwoordigheid van den 
Gemeenteraad en den heer Fro wei n, arch, te 's-Gravenhage, 
benevens een talry'k publiek, de eerste steen gelegd van 
het nieuwe raadhuis, dat met zijn toren zal staan tussehen 
de in aanbouw zijnde woonhuizen voor den burgemeester 
en den gemeente-geneesheer. 

De kosten hiervoor worden gedragen door het Ryk en 
de provincie. 

H A A R L E M . Het Museum van Kunstnijverheid alhier, werd 
gedurende de maand Augustus door 6ö7 personen bezocht. 
De aan het Museum verbonden boekery was gedurende de 
afgeloopen maand gesloten en werd op 1 September weder 
geopend. Belangstellenden die op het gebied der kunsten 
en ambachten, boek en plaatwerken kosteloos wenschen te 
raadplegen kunnen zich wenden tot den Directeur van 
genoemd Museum. Op de school voor Kunstnijverheid, 
welke eveneens aan het Musrum verbonden is, zullen de 
lessen op 5 September worden hervat. 

— Na eene ziekte van eenige maanden is Zondag j.1. 
op bijna 58-jarige leeftijd alhier overleden den heer J . 
J. F. Beynes, lid der firma J . J . Beynes, Koninklijke fabriek 
van rijtuigen en spoorwegwagens. Hy was in den lande 
een bekend en gezien industrieel, die voor de belangen der 
Nederlandsche industrie zooveel hij vermocht altoos op de 
bres stond. 

Zijn vader was de grondlegger der thans groote zaak. 
Aanvankelijk eenvoudig wagenmaker, breidde hij zyne 

industrie gaandeweg uit, en liet zyn zoon zich zoowel prac
tisch als theoretisch bekwamen. De jonge Beynes was een 
man van groote energie en werkkracht, waardoor hy' het 
bedryf tot ongekenden bloei bracht. 

De fabriek breidde zich, onder hot beheer van den over
ledene en van den heer J. W. A. Beynes, tweede firmant, 
gestadig uit, en is thans een der grootste van ons land. 
By zyn talrijk personeel was de overledene om zijne goed
hartigheid, zijn gehoor geven aan billijke verlangens, zeer 
gezien, en — hoewel ook daar conflicten wel eens voor
kwamen — liet de verstandhouding tussehen personeel en 
patroon weinig te wenschen over 

L E I O E N . Het Rijks Ethnographisch Museum heeft van 
het Keizerlyk Russisch Aardrijkskundig Genootschap te St. 
Petersburg ten geschenke ontvangen eerie hoogst belangrijke 
verzameling van vyftig reproducties van photographieën 
der merkwaardigste heiligdommen en plaatsen in Centraal 
Tibet. De origineelen van deze photographieën werden 
opgenomen door een Kalmuk en een Burjat, de laatste 
candidaat in de Oostersche talen aan de univorsiteit te St. 
Petersburg, gedurende hun door het genootschap bekostigde 
reis. Met de reproducties werden van wege het genoemde 
genootschap slechts twaalf instellingen buiten Rusland 
begiftigd. (Stct.) 

LEEIWARIJE.W Bij eene gedeeltelijke restauratie der Kleine 
of' Waalsche Kerk alhier, voor rekening der kerkvoogdy' der 
Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier ondernomen, is, 
na verwijdering van een dikke verflaag, ontdekt, dat de 
preekstoel vervaardigd is uit eikenhout, met zwart ebbenhout 
ingelegd, en dat de deur aan de straat eveneens van eiken
hout is en voorzien van een leeuwenkop in koper. 

OOSTERHEEK. De heer W. A. v. Laer alhier heeft ten 
behoeve van een „Sanitats Milchstall", volgens Duitsche 
methode, een perceel bouwterrein aangekocht. 

Met den bouw van de inrichting zal zoo spoedig mogelijk 
begonnen worden. 

SOEST. Ter aanvulling van een vroeger bericht dione, dat 
de leiding van de restauratie van den gemeentetoren alhier, 
is opgedragen aan den heer J. Frowein, architect te 's-Gra
venhage. Op zjjn advies zal het werk onderhands worden 
aanbesteed. 

PERSONALIA. 
— Bij den Waterstaat en 's lands B. O. W. in Ned. Indië 

zijn geplaatst: tydelyk, by' den gowestelyken dienst in de 
residentie Batavia, de benoemde opzichter 3e k l . J. P. 
Brouwer; in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden, 
de tijdelijk waarnemde opzichter 3e kl . G. Th. Freni. 

Voorts toegevoegd: aan den chef der 2e waterstaatsafd., 
de opz. 2e k l . II. J. Beyer; aan den chef der irrigatie-
afdeeling Serajoe, met Poerworedjo als standplaats de ben. 
opz. 3e kl. J. H . v. d. Capellen. 

Overgeplaatst: naar de res. Besoeki de opz. 3e kl . P. H . 
Kunst. 

Belast: met het toezicht op de regeling van het water
beheer in het Oostelijk gedeelte der res. Cheribon, de aan 
den chef der 2e waterstaatsafd. toegevoegde ing. 2e kl . J. 
W. do Bruijn Kops. 

Bepaald: dat in het belang van de bovenbedoelde regeling, 
met Sindanglaut als standplaats, wordt werkzaam gesteld 
de aan den chef der 2e waterstaatsafd. toegev. ing. 3e k l . 
I. Th. v. Rosse. 

Geplaatst: by' de directie de ben. opz. le k l . M. R. Wolrabe. 

— By' de Staatsspoorwegen op Java is overgeplaatst: by' den 
aanleg van de lyn Padalarang-Krawang naar de lijn Rang-
kasbetoeng-Laboean, de bouwk. ambt. 2e kl. A. Ghijsels Man. 

Vervolg zie Bijblad. 

Mem. 
f • VAN 
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De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
houdt ditmaal haar najaarsvergadering tc Maastricht, 
en heeft de gelukkige gedachte gehad, aan die bijeen
komst een paar uitstapjes te verbinden. 

Het is te verwachten, dat de leden in grooten 
getale zullen opkomen. Toch zijn er altijd velen, die 
hoe gaarne ze ook van de partij zouden wezen, toch, 
door den drang der omstandigheden genoopt worden, 
thuis te moeten blijven. Voor hen zijn de volgende 
herinneringen aan wat te Maastricht en te A k e n tc 
zien is, bestemd. 

Dc reis van Holland naar het zuiden van Limburg 
duurt langer, dan men, een blik op de kaart slaande, 
zou denken. Het loont wel de moeite, zich te Venloo 
en te Roermond op te houden, waartoe echter de 
vacantickaarten geen gelegenheid geven. 

Men kan het Venloo wel aanzien, dat het voorheen 
een vesting geweest is. Dc huizen staan er samen
gedrongen en zijn slechts door nauwe straten ge
scheiden. Pas na dc slooping der vestingwerken zijn 
ruimer wijken kunnen worden aangelegd. 

Meer dan eenige andere Nederlandsche stad draagt 
Venloo een Duitsch karakter. Hoorde men niet een 
taal spreken, die ontegenzeglijk van Duitschcn stam 
is, en las men niet overal Nederlandsche opschriften, 
men zou zich over de grens kunnen wanen. Vele 
gebouwen hebben een ietwat verwaarloosd uiterlijk, 
wat men bij onze oostelijke naburen vaak vindt, en 
dat soms wel schilderachtig is, doch met het Ncder-
landsch begrip van netheid kwalijk samengaat. 

MAASTRICHT E N A K E N . 
De St. Maartenskerk, aan de noordzijde der stad 

gelegen, is een betrekkelijk eenvoudig gebouw, in de 
15e eeuw grootendeels van gebakken steen opge
trokken. De drie beuken zijn van gelijke hoogte, 
geheel gewelfd en worden door vierkante met schalken 
bezette pijlers gescheiden. 

Dc toren aan de westzijde werd in dc 19e eeuw 
gerestaureerd; het daaraan toegevoegd portaal past 
niet best bij den eenvoud van het overige der kerk. 

De kerk bevat een altaar en een predikstoel, beiden 
in eikenhout uitgevoerd en van tamelijk realistisch 
beeldhouwwerk voorzien. Hun stijl is die, welke in 
de 17c eeuw door tie Vlaamsche meesters werd 
gevolgd. Dc koorbanken zijn Gothisch en vermoedelijk 
omstreeks 1500 ontstaan; de zijwangen prijken met 
beeldwerk. Het achterschot dezer banken is met fijn 
gedetailleerde pilasters in i ó e eeuwsehe Renaissance
stijl versierd. De koorlezenaar, een koperen adelaar, 
heeft zijn oorspronkelijk voetstuk niet meer. 

Noordelijk van den toren ziet men een kapel, die 
door een smaakvol geprofileerd 17e eeuwsch hek 
van de kerk wordt afgescheiden en met een koperen 
doopvont prijkt, die het jaartal 1626 draagt. In een 
kapel aan de zuidzijde bevinden zich sterk gerestau
reerde muurschilderingen. 

Over dc kerk staan eenige oude huizen, die betrek
kelijk eenvoudig, uit het laatst der 16e eeuw afkomstig 
zijn. Het belangrijkste gebouw der stad is het Raad
huis, dat zijn tegenwoordige gedaante in het laatst 
der 16e eeuw verkreeg en er met zijn hoektorens en 
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monumentale stoep indrukwekkend uitziet. Het bouw
werk heeft een verjongingskuur ondergaan, zoodat 
men twijfelt of alles wat men ziet, wel zoo is, als 
de [6e eeuw het bedoeld heeft. 

Roermond is een stil stadje, waar de rustige kalmte 
door niets wordt verstoord. Niet ver van het station, 
naast dc kazerne, bevindt zich dc Munsterkerk, een 
gebouw met vijf torens, doch van bescheiden afmetin
gen. In «218 door Gerard III van Nassau begonnen, 
heeft zij een koor, dat een halven cirkel als platte 
grond vertoont en waarbij zich drie kapellen aan
sluiten. De kruisbeuk eindigt eveneens in twee nissen ; 
tusschen koor cn kruisbeuk zijn twee torens geplaatst, 
terwijl zich ook boven het kruis een toren bevindt, 
die thans door een koepel bedekt wordt. De beuken 
zijn allen gewelfd en worden door vierkante, met 
schalken bezette pijlers van elkander gescheiden; boven 
de zijbeuken bevinden zich galerijen. A a n dc westzijde 
der kerk vindt men een tweetien kruisbeuk met twee
torens en voorportaal. 

De vormen van het oostelijk gedeelte, tot den 
westelijken kruisbeuk, zijn nog Romaansch; overigens 
is echter reeds de invloed der Gothiek te bespeuren. 
Door de restauratie heeft het gebouw een zeer nieuw 
aanzien; men kan zich haast niet verbeelden, dat 
het uit de 13e eeuw afkomstig is. De eenige merk
waardigheid welke zij bezit is de thans gepolychro
meerde graftombe van den stichter en zijn gemalin. 

De St. Christoffelkerk vertoont drie evenhooge 
beuken, waarvan twee aan dc oostzijde in absiden 
eindigen, terwijl de zuidelijke recht algesloten is. 
De kruisbeuk heeft aan beide zijden absiden. l ie t 
westelijk deel der kerk is een basiliek, en bestaat 
uit vier beuken, met kapellen aan de zijden. Voor 
heen had ook het koor zulk een aanleg, want de 
vensters die het middenschip verlichtten, eer de zi j 
beuken daar honger werden opgetrokken, zijn nog 
tc zien. Hare tegenwoordige gedaante kreeg de kerk, 
naar de rijke stergewelven van het oostelijk deel te 
oordeelen, omstreeks 1500. De gewelven van het 
westelijk deel hebben den kruisvorm. Tusschen de beu
ken zijn pijlers zonder kapiteelen geplaatst. Een hooge, 
gerestaureerde toren verheft zich aan tie westzijde. 

In de Brugstraat en de Niersstraat bevinden zich 
16e eeuwsche gevels, waarvan een nog rijke Laat-
Gothische vormen vertoont. 

Het station van Maastricht ligt op tamelijken 
afstand bij Wijk , ten oosten van tie Maas. Aan den 
weg die naar Maastricht leidt, is in de laatste jaren 
veel gebouwd, en die nieuwe wijk maakt geen 011-
gunstigen indruk. 

A l s men de Maasbrug, die in de 17e eeuw geheel 
van gehouwen steen werd opgetrokken en waarop 
de 19e eeuw een zeer banale leuning geplaatst heeft, 
betreedt, heeft men een fraai gezicht op de statl, 
wier talrijke torens en spitsen haar een zeer schilder
achtig silhouet geven. Van de brug komt men in 
een straat, waar zich het zoogenaamde oude stadhuis 
verheft, dat in 1475 als „Dinghu i s " werd gebouwd. 
De gevel van gehouwen steen heeft boxen tie vensters 
nog Gothische motieven, maar de bekroning, een 
klassiek fronton, moet uit de iSe eeuw zijn. Dc 
zijgevel is in vakwerk uitgevoerd cn een torentje rijst 
uit het hooge dak. 

Meer noordwaarts, op de Groote Markt , ligt het 
door I'ieter Post van 1659—1663 gebouwde Raad
huis, dat ongetwijfeld het beste werk van dien 
meester is. De Palladiaanschc stijl heeft hier toepas
sing gevonden, cn door de monumentale stoep, de 
slanke klokkentoren en de pilasters op iedere ver

dieping is een bijzonder gelukkig geheel verkregen. 
Terwijl overigens wat Post gebouwd heeft niet van 
een zekere droogheid, ja nuchterheid is vrij tc pleiten, 
is dit ontwerp van deze gebreken vri j . Het is niet 
onmogelijk, dat de bouwmeester naar schetsen van 
zijn leermeester Jacob van Campcn heeft gewerkt. 
De zoldering in het voorhuis werd door Theodoor 
van der Schuur, die in het laatst der 17e eeuw 
vooral in den Haag heeft gewerkt, beschilderd. Ook 
de tapijten, de goudlederen behangsels en dc s tuc 
werken van sommige zalen verdienen dc aandacht. 

Noordwaarts gaande bereikt men dc St. Matthias-
kerk, die aan de westzijde een zwaren, doch onvol-
tooiden toren bezit. Het gebouw is niet zeer merk
waardig en vertoont drie beuken, die door 15e 
eeuwsche zuilen van elkander gescheiden worden. 
Een kruisbeuk is niet aanwezig en het geheele 
bouwwerk is gewelfd. Daar de kerk tusschen huizen 
staat, valt alleen de westelijke gevel in het oog. 

Verder naar het noorden vindt men tie uitgestrekte 
aardewerkfabrieken, die echter uit ccn bouwkundig 
oogpunt niet belangrijk zijn. Nu westwaarts gaantic 
bereikt men de voormalige omwallingen waar men 
een fraai gezicht op dc statl heeft. 

Bij de Brusselsche Straat verheft zich de kerk van 
het voormalig Predikheerenklooster, uit het begin 
tier 14e eeuw afkomstig, doch nu niet meer voor 
den dienst gebruikt. Niet ver van hier bevindt zich 
ook de geheel gerestaureerde Mindcrbrocdcrskerk, 
nu ingericht als Rijks-archief. 

Zuidoostwaarts van dit gebouw, in een schilder
achtige omgeving, staat tie oude I Iclpoort, die geheel 
uit bergsteen bestaat en gerestaureerd is. Twee torens 
flankeeren haar, en een houten arkel werd boven de 
poortdeuren aangebracht. Het gebouw is in dc 13e 
eeuw gesticht. 

Ten noorden van deze poort, niet ver van de Maas, 
trekt tic Lieve Vrouwekcrk door haai - cigenaardigen 
gevel den aandacht van den reiziger. Die gevel, uit 
tie l i e eeuw en door twee traptorens geflankeerd, 
verheft zich hoog boven tie kerk, en schijnt eer tot 
een versterkingswerk, dan tot een gebouw, voor den 
eeretlienst bestemd, te behooren. Misschien heeft de 
nabijheid van den stadsmuur aanleiding gegeven, om 
zulk een versterkingswerk te maken. 

De kerk is een baseliek met half rond gesloten koor 
en kruisbeuk, cn heeft in den loop der tijden velerlei 
verandering ondergaan. Thans wordt zij gerestaureerd. 

Langs den oever tier Maas noordwaarts gaande 
komt men aan de Augustijnerkerk, die thans niet 
meer voor den dienst gebruikt wordt. D c gevel ver
toont den Belgischen Barokstijl . Jonische en K o r i n -
thische pilasters, nissen, reusachtige voluten, ornament 
in hoog relief, kortom al dc motieven toen in Vlaan
deren gebruikt, vindt men hier terug. 

Een andere kerk in dien trant, door dc Jezuïtcn 
gebouwd, is in de 19c eeuw tot schouwburg ingericht, 
doch voldoet niet meer aan dc eischen, die uit een 
oogpunt van veiligheid aan een dergelijke inrichting 
worden gesteld. 

Westwaarts van tlit gebouw voert een straat naar 
het Vrijthof, een zeer ruim plein, aan eene zijde 
waarvan twee kerken staan. De meest zuidelijke is 
de St. Janskerk, die thans door de Protestanten 
gebruikt wordt. Vooral om haar fraaien toren trekt 
deze kerk de aandacht. Evenals bij de torens tc Delft, 
te Utrecht, te Amersfoort, te Rhcnen cn te Breda 
is ook hier een doorluchtige achtkante lantaarn op 
een meer massief vierkant benedengedeelte geplaatst. 
Een klokkenspel ontbreekt echter. 

De kerk is een basiliek zonder kruisbeuk, welker 
koor geen zijbeuken of trans vertoont en door een 
halven veelhoek wortlt gesloten. 

De zuilen, welke de beuken scheiden, schijnen 
voorheen bladkapiteelen bezeten tc hebben; de orna
menten, waarmede zij prijkten, zijn echter, evenals 
de venstertraceeringen verdwenen. Eigenaardig is het, 
dat het koor hooger oprijst dan het schip. 

Terwij l dc St. Janskerk gebleven is in den toestand, 
waarin de eeuwen haar achterlieten, hebben de katho
lieken geen kosten gespaard, om de een paar schreden 
noordelijker gestichten St. Scrvaaskerk haar ouden 
luister te hergeven. De archeoloog zal voorzeker 
meenen, dat men bij het restaureeren veel tc ver is 
gegaan, maar het zal nog lang duren, eer ook de 
geloovigen tot dit inzicht komen. 

De St. Scrvaaskerk is een gebouw, waaraan tal 
van geslachten medegewerkt hebben. Reeds vóór 
Ka re i de Groote regeerde stond hier, waar Servatius 
begraven was, een basiliek. Van deze baseliek is niets 
over dan ccn kleine krocht, die in 1881 ontdekt werd. 
Zij is door tongewelven bedekt, cn heeft zeer een
voudige aan de Laat-Romcinschc vormen herinnerende 
details. A a n deze basiliek deed Karei de Groote een 
zaal bouwen, die nog aan dc westzijde aanwezig is. 
Zij bestond oorspronkelijk uit twee verdiepingen, tlie 
door een thans verdwenen houten zoldering van 
elkander gescheiden werden, terwijl twee torens het 
bouwwerk flankeerden. Het benedengedeelte vormde 
een kapel van tic kerk; boven, waar men door de 
vensters in de kerk uitzag zaten de vorstelijke per
sonen, als zij de godsdienstoefeningen bijwoonden. 
De details van dit bouwwerk, dat door een koepel 
op pendentifs is gedekt, hebben een eenvoudig karakter. 
Het geheel is thans gerestaureerd cn een navolging 
er van is naast de Rembr.indtzaal in het Rijksmuseum 
te Amsterdam tc zien. 

De eerste St. Scrvaaskerk werd in de II de eeuw 
naar de oostzijde uitgebreid en van een koor met 
krocht, door twee torens geflankeerd, voorzien. Later 
werd hieraan een kruisbreuk toegevoegd. Van het 
Vr i j thof gezien maakt de kerk den indruk, een zuiver 
Romaansch gebouw te zijn, daar hier alleen het koor 
zich aan het oog vertoont. De zijgevels zijn in de 
13c, 14e en 15e eeuw echter in Gothischen geest ver
bouwd. 

Het portaal aan de Zuidwestzijde dagteckent uit 
het begin der 13e eeuw; het is nu gerestaureerd, 
gepolychromeerd en door een ijzeren hek van den 
openbaren weg afgesloten. In het tympan zijn tafe-
reelen uit het leven der II. Maagd aangebracht, 
tusschen de zuilen staan beelden van heiligen, terwijl 
in dc bogen tal van zittende figuren geplaatst zijn. 

Blijkbaar is dit portaal door meesters uit Frankrijk 
gemaakt. 

De gewelven der kerk dagteekenen uit den latcren 
tijd der Gothiek. Dc polychromie van het inwendige 
zal niet iedereen bevredigen, tiaar zij wat bont is 
uitgevallen. 

A a n de noordzijde van de St. Scrvaaskerk is een 
Laat-Gothische kruisgang aanwezig. Hier bevindt zich 
de ingang naar de Schatkamer, die vele voorbreng-
selen van middeleeuwsche kerkelijke kunst bevat, 
waaronder er van hooge waarde zijn. 

Meerssen is een dorp ten noordoosten van Maas
tricht, dat een kleine, doch fraaie kerk uit de 13e 
en 14e eeuw bezit, tlie gerestaureerd is. Het koor 
heeft geen zijbeuken cn is veelhoekig gesloten. Daaraan 
sluit een kruisbeuk en een basiliekvormig schip van 
drie t raveeën. Het gebouw is geheel van gehouwen 

steen opgetrokken. De toren, die vroeger aan de 
westzijde stond, werd afgebroken. Bij de restauratie 
is een houten torentje op het kruis geplaatst. Tusschen 
dc beuken staan zuilen, door schalken omgeven ; de 
venstertraceeringen en een portaal aan de noordwest-
zijde vertoonen tie rijke vormen der latere Gothiek. 
Dc tabernakel in het koor is in denzelfdcn geest, in 
den vorm van een piramide behandeld. 

Het gedeelte van Limburg , dat door den spoorweg 
naar A k e n doorsneden wordt, behoort ongetwijfeld 
tot de schoonste plekken van ons Vaderland. Zacht 
golvende heuvelen worden door gr i l l ig kronkelende 
riviertjes omspoeld, korenvelden en boschpartijen, 
kerken en kasteelen geven een zeer aangename 
afwisseling. 

Bij aankomst te A k e n aan het station Templeibentl 
ziet men de stad niet op haar gunstigst. W e l verheft 
zich in de onmiddellijke nabijheid de Polytechnische 
School, doch tlit groote gebouw, in droge Duitsch-
klassieke vormen opgetrokken, zal wel niemand tot 
bewondering stemmen. Bergaf gaande komt nun in 
zeer banale straten ; en pas als men dc Markt bereikt 
heeft, waar het Raadhuis staat, begint men te beseffen, 
dat men in de oude rijksstad is. 

Het Raadhuis is ccn gebouw' van gehouwen steen 
uit het begin der 14e eeuw. Een twintigtal jaren 
geleden verbrandde het dak en de spitsen der twee 
torens, die een Barok karakter droegen. Sedert zijn 
zij in Gothische vormen weer opgebouwd, en werd 
het Raadhuis aan de zuidzijde belangrijk uitgebreid. 
A a n eerwaardigheid heeft het geheel door tlit alles 
niet gewonnen. 

To t 1558 zijn alle 
De zaal, waar deze 
thans door een in 
gebouwde trap bereikt. Voorheen 
opgang in den westelijken toren. 

D e zaal, die gctlekt wortlt door spitsbooggewelven 
welke op vierkante pijlen rusten, is met 19e eeuwsche 
muurschilderingen versierd. Vie r daarvan, door Alfred 
Rethel vervaardigd, zijn in Duitschland zeer vermaard. 
Doch een Hollandsen oog kan de gemanië reerde 
teekening zoo min behagen als de fletsche en toch 
bonte kleur. 

()nder tlczc 
waar tic raad 
mering uit tie 

Achter dit 
kapel, de 
789—CS04 

Duitsche keizers hier gekroond, 
kroningen plaats vonden wordt 
de 19c eeuw aan de zuidzijde 

was echter de 

zaal 
verg 
18e eeuw 
Raadhuis 

oudste kerk 
door Ansiids 

een 
een 

kleiner vertrek, 
elegante betim-

bevindt zich 
idert en dat 

bezit. 
staat Keizer Kareis paleis
van West-Europa, die van 

abt van Saint Waudri l le bij 
Rouaan ontworpen en uitgevoerd werd. 

Het kostte den Keizer heel wat moeite, een gebouw-
als dit, in een land, dat nog pas op een zeer lage 
trap van beschaving stond, te doen oprichten. Mar
meren platen, mozaïeken en zuilen werden uit Trier , 
Rome en het kort te voren verwoeste Ravenna 
gehaald; de bouwsteenen werden uit de muren van 
Verdun gesloopt. 

De plattegrond der Kapel heeft eenige overeen
komst met dien der kerk San Vitale te Ravenna. 
Ook hier is het middendeel van het gebouw een 
achthoek, doch de beuk, die daaromheen gaat, is 
als zestienhock gevormd, terwijl de nissen, die te 
Ravenna tusschen de pijlers aanwezig zijn, te A k e n 
ontbreken. Men vindt hier echter ook een galerij, 
die door kruisgewelven gedragen en door halve ton
gewelven gctlekt wordt. 

In de bogen tier galerij zijn de uit Romeinsche 
bouwwerken gesloopte zuilen geplaatst; men ziet er 
in iedere opening vier, die twee aan twee door een 
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kroonlijst gescheiden worden. De middenbeuk heeft 
acht vensters, die boven de galerijgewelven uitkomen 
en is door een koepelgewelf gedekt. 

De details van de kapel zijn öf aan antieke ge
bouwen ontleend, óf op tamenlijk onbeholpen wijze 
naar deze voorbeelden gevolgd, De zuilen hebben 
niet dezelfde lengte, daar zij van zeer verschillende 
gebouwen afkomstig zi jn; door hoogere of lagere 
voetstukken werden zij voor hun bestemming passend 
gemaakt. Zeer belangwekkend zijn de bronzen hekken, 
die, in de boogopeningen van de galerij geplaatst, 
bewijzen dat de kunst van gieten reeds ten tijde van 
Kare i den Grooten op een aanzienlijke hoogte stond. 

In de 19e eeuw is de kapel gerestaureerd, en nog 
in onzen t ij tl worden er voortdurend verfraaiingen 
aangebracht, tiaar de Keizer van Duitschland dit 
gebouw zijn ouden luister wil hergeven. Deze res
tauratie heeft tot zeer gegronde critiek aanleiding 
gegeven, en aan de waarde van het monument heeft 
zij veel afbreuk gedaan. 

Een groote Romaansche luchter, in 1165 door 
Frederik Barbarossa aan de kerk geschonken, hangt 
van het met een modern mozaïek versierd gewelf. 
Op de galerij bevindt zich de marmeren keizersstoel, 
die eerst door Karei den Grooten, later door zijn 
opvolgers gebezigd werd. Ook ziet men hier een 
antieke sarcophaag, waarin Frederik Barbarossa het 
gebeente van zijn voorganger deed nederleggen. 

Het koor, dat aan de oostzijde van Kareis kapel 
aanwezig was, en dat zeer bescheiden afmetingen 
had, werd in de veertiende eeuw gesloopt en ver
vangen door het tegenwoordige, in. rijke Gothische 
vormen gebouwd en in 1413 voltooid. Hoewel men 
niet zeggen kan, dat dit koor zich harmonisch bij 
Karel 's kapel aansluit, is het toch, op zich zelf, een 
fraai kunstwerk. De toren, aan de westzijde der kerk, 
schijnt grootendeels uit de 19e eeuw afkomstig. 

In een kapel, welke op de galerij uitkomt, worden 
de kerksieraden bewaard. Een der merkwaardigste is 
tie reliquienkas van Karei den Grooten, die op last 
van Prcderik Barbarossa in het laatst der 12e eeuw-
vervaardigd werd. In 1165 was Kare i heilig verklaard. 

A a n de lange zijden van dit kunstwerk vindt men 
de afbeeldsels van verschillende Duitsche keizers, ter
wijl aan het hoofdeinde Maria tusschen Michael en 
Gabriel, aan het voeteneinde keizer Kare i tusschen 
paus Leo en bisschop Turpin aangebracht zijn. O p 
de deksel zijn acht vlakke reliefs aanwezig; zij hebben 
tafereelen uit het leven des keizers ten onderwerp. 

Ui t een later tijdperk afkomstig, maar toch nog 
Romaansch van opvatting, is de kas, waarin de 
rcliquiën tier II. Maagd bewaard worden. Zij werd 
in 1220 begonnen en in 1237 voltooid. De vorm is 
die van een basiliek met kruisbeuk; aan tie beide 
zijden bevinden zich gedreven figuren die zeer goed 
uitgevoerd zijn. 

l i e t Raadhuis en tie Munsterkerk zijn de voor
naamste bezienswaardigheden van A k e n . Maar ook 
liet Suermondt-museum verdient wel een bezoek. l i e t 
is als gebouw zonder pretentie, doch bevat een ver
zameling van schilderijen, waarin de Ncderlantlsche 
meesters der 17e eeuw, vooral tlie van tien tweeden 
rang; zeer goed vertegenwoordigd zijn. 

A k e n is bezig zich uit te breiden, vooral naar de 
zijde van de Rheinische Bahn, Keulen en A k e n zijn 
niet op één dag gebouwd, pleegt men te zeggen. 
Maar het nieuwe Keulen en het nieuwe A k e n worden 
wel in één stijl gebouwd, die dezelfde wisselingen 
ondergaat. Zoowel te Keulen als te A k e n is men, 
na alles, wat de historie had opgeleverd, te hebben 
geplunderd, nu bij den „Jugends t i l " aangeland. Wat 
er zal komen, als ook deze uit den smaak raakt, is 
nog niet te zeyyon. 

IETS OVER DE ,BOUWWERKTUIGKUNDE ' DER OUDE A E G Y P T E N A R E N . 
(Vri j naar „ T h e Builder.") 

Wanneer wij de reuzenbouwwerken der Oude 
Aegyptenaren in natura of in beeld aanschouwen, 
dan worden wc onwillekeurig met grooten eerbied 
vervuld voor een volk, dat met geringe technische 
hulpmiddelen dergelijke, aan de Giganten herin
nerende gewrochten tot stand wist te brengen. 

E n deze bewondering stijgt nog, wanneer we be
denken, hoe zelfs in de negentiende eeuw, waarin 
de vlucht der wetenschappen den mensch vergunde, 
tal van vroeger onbekende of onbenutte natuur
krachten aan zijn wil ondergeschikt te maken, het 
overbrengen van tien 20 M . hoogen obelisk van 
L u x o r naar de Place de la Concorde te Parijs in 1831, 
nog al het vernuft der toenmalige technici in beslag nam. 

E n , dergelijke obelisken zijn er door de Aegyp 
tenaren bij tientallen opgericht! 

Evenwel moeten we één factor niet uit het oog 
verliezen, en wel, tlat het slavenwezen der Ouden 
het mogelijk maakte, resultaten te bereiken, tlie voor 
ons, althans op die wijze, onbereikbaar zouden zijn. 
Wat hun aan technische kennis en hulpmiddelen 
ontbrak, werd zoo goetl mogelijk door de brute 
kracht van een te hoop gejaagden menschendrom 
vervangen. 

In dat licht beschouwd, zijn de grootsche werken 
dan ook weinig anders dan monumenten van eene 
onbeperkte dwingelandenheerschappij aan de eene, 
en een willoos slavendom aan de andere zijde. 

Evenwel, veel is er tot stand gebracht, wat onmoge
lijk uitsluitend door zelfs de grootst mogelijke physieke 
kracht te bereiken zou zijn, en het behoeft ons dan 
ook niet te verwonderen, tlat er reeds talrijke hypo
thesen ten beste zijn gegeven, om te verklaren de 
werkwijze, door de Aegyptenaren bij het tot stand 
brengen hunner bouwwerken gevolgd. 

Een van de voornaamste vraagpunten, tlie zich 
daarbij voordeden was wel, op welke manier zij de 
gebruikte, reusachtige steenblokken naar de hoogere 
deelen hunner monumenten transporteerden. 

Zooals bekend is, bestaat de kern der pyramiden 
tiit een trapsgewijze oploopenden bouw van kleiner 
materiaal, met treden van ± 1.50 M . welke kern 
ten slotte werd bekleed met groote schuin afgewerkte 
steenblokken, die aan de pyramiden hun definitief 
voorkomen gaven. 

Ook aan de tempels werden steenblokken van 
verbazende afmetingen verwerkt. 

Daar hijschwerktuigen, krachtig genoeg om derge
lijke lasten op te voeren, zeer zeker den Aegyptenaren 
onbekend waren, werd tot dusverre meestal aange
nomen, dat groote hellende vlakken, tijdelijk gedurende 
den bouw van zand opgeworpen, dienst deden bij 
het opvoeren der materialen. 

In den laatsten tijd is er evenwel een boek ver
schenen van den Heer Choisy, „Ingenieur en Chef 
des Ponts et Chaussées" in Frankri jk, waarin deze 

hypothese op vrij afdoende gronden wordt verworpen. 
Bij deze weerlegging stelt de geleerde schrijver op 

den voorgrond, welke reusachtige opoffering van tijd 
en werkkracht noodwendig met het volgen van een 
dergelijke werkwijze zou samengaan, en haalt, om 
die meening te staven, het volgende sprekende voor
beeld van recenten datum aan. 

Tot het herstellen der gebrekkige fundecring is 
enkele jaren geleden een der zuilen uit tie groote 
zaal van het tempclpaleis van Khons te Karaak, 
steen voor steen afgebroken en weder opgebouwd, 
bij welk werk gebruik is gemaakt van het boven
omschreven systeem. Welnu, alleen voor het aan
brengen en geregeld op hoogte houden der zandvlakkcn 
voor die ééne zuil waren voortdurend ongeveer 150 
menschen noodig! 

Het behoeft wel geen betoog, dat zelfs in het kader 
van het Aegyptische slavcnsysteem en naar verhouding 
expensief gebruik van werkkrachten bij een groot 
werk, vrijwel tot de onmogelijkheden zou behooren. 

Doch, er zijn nog andere en meer afdoende gronden, 
waarop de Heer Choisy het „zandvlak-systeem" 
bestrijdt. Hij berekent, dat er 500 menschen noodig 

toont overtuigend aan, dat de Aegyptenaren bij het 
construeeren hunner gewelfvormige afdekkingen nooit 
van formeclen gebruik maakten. De beschreven voor
werpen moesten dus een ander doel gehad hebben. 

N u heeft de Grieksche schrijver Herodotus, naar 
een verhaal, hem door Aegyptische priesters gedaan, 
aangetcekend, dat bij het bouwen der pyramiden 
gebruik gemaakt werd van korte stukken hout, 
waarmede de steenblokken- van trap tot trap omhoog-
gebracht werden. Hierdoor kwam de Heer Choisy 
op de gedachte, dat de boven beschreven „wiegen" 
(zooals hij ze noemt) wellicht voor dit doel gebruikt 
zouden zijn. 

En , als we de figuur 2 aanschouwen, waarmede 
hij ons zijne hypothese verduidelijkt, dan schijnt 
zijne verklaring zeer logisch. 

Door toch de „wieg" , waarop het steenblok ge
plaatst werd, beurtelings naar de eene of andere zijde 
te „dompen" , kon zij telkens voor de helft met losse 
steenstukken worden onderstopt, en aldus geleidelijk, 
zonder veel krachtsinspanning omhoog gebracht 
worden. 

Het „ d o m p e n " kon gemakkelijk geschieden door, 

zouden zijn om een steenblok van 15 ton gewicht 
op te trekken tegen een helling van 2 op I (2 basis 
tegen 1 hoogte) en wijst dan verder op het gebrek 
aan ruimte, om een dergelijk aantal werklieden te 
plaatsen, tiaar ze in het mulle zand natuurlijk niet 
zouden kunnen staan, en dus op de trede der pyra-
mitle of het platform van een pyloon geposteerd 
moesten worden. 

Ten slotte vestigt hij er de aandacht op, dat in 
het inwendige der tempels veeltijds tie ruimte voor 
het aanbrengen der zandvlakken ontbrak, 

X a altlus te hebben aangegeven, waarom de Heer 
Choisy met de tot dusver gangbare meening heeft 
gebroken, willen we eens nagaan, op welke manier 
hij tot zijne even vernuftige als eenvoudige theorie 
gekomen is. Hij heeft daarbij op zeer scherpzinnige 
manier verschillende vaststaande feiten gecombineerd, 
en de resultaten waartoe hij komt, zijn dan ook zeer 
aannemelijk. 

Reeds herhaalde malen had men in de Aegyptische 
graven houten voorwerpen gevonden, ongeveer van 
den vorm als afgebeeld in F i g . 1. 

De segmentvormig afgewerkte houten boomen 
hebben eene lengte van ± 1.50 M . en zijn onderling 
door houten ribben solied verbonden. Tot dusverre 
had men deze voorwerpen steeds aangezien voor 
formcelen voor een boog of gewelf, doch.de schrijver 

zooals in fig. 1 en 2 is aangegeven, een langen mast 
tusschen de dwarsribben te steken, waaraan door 
middel van een lang touw vanaf den grond of een 
hoogere trede getrokken kon worden. Was tie „wieg" 
eenmaal ter hoogte van een volgende trede gekomen, 
dan kon zij op rollen gemakkelijk zijdelings worden 
verplaatst en het lieve leventje opnieuw beginnen 
tot de bepaalde standplaats was bereikt. 

Waren, zooals we reeds in den beginne opmerkten, 
de voor deze werkwijze benoodigtle treden bij de 
pyramiden vanzelf aanwezig, in tie tempelhoven 
werden tot dit doel tijdelijke steenen trappen aange
bracht. V a n een dergelijkcn trap zijn de overblijfselen 
nog te zien in den grooten Binnenhof van den tempel 
te Karaak. Gewoonlijk werd ondersteld, tlat deze 
overblijfselen dagteekenden uit den tijd, toen de 
tempels door roovers in bezit werden genomen, om te 
dienen bij het beklimmen van de platformen der pylonen. 

Doch, ook te dezen opzichte heft de schrijver vrijwel 
afdoende allen twijfel op, door.mede te deelen, dat 
hem bij onderzoek gebleken is, tlat de kapiteelcn der 
zuilen van den zijportiek, welke gedeeltelijk tloor de 
trappen werden betlekt, brute gelaten zijn, welk feit 
hij ook door fotografures in zijn bock laat zien. Di t 
wijst er met groote zekerheid op, dat de trappen tot 
den oorspronkelijken bouw behooren, en tie tempel 
nooit geheel is voltooid. 

http://doch.de


Zooals uit één en ander blijken moge, is de zaak 
door den Heer Choisy van alle zijden bekeken, 
waarom wc zijne theoriën dan ook met groot ver
trouwen kunnen aanvaarden. 

Toen ik het opstel las, kwam het mij dan ook 

belangrijk genoeg voor, om het in 't kort in wijderen 
kring bekend te maken. 

P. M A R T . M O U W . 
Opzichter van 's Rijks Waterstaat. 

W E R K E N D A M . 

Het gebouwencomplex, dat men „de Grafelijke 
Zalen" noemt, bestaat uit de overblijfselen van het 
Grafelijk Kasteel, welks bouw omstreeks 1248 werd 
aangevangen, door Graaf Wi l lem II, na terugkomst 
van zijne kroning te A k e n en voortgezet en uitge
breid door diens zoon Ploris V . 

Het oudste deel der gebouwen vormt het Rolzaal
gebouw, zoo genoemd naar de zich daarin bevindende 
zaal waarin reeds minstens sedert Kare i V recht 
werd gesproken. (Pleitrolle van den Hove Provinciaal, 
later zaal voor de stoelzittingen van het gerechtshof). 
Dit gebouw werd omstreeks 1250 gesticht. In 1462 
en 1511 verbouwd en later op min gelukkige wijze 
veranderd of hersteld. V a n dat gebouw waartoe ook 
het zoogenaamde haagtorentje behoort, is de her
stelling nog niet gereed. 

Ten oosten hiervan vinden wij een vermoedelijk 
iets later opgericht gebouw, met een deel der grafe
lijke wonin 
bouwd 

. f e . Di t gebouw werd in de 15e eeuw ver
en o. a. van een kapel voorzien; later, in 

1688 werd daarin cle bekende zaal van de De Lairesse 
ingericht, vroeger Kamer van Civiele Zaken van het 
Gerechtshof. 

A a n de westzijde van het Rolzaalgebouw verrijst 
cle Groote Hof- of Ridderzaal waarvan de bouw in 
1285 begonnen werd door Graaf Kloris V ; ter ver
vanging van een kleiner ontworpen zaal door Wi l l em 
II aangevangen, doch niet voltooid en waarvan de 
kelder nog aanwezig is. 

Dit gebouw werd in den loop der tijden herhaal
delijk hersteld, verbouwd en omgeven door allerlei 
aanbouwen, welke het aan het oog onttrokken. 

Treurig verwaarloosd en in 1862 van zijn trotsche 
kap beroofd, was het tot een onaanzienlijk pakhuis 
afgedaald, vol wel van historische herinneringen, doch 
zelf schijnbaar van geen architectonische waarde. 

Deze gebouwen kwamen sedert de instelling van 
het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
bij dit departement in beheer als deel van de Lands-
gebouwen te 's-Gravenhage. 

Toen nu bleek dat ingrijpende herstellingen drin
gend noodzakelijk werden en daarmede niet langer 
kon worden gewacht, besloot de Minister van der 
Sleijden 12 September 1896 eene Commissie in te 
stellen, ten einde hem van advies te dienen ter zake 
van het onderhoud cn de eventuecle herstelling van 
het Gerechtshof en de Groote Zaal op het Binnen
hof te 's-Gravenhage, en tot leden te benoemen: 

C. Muysken, Ingenieur-Architect te Amsterdam 
(destijds Voorzitter van de Maatschappij tot bevorde
ring der Bouwkunst) tevens Voorzitter. 

K. J . Nieuwenhuis, architect, Directeur der Gemeente
werken te Utrecht (Dombouwmeester). 

C. H . Peters, Rijksbouwmeester in het eerste 
District der Landsgebouwen. 

D . K . C. Knuttel , Rijksbouwmeester in het 2e 
District der Landsgebouwen, tevens Secretaris. 

terwijl een vijfde lid door het Departement van 
Binnenlandschc zaken zou worden aangewezen, wat 
echter niet geschiedde totdat in 1897 den inmiddels 
opgetreden Minister L e l y door zijn ambtgenoot van 
Binnenlandsche Zaken werd verzocht Dr . P. J . H . 

D E GRAFELIJKE Z A L E N . 
Cuypers, Architect der Rijksmuseum gebouwen, te 
Roermond, alsnog in de Commissie zitting te willen 
doen nemen. Dat geschiedde in November 1897. 

De uitvoering van onderzoek cn herstel geschiedde 
bijna uitsluitend in eigen beheer, onder leiding van 
den Rijksbouwmeester Knuttel , bijgestaan door den 
opzichter iste klasse M . C. Wentc, den buitengewoon 
Opzichter A , Bunk en verschillende teekenaars. 

Van de werkzaamheden der Commissie is verslag 
gegeven in een twaalftal rapporten aan den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, welke in de 
in de Staatscourant zijn gepubliceerd. 

Daaruit is de gang van zaken na te gaan, dc 
moeiel ij kneden welke zich voordeden te begrijpen, 
moeilijkheden zoowel van wetenschappelijken als van 
praktischen aard. 

Tot de laatsten moet gerekend worden het in 
gebruik zijn van het grootste deel der gebouwen, 
toen cle Commissie hare onderzoekingen aanving. In 
de oude woning van Wil lem II cn in aanbouwen aan 
dc zuidzijde huisde het Gerechtshof, en het notarieel 
archief, in een kelder daaronder had Binnenlandsche 
Zaken een bewaarplaats van afgietsels, in de Hofzaal 
was een deel van het Archr ief van Binnenlandsche 
zaken opgeborgen, in cle noordelijke aanbouwen trof 
men de werkplaats van de Landsgebouwen, de Staats
loterij en bureaux van Watersterstaat. 

Voor dit alle« moest elders een onderkomen worden 
gevonden cn waar dit niet altijd even vlug geschiedde, 
kon in den aanvang slechts voetje voor voetje worden 
voortgegaan, waarbij herhaaldelijk niet allcdaagsche 
tijdelijke voorzieningen moesten getroffen worden, 
zooals het ondervangen van cle ijzeren bekapping der 
Hofzaal; deze waren ook dikwijls noodig tengevolge 
van de roekelooze wijze waarop in den loop der tijden 
gebroken en de onoordeelkundige wijze waarop vaak 
hersteld was. 

Doch het belangrijkste en moeielijkste werk was 
om in deze vaak gewijzigde overblijfselen der oude 
gebouwen, den juistcn weg te vinden voor de her
stelling, ten einde zoo weinig mogelijk de fantasie te 
laten werken, zoo min mogelijk iets nieuws te maken, 
doch te herstellen wat eenmaal was. 

Daartoe moest met de uiterste zorg gebroken 
worden, opdat geen enkele aanwijzing zou verloren 
gaan. Doch gelukkig volgden de Voorouders her
haaldelijk een eigenaardige manier bij hunne ver
bouwing ; zij braken niet weg, maar metselden in . 
Zoodoende werden b.v. het traptorentje met trap aan 
de Oostzijde, talrijke vensters, ja zelfs een 13 eeuwsche 
houten deur teruggevonden, in de muurdikten verstopt. 

Het herstel der kelders in het oostelijk gebouw 
was het eerste werk. A a n dat bouwdeel en het haag
torentje, kon vrij geregeld voortgewerkt worden. 

De Lairesse-Zaal als merkwaardig type van haar 
tijd, werd hersteld; het haagtorentje in goeden staat 
gebracht. Intusschen kon ook met de Kelders onder 
de Hofzaal worden begonnen, en nadat het archief van 
Binnenlandsche Zaken eindelijk ontruimd was, kon 
de Hofzaal zelf onder handen worden genomen. I^erst 
moesten natuurlijk de aanbouwen verwijderd, echter 
niet allen, want bij aandachtig onderzoek bleek al 
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spoedig dat ter weerszijden van den voorgevel zich 
reeds aanbouwen bevonden, in den riddertijd vermoe
delijk reeds bij den eersten bouw dienende tot dressoir, 
panctesije en bottelarijc, van welke aanbouwsels nog 
voldoende overblijfselen gevonden werden, om deze 
onontbeerlijke anncxen van een feestzaal te herstellen. 

In 1902 werd de ijzeren bekapping van 1861 ver
wijderd en een houten kap geplaatst, geheel over
eenkomstig de beroemde oorspronkelijke, waarvan 
nauwkeurige opmetingen zich in het archief der 
Landsgebouwen bevonden, de beeldhouwwerken der 
oude bekapping, indertijd gered cn in het Rijks
museum bewaard werden weer aangebracht. 

Niet gemakkelijk is het geweest het eikenhout 
voor de kap te vinden. Dc buitengewone afmetingen 
cn de kromming der spantbcenen, welke men niet 
door uitzagen wilde verkrijgen, maar als de voor
vaders, zoo gegroeid wenschte te vinden, waren een 
bezwaar, doch zooals gebleken is, niet onoverkomelijk. 

Zooals te begrijpen vielen niet alleen voor de 
hoofden doch ook voor dc werklieden werkzaamheden 
te verrichten, welke nu niet iedere dag aan hunne 
handen worden toevertrouwd. Uiterste voorzichtigheid 
bij het breken in cn herstellen van oud metselwerk 
was voor de metselaars vereischt; cle timmerlieden 
stonden hier zoowel voor hout van ongewoon zware 
afmetingen als voor zeer fijne betimmeringen. Ui t 
stekend werk is over het algemeen door hen geleverd 
en veel toewijding werd aangetroffen bij de werk
lieden, van welke sommigen van af den aanvang 
bij het werk zijn geweest. 

Nadat bepaald was dat cle Grafelijke Zalen bestemd 
zouden worden voor cle Vereenigdc Zittingen van 
de beide Kamers der Staten-Generaal en meer be
paald voor de plechtige Opening der Zittingen werd 
voor dc inrichting door den Minister cle Marez Ovens 
op de begrooting voor 1903 ƒ 4 5 0 0 0 uitgetrokken 
en werd door hem de Commissie van advies uitge-
noodigd zich ook met de inrichting cn meubeleering 
te willen belasten, in overleg met dc Huishoudelijke 
Com missiën der beide Kamers. 

V o o r de Opening der Kamers bleken noodig afzon
derlijke ingangen voor verschillende groepen bezoekers 
(Kamerleden, Ministers, genoodigden, diplomaten, 
publiek, zooveel mogelijk met anti-chambres, een 
anti-chambre voor H . M . cle Koningin, een tribune, 
groepecring van zitplaatsen in verband met cle voor 
den troon aan te wijzen plaats, terwijl ook een cen
trale verwarming werd noodig geacht. 

Zoolang het Rolzaalgebouw nog niet gereed is, kan 
de Rolzaal nog niet in gebruik genomen worden als 
anti-chambre der Kamerleden ; daarvoor is nu tijdelijk 
aangewezen de De Lairesse-zaal, later vermoedelijk 
Kamer voor de Ministers, die nu den zuidelijken 
uitbouw zullen gebruiken. 

Zoowel bij hetgeen tot het gebouw als de meubi
leering behoort is, waar eenigszins mogelijk gebruik 
gemaakt van Nederlandsche artisten en fabrikanten. 

De troon is geleverd door den heer Kermin te 
:s-Gravenhagc, die de vervaardiging der zetels opdroeg 
aan Cuypers en Stolzenberg te Roermond, doch in 
wiens eigen werkplaatsen al het borduurwerk werd 
vervaardigd; 

de vloer- en wandtapijten in de Hofzaal zijn uit 
de fabriek te Deventer, het tapijt in de kamer van 
H . M . de Koningin uit de fabriek van Gebroeders 
Stevens te Kra l ingen : 

het gebrand glas voor de Hofzaal is uit de ateliers 
van den heer Schouten te Delft, dat in de kamer 
van H . M . de Koningin uit die van den heer K c r l i n g 
tc 's-Gravenhage; 

het fijne smeedwerk is uit de fabriek van F. W . 
Braat te Delft, dc stoelen uit die van de firma A l l a n 
en Co. te Rotterdam, het trijp der stoelen werd 
vervaardigd bij de firma Verkade te 1 Iengeloo, de 
meubels voor de kamer van H . M . de Koning in zijn 
het werk der firma H . P. Mutters & Z n . terwijl ook 
de firma Pander meubelen, tapijten en gordijnen 
leverde. 

D c centrale verwarming werd ingericht door den 
fabrikant W o l t e r l tc Amersfoort. 

Het beeldhouwwerk en snijwerk was het werk van 
de beeldhouwers Bourgonjon, Retcra cn K u y k . 

De wapens zijn geschilderd door de heeren V a n 
Leeuwen en Sommer, het schilderwerk van de De 
Lairessezaal is uitgevoerd door de firma Nooyen. 

Zooals al boven bleek is het werk nog niet ge
ëindigd, het Rolzaalgebouw eischt nog veel studie 
en arbeid; dit gebouw is het minst deugdelijke van 
allen en ook herhaaldelijk gewijzigd. 

Ook is nog de verdere afwerking der Hofzaal door 
wandbeschildering in overweging. 

W i j hebben in dit blad tc dikwijls het restaurecren 
van oude bouwwerken afgekeurd, dan dat onze lezers 
zouden verwachten, dat wij de herstelling der Hofzaal 
met bijzondere ingenomenheid begroeten. 

Dat men cle kap weer in haar voormaligen staat 
terugbracht, kan er nog door. Toen Rose de nieuwe 
kap maakte, zorgde hij, dat een goede opmeting van 
de oude geschiedde. Die opmeting maakte het mogelijk, 
een volkomen getrouwe reconstructie te geven, waarbij 
fragmenten, later in het Rijksmuseum terecht gekomen, 
dienst konden doen. 

V o o r het vernieuwen der zijgevels bood de prent 
van 1616, die wij indertijd voor ons blad deden 
reproducceren, voldoende gegevens. 

Doch verder had meu ook niet moeten gaan. Toen 
eenmaal besloten was, dat cle zaal voor cle gemeen
schappelijke kamerzitting in September gebruikt zou 
worden, had men haar voor die bestemming moeten 
inrichten in modernen trant. 

Di t is evenwel niet geschied, doch men heeft 
gepoogd, die inrichting in 13c eeuwschen stijl tot 
stand te brengen. Daardoor is een tweeslachtigheid 
ontstaan, die zeker niet aangenaam treft. 

O m de fictie eener 13c eeuwsche gecombineerde 
kamerzitting te kunnen doorvoeren heeft men het 
met cle archeologie niet al te nauw kunnen nemen. 

Vast staat, dat de zaal, sinds Graaf Kloris V haar 
bouwde, tal van veranderingen heeft ondergaan. Iedere 
eeuw deed, wat zij meende te moeten doen. Zelfs 
als Rose zijn ijzeren kap niet gemaakt had, zou toch 
de zaal geenszins in haar oorspronkelijkcn toestand 
tot ons gekomen zijn, want cle geschiedenis gewaagt 
van de wijzigingen, die werden aangebracht. 

Waarom nu niet onze moderne sierkunstenaars aan 
het werk gezet om de zaal voor haar moderne be
stemming in te richten ? Had men dat gedaan, dan 
ware zeker een voor het nageslacht belangwekkender 
geheel verkregen, clan cle pastiche, die nu het resultaat 
moest zijn. 
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BASTIAAN PIETER HUURMAN, f 
N a een korte ongesteldheid overleed te 's Graven

hage in den ouderdom van 51 jaar de heer Bastiaan 
1'ieter Huurman, Inspecteur van den arbeid in de 
gevangenissen. Wat hij in zijn ambt verricht heeft, 
kon uit den aard der zaak slechts aan een kleinen 
kring bekend zijn; doch hij heeft meer gedaan, en 
in het bijzonder de werklieden te 's Gravenhage ver
liezen in hem een hunner beste en ijverigste vrienden. 

Mijn kennismaking met Huurman dagteekent van 
1901. Toen kwam hij mij in het najaar bezoeken, 

om mij uit te noodigen, mij met een reeks van lezin
gen voor ambachtslieden, waartoe het initiatief door 
het bestuur van den Christelijken Volksbond genomen 
was, tc willen belasten. De helaas overleden Boersma 
had mij voor het vervullen van die taak aanbevolen. 

Aanvankeli jk aarzelde ik, omdat ik dat dacht, dat 
de Volksbond verwachtte, dat dc lezingen een bepaalde 
politieke kleur zouden hebben. Doch toen Huurman 
verzekerd had, dat alle ambachtslieden, zonder onder
scheid van richting, toegang zouden hebben, en dat 
alleen het ambacht en wat er mede samenhangt zou 
moeten worden besproken, nam ik de uitnoodiging aan. 

Bij de voorbereiding dezer lezingen leerde ik 
Huurman kennen als iemand, die goed op de hoogte 
van velerlei techniek was. Maar daarenboven bezat 
hij als weinigen de gave, om met ambachtslieden 
om te gaan. Hij kende er velen persoonlijk, en wan
neer reeds mijn eerste lezing mij veel genoegen 
verschafte, dan was dit zeker te danken aan de wijze, 
waarop Huurman den spreker bij-het gehoor inleidde. 

Huurman was iemand met grooten ijver; zijn ent
housiasme sleepte mede. Wat hij voor den Christelijken 
Volksbond geweest is, zal niet worden vergeten. 
Doch ook veten, buiten dien bond staande, zullen 
zijn nagedachtenis in eere houden. 

A . W . W K I S S M A N . 

GEMENGD NIEUWS. 
B U I T E N L A N D . 

— Enkele dagen geleden is een gewelf in de kathedraal 
van Orleans ingestort. De geestelijken hadden het ongeval 
reeds lang voorzien en den departementalen bouwmeester 
herhaaldelijk gewaarschuwd. 

— Het kasteel te Sïikkingen, het „Troinpeterschlosschen," 
door Victor von Scheffels gedicht vermaard, is dezer dagen 
in veiling gekomen en gekocht door een Zwitserschen zijde-
fabrikant. 

Een toren, welke de „Scheffeltoren" genaamd is. herinnert 
aan Von Scheffels verblijf op het kasteel, in 1840. 

B I N N E N L A N D. 

A M S T E R D A M . De gebouwen van de drinkwatervoorziening 
der Stelling Amsterdam, in den Riekerpolder, onder Sloten, 
zijn afgewerkt. 

Aan het leggen van de buizen, hetgeen nog wel geruimen 
tijd zal vorderen, wordt druk gewerkt. 

A R N H E M . Vanwege het Museum van Oudheden te Leiden 
zullen door de conservator, dr. I. H. Holwerda, bij Door-
werth onder Renkum kleine opgravingen gedaan worden. 

DORDRECHT. In de groote kerk zyn twee muurschilderingen 
blootgelegd. De eerste werd ontdekt aan den Noordelijken 
muur van den kooromgang tusschen O. L. Vrouwenkoor en 
de deur, die naar de archief kamer en het sterrengewelf 
leidt. Zy stelt voor een nis, waarvan de gothieke kerkboog, 
versierd met wijngaardranken, rust op twee vierkante 
kolommen. Op de treden vóór de nis, waarvan de drempel 
blauw was, zit Christus: achter Hem staat het Kruis. 

De tweede muurschilderij kwam iets verder Oostwaarts 
bloot, boven een blijkbaar later aangebrachte deur; het 
ondergedeelte dezer schildering is verdwenen. Zij stelt 
voor een soort van burcht, waarvan de zygevels trappen 
vertoonen. Twee hoektorens staan ter weerszijden. Binnen 
de ruimte ziet men een kapel met torentje. Links daarvan 
staat een geestelijke met bisschopmuts. 

's GRAVENHAGE. De opzichters der openbare reiniging alhier 
hebben bij het door hen aan den raad ingediend verzoekschrift, 
in zake herziening van hun loonregeling, thans aanvangende 
met een salaris van f800 met vier ö-jaarlyksche verhoogin
gen van f50, eene opgave gevoegd van de salarisregeling 
van eenige andere gemeenten: als Amsterdam: opzichters 
le klasse f 1200-f1500, opzichters 2e kl . f900- f 1100. Ver
hooging om de 2 jaren met f 100. 

Rotterdam: opzichters le klasse f 1100-f 1800, opzichters 
2e kl . f 750-f 1000. Verhooging als te Amsterdam. 

Arnhem: opzichters f800-f1200. Verhooging om de 3 
jaren met floO. 

L E I D E N . Te Noordwijkerhout is dezer dagen onder veel 
belangstelling door het gemeentebestuur het nieuwe raadhuis 
in gebruik genomen en daarin de eerste raadsvergadering 
onder voorzitterschap van den burgemeester den heer J. F. 
I. M. Sweens gehouden. Het nieuwe gebouw is gebouwd 
naar het ontwerp van den architect Joseph Cuypera. 

De afgetreden burgemeester, jhr. P. C. V. Dommer van 
Poldersveldt schonk een ameublement, voor de nieuwe raads
zaal. 

N I JMEGEN. Op de ontworpen gemeente-begrooting voor 1905 
is voor onderhoud en verbetering van straten uitgetrokken 
in 't geheel f 19,8» K) voor onderhoud van plantsoenen f15,048, 
voor onderhoud van klokkenspelen f6700, welk cijfer duidt 
op plannen van restauratie van het carillon in den grooten 
toren, voor het ontwerpen waarvan bij de loopende begrooting 
gelden werden toegestaan. Voor restauratie van de Karo
lingische kapel is f3000 geraamd, welke post verband houdt 
met de reeds vastgestelde herstellingsplannen, die volgens 
's raadsbesluit in 1904 en 1905 zullen worden uitgevoerd. 

PERSONALIA. 
— Aan Dr. C. A. Scheltema is gedurende het studiejaar 

1904/1905, wegens gezondheidsredenen, verlof verleend als 
hoogleeraar aan de Folytechnische School, en is voor het 
tijdvak van 16 September 1904 tot en met 31 Augustus 
1905 belast met het geven van onderwijs in de toegepaste 
mechanica en de graphostatica aan de Polytechnische School, 
.T. Klopper, civiel-ingenieur, thans ingenieur by de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht. 

— By de Staatsspoorweg Maatschappij is benoemd tot 
adjunct-ingenieur 2e klasse de adspirant-adjunct-ingenieur 
A. C. Schweers; — en tot adspirant-adjunct-ingenieur de Heer 
A . Goekoop, ingaande 1 September. 

Bij Kon. Besl. is, met ingang van 1 October 1904: 
1. bevorderd: 
a. tot opzichter van den rijkswaterstaat der 2de klasse, 

A. A . Benders, thans opzichter der 3de klasse. 
b. tot opzichter van den rijkswaterstaat der 8e klasse, 

P. van Tiel, thans opzichter der 4de klasse. 
2. benoemd tot opzichter van den rijks waterstaat der 4de 

klasse, C. Schagen, te Midwoud (provincie Noord holland.) 

Vervolg zie Bijblad. 

ÏB. f AI HEEMST 
Mem. San. Insl. London. S a n i t a r y E n g i n e e r , A M S T E R I ) A M , 

Hoofdkantoor en .Magazijnen DE RUITEKKADE 150-151. Filiaal en Showroom U liOKIN. 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming;, Ventilatie. Warm en Koudwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garantie. 

39ste J A A R G A N G Z A T E R D A G 24 September 1904. 
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KUNST E N BESCHAVING. 
(Slot). 

Het hoofdstuk, dat het teekenonderwijs behandelt, 
begint met een bespreking van wat onder het begrip 
„beschaving" in verschillende tijden werd verstaan. 

In het laatst der 18e eeuw werd slechts hij als 
beschaafd beschouwd, die belangstelde in alles, wat 
op de fraaie letteren betrekking had. Deze eisch wordt 
tegenwoordig niet meer gesteld. In de 16e en 17e 
eeuw verwachtte men van wien als beschaafd wilde 
gelden, dat hij met kennis van zaken over beeldende 
kunst wist te oordeelen. 

In onzen tijd wordt kennis van letterkunde of 
beeldende kunst niet meer noodig geacht. Al leen 
over muziek cn tooncel wordt in beschaafde gezel
schappen soms nog gesproken. Doch eenige weten
schappelijke ontwikkeling vooral wordt verlangd. 

Dc scholen zijn tegenwoordig uiterst wetenschap
pelijk. V a n de kunst nemen zij niet de minste notitie. 
I leeft een leerling aanleg of smaak voor kunst, dan 
wordt alles gedaan, om die „dwaasheden" uit zijn 
hoofd tc krijgen. 

Onze tegenwoordige „beschaafden" zijn dan ook, 
wat hun positie tegenover de kunst betreft, tot vo l 
komen barbaren geworden. A l s geleerden, officieren 
of ambtenaren een enkele maal iets over kunst op
merken staat men verbaasd over de dwaasheid hunner 
beweringen. 

Men wil hierin verandering brengen, en meent, 
dat de school zich ook met de kunst moet bezig 
houden. Op sommige middelbare scholen wordt reeds 
„schoonheids leer" onderwezen, op andere „kuns tge 
schiedenis." De leeraar is dan een doctor in dc 
letteren, die als kunstenaar niets presteert, die mis
schien voor kunst niets voelt zelfs, maar die uit 
handboeken weet, wat door de wetenschap als mooi 
en wat als leelijk verklaard wordt. 

Zulk onderwijs kan geen nut stichten. W a t zou men 
wel zeggen van een geestelijke, die iemand, welke 
dorstte naar de troost des geloofs, op een voordracht 
over de vergelijkende godsdienstleer ging onthalen? 
Vermoedelijk zou zoo iemand als niet^voor zijn ambt 
geschikt beschouwd worden. In menige menschenziel 
sluimert het verlangen naar kunst; dit wordt echter 
niet bevredigd door voordrachten over schoonheidsleer 
en kunstgeschiedenis. Zulke voordrachten doen meer 
kwaad dan goed; want wat de hoorders nog voor 
kunstgevoel in zich hadden, gaat er door verloren. 
A l s dc leeraar iets voor leelijk verklaart, wat zij mooi 
vonden, dan schamen zij zich over hun onwetendheid, 
ofschoon het best zijn kan, dat de leeraar het glad 
mis heeft. 

De kunst wi l den mensch doen genieten. Zij wil 
spreken tot het gemoed, niet tot het verstand. Maar 



bij het onderwijs laat men haar niet aan het w ° ° r d 
komen. Zij wordt besproken, doch haar zelf vV°J"dt 
het zwijgen opgelegd. 

De kunstgeschiedenis ontleedt het lijk der k l "ls t , 
die vroeger leefde, doch nu gestorven is. In d e z c 

anatomie gaat men hoe langer hoe verder doch de 
thans levende kunst is een zwak, bloedeloos stum
pertje, waarom men zich al heel weinig bekomrnert. 

Maar wij hebben toch onze musea, zal men ?. e^Sen. 
Daar kan het volk leeren wat kunst is, daar kan 
het genieten naar hartelust. De werkelijkheid j s 

echter anders. Zulk een museum is ingericht rnet het 
oog op de kunstgeschiedenis, doch niet met het doel 
dc bezoekers te doen genieten. Schilderij hangt tia-ast 
schilderij, de beelden vormen ganscbe reeksen» en 
deze geweldige massa doet eer aan een pakhuis 
denken, dan aan een tempel der kunst. 

Vroeger, toen cr alleen particuliere verzamelaars 
waren, die genoten van hun bezit, die steeds trachtten 
het door aankoopen naar hun smaak uit te breiden, 
was het wel slechts een kleine kring, die de jurist-
werken tc zien kreeg, doch die weinigen haij.de11 er 
meer aan, dan de groote massa van thans, v 0 o r wie 
de musea open staan. 

Slechts de verzamelaar en dc kunstenaar k i , n n e n 
kunstwerken waardeer en. (huler kunstenaars in dezen 
zin behooren ook zij die alleen voor liefhebberij een 
kunst beoefenen. 

Waarom is de muziek eigenlijk de eenige. k l , i is t , 
waarin het groote publiek tegenwoordig in<.lcrd;uid 
belang stelt? Omdat het beoefenen der muziek i nde 
beschaafde kringen zeer algemeen is.- Kinueren m'^ten 
haast allen piano-, viool- of zangles nemen. Die l e s s e n 
worden gegeven door menschen, die niet a l l c en de 
theorie der muziek, doch ook haar practijk m £ c h t i g 
zijn. 

Het tcckenonderwijs, dat een voorbereiding u>t het 
genieten van beeldende kunst zou kunnen ^ijn, is 
echter veel minder populair. De reden d a a r v a r » is, 
dat het veel te wetenschappelijk, te theoretisch Wordt 
gegeven. 

Wat is het tcckenonderwijs, zooals het op een 
Duitsche school wordt begrepen, anders dan wiskunde, 
doorzichtkunde en lichaamsoefening? Met kunst heeft 
het niets te maken, en het gevolg daarvan is, dat 
de kinderen een hekel aan het teekenen kfÜgen, 
zoodat zij er, volwassen geworden, zich niet 'heer 
mede bezig houden. Hieraan is het toe te schrijven, 
dat cr zoo weinig wezenlijke belangstelling Voor 
beeldende kunst in Duitsehland bestaat. 

De schrijver wijst op Engeland, om tc doefi zien, 
hoe het teekenonder wijs zou dienen te worden geg e ven. 
Daar worden op alle volksscholen slechts vier vakken 
onderwezen, namelijk lezen, schrijven, rekenen en 
teekenen. A a n dit laatste vak worden minstens vier 
uur 's weeks besteed. In den zomer wordt Haa r ver-
sche planten geteekend, in den winter wordef naar 
die schetsen gestyleerde ornamenten vervaardigd. 

O p de vakscholen wordt het onderwijs jn het 
teekenen in denzelfden geest voortgezet. A a i 1 deze 
methode is het te danken, dat cr een Engelsche 
ornamentstijl ontstond, die in de geheele wereld Wordt 
bewonderd en nagevolgd. De „stijl- en ornani efltleer" 
die op de Duitsche scholen zulk een groote rol speelt, 
is in Engeland iets geheel onbekends. 

De Duitscher is altijd bezig met het bespiegelen 
over kunst. De Engelschman daarentegen poogt zelf 
de kunst tot een zekere hoogte tc beoefenen. Hi j 
schetst, maakt waterverfteekeningen en al b r e n g t hij 
ook geen meesterstukken voort, wat hij doet geeft 

hem een open oog voor de beeldende kunst in het 
algemeen. 

De schrijver zou wenschen dat het Duitsche teeken-
onderwijs naar het voorbeeld van het Engelsche werd 
gewijzigd. Of daardoor echter ook het verschil dat 
tusschen den aanleg der twee volken bestaat, zou 
Worden weggenomen, moet worden betwijfeld. 

Het laatste hoofdstuk, dat over het restaureeren 
handelt, is zeer uitvoerig. D c inleiding begint aldus. 

De kunst en in het bijzonder dc bouwkunst der 
Ige eeuw onderscheidt zich daardoor het meest van 
die der andere eeuwen, die achter ons liggen, dat zij 
dc waarde erkende, van wat op kunstgebied vóór 
haar was ontstaan. Had men in vorige stijlperioden 
steeds, wat toen gebruikelijk was als het eenig ware 
beschouwd, en alles, wat voorafgegaan was, slechts 
als afdwalingen aangezien, in dc afgeloopen honderd 
jaar werd meer en meer iedere stijl gewaardeerd, 
Werd hij beoordeeld in zijn historisch verband. De 
latere gothiek werd niet langer als een bedorven 
stijl beschouwd, de kunst der 18e eeuw gold niet 
langer als die eener verval-periode. 

Tegenover dc werken, die wij dus langzamerhand 
begonnen te waardeeren, plaatsten wij ons op een 
zeer eigenaardig standpunt. De meeste waren slechts 
als brokstukken bewaard gebleven, zij waren verweerd, 
soms door verwoesting tot bouwvallen geworden, dan 
Weer onvoltooid gebleven. Wij voelden behoefte, ze 
een bewerking te doen ondergaan, die wij restauratie 
noemden, en die wij meenden, dat hun de juiste 
waarde als kunstwerken zou hergeven. Zoo werd de 
negentiende eeuw de eeuw van het restaureeren. 

Deze periode valt juist samen met den tijd, toen 
onze pas verworven kennis der historische stijlen ons 
op zonderlinge dwaalwegen bracht. Wat wij toen 
bouwden deed denken aan een gemaskerd ba l ; nu 
eens trokken wij onze schepping een gothisch pakje 
aan, dan weer een in Renaissance, Rococo of Romaan-
schen stijl. Zelfs een Arabisch, Chinecsch of Japansch 
costuuin werd niet versmaad. Bij die vastenavond-
pracht staken de oude gebouwen zeer af; daarom 
werden ook zij onderhanden genomen, opgefrischt, 
bijgewerkt, opdat zij er niet onooglijk uit zouden zien. 

„ W a t waren wij toen niet trotsch op die verfraaiin
gen ! Wat waren wij niet blij , toen dc onvoltooide 
dom te Keulen door ons tot een kunstwerk werd 
gemaakt, dat, fonkelnieuw, het oog van den beschouwer 
bekoorde! De andere oude kerken werden nu ook 
zoo behandeld, zij prijkten weldra in den glans der 
nieuwheid, tot niet geringe voldoening van pastoor 
en geloovigen. De restaurator had al wat verweerd 
was, vernieuwd, wat ontbrak bijgewerkt, wat niet 
in den stijl was, verwijderd, de muren van binnen 
gepolychromeerd, van buiten afgehakt. E n toen hij 
dit alles gedaan had verklaarde hij, dat het gebouw 
zich nu vertoonde, zooals het er oorspronkelijk uit
gezien had, of uitgezien zou hebben, had de bouw
meester het kunnen voltooien. Het publiek geloofde dit. 

„Zoo ging men te werk fn het eerste tijdperk der 
„res taura t ies" , dat in Duitsehland tot ongeveer 1890 
duurde. Zelfs tegenwoordig is de methode nog niet 
geheel in onbruik. Maar toch streeft men er over het 
algemeen naar, alles tot zijn oorspronkclijken staat 
terug te brengen; men verwijdert geen grafteekenen, 
predikstoelen, oxalen cn dergelijken meer, omdat zij 
niet i i i den stijl zijn. W e l wordt ook nu nog wat 
ontbreekt bijgewerkt, worden de kerken van binnen 
gepolychromeerd, en wordt cr nog steeds gefantaseerd, 
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met het doel, een historische reconstructie te ver
krijgen. Men beweert, dat wij, nu wij de kunst van 
het verledene veel meer hebben bestudeerd, dan 
voorheen gedaan werd, volkomen in staat zijn om 
te bouwen in den geest der oude meesters." 

* * 

De schrijver herinnert er dan aan, hoe in vroeger 
ecuwen de voortbrengselen der beeldhouwkunst en 
schilderkunst op dezelfde wijze gerestaureerd werden, 
als nu met dc bouwwerken geschiedt, hij wijst er op, 
dat die restauraties thans algemeen worden betreurd, 
en men doet wat men kan, om ze ongedaan te maken, 
hetgeen echter maar zelden gelukt. 

„De vele antieke beelden, die sinds de 15e eeuw 
voor den dag gekomen zijn, werden gerestaureerd. 
Ontbrekende lichaamsdcelcn werden bijgemaakt, het 
geheel werd geretoucheerd, om de beelden zoo aan
genaam mogelijk aan den beschouwer te vertoonen. 
Di t zelfde doel streeft men tegenwoordig ook na bij 
het restaureeren. van bouwwerken. 

De beelden der beroemdste verzamelingen hebben 
door deze behandeling al hun waarde verloren. En 
toch zijn die restauraties dikwijls door meesters van 
den eersten rang verricht. 

Tegenwoordig is iedereen er van overtuigd dat 
restauraties van beeldhouwwerken en schilderijen, al 
werden zij ook door zeer bekwame hand verricht, 
beter achterwege gelaten waren. Wi j pogen zelfs waar 
wij kunnen, wat later bijgevoegd werd weer te ver
wijderen, om het kunstwerk tot zijn oorspronkclijken 
staat terug te brengen. 

Hoe knapper de restaurator was, des te meer schade 
richtte hij aan. Wat door onbekwame herstellers 
werd bijgevoegd is dadelijk te herkennen. Maar wat 
een kundig man bijwerkte kan slechts met moeite 
worden herkend. 

De geleerden vertrouwen die handschriften het 
meest, welke door afschrijvers gemaakt zijn, die on
wetend waren, en niets deden, dan de letters natce-
kenen. Maar als een geleerde monnik het werk 
verricht heeft is het gevaar groot, dat hij, wat niet 
duidelijk was of ontbrak, naar zijn eigen inzicht heeft 
verbeterd of aangevuld, en zoo de bron heeft ver-
valscht. 

„Als nu de architecten van tegenwoordig beweren, 
dat zij in staat zijn, een oud bouwwerk geheel in 
den geest van den ontwerper te restaureeren dan 
moet men zelfs als men dat gelooft toch antwoorden, 
dat het bouwwerk er dan des te erger aan toe is. 
Wie heeft bij zulk een restauratic belang ? Dc tegen
woordige bezitter van het gebouw alleen in zooverre, 
als hij in plaats van een min of meer beschadigd 
fragment, een vernieuwd en compleet gebouw krijgt. 
Zoo liet ook ieder liefhebber in de 16e, 17e en 18e 
eeuw zijn antieke beelden restaureeren, om ze in 
zijn zaal of zijn tuin op tc stellen. Doch dc tegen
woordige wereld meent dat die liefhebber, omdat hij 
tijdelijk dc bezitter dezer beelden was, nog niet het 
recht had, om er mede te doen, wat hij wilde. 

W i j stellen niet het minste belang in zulke latere 
toevoegselen, ja wij zijn van oordeel dat zij dc waarde, 
die het origineel had, in de meeste gevallen geheel 
verloren hebben doen gaan. Men behoeft slechts zijn 
Baedeker op te slaan, om telkens van beelden ver
meld te vinden „leider schlecht restaurirt" of „durch 
spatere Resta 11 ration verdorben." 

Over vijftig jaar zal Baedeker zeker dit zelfde van 
onze gerestaureerde gebouwen zeggen. 

„Maar mag men voortbrengselen van bouwkunst 
wel met beelden en schilderijen op één lijn plaatsen ? 
Een beeld, een schilderij heeft geen nut, een gebouw 
daarentegen wel. In een oude kerk wordt godsdienst
oefening gehouden, in een oud huis woont de eigenaar. 
Zulke gebouwen moeten bij voortduring voor hun 
bestemming geschikt blijven, en dienen daarom niet 
alleei' hersteld, maar ook soms veranderd te worden. 

„Hier tegen valt niets' te zeggen. Te allen tijde 
heeft men dan ook hersteld en verbouwd. Doch ter
wijl dit voorheen placht tc geschieden in den heer-
schenden stijl, waardoor zulke veranderingen dadelijk 
kenb a ; i r zijn, pogen onze restaurators in stijlen, die 
reeds lang niet meer in zwang zijn, te werken. 

„ p a t kunnen zij niet, natuurlijk. Want een mensch 
uit de twintigste eeuw kan zich niet verplaatsen in 
een tijd, die achter hem ligt. Met duizend banden 
houdt het tegenwoordige hem vast; (.lie banden kan 
hij niet verbreken, hoe graag hij het ook zou willen. 

„Onze restauraties kunnen dus, uit den aard der 
zaak, niets anders zijn, dan navolgingen van uiterlijk
heden, die tien beschouwer in tien waan willen 
brengen, dat hij werk uit lang vervlogen tijden ziet, 
ofsch°on het pas voor weinige jaren gemaakt werd. 

„I loe minder het bedrog ontdekt wordt, hoe meer 
de restaurator zich verheugt. Hij verklaart met trots 
dat hij het bouwwerk restaureerde uit piëteit. Maal
ais een oude monnik, ook uit piëteit, een oorkonde, 
die slechts als fragment bewaard bleef, heeft aangevuld, 
neciTit men hem dit hoogst kwalijk. 

„Moet een gebouw, dat slechts als een fragment 
bewaard bleef, om voor zijn bestemming niet onge
schikt te worden, een verbouwing ondergaan, dan 
mag de architect zijn eigen stijl volgen, en behoeft 
hij. wat bestaat, niet slaafs na te bootsen. Op deze 
wijze is reeds bij een paar gebouwen in Saksen ge
handeld, en het resultaat was zóó goed, dat niemand het 
afwijken van dc oude principes der restaurators betreurt. 

* 
D e schrijver meent, dat in Duitsehland het res

taureeren pas zal eindigen als het geslacht van 
architecten, dat daardoor zijn brood verdient, is 
uitgestorven. 

Het moet echter ten zeerste worden betreurd, dat, 
om eenige architecten aan een bestaan tc helpen, 
zooveel oude gebouwen worden opgeofferd. 

V°ora l de geschiedenis der restauratie van het 
Heidelbcrger slot geeft den heer Muthesius aanleiding 
tot het maken van opmerkingen. 

* « 

* 
„Het geval te Heidelberg heeft de Duitschers in 

in beweging gebracht, en het is tc hopen, dat dit 
een blijvend gevolg moge hebben. Hier werd een 
aanslag gepleegd op een gedenktecken, dat allen 
Duitschers dierbaar is. Men wilde toen de ruïne niet 
voof verder verval bewaren, doch het gebouw geheel 
verH'Cuwen, en dus ccn kunsthistorische maskerade 
opvoeren zoo groot als nog nergens een heeft plaats 
gevonden! 

H*°e kan men ooit het opbouwen van ccn ruïne 
Verdedigen? Wie dat doet handelt precies zoo als de 
vroegere herstellers van beelden, wier bedrijf thans 
zoo wordt afgekeurd. Met de vertrekken, die men 
door het opbouwen van een ruïne verkrijgt, weet 
men geen raad. Zoo gebeurde het ook te Heidelberg. 
E n heeft men nieuwe lokaliteiten noodig, dan zijn 
die door het optrekken van een nieuw gebouw veel 
b e t e te verkrijgen, dan door het restaureeren van 
een oud bouwwerk. 
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„Zulk restaurecren is een gevolg van dc kinder
achtige liefhebberij, om iets, wat niet een geheel is, 
tot een geheel te willen maken. A a n die liefhebberij 
wordt, wat nog bestond, opgeofferd, om niets anders 
daarvoor in de plaats te geven, dan een ergerlijke 
vcrvalsching. 

„ H e t geval te Heidelberg was ook daardoor nog 
leerzaam, dat dc tegenstanders der restauratic toon
den, eigenlijk niets beters tc willen dan de voor
standers. Want het was er hen niet om te doen, het 
slot zoo goed mogelijk te bewaren in zijn ouden 
staat. Neen, zij wilden alleen, dat het romantisch 
karakter der ruïne zou behouden blijven. Wat er 
overigens gebeurde, kon hun niet schelen. 

„In de laatste vijf jaar is de belangstelling in kunst 
bij de Duitschers sterk toegenomen. Nieuwe vormen, 
nieuwe denkbeelden wisten veld tc winnen. N u wordt 
het tijd, dat men zich ook het lot der oude ge
bouwen aantrekt. In Kngeland hebben de beoefenaars 
cn liefhebbers der nieuwe kunst een vereeniging tot 
bescherming der oude gedenkteekenen gesticht, die 
reeds menig monument voor een restauratie heeft 
weten te behoeden. 

„De restaurators der 19e eeuw hebben onzen 
ouden gedenkteekenen meer schade gedaan, dan dc 

verwaarloozing cn dc moedwil van alle andere ecuwen. 
„Men zegt van dc architecten der 19e eeuw, dat 

zij dc nieuwe gebouwen als oud, de oude als nieuw 
gemaakt hebben. De twintigste eeuw wil het eerste 
verwijt pogen tc ontgaan; moge zij nu ook inzien, 
dat het restaurecren uit den booze is." 

De schrijver heeft het over Duitsche toestanden 
alleen. Maar het is, of hij over Nederlandsche schreef. 
Wat men nu met het Heidclbcrgcr Slot wil doen, 
is met Ilaerzuylen reeds geschied. Ook hier zal het 
restaurecren niet ophouden, eer het geslacht, dat er 
van leeft, is uitgestorven. 

Dat kan nog lang duren, langer misschien dan in 
Duitschland, omdat het restaurecren bij ons meer 
anoniem geschiedt en er niet een bepaald geslacht 
van architecten uitsluitend als restaurators optreedt. 

Victor de Stuers verkondigde, dat Holland op zijn 
smalst was, toen het tijdens Thorbcckc de kunst 
niet als regeeringszaak beschouwde. De tijd zal komen, 
misschien spoediger dan men denkt, dat dc regecrings-
bcmoeiing in zake monumenten zal beschouwd worden 
veel noodlottiger geweest te zijn, dan de regeerings-
onthouding, die daaraan voorafging. 

H E T GROOTE GASTHUIS T E H A A R L E M . 
Volgens de verbouwingsplannen van het Groote, 

St.-Elizabeths- of Stads-Gasthuis, te Haarlem, door 
den architect Drost aldaar ontworpen, blijkt — voor 
zoover dit nog noodig ware geweest — zooveel mo
gelijk gevolg gegeven te zijn aan de verzoeken van 
„Arch i tec tura et Amic i t i a " en van het „Kon. Oud
heidkundig Genootschap," om de twintig 17e eeuwsehe 
trapgevelhuizen aan het Groot Heiligland voor slooping 
tc behouden. Van deze typische huizenrij, het eigendom 
van het Gasthuis, zullen zes perceelen afgebroken 
worden, maar de nieuwe vleugel van het gebouw zal 
daar toch zooveel mogelijk in stijl worden opgetrokken, 
en met behoud van de Gasthuispoort. 

Hoe oud de stichting eigenlijk is, weet men niet, maar 
wel bestaat er eene resolutie van Burgemeesteren uit 
het jaar 151S, waarbij bepaald werd, dat een stedelijk 
geneesheer verplicht was de zieken in het Gasthuis 
te behandelen. Daarna, in 1554, kreeg het Gasthuis 
zijn eigen geneesheer, door eene erflating van Floris 
van Adrichem, zoodat de instelling binnenkort, op 
29 December, zal kunnen herdenken dat het 350 
jaar geleden zal zijn, dat Gasthuismeesteren besloten 
een geneesheer aan dezen stichting te verbinden. 
Deze eerste dokter (die volgens den erflater aan eene 
beroemde Universiteit moest gepromoveerd zijn) zou 
aanvankelijk 12 ponden Vlaamsen als jaarwedde ge
nieten ; hij was verplicht dc zieken tweemaal daags 
te bezoeken en hen met zorg te behandelen, zonder 
dat- hij zich met de „pest l i jders" had te bemoeien. 
Tevens werden maatregelen genomen, opdat het niet 
aan medicijnen zou ontbreken. 

Het spreekt van zelf, dat het gesticht in den loop 
der eeuwen veranderingen onderging. Vooral in 1873 
werd een groote verbouwing ondernomen cn verrees 
het tegenwoordige hoofdgebouw op het Gasthuis-
Kerkhof, dat onmiddellijk aan het ( ïas thuis grensde. 
Knkelc vertrekken, dc regenten- en regentessenkamer, 
zijn echter tot heden in het Oud-Hollandschc karakter 
gelaten. 

Sedert deze verbouwing van nu weer dertig jaren 
geleden, bleek het Gasthuis weer verouderd geworden 
te zijn, en wegens de groote uitbreiding der gemeente 

ook te klein, zoodat regenten en doctoren met de 
ruimte moeten woekeren, terwijl het oudste gedeelte 
bovendien niet meer voor een behoorlijke verpleging 
kon dienen. 

Dc vraag deed zich echter voor, of de gemeente 
weer bereid zou worden bevonden om in de hoogc 
verbouwingskosten bij te dragen, wijl de stad sinds 
jaren een groot cn steeds klimmend subsidie voor 
dc verpleging van hare onvermogende ingezetenen 
betaalt. Het was dan ook op dezen grond, dat dc 
Vroedschap reeds in 1767 van oordeel was, dat het 
gesticht in een stedelijke inrichting was overgegaan, 
en het der Regeering derhalve vrij stond met het 
Gasthuis te handelen gelijk zij wilde. Deze zienswijze 
weerlegden Regenten in een uitvoerige memorie, en 
zoo bleef de quaestie —• al kwam zij meermalen op 
het tapijt — hangende, en is zij feitelijk tot heden 
onbeslist gebleven, al werd ook dc stichting enkele 
jaren geleden meer bepaaldelijk onder stedelijk opper
bestuur gebracht. 

Toen dc gemeenteraad tot deze laatste regeling 
overging, was de toestand van het Gasthuis zóó on
houdbaar geworden, dat Regenten met nieuwe ver
bouwingsplannen waren aangekomen, welke den Raad 
te kostbaar toeschenen, zoodat deze hen uitnoodigde 
op de minst kostbare wijze een ander voorstel te 
doen. Maar verklaarden regenten in hun schrijven 
van 11 Juli 1899, dat volgens dc globale berekening 
van den architect Posthumus Meijjes „voor den aan
bouw, geheel gereed om tc worden betrokken, f178,180 
gemoeid zoude zijn," bij welken aanbouw 67 bedden 
zouden worden gewonnen, dan moest den Raad eene 
nieuwe raming van f145,000 voor den verbouw, des
noods met opoffering van eenige van eenige bedden, 
wel tegenvallen. Evenwel verklaarden B . en W . in 
hun schrijven van 7 Juli aan den Raad terug te 
deinzen voor een nieuwe uitnoodiging aan Regenten 
voor een nog eenvoudiger plan, deels omdat B . en 
W . eenparig van oordcel waren, dat cr van gemeente
wege een aan de eischen des tijds voldoend gasthuis 
moest zijn, maar ook, omdat de plannen te lang reeds 
aanhangig waren gebleven om de verbouwing opnieuw 
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voor langen tijd uit te stellen. V.n de raad, in deze 
zienswijze declend, vereenigde zich nu met B . en W . 
om aan Regenten te berichten een suppletoire be
grooting in gunstige overweging te zullen nemen. 

Hoewel deze suppletoire begrooting nog niet bij 
den Raad is ingediend, is het plan reeds gereed 
gekomen. Het omvat eene uitbreiding van het gesticht 
naar de zijde van het Groot-Heilig-land, waardoor, 
zooals gezegd is, de Oud-Hollandsche huizenrij onver
mijdelijk verbroken zal moeten worden. 

De nieuw te bouwen vleugel zal o.m. bevatten: 
een consultatiekamer met polikliniek, twee laboratoria, 
wacht- en verbandkamers, een zaal voor de Rön tgen-

bchandeling (tot nog toe in het Zander-Instituut 
gevestigd), isoleerkamers, ccn gecapitonneerde cel, 
centrale verwarming, nieuwe eerste-klas-kamers, gra-
nito-vloeren in de corridors, zoogenaamde lighallen 
in den tuin, terwijl het gesticht ook een eigen ont
smettingsoven zal krijgen. Voorts wordt dc zuster-
afdeeling vergroot met slaapkamers, eet- en recreatie
zaal en komen er vertrekken voor twee inwonende 
adsistent-geneeshceren. Het voorgebouw zal blijven 
staan, maar wordt inwendig een weinig veranderd. 

Het begrootingsplan zal de Raad binnenkort tege
moet kunnen zien. 

A r . v. d. D. 

G E G O T E N IJZEREN BUIZEN OF MANNES MANNSCHE BUIZEN. 
(Vervolg en slot van bladz. 295.) 

gezegd, moet, als met de waarheid overeenkomende, Beschadiging van gegoten ijzeren buizen. 
Onder deze rubriek zijn in het vlugschrift „Mmrohr 

oder Gussrohr?" verschillende plaatsen aangegeven, 
waar vernielingen van gegoten buizen optraden, om 
daarmede de bewering van den schrijver der brochure: 
„ W . R . v. te weerleggen, dat gegoten ijzeren 
buizen aan de verschillende, in dc brochure genoemde, 
vernielende invloeden minder onderhevig zijn dan 
smeedijzeren buizen. 

Dat defecten aan gegoten buizen nu cn dan voor
komen, is niet betwist geworden, en is bij de vele 
ntillioenen tonnen in gebruik zijnde gegoten buizen, 
ook wel begrijpelijk, vooral in zulke gevallen, waar
van dc levering op oudere datums plaats had, toen 
de gictcrijtechniek nog niet zoo ver gevorderd was, 
als nu het geval is. 

Dat echter zulke vernielingen van gegoten buizen 
tot dc zeldzaamheden behooren, moet eveneens staande 
worden gehouden; dit bewijzen de resultaten, die de 
gegoten buizen in het algemeen cn in groote steden 
— waar meer ervaring werd opgedaan — in het 
bijzonder opleverden. Belangrijk dienaangaande zijn 
de ervaringen, die met gegoten buizen te Berlijn dooi
den Baurat H e r z b e r g en den Baurat H ü t t e r tc 
Weenen werden verkregen en die wij hier onder mede-
deelen. 

„Beweerde" hoogere voortreffelijkheid der 
Mannesmannbuizen. 

De Mmbuiswerken willen de hoogere voortreffelijk
heid hunner buizen boven gegoten buizen door open
baarmaking van 3 berichten aantoonen. Twee dezer 
berichten zijn uit Weenen afkomstig en hebben be
trekking op onderzoekingen, die de stad Weenen met 
Mmbuizen herhaalde malen heeft ingesteld. 

Opmerkelijk is nu het feit dat — niettegenstaande 
dezer onderzoekingen, waarvan de uitkomsten zorg
vuldig werden nagegaan — de stad Weenen de Mm
buizen voor hare waterleidingen niet aannam, maar het 
beter vond, bij da gegoten buizen te blijven. Slechts voor 
leidingen onder druk, langs bruggen en in pas opge
hoogd terrein werden bij uitzondering smeedijzeren 
buizen en voor de huisleidingen gezwavelde looden 
buizen gebezigd. Nadat nu bereids 10 jaren verstreken 
zijn sedert deze onderzoekingen werden ingesteld, moet 
de stad Weenen toch wel goede gronden hebben, 
waarom zij bij gegoten buizen bleef. Dit kan toch wel 
niet als bewijs gelden voor de hoogerc voortreffelijk
heid der M m buizen boven de gegoten buizen ? 

„Breuken bij gegoten buizen behooren niet tot de 
uitzonderingen," verzekeren de M m werken. 

Dat, wat over het breken en ondicht zijn bij ge
goten buizen in de brochure „ W . R. v, i ? " werd 

ten volle worden staande gehouden. 
Baurat H e r z b e r g te Berlijn voerde bij gelegenheid 

van dc Vergadering der vereeniging tot bevordering 
„des Gewerbefleisses" in Berlijn op 4 Januari 1904 
aan dat het breken van buizen zeer gering is, hij 
verzekert, dat de borgtocht, die door zijne onderneming 
op het bersten van buizen werd genomen, volstrekt 
niet drukkend is cn bij bestellingen, die in de millioencn 
liepen, geen 100 Mark uitmaken. Speciaal wijst hij 
op Weenen, waarbij 81 3 kilometer gegoten buislengte 
nauwelijks breuken zijn voorgekomen en de meeste 
beschadiging aan de sokken voorkwam. Hiervoor — de 
discussie liep over de hooggelegen bronleiding uit het 
jaar 1873 — moet echter de vervaardigingswijze der 
toenmaals nog liggend gegoten buizen, als oorzaak 
worden aangemerkt. 

Baurat H ü t t e r , Chef van de waterleiding in het 
bouwambt der stad Weenen, maakte bij gelegenheid 
van besprekingen over hetzelfde onderwerp te Weenen, 
omtrent het door H e r z b e r g gesprokene de opmerking, 
dat b. v. aan een 600 m . M . wijde verbindingstak 
tussehen het hoofdreservoir „ W i e n e r b e r g " en Laaer-
berg," die voor 28 jaren bij een lengte van 6 ' / 2 K . M . 
in het toenmaals vrije veld werd gelegd, en onder 
een druk van ' / 2 tot 5 Atmosferen staat, eerst in 
1893 de eerste defecten optraden, die echter door den 
aanleg van een diep kanaal ontstonden. 

Hier hebben wij dus met bepaalde feiten van er
varen, bekwame vakmannen te doen, die zeker over
tuigender zijn, dan de door dc M m huiswerken te 
boek gestelde, wellicht niet zoo onpartijdige gegevens. 

Aardbewegingen. 
De Mmbuiswerken geven in dc brochure „ W . R. 

v. i .?" op blz. 23 een schets, die moet aantoonen, 
dat de M m buizen een belangrijke buiging kunnen 
ondergaan, zonder dat dit schaadt en daarbij dc 
toelichting, dat deze schets niet op een buiging bij 
gegoten buizen, (zooals uit de brochure schijnt te 
blijken) maar alleen op smeedijzeren buizen toepas
selijk i s ; dergelijke dwaze beweringen zijn slechts 
te verwachten van hen, die absoluut niet weten wat 
een gegoten buis is. 

Het zou zeker een zeer gunstige eigenschap zijn, 
als gegoten buizen een dergelijke buigzaamheid en 
weekheid bezaten, zooals zij in de schets is aangegeven. 
Gegoten buizen zouden in zulk geval niet slechts 
zelden, maar in 't geheel niet breken. Intusschen weet 
een ieder, die met gegoten buizen iets tc doen had, 
dat deze schets voor gegoten buizen in elk opzicht 
niet toepasselijk is, omdat dit materiaal te stug, de 
wanddikten te zwaar cn de bouwlengtcn tc kort zijn ( 
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om een dergelijke varandering, in gelegde buizen, 
ook slechts bij benadering of in die mate te kunnen 
ondergaan. 

Buisbuigingen. 
Hier wordt hetgeen op blz. 20 van de brochure: 

„ W . R . v. i .?" vermeld is, genegeerd, en als bewijs
grond gezegd, dat, „staal geen gomelastiek" is. Deze 
verzekering zal wel niemand ontkennen, maar als de 
Mmwerken dit zoo positief weten, waarom beproeven 
zij dan hunne buizen dergelijke buigingen te doen onder
gaan, die wel een guttapercha maar niet een smeed
ijzeren buis weerstaan kan, zonder in de wanddikten 
zwakker en in den samenhang der moleculen benadeeld 
te worden. Ook hiervan afziende, laat echter bij 
buigingen om dergelijke gelegde buizen de juteom-
kleeding los en het tcerasphalt-emaille springt on
voorwaardelijk af. 

De tijdschriften „Wasser und Wegebau" 
en „Licht und Wasser". 

Op blz. i o en l i van het vlugschrift: „Mmrohr 
oder Gussrohr?" is een schrijven van de Mmbuis
werken, d.d. 7 A p r i l 1904 aan beide genoemde tijd
schriften openbaar gemaakt, waartegen het volgende 
te zeggen val t : 

De vermelding, dat de Mmwerken van af 1890 tot 
het jaar 1900 in Duitschland uitsluitend buizen uit 
Siemens Mart in staal van 55 tot 65 K G . vastheid 
vervaardigd hebben, is onjuist, zooals in den omvang 
omtrent de definitie van het materiaal onder : „Mmbui
zen zijn met smeed ijzeren niet identiek" werd bewezen. 

Voorts wordt deze vermelding door de volgende 
feiten gelogenstraft: 

1. In 189S werden voor Hberswalde in de nabijheid 
van Berlijn Mmbuizen geleverd, waarvan het materiaal 
onderstaand koolstofgehalte en vastheid aanwees: 
Merk. Vastheid in 

K G . per mM-'. 
A 14 49.0 
B 18 48.3 

Uitrekking. Contractie. 
°/o 

13-3 
131 

°/o 
Koolst . 

38.0 0.27 
49.4 0.28 

Mmbuizen voor een 2. In 't jaar 1900 werden 
kolenmijn in het Ruhrgebied geleverd, waarvan het 
onderzoek de volgende resultaten opleverde: 

Vastheid in Ui t rekking . Koolstofgehalte. 
K G . per mM*. % o/0 

I. 51.3 19.00 0.18 
II. 47.3 20.25 0.22 

3. Voor de stadsgemeente Zweibrücken (Pfalz) 
werden in 1895 Mmbuizen geleverd. Een hiervan in 
1903 (in tegenwoordigheid van den burgemeester, 
stads-architect en verschillende stads-ingenieurs) uit
gegraven stuk Mmbuis, bleek bij analyse 0.16 ° / 0 

koolstof te bevatten. 
Ofschoon de resultaten van het onderzoek op de 

vastheid ons op het oogenblik nog niet ten dienste 
staan, zoo weet toch iedere vakman, dat materiaal 
met slechts o . l 6 0 / ° koolstof geen staal is en dus 
nooit een vastheid van 55—65 K . G . per m M 2 be
zitten kan. 

Deze resultaten zijn uit het proefstation van een be
kenden autoriteit afkomstig en zijn dus onbetwistbaar, 
ofschoon zij met de vermelde opgaven der Mmwerken 
volstrekt niet overeenstemmen. 

Wat het punt betreft, meldende dat de gegoten 
buizen slechts op 20 A t m . (met een gebruiksdruk 
van niet meer dan 10 A t m . overeenkomende), de 
Mmbuizen daarentegen op 80 A t m . beproefd worden, 
zoo willen wij er op wijzen, dat het volkomen vol 

doende is, als een buis op de dubbele gebruiks-
drukking wordt beproefd. 

Baurat H e r z b e r g sprak in de vergadering der 
vereeniging tot bev. „des Gcwerbefleisses" te Berlijn 
op 4 Januari 1904 aldus: 

„Al s hoofdeigenschap voor smeedijzeren buizen 
wordt hare hoogere vastheid aangevoerd. Dat was 
ook het geval, toen voor een reeks van jaren, de 
Mmbuizen ontstonden, hare enorme vastheid werd 
hemelhoog geroemd, ze konden dies voor allerlei 
doeleinden worden gebezigd, ook daar, waar deze 
vastheid volstrekt niet gevorderd werd, b.v. voor 
gasbuizen. Mijne opinie was en is altijd: Voor gas
leidingen prefereer ik een buis met dikkere wanden, 
waaraan men behoorlijk draadsnijden kan, ook bij 
geringere vastheid van het materiaal, boven elke 
andere buis met dunne wanden, maar hoogere sterkte. 
Gedurende mijne langjarige practijk is het mij nooit 
voorgekomen, dat de buizen niet sterk genoeg waren. 
Ik stel dus de vraag: Is dan deze hoogere vastheid 
van het materiaal in de gewone gevallen — uit
zondering buitengesloten •— zoo overwegend, dat 
men een ten volle bevredigend materiaal, op dien 
grond terzijde wil stellen, als niet andere motieven 
daartoe noodzaken? Mijne meening blijft dus: In 
verreweg de meeste gevallen heeft de grootere 
vastheid van het smeedijzer tegenover het gietijzer, 
voor mij niet de geringste beteekenis. Bij de normale 
gegoten ijzeren buizen voor een drukking van 10 A t m . 
blijkt bij berekening, dat de normale wanddikten de 
toe te stane belasting van het materiaal volstrekt 
niet bereiken noch te weerstaan hebben, waartoe 
dient dan in deze gewone gevallen — die de grootste 
meerderheid uitmaken — de hoogere vastheid van 
het materiaal?" 

Persoonlijke bemerkingen door de Mmwerken 
geuit, niet tot opheldering van de zaak dienende, 
gaan we stilzwijgend voorbij. 

Slotwoord. 
Volgens den titel van het vlugschrift: „Mannes-

mannrohr oder Gussrohr?" zou een antwoord op de 
vraag: „Welches Rohr verwende ich ?" hier wel op 
zijn plaats geweest zijn. Bij gebreke echter, zullen 
wij dus zelve er een zoeken. De slotzin van een in 
Schillings Gasjournal, no. 24 van 11 Juni 1904, ver
schenen artikel, uit de pen van een ten volle onpar
tijdige autoriteit moge nog vooraf gaan. 

„Al le buizen, hetzij smeedijzeren, hetzij gegoten 
ijzeren, zijn, in den loop des tijds, aan de nadeelige, 
vernielende invloeden van de vochtigheid des bodems, 
van het humuszuur, van oplosbare nitraten, koolzuur, 
enz. geleidelijk onderworpen. Men geweldig onderscheid 
is intusschen daarin gelegen, dat het roesten bij 
gegoten ijzeren buizen veel langzamer voortschrijdt 
dan bij gesmeed ijzeren buizen." 

Hieruit volgt nu dat zulke gemeenten, die over 
zeer ruime geldmiddelen te beschikken hebben en 
dus in staat zijn blusleidingen van meer beperkten 
levensduur zich aan te schaffen, gesmeed ijzeren 
buizen kiezen mogen. We l moeten hare buizen in 
betrekkelijk korteren tijd, door nieuwe vervangen 
worden, maar zij genieten dan ook de, wel wat 
twijfelachtige voldoening, van enkele zijden geprezen 
te worden, iets tot bevordering van den wetenschap
pelijk ken vooruitgang te hebben bijgedragen. 

De gemeentebesturen echter, welke zich deze luxe 
niet veroorloven kunnen, zullen de bekend proefhou
dende gegoten ijzeren buizen, wier levensduur tot 
heden nog niet begrensd is, blijven voortrekken. 
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Zij genieten de stille bevrediging, de op hen genomen 
plichten, voor de materieele belangen van de belas
tingschuldigen tc zullen waken, in het oog gehouden 
te hebben en zullen het verwijt: behoudendgezind 
te zijn, hen door -de fabrikanten van gesmeed ijzeren 
buizen toegevoegd, met waardigheid weten te dragen. 

MüLHKIM A . J). R U H R , Augs . 19O4. 

J . L . T E R N É D E N . 

V A R I A . 
D E S I M P L O N T U N N E L . 

In de eerste helft van October verwacht men het 
doorslaan van de Simplontunnel. 

In de jaarvergadering der „Zwitserschc Vereeniging 
voor Natuuronderzoek" is in verband daarmee dat 
groote werk besproken. Prof. H . Schardt, van Neuf-
chatel, besprak de wetenschappelijke ervaringen bij 
de doorboring, en de heer Sulzer, van Win te r thür , 
de technische moeilijkheden. 

Het officieele verslag van deze vergadering meldt 
daarover het volgende: 

De ontwikkeling van onze kennis van den gcolo-
gischen bouw van den Simplon is hoogst belang
wekkend. In de ontwerpen (vooronderstelde profielen) 
van prof. Studer, Gerlach, Schardt, Travers, Schmidt, 
in het expertenprofiel van 1S93 en in het nieuwste, 
dat naar de boringen werd ontworpen, worden hoofd
zakelijk drie soorten van mineralen behandeld : gl im
mersteen, trias-gesteenten en kristal-gesteenten. Maar 
bij vergelijking van de profielen vindt men een 
wezenlijk onderscheid : de vroeger zoo gecompliceerde 
stratografie van 7 of 8 kalklagen is door het voor
komen van slechts één enkele laag zeer vereenvou
digd, maar daarentegen is de tektoniek oneindig veel 
ingewikkelder gebleken dan vermoed werd. 

A l l e gesteenten zijn door den enormen druk, dien 
de bergmassa er op uitoefent, aan de grootst moge
lijke veranderingen onderworpen. 

Een direct gevolg van de afwijkende tektoniek 
waren de water-verhoudingen (bronvormingen), door 
de verschillende expertisen ondersteld. De Simplon 
is gebleken buitengewoon rijk aan water te zijn. A a n 
de noordzijde werden in de eene tunnel 140 en in 
de andere 90 bronnen aangeboord, en aan de zuid
zijde tot dusver 100 en 70. Merkwaardig was, dat 
in dezelfde wandspleet twee verschillende bronnen 
ontdekt werden : een warme waterstroom, van onderen 
opwellend, en een koude, die van boven neerstroomde. 

Man mag aannemen, dat het totale watergebied, 
in de. verschillende tunnels aangeboord, een opper
vlakte beslaat van 12 vierkante kilometers. 

Nagenoeg al het uitstroomende water was gips-
houdend (ongeveer een gram per liter) en het gips-
procent nam af naarmate de watermassa steeg en 
omgekeerd. Werd het gipsprocent lager, dan werd 
ook de temperatuur van het water lager. 

In het algemeen steeg de watermassa des zomers 
en nam in den winter beduidend af. Toch waren er 
ook bronnen met een constante watermassa en een 
regelmatigen warmtegraad van 12 gr. C. (54 E.) in 
elk jaargetijde. 

De temperatuur was over 't algemeen in de tunnel 
veel hooger dan men te voren meende te mogen 
verwachten. In de verschillende ontwerpen schommelen 
de cijfers tusschen 38 en 47 gr. C. (101 en 117 gr. F . ) ; 
in werkelijkheid zijn echter de 54 gr. C . (129 F.) 
bereikt. Zonder uitstekende afkoelings-inrichtingcn 
had natuurlijk geen arbeider in zulk een temperatuur 

kunnen arbeiden. Het ijskoude gletscherwater bracht 
echter de hitte tot op 27 0 C . (81 F.) en voortdurend 
werden de gloeiende wanden met het afstroomende 
water der boormachines besproeid. Zoo mocht het 
gelukken, de arbeiders — zij 't halfnaakt, als bij allen 
mijnarbeid — in korte werktijden krachtig en gezond 
te houden. 

Dit vooral is een grootsche gedachte, dat het offer 
aan menschcnlevens voor dit werk zéér gunstig af
steekt bij dat van vorige ondernemingen van dien 
aard, vooral als men in aanmerking neemt dat de 
Simplondoorboring het grootste werk is, dat tot dusver 
werd uitgevoerd. Men mag daarom van geluk spreken, 
dat het t racé zoo waterhoudend was; want het ligt 
voor de hand dat, als de rotswanden uit een droog 
gesteente hadden bestaan, dat zich gemakkelijker 
verwarmt dan wanneer het van water doortrokken 
is, de temperatuurmoeilijkheden waarschijnlijk niet te 
overwinnen geweest zouden zijn. 

E E N K A N A A L V A N D E O O S T Z E E N A A R D E 
Z W A R T E Z E E . 

N u de Trans-Siberische spoorweg tot stand ge
komen is, trekt een ander niet minder grootsch plan 
van de Russische regeering de aandacht. 

Een schcepvaartkanaal te graven van Riga aan 
de Oostzee naar Kherson aan de Zwarte Zee, over 
een lengte van 800 mijlen, de Middellandsche zee 
tc vereenigen met de Oostzee, door van de Zwarte 
Zee een verbindingsschakel te maken, St. Petersburg 
3000 mijlen nader te brengen tot Egypte, Indië eri 
het Verre Oosten en zoodoende een nieuwen weg te 
scheppen, die het noorden verbindt met het zuiden — 
dat is de omvangrijke taak die thans te volbrengen 
is en waarvoor een uitgave van 432 millioen gulden 
zal worden gevorderd. Maar ofschoon een rechte lijn 
getrokken van Riga tot Kherson slechts 800 mijlen 
meet, zal de lengte van het kanaal in werkelijkheid 
nagenoeg tweemaal zooveel bedragen. De Russische 
ingenieur Rucktcschell berekent, dat het kanaal de 
enorme lengte van 1468 mijlen zal bereiken, zoodat 
het 160 uren zal kosten om het geheel af te varen, 
of iets minder dan zeven dagen. 

Een gedeelte van de route, door den heer Rucktc
schell, die waarschijnlijk met het graven van het kanaal 
belast zal worden, in kaart gebracht, bestaat uit 
bevaarbare rivieren; een stuk van den waterweg 
tusschen Riga en Kherson bestaat inderdaad reeds. 
Evenwel, dit zal belangrijk uitgediept en verbreed 
moeten worden, vóór het van eenig nut wordt voor 
de doorvaart van schepen van eenigen diepgang. In 
de provincie Smolensk, op een plaats 350 mijlen 
zuidoostelijk van Riga en 600 noordelijk van Kherson, 
vinden twee rivieren haar oorsprong, in dezelfde 
moerassen. Hen dezer, de Dnieper, na een kronke
lenden loop volbracht te hebben van 1330 mijlen 
lang, valt nabij Kherson in de Zwarte Zee. De andere, 
de Duna, loopt meer direct naar de G o l f van Riga, 
die aan haren mond gelegen is ; zij legt een weg af 
van 577 mijlen, de bochten van de rivier gevolgd 
van haren oorsprong af. 

Deze twee groote waterwegen, waarvan de Dnieper 
verreweg de belangrijkste is, zijn verbonden door de 
Berezina kanalen, waardoor de stroom van denzelfden 
naam, een zijrivier van de Duna, bevaarbaar is ge
maakt voor vlotten en vrachtschuiten. 

Deze feiten beschouwend, schijnt het oppervlak
kig niet zulk een moeilijk werk het kanaal te bouwen, 
maar daarbij mag niet worden vergeten, dat de 
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rivieren in het land van den Czaar de lastige gewoonte 
hebben van in den zomer op te drogen en in den 
winter totaal dicht te vriezen. Zoo komt 't, dat op 
sommige van de genoemde kanalen het verkeer be
perkt blijft tot den tijd van hoogwater, zoodat, zelfs 
als de kanalen worden gebruikt, de watervoorraad 
van buiten moet komen, en dan nog vermindert 
daardoor de kans van algehcele bevriezing geenszins. 

Volgens het plan der Ingenieurs zal het kanaal 31 ' / 2 

voet diep worden, 140 voet breed op den bodem 
en 266 voet breed aan de oppervlakte. Een breede 
straatweg zal worden aangelegd ter zijde van het 
kanaal over heel zijn lengte en dus zal er niet alleen 
een kanaal zijn, dat het land doorsnijdt van het 
noorden naar het zuiden, maar een straatweg evenzoo. 
De strategische waarde van zulk een kanaal voor 
Rusland zal mocielijk onderschat kunnen worden. 

Zou het tot een oorlog komen met Turkije, de 
Zieke Man van Europa zou volkomen aan de genade 
van den Beer overgeleverd zijn. 

In het geval van het „afbreken der diplomatieke 
betrekkingen"' met een van de andere Middellandsche 
Zec-mogendheden — Oostenrijk, Italië, Frankrijk
en Spanje — zou de eenige moeielijkhcid zijn dc 
oorlogsschepen door dc Dardanellen te brengen; en 
het is volkomen binnen de grens van het mogelijke 
dat die moeielijkheid wel zou worden overwonnen. 

Geraakte Groot-Brittannic in oorlog met Rusland, 
dan zou de Moscoviet een enorm voordcel bezitten, 
want Egypte zou voor zijn aanval open liggen, evenals 
Cyprus, Malta en Gibraltar. 

Zulk een kanaal zou ook enorm het troepenvervoer 
vereenvoudigen naar de trans-Kaspischc streken van 
het Russische keizerrijk. 

Naast de strategische waarde van het kanaal, 
verdient zeker ook de commercicele zijde de aandacht. 
Het is toch aan geen twijfel onderhevig, dat het 
kanaal een krachtigen stoot zou geven aan Rusland's 
koopvaardij. De voltooiing er van zou een onder
neming zijn, die den spoorweg dwars door Siberië 
nog in de schaduw zou zetten voor zoover er groote 
ingenieurs-vraagstukken cn moeielijkheden bij be
trokken zijn. 

G E M E N G D NIEUWS. 
B I N N E N L A N D . 

' S - G R A V E N H A G E . Het „Vad" bericht, dat de Minister van 
Binnenlandsche Zaken, wegens den ongunstigen financieelen 
toestand, voor dit jaar alle aanvragen om subsidie voor 
nieuw op te richten of'verhooging voor bestaande ambachts
scholen zal moeten afwijzen. 

Het blad heeft daarover inlichtingen ingewonnen, en ver
nomen, dat het stellig in hoofdzaak juist is. dat deze maat
regel zal worden genomen, maar dat dit lot niet alleen de 
ambachtsscholen, maar alle inrichtingen ondir Binnenlandsche 
Zaken getroffen heeft. En niet alleen onder dit Departement, 
maar ook onder de andere Departementen. 

H A A R L E M . In het museum van Kunstnijverheid alhier zal 
gedurende de maanden November en December eene ten
toonstelling gehouden worden van Kunstnaaldwerken. 

De bedoeling is eene verzameling kunstwerken bij elkander 

te brengen ten einde te doen zien, op welke hoogte op het 
oogenblik in ons land deze tak der vrouwelijke handwerken 
staat. 

De inzendingen moeten, wat betreft ontwerp en uitvoering 
aan artistieke eischen beantwoorden en voor 1 November 
franco worden ingezonden aan het adres van den Directeur 
van het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem, die gaarne 
bereid is, belangstellende nadere inlichtingen te geven. 

ZUTPHEN. Verscheiden winkeliers hier ter stede hebben 
in den laatsten tijd hun winkel een meer modern aanzien 
gegeven, door er een nieuwe pui voor te laten zetten. Daarmee 
werden in hun gevel twee scherpe contrasten gelegd: onder 
veel dunne houten stijlen met veel glas ertusschen, boven 
veel steen en de noodige ramen. Indien nu de gevel in den 
bekenden „stijl" der 10de eeuw is, dan is er door zoo'n 
nieuwe pui niet veel bedorven. 

Erger wordt het evenwel, wanneer onze fraaie oude 
gevels worden onderworpen aan een dergelijke operatie. 

In de Sprongstraat no. 6 staat een fraaie Renaissance-
gevel van 1645, welke bijna nog geheel intact is gelaten. 
Zelfs is hü voor bepleistering gespaard gebleven. Om zijnen 
top slingeren zich sierlijke voluten en festons. 

Dit aardige geveltje zal, naar men verneemt, weldra ook 
verknoeid worden door het inzetten van een pui. 

Hopen we echter, dat dit nu eens niet zal gebeuren en 
de architect nog de kans zal zien, om wat hier met eenig 
overleg wel kan, met behoud van het bestaande er een 
gezelligen scheerwinkel van te maken! 

Inhoud van afl. 0. Van „DE N A T U U R " : uitgave van .1. 
G. BROESE, Utrecht. Watercultures: J. Sturing. — Het ultra-
mikroskopisch onderzoek: Dr. R. G Rfjkens. — De veran
dering in het bedrijf der gemeentetram van Amsterdam: 
T. E. van Putten. — Zelfreiniging van water: J . van der 
Breggen. — Een vergelijking tusschen electrische snelsporen 
en stoomsporen: H . Vredenberg. — De dadelpalm en zrjn 
tegenwoordige cultuur (vervolg): Dr. A . J . C. Snijders. — 
Het zien van complementaire kleuren : Dr. Z. P. Bouman. — 
Hangende Spoorwegen (Schwebebahnen): J. H . E Riickert. 
— Het Aquarium in den dierentuin te Frankfurt am Main: 
Tiddo Fohner. — Brief aan de Redactie: K. — Eenvoudige 
proeven op chemisch gebied; 4. Kristalwater: Dr. A. J. C. 
Snijders. — Korte mededeelingen. — Boekaankondiging. — 
Correspondentie. - Maandelbksch weerbericht: C. L. do Veer. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
O p z i c h t e r - M a c h i n i s t , bjj de Nederlandsche Tramweg-

Maatschappij, jaarwedde fl.000,— tot f 1.500, -.Aanbiedingen 
aan de Directie van genoemde maatschappij te Heerenveen. 

(1) 
L e e r a a r H a n d t e e k e n e n aan de Winteravond-Teeken-

school der St. Josephs Gezellen Vereeniging te Amsterdam, 
akte M 1 gewenscht, 124/a lesuur per week, honorarium f300 
a f35o, Sollicitaties vóór 28 Sept. bij het Bestuur. 

(1) 
E e n b e k w a a m u i t v o e r d e r voor het maken van Rijs-

en Pakwerken voor het buitenland. Adres onder No. 26798, 
aan het bureau der N . Rott. Courant. (1) 

V e r t e g e n w o o r d i g e r voor den verkoop van het fabri
kaat van een Duitsch Basalt werk. Brieven onder No. 24178 
aan het burean van het Alg. Ned. Adv. blad te 's-Gravenhage. 

(1) 
I n g e n i e u r op een rij wiel fabriek tegen 1 Jan. 1905. 

Aanvangsalaris flOOO. Adres onder No. 25998 aan het bureau 
der Nieuwe Rott. Courant. (2) 

— Twee Teekenaars aan de Zeister Machinefabriek 
te Zeist. (2) 

— I n s t r u m e n t m a k e r s - W e r k m e e s t e r bijdeStaats-
spoorwegen. (Zie adv. in 110. 37.) (2) 

Dienstaanbiedingen zie Bijblad. 

Mem. San. Insl. London, N a i i i t a . i - y ü Z i i g - i n e e r , ^ M S T E P f c l X A - M " , 
Hoofdkantoor en Magazijnen DB RUITERKAUE 150-151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen 

Centrale Ver»arming;, Ventilatie. Warm en Koudwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garantie. 

39ste J A A R G A N G Z A T E R D A G 1 October 

OUWKUNDIGGWEEKBLAD. 
R e d a c t e u r I * . I I . S C H E T i T E M A 

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E O r M K R K 1; R " , 

IT«.ydenrij<;lisitftiJit <4-, I N i j m o u r e n . 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland ƒ 5 . — . 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling voor 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
1 October van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. 

Voor België - 6.50. 
V o o r dc overige landen der Post-

Unic , niet inbegrip van Nederl.-
Indië en Zuid-Afr ika - 7.50. 

Opgaven van Adver tent iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor dc plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan : 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Phoenix", Nijmegen. 

1 i l l c • 9 O 

A fzonder 1 ij k e nu m m e r s, uitsluitend 
bij vooruitbetaling per postwissel of in post
zegels, met plaat / 0.25. 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15. 

Adver ten t iën van 1 tot en met 5 regels. - 1.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

H E T INWENDIGE VAN DE H O F Z A A L T E 'S G R A V E N H A G E . 
(Bij dc 

Wi j zijn thans in dc gelegenheid onzen lezers een 
kijkje te geven in de Hofzaal, zooals zij is ingericht 
voor de plaats gehad hebbende vereenigdc zitting 
van dc Kamers der Staten-Gencraal. 

Tot toelichting diene behalve hetgeen wij in ons 
nummer van 17 dezer mededeelden nog het volgende : 

Bij het binnentreden treft allereerst de hooge eiken
houten bekapping, die weder in eere hersteld is. 

De kap wordt gedragen door hardstccnen zuilen 
met vergulde kapiteelen en granieten basementen. De 
zijmuren tusschen de zuilen worden onderbroken 
door vensternissen, terwijl aan dc achterzijde, tegen
over den hoofdingang, een groote middeleeuwsche 
schouw is aangebracht. 

Gekleurd licht treedt in de zaal door het groote 
roosvenster boven den hoofdingang, voorstellende het 
Hollandschc leeuwenwapen, omgeven door de grafelijke 
wapens: bovenaan dat van Koning Wil lem, stichter 
der Grafelijke Zalen ; dan de wapens van Kloris V , 
Graaf Wil lem II, Hertog Albrecht, Philips den Goede, 
Kare i den Stoute, Philips den Schoone en onderaan 
dat van Keizer Kare i V . De helmen der grafelijke 
wapens zijn bij wijze van beleefdheid naar de K e i 
zerlijke wapens gekeerd. 

Op de zijvensters, met glas in lood gevat en van 
eikenhouten luiken met fraai ijzeren beslag, dat ook 

plaat.) 
de deuren siert, voorzien, prijken de wapens der 
voornaamste Hollandschc steden, terwijl tegen het 
onderste gedeelte der bekapping, bovenaan den wand, 
de wapens der provinciën zijn aangebracht. De balken 
der bekapping zelf zijn voorzien van de vroegere 
houten gebeeldhouwde en gepolychromeerde koppen. 

De wanden tusschen de zuilen zijn ter halverhoogte 
behangen met Perzische tapijten met oude, stemmige 
dessins. De dominecrende kleuren zijn donkerrood 
en -groen, terwijl de stedenwapens op de ramen op 
blauw fond zijn aangebracht. 

Overigens zijn de wanden witgepleisterd. Zoo is 
boven den schouw b.v. een groote witte wandvlakte; 
wellicht zal deze later nog gedecoreerd worden. O p 
het oogenblik staat hiervan echter nog niets vast. 

Tegen het midden van den linkerzijwand der zaal 
(van achteren af gerekend) bevindt zich dc troon, over
spannen door ccn rood-fluweelen velum, op welks rand 
dc wapens der provinciën zijn aangebracht in appl iqué. 

De geheele wand onder dit velum is gedrapeerd 
met een roodfluweel en kleed. ()p eenigen afstand van 
den wand, vóór ccn gordijn van dezelfde stof, staat, 
op een podium met vier treden, de eigenlijke troon
zetel met gebeeldhouwd eikenhouten leuning en arm-
steunsels, bekleed met roode zijde, met gouden 
figuren geborduurd. 



Hoven de rugleuning prijkt het geborduurd Neder
landsche wapen, terwijl de troon door een baldakijn 
van rood fluweel gedekt is. Ter weerszijden daarvan 
staan twee kleinere zetels in dcnzelfden stijl en be
stemd voor H . M . dc Koningin-Moeder en Z . K . II . 
den Prins, alles met hooge rechte ruggen. 

Vóór het podium, waar de troon staat, is eene 
halfcirkelvormige open ruimte, vanwaar zich naar 
voren en naar achteren het gangpad door de zaal 
uitstrekt, een en ander bedekt door een Deventersch 
tapijt cn looper, waarin wederom groen en rood den 
hoofdtoon vormen. 

A a n weerszijden van den troon komen allereerst 
de zetels van de Ministers, midden voor den troon 
die van den Raad van State, daarachter het bureau 
van de vcreenigde vergadering. 

Dit bevindt zich op eene kleine verhooging. Achter 
de Ministerszetels komen aan weerszijden de fauteuils 
voor de Kamerleden ; links achter de plaatsen voor 
dc Hooge Collegiën van Staat, en geheel achterin 
de zetels der diplomaten. A l deze stoelen zijn uitge
voerd in donker groen trijp met den Nederlandschen 
Leeuw op den rug, met uitzondering van de stoelen 
voor de diplomaten, die deze versiering missen. De stoel 
van den voorzitter draagt het Nederlandsche wapen. 

In het voorgedeclte der zaal eindelijk staan de 
bruinlederen klapstoeltjes voor de genoodigden. 

De zaal heeft een eenvoudigen steenen vloer. De 
schouw is met rood-en-zwartc steenen en zwart marmer 
versierd. 

Een fraaien aanblik van de zaal heeft men van 
de tribune boven den hoofdingang,- die men door een 
der zijtorens bereikt. Hier zijn amphitheatersgewijs 
oploopcnde banken voor dc pers en het publiek, dat 
niet tot de genoodigden behoort. 

Men heeft aan dc pers wijs gemaakt, dat de groote 
zaal inwendig geheel het cachet van een middeleeuwsche 
ontvangzaal aan de hoven had, en het veertiende
en vijftiende-eeuwsche karakter in betimmering, 
wandversiering, borduurwerk van troonen kleinere 
troonzetels en alle onderdeden zooveel mogelijk was 
volgehouden. 

Het laatste kunnen wij aannemen onder voorbehoud 
het „zooveel mogelijk" op te vatten zooals wij wenschen, 
maar of een ontvangzaal aan een middeleeuwsch hof 
er wel heeft uitgezien als een quasi-middeleeuwsche 
vergaderzaal van de twintigste eeuw, dit mecnen wij 
met eenigen grond te kunnen betwijfelen. 

Men behoeft nog geen diepe studie van het leven 
cn dc zeden onzer voorvaderen te hebben gemaakt, 
om in te zien, dat de overeenkomst al even moeilijk 
tc vinden is als tussehen het refectorium van een 
klooster cn de seinzaal van een telegraafkantoor. 

Was het alleen om dc nieuwsgierigheid van de pers 
te bevredigen dat men hare vertegenwoordigers zoo 
iets op de mouw speldde ? De gevolgen zijn niet 
uitgebleven, getuige den volgenden onzin, in de week 
vóór de opening der Kamers geschreven: 

„ W a n n e e r a.s. Dinsdag de zaal geheel gevuld zal 
zijn door eene uitgelezen schare in schitterende toiletten 
en uniformen, zal ongetwijfeld de schoonheid van het 
geheel volkomen tot haar recht komen en zal eindelijk 
eene omgeving verkregen zijn, geheel beantwoordende 
aan de luisterrijkheid der plechtigheid, welke hier 
zal plaats vinden." 

Dertigduizend maal heeft de rotatiepers dit zinnetje-
op het geduldige papier afgedrukt en ongetwijfeld 
zijn du meesten der dertigduizend geduldige lezers 
ter ruste gegaan in het zalig bewustzijn te wonen 
in een land, waar niets meer ontbreekt aan den luister, 
die de Staatsinstellingen en daaraan verbonden plech
tigheden omstraalt, en waar een dergelijk resultaat 
te danken is aan dc bouwkunst. 

Publiek, die het hoofd schudde bij Berlage's beurs, 
is nu omtrent de toekomst der Nederlandsche bouw
kunst weder gerustgesteld, publiek kan nu weer 
rustig indommelen. 

Men. geve slechts aan het Vredespaleis geheel het 
cachet van een middeleeuwsch ridderslot; tien tegen 
een, dat Carnegie zelf het mooi zou vinden. 

Maar laat ons, om tot de Hofzaal terug te keeren, 
nog even den Haagsche Correspondent van tic 
Groninger Courant citeeren, die blijkbaar zeer inge
nomen met de restauratie en in vollen ernst schreef: 

„Als de schim van Gerard van Leiden, 's Graven 
Kloris, bouwmeester en schepper van den oorspron-
kelijken bouw, hier rondgewaard heeft, wat moet zij 
dan, innig dankbaar, die gewetensnauwe herstelling 
van dc stoute, hooge en schoone Zale toegejuicht 
hebben." 

Dat men die schim nu niet aan 't spreken of 
schrijven heeft kunnen krijgen, zie dat is jammer, 
dood jammer! Want die had óns natuurlijk in een 
uur meer kunnen vertellen dan wij in vele jaren van 
dc ijverigste studie ooit te weten kunnen komen. 

D E MARMERGROEVEN V A N CARRARA. 
(Naar het 

De toeristen die Italië bezoeken zonder zich te 
Carrara op te houden hebben ongelijk. Zij zouden 
er eenige verpoozing kunnen vinden van de bezich
tiging van kerken, paleizen en musea cn tegelijker
tijd een der grootste, natuurlijke bronnen van rijk
dom van Italië leeren kennen, die wellicht te 
beschouwen is als een der voornaamste oorzaken van 
de artistieke reputatie van dit land. 

Zonder zijn marmer toch, zou Italië nooit zulke 
beeldhouwers hebben voortgebracht als wij nu kennen 
en het rijke aanzien zijner monumenten zou cr zeker 
zeer door verminderd zijn. 

Het is vooral te Carrara dat dc Italiaan, geboren 
landbouwer, industrieel geworden is ; laat ons er echter 
dadelijk bij zeggen, dat hij in die laatste rol niet 
bijzonder uitblinkt. 

De Italiaansche werkman, zeer handig van aard, 
weet op wonderbaarlijke wijze gebruik tc maken van 

Fransen.) 
de primitieve gereedschappen door zijn patroon ter 
zijner beschikking gesteld. Maar de patroons zelf 
toonen zich zoo achterlijk als mogelijk is in de orga
nisatie van hun bedrijf. 

Schandelijke verspilling van grondstof, onkunde 
wat betreft werktuigen, die overal, behalve bij hen 
ingang hebben gevonden, vasthoudendheid in het 
gebruik van verouderde gereedschappen, bij hun 
vakgenooten over de geheele wereld sedert lang in 
onbruik geraakt en vergeten, ziedaar dc eenige punten, 
waarop de industrieclcn van Carrara tot een merk
waardige overeenstemming zijn gekomen. Overigens 
doen zij elkaar een concurrentie op leven en dood 
aan, vervolgen elkander met tallooze chicanes en 
gebruiken naast het beste deel hunner energie, ook 
het grootste van hun winsten, om processen te voeren 
en te bekostigen. 

E n nochtans, individueel beschouwd, kan men 
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zeggen dat de car r iè remees ters intelligent zijn, zeer 
intelligent zelfs, hetgeen een der kenmerken van hun 
ras i s ; maar het initiatief ontbreekt hun volkomen. 

O m een treffend voorbeeld te noemen zal het vol 
doende zijn te vermelden, dat de draadzaag (fil 
helicoïdal) gedurende meer dan twintig jaren in alle 
steengroeven van Europa in gebruik was voordat 
dit in Carrara het geval was. Di t werktuig heeft veel 
overeenkomst met de bij de houtbewerking veel 
gebruikte lintzaag, maar is niet als deze van een 
zaagblad voorzien, doch van een uit drie staaldraden 
gevlochten koord zonder eind, dat met groote snelheid 
bewogen wordt, onder gestadige toevoeging van water 
en zand evenals deze bij de gewone steenzagen plaats 
heeft. 

Met zulk een draadzaag kan men in marmer, al 
naar zijn hardheid per uur een insnijding van 25 tot 
60 c . M . dierrte maken. 

A l l e pogingen evenwel, om aan de patroons van 
Carrara de enorme voordeden van het gebruik van 
zulk een staalkoord van 4 a 5 millimeters dikte, dat 
waar men wil de marnierrotsen doorsnijdt, te doen 
inzien, waren afgestuit op kinderachtige bezwaren: 
moeilijkheid om het water en het zand op te voeren, 
om de beweegkracht over te brengen enz. enz. terwijl 
eenvoudig een bijdrage van enkele franken per ge
wonnen kubieke Meter voldoende zou zijn geweest, 
om op gemeenschappelijke kosten, een watervoor
ziening of wateropvoeringsinrichting, van welk systeem 
dan ook, aan te leggen met en benevens eene 
inrichting voor overbrenging van beweegkracht door 
saamgeperste lucht, waterdruk of electriciteit. 

Eensklaps twee of drie jaren geleden gingen de 
Italiaansche car r iè remees ters over tot het invoeren 
van draadzagen met electrischc krachtoverbrenging. 
Di t geschiedde onder den invloed van een vreemde
ling een Belg, aangesteld als directeur van de be
langrijkste onderneming van Carrara welke trouwens 
aan een Fransche firma behoort. 

O p eens hebben zij bemerkt, dat deze reeds oude 
uitvinding practisch en voordeelig was en dat men 
met de oude systemen een slechte exploitatie ver
kreeg. Ken hunner heeft zelfs een zeer vernuftige 
verbetering aan de draadzaag aangebracht, de „poulie 
penetrante" genaamd, waarvan men de practische 
waarde kan betwisten, maar die uit een theoretisch 
oogpunt hoogst interressant is. 

Waarom hebben de Italianen zoolang gewacht met 
het in gebruik nemen van de draadzaag? Waarom 
zijn hun zagerijen nog ingericht met verouderde 
gereedschappen? Waarom ontginnen zij nog brutaal 
weg en ruw weg met gebruikmaking van buskruit? 
Waarom zijn hun middelen voor het losmaken van 
den steen nog zoo primitief zonder eenige toepassing 
van moderne werktuigen ? Waarom zijn hun wegen 
in zulk een slechten staat? Waarom is de organisatie 
van den arbeid bij hen zoo gebrekkig, dat de kleine 
carr ièrebazen elkander bestrijden en benijden op een 
verschrikkelijke manier, in plaats van zich met vereende 
krachten aan de verbetering van hun bedrijf te wijden? 

Het is omdat aan de Italianen den industrieelen 
zin ontbreekt, die gebaseerd is op eenvoudige rede
neering ; het is omdat zij niets bezitten van het 
gewone, noem het platte, gezonde verstand van 
Engelschen en Amerikanen, die minder kunstenaars, 
maar meer menschen van zaken zijn. 

* * 

De steengroeven van Carrara strekken zich in de 
bergen uit tot een hoogte van 1200 M . en meer. 

De enorme hoeveelheid afval, die men er achterlaat 
geeft aan de bergen van de streek het aanzien van 
met eeuwige sneeuw bedekte toppen. Deze indruk 
krijgt men er reeds van op grooten afstand en men 
behoudt die tot men zich in dc onmiddelijke nabijheid 
bevindt. 

De streek bevat drie middelpunten van de ontginning ; 
Carrara, Massa en Seravezza, waarvan het eerste 
verreweg het belangrijkste is. 

E r zijn in het geheel 1250 steengroeven, waarvan 
er 500 in exploitatie zijn met 10000 werklieden, die 
in de bewerking van het marmer hun bestaan vinden. 
Carrara, dat 44000 inwoners heeft, vertegenwoordigt 
de helft van de zoo even genoemde cijfers en bezit 
een kunstacademie, waar 160 leerlingen onderwezen 
worden. 

Zonder ons teveel in statistiek tc begeven, willen 
wij toch vermelden, dat de totale jaarlijksche productie 
van marmer bedraagt 280000 ton, vertegenwoordigende 
een waarde van ongeveer 11 milliocn Lire,- en waar
van 90000 ton bestaat uit gezaagd en 15000 ton 
uit op andere wijze bewerkt marmer. Drie vierde 
deel van deze hoeveelheid wordt uitgevoerd als volgt : 
Naar de Vereenigde Staten . . . . . 42000 ton. 

„ Engeland 31000 „ 
„ Frankri jk 29000 „ 
„ Duitschland 24000 „ 
„ België 9000 „ 
„ Oostenrijk 8000 „ 
„ Rusland 4000 ., 
„ Egypte 4000 „ 
„ Zu id -Amer ika 4000 „ 
„ Nederland 3500 ., 
„ Spanje 3000 „ 
„ Turkije , . . 3000 „ 

Indië 3000 „ 
„ Zwitserland 2500 
„ Andere landen 10000 „ 

Totaal . . 180000 ton. 
Deze cijfers zijn ontleend aan een officieelc statistiek 

over 1900, gepubliceerd in 1902. Verder vindt men 
in de Rassegna Mineraria de volgende eveneens 
officieele gegevens, betreffende den uitvoer van Italië. 

M a r m e r A l b a s t Bewerkt m a r n i e r 
in b l o k k e n . ii b l o k k e n . en a lbast . 

1899 98485 ton. 357 ton. 41025 ton. 
1900 91650 „ 245 .. 36309 „ 
1901 9663I „ 237 - 36795 
1902 I 12967 „ 363 „ 4 ' 5 « 6 „ 
1903 I303I6 „ 303 „ 43539 .. 

In hetzelfde werk vindt men onder de vreemde 
afnemers van blokken vermeld: 

1903 1902 
De Vereenigde Staten . . 44641 ton. 42124 ton. 
Duitschland 19382 „ 
Frankri jk 18699 „ 
België 18258 „ 

Engeland gebruikt bijna geen marmer in blokken, 
maar meer bewerkt marmer. In 1903 werden 
14944 ton en in 1902 14430 ton daarheen uitgevoerd. 
De andere afnemers van bewerkt marmer zijn in 
hoofdzaak de Vereenigde Staten met resp. 2896 en 
3509 ton in de bovengemelde jaren; ccn geregelde 
vermindering van vraag is daar waar te nemen sedert 
de invoering der Mac -Kin l ey wetten. Zuid- en Midden-
Anie r ika gebruiken 6537 ton bewerkt marmer. 

Ten blijkc van de belangrijkheid der Italiaansche 
marmerindustrie volgt hier een staatje dat den stand 
aangeeft van de geheele steengroeven-industrie van 
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Italic in de laatstverloopen jaren; de opgaven zijn 
allen in tonnen. 

Invoer. Uitvoer. 

'90.i 1902 1903 1902 
Marmer in blokken 426 690 130316 112967 
Albast in blokken — — 303 363 
Bewerkt marmeren 

albast . . . . 319 204 43539 41 5 86 
Ruwe bouwstcenen 39705 23770 51774 56541 
Gezaagde bouw

56541 

steen . . . . 2633 2803 17699 17546 
Minerale kleurstof!'. 429 335 1652 1476 
Asbest . . . . «73 768 111 72 

1 Lithograph, steen ÏOIJ 131 5 
72 

1 
Kaol in . . . . ' 1033 14165 '33 — 

M945 •3123 4489 7215 
K a l k 10063 15216 3802 4215 
Zandsteen (Gres) 162 206 24 5' 
Diverse steen- en 

24 5' 

aardsoorten . 130887 115575 110652 104006 
Cement . . . . 14999 ' 3 4 5 ' 4989 5872 

1X0 
220 
250 
270 

12' 

i ;o 

' 50 
200 
225 
240 

1 1 

130 

130 
180 
200 
210 
eerste 

Volgens een besluit van de voornaamste groeven-
eigenaars van Carrara, wordt het marmer genaamd 
blanc clair tlat wil zeggen dat, waarvan tafelbladen 
en ander gewoon werk worden vervaardigd niet ver
kocht beneden de hier volgende prijzen die uitgedrukt 
zijn in francs op waggon te Carrara. 

i s tc soort. 2de soort. 3de soort. 
Blokken van minder dan 1 M . 

lengte 140 
Blokken van 1.01 tot 1.50 M . 

van minder dan 0.500 M 3 

inhoud 160 
Blokken van 1.01 tot 1.50 M . 

van meer dan 0.500 M 3 

inhoud 
Blokken van 1.51 tot 2 M lengte 

„ 2.01 ., 2 . 5 0 M , , 
„ „ 2.51 en meer „ 

Maar de prijs van blokken van w 
qualiteit is hooger dan bovenstaand staatje aangeeft. 
Voorts zijn er vele carrières die met het bovenstaand 
tarief geen rekening houden. 

Het gewone witte marmer, of blanc clair, moet 
niet verward worden met het witte beeldhouwers
marmer, marbre blanc statuaire, meer bepaald be
kend als Carrarisch mariner, waarvan de beste 
qualiteit evenwel uit Seravezza komt. Dit laatste 
heeft een kristallijnen, doorschijnenden korrel, is 
zachter dan het blanc clair en geeft door zijn door
schijnendheid meer leven aan het daarvan gemaakte 
beeldhouwwerk. Het is betrekkelijk zeldzaam en duur 
en wordt bij het gewicht verkocht in vormlooze 
blokken tot prijzen van 20 tot 50 centimes en meer 
per ki logram; dit maakt 600 tot 1500 francs per 
kubieke Meter. 

Het statuaire van Carrara heeft een lichte ivoor-
tint. Dat van Seravezza is witter en fijner van korrel 
dit is het duurste. E r is ook een tweede soort, zoo
genaamd demi-statuaire, hetzelfde marmer maar 
minderwaardig door zwarte aderen of gele of groene 
vlekken. Na de bewerking vallen deze kleine gebreken 
in den regel weinig in het oog, maar bij het polijsten 
komen zij hinderlijk aan den dag. E n daar zelfs het 
fijnste statuaire nooit geheel vrij is van deze gebreken, 
zou het aanbeveling verdienen deze soort marnier 
nooit te polijsten. 

De marmerwerkers van deze streken gebruiken 
nog steeds een oude maat, de palm, gerekend ge

lijkstaande met 25 c . M . zij rekenen dus bij palmen, 
vierkante palmen en kubieke palmen. Een kubieke 
Meter bevat dus 64 kubieke palmen. 

Het machinaal zagen der marmerblokken geschiedt 
in vele zagerijen, over het algemeen nog uitgerust 
volgens oud systeem en met water als beweegkracht. 
Het daarbij gebruikte zand was eertijds grof en 
onregelmatig zeezand. De in Italië gezaagde marmeren 
platen waren dientengevolge ruw en gegroefd hetgeen 
de handelswaarde verminderde; bovendien leverde, 
op deze wijze gezaagd, een kubieke Meter marmer 
niet meer dan hoogstens 38 vierkante Meters platen 
van 20 millimeter dikte. 

Heden ten dage gebruikt men meer en meer een 
fijn zand dat uit de provincie Lucca komt cu dien
tengevolge kan thans de Italiaansche steenzagerij met 
de buitcnlandsche wedijveren, terwijl de uitlevering 
gerezen is tot 40 vierk. Meters per kubieke Meter, 
een uitlevering, die algemeen verkregen en dikwijls 
overschreden wordt in Frankrijk, België en Duitsch-
land, waar het meeste marmer gezaagd wordt. 

Het op maat zagen kostte vroeger 7 centimes per 
vierkante palm, dat is 1.12 francs per vierkante Meter. 
Het kost tegenwoordig minstens 8 centimes, respec
tievelijk 1.28 francs. De verkoopprijs van marnieren 
platen, die dus afhangt van den prijs van het zagen en 
van dien van tie blokken, zooals boven omschreven is, is 
door het reeds vroeger genoemde comité- vastgesteld 
in het hieronder volgend tarief voor platen van 20 m M . 
dikte per vierkante Meter op waggon te Carrara. 

Lengten tot 1.50M. 1.51 —1.90 M . 1.91 M . en meer. 
Goede courante 

qualiteit . . 5.30 6.40 7.25 
Tweede qual. 4.80 6.— 6.50 

Men zaagt de eerste soort blokken zelden tot 
platen. Men kan tie waarde tier blokken, die met 
de bovenstaande prijzen der platen overeenkomt be
rekenen door een uitlevering van 39 vierkante Meter, 
per kubieke Meter en een zaagloon van 8 centimes 
per vierkante palm aan tc nemen, met toevoeging 
van 5 u / ( ) voor algemeene onkosten. 

Men verkrijgt dan de volgende prijzen voor tic 
blokken in francs per kubieke Meter. 

Lengten tot 1.50 M . 1.51— 1.90 M . 1.91 M . en meer. 
Goede courante 

qualiteit . . 146 187 219 
Tweede qual. 128 172 191 

Wanneer men deze prijzen vergelijkt met die der 
blokken, vroeger opgegeven, zal men gemakkelijk 
begrijpen, waarom te Carrara slechts blokken van 
mindere qualiteit gezaagd worden; zoo de carr ière-
meesters antlers handelden zouden zij een slechte 
zaak maken. 

Wanneer men na te Avenza van trein tc hebben 
gewisseld, te Carrara aankomt wordt men getroffen 
door de hoeveelheid blokken van wit marmer, te 
midden waarvan het station zich als een eiland verheft. 
Gaat men de stad in dan ziet men blokken en ver
volgens platen marmer en nog eens platen en nog 
eens blokken. In de straten hoort men overal het 
regelmatig kloppen van de hamers der werklieden en 
door de half openstaande deuren van vele huizen ziet 
men de beeldhouwers, die tot in het oneindige de 
werken reproducceren, ons van tentoonstellingen 
bekend of bezig met monumenten, waarvoor de 
bestellingen uit alle deelen der wereld toevloeien. 

In de straten, op de pleinen in de koffiehuizen 
dragen de mannen op klceding en schoeisel de sporen 
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van het marmerstof, hetgeen aantoont, dat in deze 
kleine levendige stad iedereen leeft voor en van het 
marmer. 

Carrara als belangrijk industrieel middelpunt is 
ook een politiek middelpunt geworden, waar nieuwe 
denkbeelden in gisting geraken. Conflicten tusschen 
patroons en werklieden komen er veelvuldig voor en 
zoo er geen werkstakingen zijn, zijn er minstens 
bedreigingen met werkstakingen. 

Tengevolge van onderscheidene botsingen, die op 
werkstakingen uitliepen is thans aangenomen, dat de 
werkdag, die den arbeider betaald wordt, begint op 
het oogenblik dat hij present is aan de poggio van 
de steengroef en duurt tot hij daar terugkeert. 

Men noemt poggio van de steengroef het perron 
of de werf in de laagte van de vallei waar de blokken 
marmer bijeen gebracht worden om op de spoorweg-
waggons of op de ossenkarren te worden geladen. 

De blokken in de groef losgemaakt en gefatsoeneerd 
bevinden zich in werkelijkheid op een zekere hoogte 
en men moet ze naar beneden voeren naar den weg 
door verschillende vervoermiddelen, waarover straks 
gesproken zal worden. 

O m nu van de poggio naar de groef te gaan heeft 
men voor de zeer laag gelegen groeven eenige minuten 
noodig, maar voor de hoogst gelegene somtijds een 
paar uren. Hieruit volgt dat bij de zooeven genoemde 
regeling het loon in tie laatstgenoemde groeven naar 
verhouding veel hooger is dan in eerstgenoemde, 
want men heeft er nog geen middel op gevonden, 
om daar in de hoogte huisvesting te verschaffen aan 
de werklieden, wier tijd voor de helft en somtijds 
meer verloren gaat met op en afklimmen zonder er 
nog van tc gewagen, dat zij reeds vermoeid aan den 
arbeid gaan. 

Een twaalftal jaren geleden is een spoorweg aan
gelegd, die tot een zekere hoogte stijgt, in de beide 
voornaamste valleien, te weten in Canal Grande, 
Canal Bianco en Ravachione; die spoorweg stijgt 
even hoog als de ossen kunnen komen en hij verbindt 
tevens onderling de voornaamste poggio's der beide 
valleien, die hij in zigzag doorsnijdt en door middel 
van verscheidene tunnels verbindt. 

Deze spoorweg, die den naam draagt van Marmiferra 
(marmerspoorweg) loopt naar het station te Carrara 
na de voornaamste marmerwerven, in de stad zelve 
gelegen, te hebben aangedaan. Vandaar loopt hij 
naar het station van Avenza en vervolgens naar de 
zeehaven van Avenza. De afstand van Carrara tot 
Avenza bedraagt 4 a 5 kilometers die van Avenza 
naar de haven iets minder. Men laadt er de kleine 
zeilschepen, die hun vracht te Livorno overladen in 
de groote stoomschepen, of direct naar Marseille, 
Algiers of Barcelona varen. 

Het transport met de Marmiferra, met inbegrip 
van het laden en lossen der blokken kost per 1000 K . G . 
van de meest nabij Carrara gelegen poggio, dat is 
te Torano, 4,60 francs tot het station te Carrara en 
7,40 francs tot aan de zeehaven van Avenza . V a n 
de verst verwijderde poggio van Canal Grande dat 
is te Ravachione zijn de kosten resp. 6,20 francs en 
8.— francs. 

Voor het vervoer met ossen geldt hetzelfde tarief. 
Daar een kubieke Meter rond 3000 K . G . weegt, ziet 
men hieruit, dat dit transport van vrij grooten invoed 
is op den totalen prijs van het marmer. 

Bij den doorvoer te Carrara moet voorts voor de 
blokken marmer een belasting van l,So francs per 
ton betaald worden. Het laden op de waggon aan 
het station te Carrara kost 0,50 francs per ton, terwijl 

het laden in schepen aan de kaden vau Avenza 3 
francs per ton kost voor blokken en 3 tot 6 francs 
per ton voor platen. 

Maar de biokken liggen aan het station niet altijd 
vlak bij tie waggons en aan de haven bijna nooit 
dicht bij de schepen, behalve wanneer zij dadelijk 
na aanvoer door de Marmiferra geladen kunnen worden. 
E r is op die plaatsen dus nog een klein tusschen-
transport te bewerkstelligen, dat op zeer eigenaardige 
wijze plaats heeft. 

Men noemt dit lissatitra (glijden). Het bestaat 
daarin dat men het blok of een aantal blokken 
plaatst op 2 houten langsliggers, 4 tot 6 Meter lang 
en 1 Meter evenwijdig van elkaar. 

Deze beide langsliggers moeten glijden over houten 
dwarsliggers lang ongeveer 1,60 M . en zorgvuldig 
met zeep besmeerd. 

Eenige paren ossen verplaatsen op die wijze met 
gemak zulk een slede beladen met een gewicht van 
20 of 30 ton over den slechtsten weg. De dwarsliggers 
worden telkens door eenige mannen achter de slede 
opgenomen en daarvoor weder neergelegd. 

Di t systeem is practisch op slechte wegen en over 
korte afstanden want het spaart een keer op- en 
afladen uit; het gaat betrekkelijk vlug en regelmatig 
op de maat van een eentonig gezang of geschreeuw 
der sjouwers; dit transport kost 2 franc per ton voor 
het vervoeren van de verschillende stapelplaatsen 
nabij het station tot de latlingplaats aldaar en 1,40 
francs van die nabij de haven tot de schepen. 

Di t sleepwerk vindt men ook, maar belangrijker, 
terug in de bergen, waar men het verricht, om de 
blokken van elke carr ière naar hare poggio af te 
brengen. Maar hier heeft men geen ossen noodig om 
de sleden te trekken. Zij moeten integendeel worden 
tegengehouden om niet in de valleien neder tc storten. 
Hiervoor bezigt men dikke touwen, die om, tusschen 
de rotsen geslagen palen worden gewonden, welke 
links en rechts van den weg, dien men moet afdalen, 
geplaatst zijn. E l k e slede wordt door minstens twee 
touwen vastgehouden, die men beurtelings meer of 
minder kan laten schieten, om op die wijze de slede 
al naar behoefte links of rechts tc sturen. De weg 
zelf, die dikwijls meer dan 4 5 0 helling heeft is gevormd 
uit marmerpuin. Het verplaatsen der ingezeepte 
dwarsliggers, waarop de slede moet glijden, is een 
gevaarlijk werk. De houten palen slijten spoedig door 
het aanhoudend daar langs schuren van de touwen 
en ook de touwen zelf zijn sterk aan slijting onder
hevig en bij het afdalen en het daarvoor noodig 
losmaken van het touw van éénc paal, om het aan 
een volgende te binden, komen telkens oogenblikken 
voor, dat de slede slechts aan een touw hangt. 

Het weder naar boven brengen van de touwen en 
liggers is nog weder een zwaar werk. De touwen 
worden naar boven gedragen, vijf of zes windingen 
op den schouder van een man, weder vijf of zes 
windingen op den schouder van een ander en zoo 
vervolgens, zoodat al naar de lengte van het touw 
5 tot 10 man noodig zijn, die in regelmatigen pas 
den berg bestijgen. Men schijnt er, wonderlijk genoeg, 
nog nooit aan gedacht te hebben voor dit werk, 
evenmin als voor het aflaten der blokken, gebruik 
te maken van kaapstanders of ander windwerktuigen. 

Di t sleepwerk kost 10 centimes per kubieke palm 
voor de laagstgelegen carr ières en 65 centimes voor 
de hooggelegene, hetgeen overeenkomt met 6.40 resp. 
41.60 francs per kubieke Meter. 

Thans rest ons nog, iets mede te deelen over het 
gereedmaken der blokken in de groeven zelf. 
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Het losmaken van het marmer geschiedt, behalve 
in eenige carrières, waar men kort geleden tot het 
gebruik van de draadzaag is overgegaan, nog op 
ongelooflijk ruwe wijze. Men breekt in letterlijken 
zin het materiaal uit. Dommekracht, hefboom, koevoet, 
wig en buskruit zijn de middelen waarover men 
beschikt. 

In de goed ingerichte steengroeven van andere 
landen waar men marmer exploiteert en waar het 
voorkomt in beddingen van denzelfden rijkdom en 
dichtheid, met name in België, waar voorzeker de 
wetenschap der steengroeven-exploitatie beter bestu
deerd is, paalt men jaarlijks een voor ontginning 
bestemde hoeveelheid af van, laat ons zeggen, 20 M . 
breedte, 10 M . diepte en 8 M . hoogte. Daarna hakt 
men uit de hand rondom de te ontginnen massa een 
verticale spleet of gang, juist breed genoeg voor de 
werklieden om te passeeren d.w.z. 60 of 70 centi
meters ; of wel men zaagt deze spleet met de draad
zaag. Is de massa op deze wijze afgepaald, dan 
verdeelt men haar door middel van wiggen, vol
gens hare natuurlijke geaardheid cn gebreken, overal 
waar dit mogelijk is cn groefleger, losse aderen, 
scheuren en dergelijke voorkomen. Vervolgens maakt 
men door middel van dommekrachten, hefboomen en 
sterke kaapstanders of lieren elk stuk los, hoe groot 
het ook zij om het regelmatig cn zoo zuinig mogelijk 
te behakken. 

In het systeem van Carrara integendeel worden 
aan dc aan het materiaal eigen gebreken moedwillig 
talrijke beschadigingen toegevoegd die teweegbrengen, 
dat een natuurlijke opbrengst van 70 n/n snel daalt 
tot 10 of 20 ° / 0 en dat massa's die van nature groote 
afmetingen hebben, verdeeld worden in kleine blokjes 
die meer kosten en minder waard zijn. Maar er is 
meer. In de rijkste groeven maakt men het marmer 
los door een zware mijn, van 100 en meer kilogram
men buskruit, die op gewelddadige wijze duizende 
kubieke Meters marmer losmaakt, den berg doet 
dreunen en het marmer doet scheuren en verbrijzelen 
in die mate, dat de opbrengst tot I O ° / 0 daalt. 

Dat men zoo handelt in een berg van graniet, 
waar het materiaal, om zoo te zeggen, in oneindige 
hoeveelheid voorhanden is en op zich zelf geen waarde 
heeft, kan er nog mede door. Maar dat men met 
een dergelijke roekeloosheid het kostbare marmer 
behandelt, de groeven overdekkende met bergen van 
puin, de valleien er mede vullende en de toekomst 
bedervende, dit is iets, wat wij niet begrijpen. 

Maar wat wij nog minder begrijpen is de houding 
van het departement der mijnen in Italië, dat zulk 
een vandalisme toelaat, alsof de eigenaar van een 
paar aren terrein bij de wet het eigendomsrecht 
bezat van dit stukje tot het middelpunt der aarde 

en alsof hij niet uit egoïsme een deel van het ge
meenschappelijk erfdeel verspilde. 

Indien er geen andere manier van ontginnen be
stond kon men de toegevendheid der ingenieurs van 
het gouvernement verklaren, maar kenden zij ze 
eertijds niet, zij kunnen nu geen ontwetendheid voor
wenden aangaande de systemen van ontginning met 
behulp van de draadzaag, die men gedurende een 
paar jaren met succes ook te Carrara in practijk 
heeft gebracht. 

Het is dus tijd, dat hier een „ha l t " wordt gecom
mandeerd te meer daar, behalve de verspilling van 
het nationaal vermogen, de quaestie van de opeen-
hooping van puin op het oogenblik voor vele carrières 
van Carrara meer en meer een levensvraag wordt. 

A l deze systemen van losmaken komen ongeveer 
op gelijke kosten te staan en wel van 10 tot 20 
francs per kubieke Meter al naar de uitlevering en 
de natuurlijke geaardheid van het gesteente. 

Is de steen losgemaakt dan moet zij tot recht
hoekig parallelopipcdische blokken behakt worden. 
Di t behakken kost 15 centimes per kubieke palm 
of 9.60 francs per kub. Meter. Bij uitzondering betaalt 
men voor een groote partij zeer kleine blokken 20 
centimes per kubieke palm. 

Deze wijze van rekenen komt ons weinig rationeel 
voor; zij wordt het nog minder, waar men met de 
draadzaag werkt, die aan de blokken een of meer 
bezaagde zijden levert. Men zal er zonder twijfel toe 
overgaan, om evenals elders den arbeid van het 
behouwen per behakte vierkante Meter oppervlak te 
betalen; omdat het er om te doen is een onregel
matig oppervlak tot een plat vlak te maken, doet 
het er weinig toe of dit vlak behoort tot een groot 
of tot een klein blok. 

W i j kunnen nu de kostende prijs van een blok 
marmer, onafhankelijk van de kosten van concessie, 
grondrente, pacht en dergelijke onkosten, samen
stellen als volgt. 
Losmaken van den steen 15.— fr. 
Vierkant behouwen 9.60 „ 
Sleeploon naar de poggio, 6,40 a 

41.60 francs, gemiddeld 23.50 „ 
Transport met de marmiferra, gemiddeld . 18.— „ 
Sleeploon aan het station 3.-— „ 
Lading op de waggon 1.50 „ 
Belasting 5.40 „ 
Ontgravingskosten (verschillend) . . . . 5.— „ 
Toezicht 10.— „ 

Totaal . . . . 9 1 . — „ 
Maar behalve grondrente, pacht, concessiekosten, 

enz. zouden er nog heel wat meer kosten te vermelden 
zijn, onder andere ook die van de processen, waarvan 
wij vroeger hebben gesproken. 

TENTOONSTELLING V A N KUNSTNAALDWERK IN H E T MUSEUM V A N 
KUNSTNIJVERHEID T E H A A R L E M . 

Het doel, dat met deze tentoonstelling wordt be
oogd, is het bevorderen van eene degelijke, artistieke 
opvatting op het gebied van het kunstnaaldwerk, te 
doen zien op welke hoogte deze tak van vrouwelijke 
handwerken zich in ons land bevindt en aan belang
stellende nuttige wenken te geven omtrent samen
stelling, gebruik der materialen, techniek enz. enz. 

De tentoonstelling zal geopend zijn van 15 Nov. 
1904 tot 1 Januari 1905. Indien dc Directie van het 
Museum zulks wenschelijk acht, zal de duur der 
tentoonstelling kunnen worden verlengd. 

De inzendingen moeten geschieden vrachtvrij aan 

het adres van den Directeur van het Museum van 
Kunstnijverheid te Haarlem, tusschen 1 en 10 Nov. 

De tentoonstelling zal omvatten oorspronkelijke 
kunstnaaldwerken van verschillende technieken en 
grondstoffen, vervaardigd na 1900. 

De inzendingen moeten naar oorspronkelijke ont
werpen zijn gemaakt; indien ontwerp en uitvoering 
door twee verschillende krachten tot stand kwamen, 
moet ook den naam van de ontwerpster of den ont
werper worden genoemd, zoo mogelijk de teekening 
van het ontwerp worden bijgevoegd. 

Werken, die niet aan artistieke eischen en degelijke 

techniek voldoen, kynnen niet worden toegelaten. 
Werken van kleinen omvang en die, welke uit 

kostbare grondstoffen zijn vervaardigd, zullen achter 
glas worden tentoongesteld. A a n de tentoonstelling 
der verschillen Je inzendingen zal door de Directie 
de noodige zorg worden besteed. 

D c inzendingen moeten geschieden met juiste opgave 
van naam en woonplaats der inzendsters, alsmede 
van haar, die het werk vervaardigde en zoo noodig 
van de ontwerpster of den ontwerper, den naam van 
het voorwerp en de rubriek van naaldwerk, waarin 
het gerangschikt moet worden, het bedrag, waarvoor 
men het werk wil afstaan en zoo men het niet wenscht 
tc verkoopen, de waarde, waarvoor men het wenscht 
te verzekeren. 

Dc inzendingen kunnen op de tentoonstelling worden 
overgedaan voor de opgegeven waarde, doch slechts 
na afloop der tentoonstelling ter beschikking worden 
gesteld. 

De ingezonden werken zullen voor rekening van 
het Museum tegen brandschade worden verzekerd en 
na afloop van de tentoonstelling vrachtvrij aan het 
opgegeven adres worden teruggezonden. 

A a n de deelneming der tentoonstelling zijn geen 
kosten verbonden. 

Voor plaatsruimte van grootcren omvang zal men 
met den Directeur van het Museum in overleg moe
ten treden. 

In zooverre de plaatsruimte dit toelaat, zullen 
eveneens ontwerpen en teekeningen voor kunstnaald
werk worden tentoongesteld. 

Indien het tentoongestelde werk daartoe aanleiding 
geeft, zal voor de verschillende rubrieken een diploma 
beschikbaar worden gesteld. 

Omtrent bepalingen, welke in deze mededceling 
niet zijn voorzien, zal de Directeur van het Museum 
nadere inlichtingen geven. 

De Directeur voornoemd, 
E . v o x S A H K K . 

V A R I A . 

C O N S K R V E E R E N V A N H O U T . 
Een Engelschman heeft uitgevonden, dat hout tot 

op zekere hoogte geconserveerd kan worden door 
suiker. 

De bewerking bestaat daarin, dat het hout met een 
suikeroplossing wordt verzadigd. I Iet moet korter 
of langer tijd, afhankelijk van de houtsoort, in de 
verwarmde oplossing liggen, tot het er geheel van 
doortrokken is. Hierna wordt door droge warmte het 
vocht verdampt. 

Het hout neemt door dit proces geheel andere 
eigenschappen aan. Het wint aan vastheid en taaiheid, 
krimpt en scheurt niet, ja zelfs worden reeds aanwezige 
scheuren er voorgoed door gesloten, het is beter 
bestand tegen het vuur en laat geen vocht door en 
het volumen ondergaat geen verandering. 

Wat eigenlijk met het hout gebeurt is niet bekend, 
maar waarschijnlijk heeft er door de suiker een 
chemische verandering in de houtvezels plaats, want, 
wordt het hout in het water geworpen, dan trekt de 
suiker er niet weer uit. 

Men heeft een groot aantal proeven genomen met 
beuken-, dennen,- sparren-, iepenhout en nog andere 
houtsoorten. Wat het opnemen van vocht betreft, 
bestond er groot verschil tusschen de verschillende 
houtsoorten, maar het niet geconserveerde hout nam 
veel meer water op dan het geconserveerde. Zoo had 

geconserveerd beukenhout, nadat het veertien dagen 
in het water had gelegen, slechts l / B van de hoeveel
heid water opgenomen, die door het niet geconser
veerde hout verwerkt was. 

De voornaamste voordeden van de bovenbedoelde 
behandeling van het hout liggen daarin, dat het be
langrijk wint aan vastheid. Voor het bouwvak is 
deze nieuwe eigenschap niet gering te achten, omdat 
de naaldhoutsoorten niet in gewicht toenemen dooi
de behandeling maar zelfs iets lichter worden. 

Met de lichte houtsoorten is het echter anders. 
Het gewicht van het populieren hout wordt verdubbeld, 
doch het krijgt daarvoor ccn dichtheid als het beuken
hout. Beukenhout werd 56 pCt. zwaarder, maar ver
loor tic eigenschap van scheuren en werd zoo hard 
als ijzer. Andere houtsoorten, als esschen-, eiken-, 
ahorn- en mahagonihout werden ongeveer 12 pCt. 
zwaarder. Vooral het niet scheuren van het hout is 
van veel belang. Het houtplaveissel gaat hierdoor 
een nieuwe periode tegemoet, want als het minder 
springt moet het veel duurzamer worden. Tegen het 
houtplaveisel zijn hygiënische bedenkingen ingebracht. 
Het neemt namelijk veel vocht en daardoor dierlijke 
uitwerpselen op, waardoor het eengeschiktcn voedings
bodem vormde voor ontwikkeling van ziektekiemen. 
Volgens genomen proeven staat de hardheid van het 
geconserveerde houtplaveisel gelijk met die van graniet. 

Nadat vastgesteld was, dat door het drenken van 
het hout met suiker het gevaar van scheuren vermeden 
werd, zijn proeven genomen met gescheurd hout en 
het resultaat was, dat meeste scheuren zich sloten en 
ook later niet meer opengingen. 

Daar suiker op zichzelf een licht brandbare stof 
is, vreesde men dat het geconserveerde hout het 
brandgevaar zou vergrooten, maar door de zeer 
nauwe verbinding van de houtvezels wordt de lucht 
er grootcndeels uit verdrongen, zoodat het hout in 
een meer vuurvasten toestand overgaat. 

Zoo was gewoon sparrchout in 25 minuten verbrand 
terwijl geconserveerd sparrehout het 7 minuten langer 
uithield, en behield het laatste in een meer verkoolden 
toestand zijn oorspronkclijken vorm, terwijl het niet 
geconserveerde hout in asch uiteen viel . 

G E M E N G D NIEUWS. 

B U I T E N L A N D . 

— Een goede raad over bouwkunststukken komt tot 
Europa door de Transvaalsche ..Volksstem", naar aanleiding 
van de ontwerpen — een zestig stuks — voor een nieuw 
stadhuis te Pretoria. 

Den wensch uitsprekende dat de gevel sober en voornaam 
zal wezen en niet als de winkels van tegenwoordig (en bv. 
ook het nieuwe raadhuis te München) een lawaaierig en 
opzichtig vertoon maken, zegt het blad: 

Vandaar dat we met nadruk waarschuwen tegen de 
ontwerpen, die of 'n gebouw beloven dat veel duurder zal 
schijnen dan voor het toegestane bedrag met goed, stand
houdend materiaal geleverd kan worden, of een gebouw 
beloven dat er uitziet als een schouwburg, een levensver-
zekeringskantoor, een hotel — in ieder geval dat er niet 
uitziet als een stadhuis. Er bestaan tegenwoordig fabrieken 
waar marmer en graniet bedriegelyk worden nagebootst met 
bordpapier, kurk of de hemel weet welk ander goedkoop 
materiaal, en waar uit zink, blik en ijzer heele gevels kant 
en klaar worden vervaardigd, in welken stijl men ook maar 
verkiest, van de neo-klassieke rechtlijnigheid tot de van-de-
Velde-vermicelli-krullen toe! Deze goedkoope architectuur 
per vierkante meter is vergefelijk voor een tentoon stellings-
palviljoen, voor een modemagazijn of voor een epheineer 
spoorwegstation, maar past niet voor 't geen we Pretoria 
toewenschen in zijn stadhuis. Onze stadsraad behoede ons 
en ons nageslacht voor de schande van banale Korinthische 
zuilen van (onder een cementlaag kwalijk verborgen) gegoten 
zink, uit een geïllustreerden catalogus by "t gewicht besteld, 



320 

of van een praehtigen (!) monunientalen klokketoren van 
waardeloos blik, waarover een kleurtje om aan baksteen of 
wat ook anders te herinneren! In ons land is handenarbeid 
thans erg duur en geld erg schaarsch; laat men dus liever 
ons stadhuis sieren met degelijken eenvoud dan het belachelijk 
te maken met „made in Germany'* geveinsde onoprechte 
overlading. Als we geen beeldhouwwerk, geen marmer, geen 
mahoniehout, geen veelkleurig vensterglas of geen mozaïek
vloeren kunnen bekostigen, dan liever geen tweede-hands-
namaak in machinale compositie en gietwerk van overzee! 

(Haagsche Crt.) 

B I N N E N I. A N D. 

APBLDOOBN. In het koninklijk park van het Loo heeft 
het eeuwenoude ridderslot, bekend onder den naam „Het 
oude Loo," thans een geheel ander aanzien gekregen. 

Stond het slot voor enkele maanden geleden nog gedeelte
lijk verscholen achter kleine bosschen en heesters, zoodat 
de linker- en rechtervleugel zoo goed als niet zichtbaar 
waren, thans nu onder leiding van dr. Cuypers met de 
restauratie een aanvang is gemaakt, alle beletselen zijn 
weggenomen en de bosschen daar zjjn uitgeroeid, maakt 
het gebouw eerst een recht vorstelijken indruk. 

Tot op verren afstand van het ridderslot zijn de oude 
grachten opgegraven, waardoor 't fraai gebouwde beneden
gedeelte, dat aan alle kanten als het ware eenige meters 
onder het zand bedolven lag, geheel te voorschijn komt. 
de torens gelijken nu wel 5 a 6 meter hooger dan voorheen; 

Binnenkort zal het heldere water uit de welgevulde 
sprengen van het Loo de breede grachten vullen en de 
valbrug worden gelegd, waarvan de fundeering bijna ge
reed is. 

Behalve de gedenkzuil, is uit de omgeving van het oude 
Loo nog verwijderd de koepelvormige ijzeren tennisbaan, 
zoodat het gebouw nu volkomen geïsoleerd staat. 

Ook inwendig wordt het, voor zoover noodig gerestaureerd. 
Hoogstwaarschijnlijk zal men de zalen in de middeleeuw-
schen trant meubileeren. De uitvoering van het werk ge
schiedt met de grootste nauwgezetheid en volgens de aan 
het Huis van Oranje toebehoorende oude teekeningen, platte
gronden enz. 

Vóór den zomer van 1905 hoopt men gereed te zijn. 

'S-OKAVENHAGE. Vermoedelijk zal in het einde dezer maand 
te Delft het Laboratorium voor Electrotechniek aan de Poly
technische School worden geopend. Daarmede zal de kroon 
gezet worden op het onvermoeide streven van den hoog
leeraar .1. A. Snijders C.Jz., om, evenals aan alle buiten
landsche hoogere technische scholen, ook te Delft te verkrij
gen een waardig electrotechnisch laboratorium, waar do 
studenten de machines en instrumenten, in de collegezalen 
geschetst, in werking konden gadeslaan en bestudeeren; 
waar zij de metingen en onderzoekingen, daar uitgelegd, 
zelf konden uitvoeren. 

Toen in den zomer van 1895, ter gelegenheid van de 
internationale tentoonstelling te Amsterdam, oen congres 
voor electrotechniek werd bijeengeroepen, verzocht het ten-
toonstellingsbestuur aan Prof. Snijders de leiding daarvan 
op zich te willen nemen. Op dit congres, waar voor de 
eerste maal in Nederland een negentigtal mannen bijeen 
waren, die hun studie maakten van de electrotechniek, of 
daarin warm belang stelden, werd, op initiatief van den 
Heer Snijders, opgericht de „Ned. Vereeniging van Electro-
technici." Van toen af, tot kort na de fusie in 1900, waarbij 
deze vereeniging met die voor werktuig- en scheepsbouw 
en die voor spoorwegbouw en exploitatie samensmolten 
met het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, is Prof. Snijders 
voorzitter dier vereeniging geweest en van do latere vak-
afdeeling van het instituut. 

Het bestuur der vakaf'deeling, doordrongen van de groote 
voldoening die haar oud-voorzitter en oprichter moe t smaken, 
het doei, waarnaar hij zoolang met energie gestreefd heeft, 
thans voor zich te zien, meende zich niet te mogen bepalen 
tot een eenvoudige hulde in woord en schrift, doch is van 

oordeel dat zij, die studeeren aan de P. S., te allen tijde 
mogen en moeten weten, wie als 't ware genoemd mag 
worden de grondlegger van de electrotechnische wetenschap 
in Nederland, wie den stoot heeft gegeven tot het oprichten 
van dit laboratorium. Het meent dit doel het beste te 
bereiken door aan den Raad van bestuur van de Polytech
nische School een bronzen buste van Prof. Snijders aan te 
bieden, teneinde daaraan een eereplaats in het laboratorium 
te geven. 

Naar wh' vernemen, zal de buste gemaakt worden door 
den Heer A. \V. M. Odé Jr. 

(Deutsche Ct.) 

— Bij den Rijks-Telegraafdienst kunnen twee ad spi
r a n t - I n g e n i e u r s geplaatst worden op een bezoldiging van 
f1200 'sjaars. 

Zij, die voor deze betrekking in aanmerking wenschen te 
komen, moeten dit vóór 25 October a.s. doen blijken aan den 
directeur-generaal der Posterijen en Telegraphie, bij een op 
zegel geschreven adres, met nauwkeurige opgaaf van naam, 
voornamen en woonplaats. 

Het bezit van een diploma van electro-technisch ingenieur, 
behaald aan eene universiteit of hoogeschool strekt tot aan
beveling. 

Daarbij moeten worden overgelegd: a. eene geboorteakte, 
ten blijke dat de candidaat is geboren in een van de jaren 
1S76 tot en met 1884; — o. een bewijs van Nederlanderschap; — 
c. een bewijs van goed gedrag, na 1 September 1904 afge
geven door het gemeentebestuur in de woonplaats van den 
candidaat. 

Het verdient aanbeveling tevens over te leggen de lijsten 
van de bij de verschillende afgelegde examens verkregen 
cijfers. 

De eandidaten moeten zijn van een gezond gestel en vrij 
van lichaamsgebreken en bepaaldelijk in het bezit van goede 
gezichts-, spraak en gehoororganen. 

In hoeverre zij aan die vereischten voldoen, wordt onder
door een van Rijkswege aan te wijzen geneeskundige. 

HAARLEM. Voor den bouw eener school in het oude Tucht
huis wordt door B. eu W. aangevraagd f51,000. 

R I D D E R K E R K . Het Gemeentebestuur heeft besloten tot den 
aanleg van eene hoogdruk-waterleiding, en met de leiding 
daarvan belast. de heeren Joh. Smit, te Oud-Beierland, en 
M . Visser, te Papendrecht. 

ZWOLLE. Te Oldenzaal zal de Ambachts-avondschool -
waarvoor de gemeente f800 en de provincie 13 pet. in de 
gezamenlijke onkosten bijdraagt — den 3en October a.s. 
worden geopend. Er zal onderwijs gegeven worden in vak-
en handteekenen, rekenen, Nederlandsche taal en boekhouden. 

Het getal lesuren zal voor iederen leerling ten minstens 
10 zijn. 

PERSONALIA. 

— Tot gemeente-architect te Giessoudam is met algemeene 
stemmen benoemd de Heer A. Hoogendoorn, aldaar. 

— Tot directeur der Burger-Avondschool te Amersfoort 
is benoemd de Heer B. van der Worp, directeur der ambachts
school aldaar. 

— Bij het vakonderwijs, dat dezen winter te Ter-Neuzen 
vanwege de Chr. Werklieden-Vereeniging gegeven zal worden, 
is benoemd tot onderwijzer in het rekenen de Heer J. Spiering, 
en in bouwkunde en materialenkennis, de Heer W. O. J . 
Hanimecher, beiden aldaar. 

— Tot opzichter aan de gasfabriek te Leeuwarden isbo-
iemd de heer J. Ph. Bruinwold Riedel, tijdelijk opzichter 

•asfabrioken te Amsterdam. 
noe 
aan de gemeentelijke 

Vervolg zie Bijblad. 
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B E R G E N OP ZOOM. 
A l s men, Bergen op Zoom bezoekend, zijn schreden 

van het station naar de Markt richt, schijnt het 
aanvankelijk, dat de stad zeer arm is aan oude 
gebouwen, die kunstwaarde hebben. 

Maar op de Markt gekomen wordt de reiziger 
verrast door verschillende herinneringen aan het ver-
ledene. Daar ziet hij, op den hoek van de Kremer-
straat, een Laat-Gothisch heiligenbeeld onder een 
rijke overhuiving op een kraagsteen staan, dat ook 
in dc jaren, dat dc stad Staatsch was, niet genoeg 
aanstoot heeft gegeven, om verwijderd te worden. 

Een weinig verder verheft het Raadhuis zijn nu 
gcpleisterden gevel, die, blijkens de Gothische pro
fielen en de kanteelen, uit het laatst der 15e eeuw 
moet dagteekenen. De top is echter van 1611, en 
met drie obelisken versierd. 

Dat Bergen op Zoom in den loop der tijden heel 
wat tc verduren heeft gehad bewijst de spreuk 
„Mille periculis supersum", die in dezen top werd 
uitgehakt. Drie beelden, de Standvastigheid, de 
Waarheid en de Gerechtigheid voorstellend vullen 
nissen in de as van den gevel onder elkaar aange
bracht. De oorspronkelijke stoep werd in de 18e eeuw 
door een nieuwe vervangen, maar de omgeving van 
de hoofddeur behield haar Laat-Gothisch karakter. 

Het voorhuis heeft nog zijn oude zoldering met 
moer- en kinderbalken, sleutelstukken en versiering, 
alles van omstreeks 1500, toen ook de sierlijke 

schouw moet gemaakt zijn. Het gesmeede traphek 
is mede een fraai werkstuk uit dien tijd. 

De twee vertrekken naast dit voorhuis, waar nu 
de huwelijken gesloten worden, hebben blijkbaar in 
lateren tijd veranderingen ondergaan. Maar aan dc 
zoldering van de voorste kamer is nog te zien. dat 
zij oorspronkelijk uit den Laat-Gothischcn tijd afkom
stig moet zijn. De prachtige steenen schouw in de 
achterkamer werd uit het Markiezenhof hierheen 
overgebracht toen dit palcis tot kazerne werd inge
richt. Van die schouw bevindt zich een afgietsel in 
het Rijksmuseum. De Klamboyant-stijl, zooals die 
toen in Vlaanderen bloeide, werd hier toegepast en 
leverde de motieven voor de rijke traceeringen, waar-
tusschen St. ChristofTel, twee kluizenaars, banier-
dragende leeuwen en wapens zijn aangebracht. Men 
neemt aan, dat dit werk uit de eerste jaren der 
16e eeuw afkomstig is. Eenige Renaissancc-motieven, 
die zich met dc Gothische vermengen, wijzen echter 
op een wat latere periode. 

Vie r schilderijen hangen in dit vertrek. Bijzonder 
rijk zijn de lijsten tier twee, die, uit het midden der 
iSe eeuw afkomstig, K a r l Theodor, keurvorst van 
de Palts en een prinses van Sulzbach voorstellen. 
Een beeldje van St. ChristofTel, boven een der deuren 
geplaatst, moet nog uit de middeleeuwen afkom
stig zijn. 

Achter het voorhuis bevindt zich een binnenplaats 
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die bijzonder schilderachtig is. Daar rijst een oude 
traptoren omhoog, wiens spits door een keurig ge
dreven looden versiering wordt bekroond, daar zijn 
nog de Laat-Gothische arcades aanwezig, waarop in 
163S een vleugel in Renaissancestijl met toepassing 
van gebakken en gehouwen steen werd gebouwd. 
Twee der zuilen van de arcades bleven staan, zooals 
de middeleeuwen ze geplaatst hadden, doch werden 
met fraaie leeuwen bekroond. In 1650 had andermaal 
een verbouwing plaats ; toen werden de Florentijnsche 
cartouches gemaakt, die destijds in Noord-Nederland 
overal werden toegepast. 

Op het bovenportaal ziet men een eikenhouten 
trap, wier rijk snij- en paneelwerk omstreeks 1630 
vervaardigd schijnt. De kraagstecnen zijn hier 
Gothisch, de sleutelstukken met leeuwen versierd. 
Een schilderij van 1638, de opwekking van Lazarus 
verbeeldend, hangt op dit portaal; de kunstwaarde 
is niet groot. 

De raadzaal grenst aan dit portaal. Zij heeft een 
prachtige in stuc uitgevoerde zoldering van 1753 en 
een eikenhouten schouw, die op marmeren zuilen 
rust. l ie t snijwerk van deze schouw, uit de eerste 
jaren der 17e eeuw afkomstig, is bijzonner karakte
ristiek. Door rijke bewerking munten ook de muur
kastjes uit, naast den schoorsteen aanwezig. 

Een portret van Jan met dc Lippen, Markies van 
liergen op Zoom is van het volgend onderschrift 
voorzien: 

«Heer Jan mette Lippen is hier 
N'aer het leven nestelt secr tier, 
Had vijftien kinders, 't was 's man's getier, 
Sterf Augst. vier hondert negentien vier.'' 

Deze vijftig kinderen kunnen heel wat „get ier" 
gemaakt hebben. De dichter heeft echter met dit 
woord wat anders bedoeld, en wel vermaak of iets 
dergelijks. 

V a n de andere schilderijen verdienen 16e eeuwsche 
portretten van Jan van Glymes en Maria de Lanoy 
opmerking. Fraai moet ook een op perkament getce-
kende wapen- en geslachtslijst, die voor K a r l Theodor 
van de 1'alts gemaakt werd, geweest zijn. De wapens 
zijn evenwel in den Franschen tijd uitgewischt, waar
door het geheel veel heeft geleden. 

De kerk tc Bergen op Zoom is een kolossaal 
gebouw, dat aan de noord- en westzijde door huizen 
aan het oog onttrokken, het best van de zuidzijde 
te zien is. 

Een zware toren staat voor den middenbeuk. De 
ontwerper heeft zich blijkbaar een geheel, niet ongelijk 
aan dat, hetwelk de toren van Breda vertoont, gedacht. 
Doch alleen een gedeelte van het vierkante benedendeel 
is tot uitvoering gekomen, en na het beleg van 1747 
werd daarop een lantaarn geplaatst, die met het 
overige volstrekt niet in harmonie is. 

Het schip der kerk vertoont drie beuken met 
zijkapellen. Dc kapellen zijn in steen overwelfd. Dat 
zulk een overwclving ook in de zijbeuken bestaan 
moet hebben, bewijst de travee naast den toren, 
waar men haar nog ziet. 

De pijlers van het schip zijn in het midden der 
18e eeuw zeer hoog opgetrokken en tot steun van 
de toen uitgevoerde houten gewelven gebezigd. Bl i jk
baar waren vroeger meer pijlers aanwezig, doch heeft 
men er om den anderen een doen vervallen. Het schip 
maakt nu een zeer ruimen indruk, en is voor de 
Protestantsche godsdienstoefeningen zeker beter ge
schikt, dan vroeger, l^en houten schot scheidt het 
van den kruisbeuk. 

Het meubilair is in Rococostijl uitgevoerd. Het 
bestaat uit predikstoel, banken en orgel. De vier 
kaarskronen en de predikstoellezcnaar behooren tot 
de beste voortbrengselen der gcelgieterskunst van 
dien tijd. 

Hoe de kerk oorspronkelijk was aangelegd is zicht
baar aan het koor. Daar vindt men den basiliekvorm 
met dubbele zijbeuken, die door zuilen gescheiden 
worden. V a n den middenbeuk zijn wel de triforium-
nissen, welke groote overeenkomst hebben met die 
der kerk te Goes, aanwezig, doch de vensters daar
boven ontbreken. 

Het koor eindigt met drie zijden van den achthoek 
en bezit een trans, waaraan een tweede kruisbeuk 
van groote afmetingen werd gebouwd, die uit den 
laatsten tijd der Gothiek afkomstig moet zijn, daar 
hij door stergewelven van steen wordt gedekt. Bl i jk
baar bestond het voornemen het koor ook aan de 
oostzijde uit te breiden. Wat daar echter gebouwd 
werd is later gesloopt; ter plaatse, waar het stond 
is nu een park aangelegd. De kerk werd van gehouwen 
steen opgetrokken; de latere herstellingen zijn echter 
in gebakken steen uitgevoerd. D c zuilen en schalken 
werden van sierlijk bladwerk voorzien. 

In het oostelijk transept ziet men verscheidene 
grafteekenen, die echter door moedwil veel geleden 
hebben. Dat, waaronder Lodcwijk de Ketulle en 
Emerentia de Ravensway rusten is van 1631. Het 
bestaat uit een tombe, tegen den muur geplaatst en, 
van een overhuiving, die beneden Jonisch, boven 
Korinthisch is, voorzien. Voorheen waren waarschijnlijk 
de beelden der overledenen op dc tombe aanwezig; 
thans zijn zij echter verdwenen. Boven, tusschen de 
Korintische orde is de figuur van een ridder bewaard 
gebleven. Een monument als dit zou in de werkplaats 
van Picter de Kcyser te Amsterdam gemaakt kunnen 
zijn. 

Meer in den trant van het Vlaamsche Barok is 
het grafteeken voor Judith Aeswijn en haar echtgenoot, 
van 1625, ofschoon dc Dorische kolonnade boven de 
tombe vrij streng werd opgevat. Dc knielende beelden 
der overledenen bleven hier, zij het ook in beschadigden 
staat, bewaard. 

Deze beide gedenkteekenen worden overtroffen door 
dat voor Charles Morgan, van 1642. Hier zien wij 
een Palladiaansche ordonnantie, zooals Jacob van 
Campen ze placht te maken, toen hij de tombes van 
Tromp en V a n Galen ontwierp. Een hoogst bekwame 
hand moet het liggend beeld van den overledene, en 
die van zijn vrouw en dochter hebben gebeiteld. 
Ofschoon beschadigd, zoodat de rechterarm der vrouw-
bijvoorbeeld geheel is verdwenen, zijn deze beelden 
van een zoo treffende schoonheid, dat men zou willen 
weten, wie ze vervaardigd heeft. Is het gewaagd, hier 
aan Wi l l em de Keyser te denken, die, in 1640 na 
een lang verblijf in Engeland weer te Amsterdam 
teruggekeerd, zeker de man kon zijn, wien een 
Engelsche familie zulk een belangrijk werk opdroeg? 
Het beeldhouwwerk heeft niets conventioneels, doch 
is trouw naar de natuur gevolgd. Zelfs Verhuist heeft 
in zijn besten tijd niets gemaakt dat deze beelden 
overtreft. 

Merkwaardig is het monument voor Adriaen van 
Reymerswaelc en Johanna de Ghlimcs, die in 1532 
en 1534 overleden. Want het vertoont den Vlaamschen 
stijl van omstreeks 1570 en moet dus lang na den 
dood dezer echtelieden zijn ontstaan. Het gedenk-
teeken is een zerk in hoog relief bewerkt, die tegen 
den muur is geplaatst, maar misschien oorspronkelijk 
bestemd was, om deel van den vloer uit te maken. 

De bijna levensgroote figuren der overledenen zijn er, 
voor bidbanken knielend, op uit gehouwen. De stijl 
der omlijsting is die, door Cornells Floris omstreeks 
1550 in zwang gekomen. De motieven zijn die der 
grottesken, zooals die ook in dc loggie van het Vaticaan 
werden toegepast. 

Vele zerken, uit het begin der 16e eeuw, zijn fraaie 
voortbrengselen van heraldieke kunst. Wellicht de 
mooiste is die van 1528, waaronder „ WouterdeHartoche, 
stadhouder van myn here van Bcrghen" rust, die een 
slachtoffer was van dc toen heerschende „zweetende 
sicckte". Doch ook een van 1541, met een architec
tonische omlijsting, en twee van 1543 en 1545 verdienen 
de aandacht. 

Zijn deze zerken reeds geheel in Rcnaissanccgeest, 
twee andere van 1524 en 1526 hebben nog een zuiver 
Laat-Gothisch karakter. Men mag dus aannemen dat 
tc Bergen op Zoom de Renaissance omstreeks 1527 
haar intrede heeft gedaan. 

Een der zerken, van 1555, is merkwaardig om de 
techniek, waarin zij behandeld werd. Men ziet daarop 
voorgesteld een vrouw in biddende houding, doch 
niet in relief, maar gegraveerd, zooals dit ook bij 
koperen grafplaten placht te geschieden. Door den 
tijd zijn de fijnere, minder diepe lijnen en arcccringcn 
uitgesleten, zoodat alleen de sterkste contours nog 
te zien zijn. Vooral in Vlaanderen vindt men vele 
zerken, op deze wijze behandeld. De kerk te Aarden
burg bezit een geheele reeks uit dc 16e eeuw, tc 
St. A n n a ter Muiden is er een zeer fraaie uit de 15e 
eeuw, te Damme een uit dc 17e eeuw aanwezig. 

Een monument van 1778 behoort niet tot dc beste, 
in dien tijd gemaakt. Het rouwblazoen van Jean 
Charles due d'Aumale is een der weinige, die in 
Noord-Nederland aan de vernielzucht der patriotten 
ontkwamen. 

Het paleis, waar de markiezen van Bergen op 
Zoom plachten tc verblijven, dient nu als kazerne. 
Het is een bouwwerk van aanzienlijke afmetingen, 
welks vertrekken om drie binnenplaatsen gerangschikt 
zijn. In het laatst der 15e eeuw opgetrokken ver
toont het den Vlaamsch-Gothischen stijl, welke vooral 
te Mechelen belangrijke werken heeft doen ontstaan. 
De gebakken steen wisselt met den gehouwen steen 
in waterpasse lagen af, een systeem dat vooral in 
dc 15e en het begin der 16e eeuw hier te lande 
veel gevolgd is, en dat overeenkomst vertoont met 
dat, veel vroeger in Italië aan sommige kerken toe
gepast. Deze afwisseling begint echter pas op de 
eerste verdieping, daar gelijkstraats alleen gebakken 
steen gebruikt werd. 

De hoofdingang wordt gedekt door een Tudorboog 
en heeft als bekroning een smallere nis; de gemeen
schappelijke omlijsting van gehouwen steen is een 
motief, dat aan vele gevels te Brugge voorkomt. 
Trapgevels van verschillende vorm zijn als bekroning 
gebezigd en komen zoowel aan de gevels als de 
dakvensters voor. Zij zijn gerestaureerd. De grootste 
binnenplaats vertoont aan de noordzijde een dicht
gemetselde Laat-Gothische galerij. 

In de Lieve Vrouwenstraat zijn enkele oude gevels 
bewaard gebleven. Soms is alleen de gevelsteen nog 
maar aanwezig, zooals bij no. 51, waar de H . Chris-
toffel te zien is, „met „In den Christoffel" en „ S p r u y t 
in deucht". Maar dc gevel no. 15, van 1629, is, op 
zijn bekroning na, nog in zijn ouden toestand. De 
gebakken steen wisselt hier met den gehouwen 
steen af; de Jonische pilasters en dc bogen herinneren 
aan Noord-Hollandsche bouwwerken van dien tijd. 
Een andere gevel, no. 21, van 1647, vertoont den 

Vlaamschen Barokstijl , met zware Jonische pilasters, 
voluten, breede lijsten, engelkopjes enz. Het geheel 
is rijk, maar wat al te plomp, gelijk bij sommige 
Antwerpsche gevels uit deze periode. 

Een gevel op den hoek der Londenstraat werd 
gepleisterd, doch dc gevelsteen, waarop een draak is 
uitgehouwen, duidt aan, dat ecu rijke architectuur 
oorspronkelijk aanwezig geweest moet zijn. 

De gevangenpoort, 'aan het einde der Lieve 
Vrouwenstraat, staat nu midden in de stad. Zij 
wordt door twee torens geflankeerd, en is nog van 
haar oude schietgaten voorzien. Het gebouw geheel 
in gebakken steen, is uiterst eenvoudig. Al leen ziet 
men boven den eigenlijken poortingang aan de binncn-
en buitenzijde een Laat-Gothische nis. 

A a n dc haven, buiten de poort, bevinden zich 
verscheidene aardige gcvelfragmcnten, als: 110. 59, 
met mooie ankers, paanderbogen en drie gevelstecnen, 
waarvan de middenste „In dc A r c k e N o ë " te zien 
geeft; no. 68, 69 en 88, in denzelfden .geest, met 
gevelsteen „de 3 Koningen" ; 110. 50, van 1620, 
geheel van gebakken steen; no. 214 met streng 
Dorisch portiek. 

A l deze fragmenten vertooncn den Hollandschcn 
st i j l ; Vischmarkt 18 daarentegen bleef een deel van 
een Vlaamschen Barokgevel bewaard. 

Ten Oosten van Bergen op Zoom ligt Wouw, een 
dorj), dat een fraaie en groote kerk bezit. Die kerk 
ligt schilderachtig aan een groot plein, waarop 
twee hardstccnen pompen in Rococostijl van 1768 
geplaatst zijn. 

Het koor der kerk tc Wouw heeft één beuk, het 
schip, dat aan een transept sluit, bezit er drie. De 
zuidertranceptgevel is met nissen en traceeringen 
versierd, en, blijkens een jaartalsteen in 1614 hersteld. 
Het koor en het transept schijnen uit het laatst der 
15e eeuw, het schip zal niet ouder dan het midden 
der 16e eeuw zijn, want hier hebben de vensters half
cirkelvormige afdekkingen. Dc toren, van gebakken 
en gehouwen steen, heeft zeer aanzienlijke afmetingen 
en draagt het karakter der 16e eeuw. D c steunberen 
gaan boven in overhoeksch geplaatste pinakels over, 
die niet gereed zijn gekomen, zoodat de tegenwoordige 
houten spits waarschijnlijk niet in dc bedoeling van 
den ontwerper lag. 

Het koor is in steen gewelfd, in het schip en het 
het transept zijn moderne houten gewelven gemaakt. 
In het schip zijn de beuken door zuilen, die reeds 
min of meer een Renaissance karakter hebben, ge
scheiden. 

De kerk is steeds in het bezit der katholieken ge
weest, doch men kan niet zeggen, dat het gedenk
stuk daardoor beter bewaard is. Want al is er van 
buiten niet veel bedorven, van binnen is door de 
gekleurde glazen, dc polychromie en de quasi-Gothi-
sche versierselen zulk een kakelbont geheel ontstaan, 
dat het interieur de oogen pijn doet. De banale 
gebrandschilderde koorramen, uit de een of andere 
„werkp laa t s " afkomstig, hebben met kunst niets te 
maken." Daar in den noordermuur van het koor geen 
vensters aanwezig waren is de polychromeur aan het 
aan het werk gegaan, en heeft hij ze daar geschilderd! 
Gelukkig heeft hij het mooie oude houtwerk, waaraan 
de kerk haar roem dankt, gespaard, maar een puar 
zeer karakteristieke marmeren beelden uit de 17e 
eeuw, die den H . Paus Cornelius en den H . Franciscus 
voorstellen, heeft hij met kleuren en goud meenen 
te moeten opsieren! De H . Franciscus, die alle aard-
sche weelde versmaadde moge het hem vergeven. 

De kerk is vermaard om haar koorbanken. 
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In de 42e aflevering van de „Oude gebouwen," 
uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst leest men: „Omt ren t deze meubelen wordt 
in het 4e deel der kerkelijke geschiedenis van het 
Bisdom van Breda door J. B . Kruger het volgende 
medegedeeld:" 

De kerk pronkt inzonderheid met ccn kostelijk 
gestoelte, met eikenhouten kanonikenbanken, versierd 
met uitmuntend snijwerk cn twee en twintig beelden 
van heiligen, die even als nog acht andere dergelijke 
beelden, aan de biechtstoelen in de zijkoren geplaatst, 
meesterlijk gesneden zijn, naar men zegt door een 
monnik uit het klooster van Schel. D i t gestoelte en 
de beelden zijn herkomstig uit dc abdij van St. Ber
nard aan de Schelde, waar zij vroeger geplaatst zijn 
geweest; doch met de troebelen en omwentelingen 
zijn zij uitgebroken en geborgen, onder anderen naar 
men zegt op den toren van Antwerpen, van daar in 
rustiger tijd overgebracht naar Gastel en later naar 
Wouw, waar ze sedert bijna een halve eeuw dc kerk 
versieren." 

Daar het werk van J . B . Kruger tussehen 1872 cn 
1878 is verschenen bevinden zich dus deze meubelen 
sedert het eerste vierde gedeelte der 19 eeuw te Wouw. 

Volgens Galland zouden zij vervaardigd zijn tus
sehen 1680 en 1690, voor / ' 2 6 . 0 0 0 , naar een ontwerp 
van Bouvart, en moet het beeldwerk worden toe
geschreven aan Artus Quellinus de jonge en andere 
meesters. 

Het moeten in ieder geval uitmuntende kunstenaars 
geweest zijn, die deze banken hebben gemaakt. A a n 
de noord- en zuidzijde vindt men" twee rijen achter 
elkander geplaatst, waarvan de achterste met Kor in -
tische muurzuilen prijkt, die nissen omsluiten, waarin 
levensgroote heiligenbeelden zijn geplaatst. De voorste 
zittingen zijn gescheiden door zijschotten, met engel
kopjes versierd. De heiligenbeelden behooren tot het 
voortreffelijkste, wat de Vlaamschc kunst van de 
tweede helft der 17e eeuw voortbracht. De zwierige 
houdingen hebben niet dat overdrevene, wat anders 
den Baroktijd kenmerkt. Misschien komt de geest 
des tijcis het meeste om den hoek kijken bij de vier 
vrijstaande beelden der Christelijke deugden, die, wel 
wat profaan van karakter, toch door de meesterlijke 
techniek den beschouwer boeien. 

Geheel in tienzelfden geest als deze banken behandeld 
zijn ook de biechtstoelen, in den kruisbeuk geplaatst. 
De vrijstaande beelden worden hier door hermen 
vergezeld, terwijl ook medaillonportretten zijn aange
bracht, die van een zeldzaam meesterschap getuigen. 
In het transept vonden ook twee 17e eeuwsehe en 
twee 18e eeuwsehe altaren een plaats. Vooral voor 
deze kunstwerken is de polychromie noodlottig 
geworden, daar zij het effect, dat dc ontwerpers 
beoogd hebben, geheel te niet doet. 

In het schip staan twee biechtstoelen van omstreeks 
1700, toen ook waarschijnlijk de predikstoel gemaakt 
is. D i t gestoelte is in den naturalistische!! trant, die 
men uit de Belgische kerken kent. De voet is een 
levensgroote heilige, wiens hoofd door twee engelen 
van zijn romp wordt genomen. De kuip cn de rug 
zijn versierd met rijke medaillons, die heiligen ver
beelden; de leuning en de bekroning vertoonen al de 
weelde van den Barokstijl . Ook het orgel is in dien 
geest behandeld; de orgelgalerij rust op Jonische 
zuilen. 

Het is onbegrijpelijk dat deze rijkdom aan 17e en 
18e eeuwsch houtsnijwerk en marmerwerk den gees
telijken niet op het denkbeeld heeft gebracht om wat 
zij in de 19e eeuw tot verfraaiing meenden te moeten 

laten doen, zoo sober cn bescheiden mogelijk te 
houden. Hen gewit interieur had hier beter gedaan 
dan de kakelbonte kleuren, die men nu ziet. Inderdaad, 
dc Katholieken hebben niet meer gevoel voor kunst, 
dan de Protestanten. 

Wie daarvan nog niet zeker mocht zijn, ga eens 
naar Oudenbosch, om de St. Pieterskerk op ' / i 0 der 
ware grootte, in de treurigste surrogaten uitgevoerd, 
te zien. Men weet niet, waarover men zich meer moet 
ergeren, over de heiligschennis gepleegd door de eerste 
kerk der Christenheid tot een dorpskerk tc verlagen, 
of over de van niet de minste kunstsmaak of kunst
kennis getuigende wijze, waarop dit geschied is. 

BOEKBESCHOUWING. 

Het is, in het algemeen gesproken, een ondankbaar 
werk, in ons land de uitgave van boeken op technisch 
gebied te ondernemen. De behoefte daaraan bestaat 
hier te lande zeker evengoed als elders, misschien 
nog in meerdere mate, waar de aankomende technici, 
bij gebrek aan voldoend onderwijs, veelal hun toe
vlucht moeten nemen tot zelfstudie uit boeken, maar 
het debiet blijft in den regel te klein, om tic onder
neming tot eene winstgevende te maken. Vooral is 
dit het geval bij op eenigszins ruime schaal opgezette 
werken, waarvan nieuwe drukken dan ook veelal tot 
de zeldzaamheden behooren. 

Jaren cn jaren kan het soms duren eer de uitgever 
in zulke gevallen het in de onderneming gestoken 
geld, heeft terugverdiend en vaak zijn de boeken in 
onzen vooruitstrevenden tijd verouderd, ja somtijds 
onverkoopbaar geworden lang voor zij zijn uitverkocht. 

Met kleinere werkjes worden, vooral wanneer zij 
op de practijk van eenig vak direct betrekking hebben, 
gewoonlijk betere resultaten bereikt en dit ligt ook 
voor dc hand; dc prijs kan lager en, om zoo te 
zeggen binnen ieders bereik, gesteld worden; het 
debiet is dientengevolge veel grooter en hier zijn 
herdrukken geen zeldzaamheden. 

Maar toch komt het niet eiken dag voor, dat reeds 
binnen een paar jaren een herdruk noodig is, zooals dit 
thans blijkt van J. M . K i p p e l 's H a n d 1 e i d i n g 
v o o r he t H u i s s c h i l d e r e n , uitgave van L . K . 
C. de H a a s te 'sGravenhage. 

Di t werkje, zooals bekend is, het resultaat van een 
prijsvraag in 1901 uitgeschreven door dc Haagsche 
Afdeeling van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst is bij zijn eerste uitgave, in de kringen 
waarvoor het bestemd was, goed ontvangen en ook 
in ons blad gunstig beoordeeld. (Zie „de Opmerker" 
jaargang 1903, No. 26). 

De tweede druk is geheel gelijk aan dc eerste. 
Gedurende den tijd, dat het boekje bij de bouw

kundigen in gebruik is hebben wij geen aanleiding 
gevonden onze toenmaals uitgesproken meening te 
wijzigen. Dat de vraag nog steeds blijft aanhouden 
bewijst zeer zeker, dat het geschrift van den heer 
Kippel in een behoefte voorziet en ook, dat het nog 
niet in het bezit is van velen, die er profijt van 
kunnen trekken. 

In zijn voorrede voor dezen tweeden druk zegt de 
schrijver tot de overtuiging te komen; „dat er voor 
het schildersambacht veel belangstelling bestaat, en 
naar wij hebben kunnen bemerken niet alken bij den 
bouwkundige, maar veelal bij de beoefenaars van het 
schildersambacht zelf. 

Wij cursiveeren, omdat deze zinsnede ons teekenend 
voorkomt voor Nederlandsche vaktoestanden in 't 
algemeen. Blijkbaar had de heer Kippe l van zijn 

vakgenooten minder belangstelling verwacht dan van 
de architecten, bouwkundigen en opzichters en die 
verwachting schijnt ook tc zijn uitgekomen. 

Dat die belangstelling zich ook bij de vakgenooten 
meer en meer toont, moet zeker voor den schrijver 
een groote voldoening zijn, al zijn juist in dien kring 
cr wellicht velen te vinden, die op de in het boekje 
behandelde punten met hem van meening verschillen. 
Bi j een latere herziening kan daarmede rekening 
worden gehouden; thans, nu nog geen twee jaren 
na de verschijning verliepen, is het alleszins te 
verklaren, dat ccn ongewijzigde herdruk wordt 
gegeven. 

* * 
» 

V a n vreemden bodem brengt ons de firma D e 
W e d . J . A h r e n d & Z o o n tc Amsterdam een 
ander boekje getiteld S t a t i c a , uit het Duitsch van 
K a r l Z i l l i c h , in het Nederlandsch bewerkt door 
O . L . V e e n s t r a Nzn. Di t werkje bestaat uit drie 
doelen. Het eerste deeltje, dat voor ons ligt, behandelt 
hoofdzakelijk de „graphische slatiek" cn leert hoe 
men krachten samenstelt en ontbindt, hoe men de 
zwaartepunten, den opleggingsdruk van liggers en de 
spanningen der staven in dakspanten bepaalt. 

Een tweede deeltje behandelt de „Leer der vastheid", 
berekening van trekankers, liggers, zuilen, enz. A l s 
handboek voor de practijk is het van verschillende 
tabellen voorzien, die bij statische berekeningen groot 
gemak opleveren. In het derde deeltje worden „grootere 
constructies" als vrijdragende daken, gewelven, pijlers, 
steunmuren en fabrieksschoorsteenen behandeld. 

Zeer merkbaar is het streven, dat zich in de laatste 
jaren heeft geopenbaard, om dc graphostatica te 
populariseeren. Was de graphische methode in Duitsch
land o.a. reeds sinds jaren bij het onderwijs in 
mechanica op de scholen ingevoerd, hier te lande, 
heeft men nog lang aan de oude methode vast
gehouden. 

De Polytechnische School alleen is in dit vak met 
den tijd medegegaan. 

N u het geslacht van bouwkundigen en leeraren, 
bij de oude methode opgevoed, langzamerhand door 
ccn volgend wordt vervangen, ziet men, hier en daar 
nog schoorvoetend, de nieuwe invoeren. 

Eerst kwamen enkele toepassingen, als toelichting 
op de methode van berekening, meest eenvoudige 
en bevattelijke gevallen betreffende, later meer uit
gebreide toepassingen op meer ingewikkelde vraag
stukken daarna een soort van gemengd systeem, 
bruikbaar zoowel voor den meer wiskundig als den 
meer graphisch ontwikkelden lezer en thans zien wij 
ook in de populair wetenschappelijke werkjes, direct 
voor de practijk bestemd, de graphische methode op 
den voorgrond gesteld als de eenvoudigste, meest 
bevattelijke en meest betrouwbare, wat zij ook in 
werkelijkheid is. 

De arbeid van den heer Vcenstra moge er toe 
bijdragen, dat zij meer algemeen ingang vinde. 

VEREENIGINGEN. 

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

De Uitvoerende Raad der Vereeniging ter Verede
ling van het Ambacht maakt bekend, dat in December 
J 9 0 4 te Groningen, den Haag en Arnhem gelegenheid 
zal worden gegeven tot verkrijging van den graad 
van Gezel of van Meester in het Timmeren, Smeden, 
Meubelmaken, Huisschilderen, Metselen en Steen-

houwen, na voldoende daarin afgelegde proeven van 
bekwaamheid. 

Deze proeven, afgenomen door Commissien van 
zaakkundigen, bestaan uit : 

i° . een of meer practische werkstukken, welke 
naar den aard van het vak één, twee of drie weken 
tijd vorderen; 

2". mondeling, schriftelijk cn teckenkunstig werk, 
gedurende één dag voor den Gezel en drie dagen 
voor den Meester. 

A a n hen, die voldaan hebben aan de gestelde 
eischen, wordt een Diploma uitgereikt, — worden 
reis- en verblijfkosten naar een vastgesteld tarief 
vergoed! terwijl aan hen, die geslaagd zijn, naar 
gelang van omstandigheden, nog ccn vergoeding kan 
worden toegekend voor het door hen tijdens de proef-
afneming gedorven loon. 

De aangifte van deelnemers moet geschieden met 
nauwkeurige opgaaf van naam, woonplaats, ouderdom, 
beroep en tegenwoordigen werkkring, vóór 1J October 
a.s. aan het Algemeen Secretariaat der Vereeniging, 
Visschersdijk 41 , te 's-Gravenhage, alwaar nadere 
inlichtingen te bekomen zijn. 

E lke aangifte moet gepaard gaan met toezending 
van ƒ 2 , 5 0 per postwissel, welke som verbeurd wordt, 
ingeval de opgeroepen kandidaat niet verschijnt, en 
teruggegeven wordt na deelneming aan de proef
aflegging. 

De Uitvoerende R a a d : 
Dr . H . F . R. HUBRECHT, 

Algem. Voorzitter. 
S. J . H . T R O O S T E R B . H Z N . , 

waarn. Algem. Secretaris. 

Inlichtingen geven ook Dr . P. J . H . Cuypers, 
Architect der Rijksmuseum-gebouwen, Voorzitter der 
Technische Commissie, tc Roermond, en de Leden 
dier Commissie: 

K . P. C. de Bazel, architect te Bussum ; 
Jan Dunselman, schilder tc Watergraafsmeer; 
A . J . der Kinderen, schilder te Laren, in het (rooi; 
J . A . van der Kloes, leeraar aan de Polytechnische 

School te Delft; 
J . J . van Nicukerken, architect te 's-Gravenhage; 
S. J . L . Trooster, architect te Utrecht; 
1). Wisboom, ingenieur te A r n h e m ; cn de Leden 

van het Hoofdcomité in verschillende plaatsen. 

Gaarne voldoen wij aan het verzoek van de C o m 
missie voor de proefafneming, om dc bovenstaande 
bekendmaking te plaatsen. Ook meenen wij, dat het tot 
bekendmaking in wijder kring van het doel, dat door 
dc Vereeniging t. V . v. h. A . wordt beoogd, zijn 
nut kan hebben, hier mede op te nemen de tot toe
lichting bijgevoegde beschouwing van : 

A L G E M E E N E G R O N D B E G I N S E L E N 

VOOR DK 

V E R E D E L I N G V A N H E T A M B A C H T . 

De beginselen, welke aan elk ambachtswerk moeten 
ten grondslag liggen z i jn : doelmatigheid, hechtheid, 
duurzaamheid en volmaaktheid in den vorm. 

De werkman behoort in elk ambacht de doelmatig
heid in den vorm duidelijk aan te toonen. 

De vorm moet ondergeschikt zijn aan de behoefte, 
waaraan het voorwerp moet voldoen en tevens verband 
houden met de eigenschappen en hoedanigheden van 
de grondstof, welke gebezigd wordt. 

Nimmer mag de vorm, het uiterlijk aanzien, in strijd 
zijn met den aard, de eigenschappen en hoedanig
heden der gebruikte grondstof. 
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Het uiterlijk aanzien moet in overeenstemming zijn 
met de wijze van bewerking en de middelen, welke 
gebezigd zijn om het voorwerp tot stand te brengen. 
Nimmer mag het in strijd zijn met de voorschriften 
van het gezond verstand. 

Niet alleen de hoofdvorm, maar ook de details en 
versieringen moeten in overeenstemming zijn met een 
doelmatige en hechte samenstelling, in verband met 
den aard, de hoedanigheid en de eigenschappen der 
gebezigde materialen. 

De versiering, verre van de natuur en de hoedanig
heden, der grondstoffen te bedekken of aan het ge
zicht te onttrekken, moet dienen om aan het voor
werp duidelijk te doen uitkomen de natuur, de be
stemming, den aard der grondstof, waaruit het is 
vervaardigd, zoowel in de doelmatigheid ter voldoe
ning aan materiecle behoeften, als in het aangename 
uiterlijk ter beantwoording aan de aesthetischc eischen 
van den mensch. 

Bij elke samenstelling moet het denkbeeld voor
opstaan, dat de grondstof wordt aangewend in verband 
met haar eigenschappen en hoedanigheden en met 
toepassing van de eenvoudigste en redelijkste middelen 
om aan het te vervaardigen voorwerp het aanzien te 
geven van doelmatigheid, hechtheid en duurzaamheid, 
in vormen en verhoudingen, die onderworpen zijn aan 
zekere uit het gezond verstand en dc traditie voort
gekomen wetten. 

De wijze van bewerking moet noodzakelijk gewijzigd 
worden naar gelang van de natuur der te bezigen 
grondstof, de middelen, waarover men beschikt en 
het midden, waarin men leeft. De schoonheid van 
een voorwerp is afhankelijk van de juistheid en dc 
doelmatigheid van den vorm, in verband met de 
eigenschappen cn hoedanigheden der grondstoffen, 
waaruit het is vervaardigd, het doel, waarvoor het 
moet dienen en de middelen, die voor het tot stand 
komen zijn noodig geweest. 

De grondstoffen, weike dienen tot het vervaardigen 
van een voorwerp, behcerschen den vorm en de wijze 
van bewerking. 

Hout, dat min of meer hard, rechtlijnig van vezel, 
taai en elastisch is, en een groot weerstandsvermogen 
tegen trekking, buiging en samenpersing heeft, eischt 
bewerking cn vormen, welke volkomen aan deze eigen
schappen beantwoorden. 

De metalen hebben andere eigenschappen en hoe
danigheden, waarmede rekening moet gehouden wor
den met betrekking tot den vorm, de bewerking en 
het doel, waartoe het voorwerp wordt gemaakt. Het 
ijzer, taai rekbaar en zeer buigzaam in de bewerking, 
eischt andere vormen en andere wijze van bewerking 
clan het hout. Zelfs zal een voorwerp in ijzer veelal 
zeer moeten verschillen in vorm met een voorwerp 
in koper, aangezien de bewerking van beide metalen 
zeer verschillend is. Het ijzer is zeer taai en heeft 
een groot draagvermogen, het koper is veel zachter 
en zijn draagvermogen is geringer. Beide metalen 
hebben echter een groot weerstandsvermogen tegen 
samendrukking en beide bezitten de eigenschap van 
zich, bij met oordeel geleide bewerking met hamer 
en punt, te leenen tot de meeste verscheidenheid van 
voorwerpen van kunst en nijverheid, zonder dat de 
goede eigenschappen van het metaal verloren gaan. 

Daar ijzer, blootgesteld aan vochtige lucht, in 
sterke mate onderhevig is aan roesten, moeten daar
tegen behoedmiddelen worden aangewend. 

IJzeren voorwerpen, verkregen door smelting en 
gieting moeten in vorm verschillen met door besme-
ding ontstane. 

Steen, een stof van minerale herkomst, vast van 
samenstelling, niet buigzaam, onbrandbaar, onder
gaat een geheel andere bewerking dan hout en 
metaal. Daarom zullen voorwerpen van steen ook 
ook een geheel ander aanzien moeten hebben dan 
houten en metalen. 

Glas, bij gewone temperatuur hard en broos, met 
scherpe kanten brekend, wordt bij matige verhitting 
week en smelt in hooge hitte. Zijn voornaamste 
eigenschappen zijn doorschijnendheid, doorlaten der 
zonnewarmte, terwijl het den gloed van onze haar
den keert. 

Voorwerpen van aardewerk worden op geheel 
andere wijze verkregen dan dc tot dusver beschrevene 
en hebben ook weder andere eigenschappen cn hoe
danigheden, waaraan vorm en bewerking dus weder 
hebben te beantwoorden. 

Wanneer wij rekening houden met dc groote 
verscheidenheid van eigenschappen, welke de ver
schillende ter onzer beschikking staande grondstoffen 
ons aanbieden, dan volgt daaruit, dat in al wat wij 
samenstellen ook de grootste verscheidenheid moet 
verkregen worden. 

Een pijler, zuil of standvink van graniet of porfier 
kan vijfmaal meer gewicht torschen dan een van 
zachten zandsteen. Het zou dus bespottelijk zijn een 
granieten pijler dezelfde afmetingen te geven, die 
zandsteen eischt, om dezelfde belasting tc kunnen 
dragen, en de vorm der beide zuilen zal ook zeer 
verschillend moeten zijn, zal hij in overeenstemming 
zijn met het draagvermogen dat elk der beide steen
soorten op zichzelf bezit. 

Hetzelfde zal waar zijn voor het gebruik van hout 
tegenover ijzer voor een balk, die moet dienen om 
vloerribben te dragen. Het profiel en de afmetingen 
van den houten balk zullen veel grooter moeten zijn 

* dan die van een ijzeren, die voor hetzelfde doel 
moet dienst doen. 

De vorm, welke het meest beantwoordt aan de 
behoefte, waaraan moet worden voldaan, is de ware 
cn eenige goede vorm. Het gezond verstand en de 
spaarzaamheid schrijven hier de wet voor, welke 
zegt, dat nimmer meer grondstof moet worden ver
bruikt, dan hechtheid en duurzaamheid redelijkerwijze 
eischen. 

E e n zuil van gegoten ijzer zal den vorm moeten 
hebben, die beantwoordt aan haar natuurlijke eischen, 
zij zal de uitdrukking moeten dragen van door 
smelting en gieting te zijn verkregen, zij mag vol 
strekt niet den schijn hebben van uit steen of hout 
te zijn vervaardigd; het voetstuk, de basis, zal breed 
moeten zijn, terwijl de top gevormd zal moeten zijn 
in evenredigheid met den last, dien zij zal hebben 
tc dragen. 

Een kraagsteen of console in steen zal nimmer als 
model mogen dienen voor een console in hout of in 
gegoten ijzer. Deze grondstoffen eischen geheel ver
schillende vormen, omdat zij in aard en hoedanig
heden ver uiteen loopen. 

A l l e mcnschelijke scheppingen en samenstellingen 
zijn niet anders dan toepassingen van grondbeginselen, 
buiten ons toedoen ontstaan, doch die wij toe
passen naar aanleiding onzer waarnemingen en be
schouwingen. 

De meetkundige vormen maken deel uit van de 
universeele orde; de eigenschappen daaraan ver
bonden zijn van alle tijden: de cirkel, de driehoek, 
alle meetkundige figuren zijn door ons waargenomen ; 
wij hebben er de eigenschappen van leeren kennen 
en passen ze nu toe op onze werken, nadat wij ze 

door studie hebben leeren doorgronden en begrijpen. 
O p dezelfde wijze moeten wij handelen met de eigen
schappen en hoedanigheden van de grondstoffen, 
welke de natuur ons aanbiedt om te voldoen aan de 
behoeften, welke zich voordoen. 

W i j kunnen tot op zekere hoogte de grondstoffen 
verkrachten; wij kunnen bijv. aan metalen wille
keurige vormen geven, maar steen en hout moeten 
wel degelijk zoo gebruikt worden als de natuur ze 
heeft voortgebracht; wij moeten de wetten, die door 
hun eigensshappen zijn tot stand gebracht, eerbie
digen, willen wij werken voortbrengen, die hecht en 
duurzaam zijn. Goed en schoon werk kan alleen dan 
verkregen worden, wanneer — de grondstof bepaald 
zijnde — de kunstvorm niet anders is dan het gevolg, 
de harmonische consequentie van de eigenschappen, 
aan de grondstof verbonden en aan dc bestemming 
pasgemaakt, in dien zin dat de aangewende grond
stof in overeenstemming zij met het voorwerp, dat 
gewenscht wordt. 

De lijfspreuk van een timmerbaas uit het midden 
der negentiende eeuw luidde: „Behoudt de regels en 
de regels zullen U behouden". Hi j had daarmede 
vooral het oog op de indeeling der zuil met haar 
basis, kapiteel en kroonlijst in modullen cn parten, 
volgens een of ander orderboek, onverschillig welk 
materiaal wordt aangewend. 

Deze toepassing van een overigens zeer aanbeve
lenswaardige zinspreuk is verwerpelijk. 

De verhoudingen zijn betrekkelijk, maar niet opper
machtig, niet onafhankelijk. Zij zijn niet betrekkelijk 
ten opzichte der getallen, maar ten opzichte van 
de grondstof, van het voorwerp en van zijn be
stemming. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 

De heer C . L . van Balen uit Zutphen hield in de 
laatstgehouden vergadering van het Genootschap 
Architectura et Amic i t ia een voordracht over „den 
ouden Geldersch-Duitschen bouwstijl." 

In de Zutph. Ct. heeft dc heer V a n Balen indertijd 
uitvoerig over dien stijl, over de kenmerken ervan, 
door hem en anderen aan een aantal gebouwen en 
gebouwtjes in de Graafschap cn elders waargenomen, 
geschreven; en de N . R . C. heeft daar toen het 
voornaamste van overgenomen. Hij bracht thans de 
betrekkingen in herinnering, welke er eeuwenlang 
tusschen de Geldersche en Overijselsche steden aan 
de eene, Munsterland en den Beneden-Rijn aan de 
andere zijde, hebben bestaan. Hierop gaf hij een 
karakteristiek van den Geldersch-Duitschen stijl; i " . 
de doorgaande toepassing van bekronende pinakels; 
2°. het gebruik van lisenen (uit den grondslag oprij
zende steunpijlers); en 3 0 . de daarmede samenhan
gende aanwending van verdiepte muurvelden, die in 
den Gothieken tijd als blinde kerkramen behandeld, 
en met traceeringen versierd werden. Eigenaardig is 
verder nog in dezen bouwstijl, vooral in de middel
eeuwen, het aanbrengen van nestelgaten voor duiven, 
die tot regelmatige figuren werden gegroepeerd en 
aldus dienst deden als versieringsmotieven. 

Spr. lichtte een en ander nader toe aan de hand 
van een groot getal lichtbeeld-projecties, naar afbeel
dingen van een menigte gebouwen (kerken, raad- en 
gildehuizen, boerderijen, woonhuizen, kasteelen) door 
hem geschetst te Zutphen, Deventer, Zwolle, Does
burg, Doetinchem, Bronkhorst, Lochem, Emmerik, 
Munster, Kalkar , Xanten, Goch, Anhol t en andere 
plaatsen in het hier bedoelde gebied. Zeer eigenaardig 

waren daarvan o. a.: het stadhuis te Doesburg, de 
Boterhal tc Zutphen, het raadhuis te Anhol t , het 
kasteel Ter Horst te Loenen op de Vcluwe, de boer
derijen de Arend te Voorst, en den Magert te Wijchen, 
tal van typische burgerwoningen te Deventer, Zutphen, 
Kalkar , Xanten en Goch (o. a. het bekende „ H a u s 
zu den 5 Ringen") etc. 

GEMENGD NIEUWS. 
B I X N' E X L A X I). 

ALBLASSEBDAM. De raad dezer gemeente heeft gunstig 
beschikt op het verzoek van de heeren Smit te Oud-Beierland 
en Visser te Papendrecht, om de concessie voor de aan te 
leggen drinkwaterleiding over te mogen dragen aan de on
langs opgerichte vennootschap Alblasserdamsche waterleiding. 

AMERSFOORT. Door het Hollandsche Spoorpersoneel zullen 
hier ter stede op groote schaal, op coöperatieven grondslag 
woningen worden gebouwd. 

Behalve de 20 woningen, welke de Coöperatieve Bouw-
vereeniging „Eigen. Dak" laat bouwen, zal de „Eigen Haard" 
niet minder dan 60 woningen doen verrijzen. 

ANDEL. Het schutten door de sluis alhier geeft aan vele 
schepen of stoombooten voel oponthoud, daar er soms 2 
uren mede gemoeid zyn. Alleen het drukke verkeer op de 
Maas, waarop niet gerekend schijnt, is daarvan de reden. 

Er is dan ook spoedig een adres van de vereeniging 
Stoomvaartbelangen te verwachten met het verzoek eene 
tweede sluis met grooter doorvaartwydte aan te leggen. 

'S -GRAVI;NHAGE. Het Vad. verneemt, dat het landgoed 
Oud-Wassenaer te 's-Gravenhage aan den Leidschen Weg, 
toebehoord hebbende aan wylen den heer van der Ouder-
meulen, verkocht is aan de Maatschappijen Laan van Moer-
dervoort en Nationaal Grondbezit. 

Het nieuwe kasteel zal met het omringende land verkocht 
worden en de ruim 200 bunders, die dan overblijven, zullen 
als villapark worden ingericht. Hot oude kasteel en de vier 
boerderijen worden dan afgebrokon. Men zegt, dat voor het 
geheel f 800,000 is betaald. 

- In verband met het adres van de Maatschappij „Arti 
et Amicitae" te Amsterdam, waarin aan H. M. de Koningin 
verzocht wordt in gemeen overleg met de IStaten-Goneraal 
een wet uit te vaardigen, regelonde het auteursrecht op 
werken van beeldende kunsten, heeft de Vereeniging „Arti 
et Industi'iae" alhier een adres van adhaesie van H . M. 
doen toekomen, waarin tevens de wenschelykheid wordt 
uitgesproken dat in een dergelijke wet ook worde opgenomen 
het auteursrecht op werken van kunstnijverheid. 

H A A R L E M . Het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem 
ontving als legaat van wijlen Mejutfrouw P. .1. Kakenberg, 
te Haarlem een bijzonder kostbaar oud Japansch kaststel, 
bestaande uit drie vazen met ocksels en twee bekers. 

Het legaat werd in de raadzaal van het Museum geplaatst. 

PERSONALIA. 
— De heer .1. M. W. van Elzelingen, hoofdingenieur van 

den provincialen waterstaat te (ironingen, is door de direc
teuren van het Bataafsch Genootschap der proefondervin
delijke wijsbegeerte te Rotterdam tot lid benoemd. 

— Bij den waterstaat en B . U. W. in Xed. Indië zyn: 
Toegevoegd: aan den chef der irrigatieafdeeling Brantas, 

mot öidoardjo als standplaats, de opz. le kl . J.Walter; aan 
den chef dor 2e waterstaatsafdeeling, de opz. 3e kl. 11. A. 
van Beek; en de id. 3e kl. M. Obdeyn; aan den chef der 
4e waterstaatsafd., de ing. le kl. B. V. E. Houthuysen, thans 
in de res. Soerabaja geplaatst; aan den chef der 3e id., de 
dienstdoende ing. le kl . H . van Gelderen. 

Overgeplaats: naar de res. Ternate als eerstaanwezend 
opz. Ie kl . M. B. Wollrabo; naar de ros. Riouw als id. op 
te treden, de id. 2e kl . J . P. R. Shainier; naar de res. Pasoe-
roean, de id. le kl . R. Duyvetter. 

Geplaatst: in het gouvern. Sumatra's Westkust, de opz. 
2e kl . E. van der Velde; by don gewest, dienst in de res. 
Bantam, de opz. 2e kl . M. N . Geway; in de res. Djokjakarta 
do opz. le kl . L. V'. R. Beekveld; in de res. Palembang, 
de opz. 2e kl . P. .T. Kl ink; in de res. Semarang, de opz. 3e 
kl . C. A . Dunki Jacobs; by den gewest, dienst in de res. 
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Batavia, de ben. opz. 3e kl . J. P. Brouwer; in het gouvern. 
Celebes, de tijd. waarn. opz. 3e k l . ü . Th. Freni; bij den 
gewest, dienst in de res. Soerabaja, als eerstaanwezend, de 
hoofding.-titulair J. C. Ribbers, thans toegevoegd aan den 
chef der 4e waterstaatsafdeel ing; bij de directie, de dienstd. 
ing. -2e kl . A. Perelaer; in de res. Pekalongan, de id. 3e kl. 
E. L Kerjzer. 

Ontslagen: op verzoek, eervol uit 's lands dienst, de arch. 
A. Scheers. 

- De Heer .T. ('. van Kuijk, te Zwolle is bestemd tot 
.tijdelijk ingenieur bij den post- en telegraafdienst in Ned.-
fndië. 

- Te Haarlem is tot tijdelijk onderwijzer in het bouw
kundig teekenen a. d. burgeravondschool benoemd de heer 
B. Bonman, aldaar. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 

— C o n s t r u c t e u r voor het uitwerken van plannen van 
moderne stoomwerktuigen en pompen bij Louis Smulders 
& Co. te Utrecht. (2) 

— O p z i c h t e r bfj den Alg. Ned. Wielrijdersbond(Touris-
tenbond voor Nederland), bekend met aanleg en onderhoud 
van wegen. Aanvangsalaris f 1000, plus reis- en verblijfkosten. 
Aanmelding bij den Voorzitter der Wegen-Commissie, L. C. 
Stetfelaar, Nijmegen. (2) 

— J o n g m e n s e n op een Technisch Bureau voor Kan-
toorvverkzaaniheden. Aanvangsalaris f 15 per maand. Br. 

letter F. B. Adv.-Bur. H . P. Karsdorp, v. Woustraat86, 
Amsterdam. (2) 

— M a c h i n e - T e e k e n a a r vooreen maand. Br. lett. D. D. 
Boekhandel W. Keijser, le Helmerstraat 83a. Amsterdam. 

(2) 
— V o l o n t a i r op een moderne steenfabriek. Adres onder 

No. 24183 aan het Bureau van het Alg. Nederl. Adverten
tieblad te 's-Gravenhage. (2) 

O p z i c h t e r - M a c h i n i s t , bfj de Nederlandsche Tramweg-
Maatschappij, jaar wedde f 1.000, — tot f 1.500, —.Aanbiedingen 
aan de Directie van genoemde maatschappij te Heerenveen. 

(2) 
— W a t e r b o u w k u n d i g Teekenaa r , tevens bekend 

met Woningbouw. Brieven aan den tijdel. Adj.-Ingenieur 
v. d. Waterstaat A. de Lint te Ter Neuzen. (2) 

~~ DIENSTAANBIEDINGEN. 

IN F O R M A T I E - B U R E A U V A N O E N B O N D V A N T E C H N I C I 
T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T . 

15 Bouwk. Opz.-teck., 20--46 j . , ƒ 50—f 120 'smaands. 
4 Bouwk. Opz. -Ui tv . 28—45 j . , f70—f 110'smaands. 

Waterb. Opz.-Teek., 20—42 j . , / 5 0 — ƒ 100 's mnds. 
Werktuigk. Teek., 19—22 j . , ƒ 4 5 — / 7 0 ' s maands. 
Lithograaf Opzichter. 

en waterleidingen. Technisch ambtenaar voor gas-

^VsiiilcoiKligiii*»- vmi 
_A.»iil>«»s"*te<liiij3feii. 

MAANDAG, 10 October. 
Hilversum, te 8 uren. door den arch. 

J . H . Slot, namens zn'n principaal: het 
verbouwen van perceel Havenstraat 1 te 
Hilversum; bestek en teek. verkrijgb. ten 
kantore van gen. architect. 

kondum. te 12 uren, door het gem.-best. 
van HomelumerüldephaertenNoordwolde: 
het maken van vier vaste bruggen in den 
aan te leggen weg door het Heidenschap, 
in 4 perc; bestekken verkrijgbaar ter 
secr. te Koudum. 

Tilburg, te 4.30 uren, door den arch. 
C . F. van Hoof, Spoorlaan aldaar, te 
zijnen kantore: het bouwen van rijks-
kantoren met conciërgewoning enz., voor 
rekening van den weled. Heer F. v. d. 
Heuvel-Eras, op zijn terrein in de Station
straat aldaar; bestek verkrijgbaar tot 
10 Oct. alle werkdagen van 9 tot 12 en 
van 2 tot 4 ure, ten kantore van gen. 
architect. 

DINSDAG, 11 October. 
's-Gravcnhuge, te 2 uren, door het min. 

van Justitie aan het Depart.: de levering 
van metselsteenen (Waalsteen, gele steen, 
Waalvorm en IJsselondersteen) tegels, 
pannen en vorsten, scherp zand, rivier-
grind en verfstoffen aan de Rijkswerk
inrichtingen Veenhuizen, in 8 perc. Het 
bestek no. 198 ligt voor gegadigden ter 
inzage op het bureau van den Hoofd
ingenieur voor de gevangenissen en rechts-
gebouwen te 's Gravenhage en is op franco 
aanvrage verkrijgbaar bij de Gebrs. van 

Cleef, Boekhandelaren, Hofspui 28a te 
's Gravenhage. Inl. aan het bureau van 
den Hoofdingenieur, Departement van 
Justitie. 

Zutphen, te 2 uren, door het gemeente
bestuur: bet maken van een nieuwen 
weg tussehen den Coehoornsingel en den 
Deventerweg, over de voormalige bleekerij 
van Reinders, met bijbehoorende aard
werken; voorw. ter lezing en inl. te 
bekomen op het bureau van den gem.-
arch. eiken werkdag tussehen 10 en 12 u. 
Aanw. gehouden. 

Woensdag, 12 October 
Amsterdam, te 10.30 uren, iu het 

American Hotel: het bouwen van do 
Elisabeth Otter-Knoll stichting, op een 
terrein aan het Eikenplein en de 2de en 
3de Oosterparkstraat te Amsterdam. Het 
bestek met 10 teekeningen te verkrijgen 
aan do lichtdrukinrichting P. Hijnja, 
Reguliersgracht 134 te Amsterdam. 

Nadere inl. verstrekt de arch. J. van 
Looy, Reguliersgracht 15. 

's-Gravenhage, te 2 uren (Amst. tijd), 
door het hoofdbest. der post, en tel., in 
een der lokalen van gen. best., Parkstr. 
aldaar: het herstellen en verbeteren van 
eene lijn langs de Ned. Centraalspoorweg 
tussehen Amersfoort en Zwolle, alsmede 
het bijspannen van draden aan de palen 
van die lijn. Raming f5200 

Zie adv. in no. 39. 
's-Gravenbage, te 2 uren (Amst. tijd), 

door het hoofdbest. der post, en tel., in 
een der lokalen van gen. best., Parkstr. 
aldaar: de levering van steenkolen voor 
het post- en tel.-kantoor te Amsterdam, 
over het tijdvak van de dagteekening 

met 31 Aug. 1905. der gunning tot en 
Zie adv. in no. 39. 

DONDERDAG, 13 October. 
Beverwijk, te 2 uren, door het gem.-

best. : a. het verbeteren van de bestaande 
rioleeringen in verschillende straten en 
wegen; b. het uitvoeren van verschillende 
bestratingwerken. Do best. zijn vanaf 27 
Sept. a.s. verkrijgb. ter gem.-secret. Aan
wijzing gehouden. Inl. bij den gem.-opz., 
deu heer N. de Wolf. 

's-Gravenhage, te 2 uren, door het. gem.-
best.: het bouwen van een Electriciteits-
fabriek op een terrein ten N.O. van den 
stoomtramweg der Holl. IJ. S. Mij. naar 
Scheveningen tegenover de gem.-gasfabr. 
Aanw. gehouden. De voorw. en de teeken. 
zijn verkrijgbaar aan de gem.-werf aan 
het Groenewegje. 

's-Gravenhnge, te 2 uren, door het ge
meentebestuur: het rioleeren van een 
gedeelte Noordwal, de Snoekstraat en de 
Pastoorswarande. Aanwijzing Maandag 
10 October 1904 des voorm. te elf uren 
aan de Gemeentewerf aan het Groene
wegje, alwaar do bestekken en teek. ver
krijgbaar zijn. 

VRIJDAG, 14 Oetober. 
Amersfoort, ten 6 ure n.m. door den 

heer G. v. Wfjland Jr., bouwkundige, in 
het hotel „de Vergulde Zwaan": het bou
wen van 19 woningen aan do Borstraat. 
Bestek en teek. a f' 1,50 verkrijgb. bij den 
heer Veenendaal, Langestraat en bij den 
genoemden bouwkundige, oude Dievenweg 
7, bij wien ook inl. verkrijgb. zijn. Aanw. 
11 Oct. voorm. 11 uur. 

Vervolg zie Bijblad. 

Hem. San. Ins!. London. Sanitary Entfinoor, ^>I8Srr*:i*l>^lVI, 
Hoofdkantoor en Magazijnen DE RUITERKADK 150 151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
S P E C I A L I T E I T VOOK UK LEVERING VAN C O M P L E T E B A D - , C L O S E T S - en U R I N O I R - i n r i c h t i n g e n 

Centrale Verwinning, Ventilatie. Warm en kond\\a(cr verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garantie. 

39ste J A A R G A N G Z A T E R D A G 15 Octobcr 1904. 
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PMERKER 
OUWKUNDIG vVEEKBLAD. 
Etedaeteur I». II. S C H E L T E M A , 

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E O P M E R K E R " , 

H e . y d e n r i j o l ï s t ï ' ï v j i t 1, T V i j i u o y o r i . 

Abonnementsprijs per jaar voor 
het binnenland ƒ 5 

tc voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 1 5 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
1 Octobcr van het abonnementsjaar 
wordt beschikt. (1 Jan.—31 Dec.) 

Voor België 
V o o r dc overige landen der Post-

Unic , met inbegrip van Nederl.-
indië en Zuid-Afr ika 

6.;o. 

7.50. 52* 

A fz o n d e r 1 ij k e n u m m e r s, uitsluitend 
bij vooruitbetaling per postwissel of in post
zegels, met plaat ƒ O.25. 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15. 

Adver ten t iën van 1 tot en met 5 regels . - 1.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Adver tent iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor dc plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker'1 ter drukkerij „De Phoenix", Nijmegen. 

D E T E N T O O N S T E L L I N G T E SAINT-LOUIS. 
De worlds-fair van dit jaar trekt in Europa veel 

minder de aandacht dan hare voorgangsters. E l f 
jaar geleden richtte nog de geheele wereld naar de 
tentoonstelling van Chicago het oog. Doch zelfs in 
Amer ika heeft de onderneming te Saint Louis niet 
het succes, dat verwacht werd. 

De Europeesche architecten en kunstliefhebbers 
die dezen zomer naar A m e r i k a reisden, om zich op 
de tentoonstelling van de nieuwste kunst op de 
hoogte te stellen, zijn in hun verwachtingen be
drogen. 

Want zij kregen niets te zien, dan de klassieke 
gebouwen, die ook te Chicago aanwezig waren en 
die in het geheel niets karakteristieks, laat staan 
iets bijzonder Amerikaansch hebben. 

Was te Chicago althans het gebouw voor de 
visscherij in den stijl van Richardson opgetrokken, 
te Saint Louis is iets dergelijks nergens beproefd. 

De Amerikanen hebben den naam, goede con
structeurs te zijn. E n tegenwoordig vinden wij, hier 
in Huropa, dat in de constructie, vooral in de zicht
bare ijzerconstructie een element van schoonheid ligt, 
dat het voorgeslacht niet gekend heeft. Men mocht 
dus verwachten, dat de tentoonstelling te St. Louis 
door haar stoute ijzerconstructics zou uitmunten. 

Di t is echter niet het geval geweest. Want de 
„steel-trusf' heeft den prijs van het ijzer in A m e r i k a 
zoo opgedreven, dat de ondernemers der tentoon

stelling voor alle gebouwen zooveel mogelijk van 
hout hebben gebruik gemaakt, gelijk dit bijvoorbeeld 
op de Koloniale 'Tentoonstelling te Amsterdam in 
1883 gehouden, geschiedde. 

Doch te St. Louis is de houtconstructie niet in 
het gezicht gebleven. Men heeft haar bedekt met 
gips en staff, om den bezoekers de illusie van 
marmeren paleizen tc geven. Deze gipswerken zijn 
door Italianen uitgevoerd, die zich, gelijk steeds, als 
handige werklieden hebben doen kennen, doch die 
alleen bestaande voorbeelden wisten na te volgen. 

Het geheel is de triumf van den Palladiaanschen 
stijl. Maar of Palladio, die een ernstig kunstenaar 
was en die nooit naar een bepaald recept werkte, 
wel tevreden zou zijn over het volkomen geestelooze 
werk zijner Amerikaanschc navolgers, valt te be
twijfelen. 

Reusachtig is de tentoonstelling zeker; zij over
treft in afmetingen alles van dien aard, wat men tot 
dusverre aanschouwde. In het midden, op een heuvel, 
verheft zich het koepelgebouw, dat als feestzaal dient 
en daaromheen zijn dc andere gebouwen in waaier
vorm geschikt. 

In het gebouw der Vrije Kunsten is alles wat op 
kunstnijverheid betrekking heeft, onderdak gebracht. 
Duitschland heeft er de beste plaats gekregen en 
zijn inzending is de uitgebreidste van allen. 

Ook hebben de Duitschers een navolging van het 



paleis te Charlottcnburg gebouwd, die, op een heuvel 
gelegen, geen slechten indruk maakt. 

Frankri jk liet het Grand Trianon copieeren, Enge
land de oranjerie van Kensington-Palacc. Maar 
Oostenrijk heeft zulk een navolging van het oude 
versmaad en aan een gebouw in den modernen 
Wccner stijl de voorkeur gegeven. E n daarin had 
het geli jk; want dit paviljoen, met zijn eigenaardige 
vormen, zijn sprekende kleuren, zijn vrolijke muur
schilderingen maakt meer indruk dan de navolgingen 
der historische gebouwen. 

België heeft een koepelgebouw in den bekenden 
trant doen oprichten. De kunst van Hankar cn V a n -
develde is daar echter niet aan het woord gekomen. 
De vormen zijn die van een kwart eeuw geleden. 

Zeer eigenaardig zijn de Japansche paviljoenen, die 
door een tuin omgeven worden, en die dengeen, welke 
het land van de Rijzende Zon niet kent, een zeer 
goed denkbeeld geven van den smaak zijner bewoners. 

Gelijk reeds werd gezegd heeft Duitsehland vooral 
wat de kunstnijverheid betreft, zijn beste beentje 
voorgezet. Het is niet gemakkelijk, om over dit 
moderne Duitsche werk een billijk oordeel uit te 
spreken. De Duitschers zijn ver in het navolgen, 
doch aan vinding ontbreekt het hen geheel cn al. 
Tot voor korten tijd nog werd Nieuw-Brusselsche 
richting, dc zoogenaamde vermicelli-stijl zoo bewon
derd, dat Vandeveldc het gewenscht vond, naar Duitseh
land tc verhuizen en zich te Berlijn te vestigen. Daar 
had men echter reeds spoedig genoeg van hem cn 
hij trok naar Weimar, waar hij nu nog is. Doch 
met zijn invloed is het reeds gedaan. In de Duitsche 
afdeeling te St. Louis komen de Brusselsche mo
tieven haast niet meer voor. De Engelsche recht
lijnigheid is nu in den smaak gekomen, cn, gelijk 
alle navolgers doen, worden ook in Duitsehland dc 
eigenaardigheden overdreven. 

De Engelsehen maken hun meubelen wel streng 
van lijn, doch licht cn gemakkelijk om tc hanteeren. 
De Duitschers evenwel geven er een massieve zwaarte 
aan, die ieder begrip van confort of huiselijkheid uit
sluit. 

Heeft Duitsehland een zeer groote inzending, de 
Engelsehen en dc Franschen namen maar in betrek
kelijk kleinen getale deel. In dc Engelsche afdeeling 
vindt men werk, dat, zeer eenvoudig van lijn, onder 
het beste gerekend kan worden, dat tegenwoordig 
vervaardigd wordt. 

De meubelen, het metaalwerk, dc versieringen en 
weefsels door de Engelsehen tentoongesteld getuigen 
van een vasthouden aan de traditie. De ontwerpers, 
die in den regel tevens de uitvoerders zijn, hebben 
niet gepoogd, nieuwe vormen opzettelijk te bedenken, 
maar zij zijn nu eens bij tie Gothiek, dan weer bij 
de Renaissance ter school gegaan. Niet dat men ergens 
slaafsche navolging zou vinden. Daarvan is nergens 
sprake, maar overal hebben de werken iets, dat aan 
archa ïsme doet denken, en dat men in onzen tijd 
niet verwachten zou. Den invloed van Ruskin en 
Morris bespeurt men hier duidelijk. 

Ook is het opmerkelijk, tlat, hoeveel archaïsme 
hier tentoongespreid wordt, toch de practische bruik
baarheid nergens uit het oog is verloren. 

Wat de Duitschers voor nieuwe kunst hielden, was 
slechts een benauwde droom. A l s ambachtskunstcnaars 
moeten zij nog beginnen. D c nieuwe vormen werden 
in Duitsehland geschapen door schilders, die van dc 
praktijk van het ambacht geen begrip hadden. Di t 
ziet men duidelijk in dc zalen te St. Louis . Al les 
is pronkerig, doch burgerlijk. Voor distincttie heeft 

de Duitscher nu eenmaal geen orgaan. Wat is dat 
bijvoorbeeld voor een zaal, die door Peter Behrens 
werd ingericht? Een leeszaal voor een openbare 
bibliotheek te Dusscldorp. Maar deze ontwerper heeft 
niet ingezien, dat zulk een vertrek beter is, naarmate 
het rustiger werd behandeld. Welk lezer zou niet 
tureluursch worden bij dc rechtlijnige drukte, die hier 
werd tentoongespreid ? 

Men merkt hier, dat dc nieuwe kunst eigenlijke 
gezelligheid in een vertrek niet te weeg weet te 
brengen. De reden daarvan is, dat te veel naar één 
systeem wordt gestreefd, zoo dat er maar weinig 
verschil is met de zoo vervelende kamers in stijl 
van vroeger. 

Een kunstenaar, zelfs een gewoon man van smaak, 
kan uit dc meest disparate bestanddeelen een aan
genaam geheel samenstellen. A l s echter die bestand
deelen allen door één hand gevormd zijn, schijnt het 
verkrijgen van een behagelijk geheel al heel moeilijk-
te wezen. 

De Franschen blijven nog maar steeds voortgaan 
met hun krullijnen, hun naturalistische versierselen 
en hun fletsche tinten. Dc l8e eeuw is bij hen in 
trek, en zij werken in haar geest. Dikwij ls volgen 
zij haar slaafsch na, soms ook inspirceren zij zich 
daar op. Doch zij vergeten te veel, dat de kunstenaars 
uit den tijd van Lodewijk X V niet de krullen om 
de krullen maakten maar eerst voor de practische 
bruikbaarheid zorgden. Met hunne navolgingen der 
historische meubelen hebben de Franschen in A m e r i k a 
echter veel succes. 

De Italianen zijn ongetwijfeld ijverig genoeg, doch 
wat zij missen zijn het talent en den goeden smaak 
hunner voorvaderen. Technisch staan zij nog steeds 
op een hoogen trap. Maar hun vaardigheid wordt 
aan de onsmakelijkste dingen verspild. De Italiaansche 
afdeeling heeft dan ook veel van een bazar. 

Het ergste is nog, dat dc Italianen nu ook nieuwe 
kunst willen maken en niets beters weten te doen, 
dan buitenlandsche voorbeelden na te volgen. 

In het Oostenrijksche paviljoen vindt men kamers, 
gemeubeld in tien trant, die onze overgrootvaders 
bezigden. Het is misschien wel een goed denkbeeld, 
den draad weder op tc nemen, daar waar hij in het 
begin der 19e eeuw werd afgesneden, toen het na
volgen van historische stijlen in de mode kwam. 

De Noordsche landen hebben niet veel tentoon
gesteld. Denemarken zond wat porselein, Noorwegen 
aardewerk en tapijten, Zweden vooral glaswerk en 
metaalwerk. Di t alles is van het bekende karakter, 
wat fantastisch en ietwat naturalistisch. 

Dc Amerikanen zijn natuurlijk te Saint Louis zeer 
sterk vertegenwoordigt!. Maar het blijkt, dat hunne 
ambachtskunst, die aanvankelijk zooveel scheen tc 
beloven, niet tot den bloei is kunnen komen, waarop 
velen hadden gehoopt. 

De Amerikaansche ambachtsnijverheid gaat gebukt 
onder de tyrannic der millionnairs. Deze heeren zien 
in alles, wat uit Europa komt, hun ideaal en betalen 
daar dc buitensporigste prijzen voor. De Europeesche 
kunstkoopers weten dat best; daarom worden de 
prijzen van oud huisraad zoo opgedreven. 

Voor het aanmoedigen van moderne Amer ikaan
sche ambachtskunstcnaars hebben de millionnairs 
niets over. Doen dc rijke heeren een bestelling in 
hun eigen land, dan verlangen zij getrouwe copieën 
van voorwerpen, die zij in het een of ander Europeesch 
museum zagen. 

Dat op deze wijze de ambachtskunst niet tot bloei 
kan komen, spreekt van zelf. Overal waar dan ook 

331 

de Amerikanen op hun tentoonstelling kunstnijver
heid hebben willen maken, zijn zij te kort geschoten. 
Europa behoeft op dit terrein de mededinging van het 

westen voorloopig niet te vrcezen, al dreigt de con
currentie op het gebied van handel en nijverheid voor 
dc oude wereld steeds onaangenamer te worden. 

D E M A R M E R G R O E V E N V A N C A R R A R A . 
(Naar het Franse 

De prijs van 91 francs gevonden uit de berekening 
aan het slot van ons vorig artikel is een gemiddelde 
prijs. In dc zeer hoog gelegen carr ières stijgt hij 
volgens overeenkomstige gegevens tot 130 francs en 
er moet steeds nog bijgevoegd worden een bedrag 
voor grondrente, concessicrechten, enz. 

In de laaggelegen carr ières kan de prijs ook boven 
het gemiddelde stijgen en wel in dc eerste plaats 
wegens de kosten van ontgraving van bovengrond, 
door ons geschat op 5 francs, doch die ook wel 20 
francs kunnen beloopen. Bovendien zijn de grond
renten in die carrières zeer hoog. Rekent men de 
onkosten van concessie in alle gevallen gelijk en 
houdt men rekening met de grondrenten, dan kan 
men in het algemeen zeggen, dat de kostende prijs 
der blokken op wagon aan het station 135 a 140 
francs per kubieke Meter niet overschrijdt. 

Het gebruik van dc draadzaag zal heel wat ver
andering kunnen brengen in de wijze van exploitatie 
der marmergroeven van Carrara, want nu die exploi
tatie in handen van particulieren is zal men meer 
geneigd zijn, daarin verbetering aan tc brengen, 
vooral wanneer zich buitenlanders daarmede gaan 
bezighouden. 

Op den prijs van het product kan het gebruik van 
de draadzaag evenwel slechts indirect van invloed 
zijn. Men kan inderdaad tie blokken goedkooper uit 
de hand vierkant behakken, dan door middel van 
de zaag en het maken van een sleuf in de rots kost 
evenveel of het uit de hand, dan wel met dc zaag 
geschiedt. Maar in het laatste geval gaat het vijf
tot tienmaal sneller en wordt de afval tot een minimum 
gereduceerd. Hieruit volgt, dat zoo dc kosten van 
losmaken en behouwen per kubieke Meter dezelfde 
blijven, men gemakkelijk een grootere hoeveelheid 
verkrijgt; cn terwijl de last, die men anders van den 
afval heeft, nu van geen beteekenis meer is, zal de 
groote besparing zich op de algemeene exploitatie
kosten zich doen gevoelen. 

Een treffend voorbeeld kunnen wij daarvan aan
halen, ofschoon wij dadelijk er bij moeten zeggen, 
dat niet overal zulke gunstige resultaten bereikt 
kunnen worden, in ccn der carières, die in overvloed 
het schoonste „blanc clair" van de streek oplevert. 
Men produceerde daar vroeger 1000 kubieke Meters 
met 90 werklieden, waarvan er minstens 10 met 
behulp van een Decauville-spoor geregeld bezig waren 
den afval en puin op te ruimen. Sedert nog geen 
twee jaren heeft men er de draadzaag ingevoerd en 
nu produceert deze carr ière 200O kubieke Meters 
met 48 werklieden, terwijl het opruimen van het 
puin, niet eens geregeld, den arbeid van één man 
vordert. Maar hiertegenover staat, dat de invoering 
van de draadzaag in deze carr ière met zeer groote 
kosten is gepaard gegaan. Behalve een electromotor 
en inrichting voor krachtoverbrenging, heeft men 
boven in den berg een reservoir moeten maken, om 
in het regenseizoen het water op te vangen en te 
bewaren, en deze zeer dure aanleg komt slechts aan 
eene carr ière ten goede. Had men de handen ineen
geslagen dan zou, natuurlijk met veel minder kosten 
voor elke onderneming, een centraal station voor 
watervoorziening gemaakt kunnen zijn, dat een zeer 
groot aantal carr ières had kunnen bedienen. 

h). Zie bladz. 3 1 8 . 

Het vraagstuk van dc opruiming van den afval is, 
zooals wij reeds vroeger opmerkten, voor de groeven 
van Carrara van het allergrootste belang, daar alle 
lager gelegen groeven gevaar loopen onder haar 
eigen puin worden begraven. De invoering van de 
draadzaag geeft een oplossing van dit vraagstuk aan 
de hand en blijft daarbij alleen het oude puin op 
tc ruimen, wat geleidelijk zou kunnen plaatsvinden. 

Deze overweging behoorde, bij gebrek aan particulier 
initiatief, de openbare machten tot ingrijpen tc nopen. 
Maar wij hebben niet veel verwachting tlat dit zal 
geschieden. De regecringen zijn overal in dergelijke 
zaken vrij laks en in Italië is dit misschien nog meer 
het geval dan elders; een trust of syndicaat alleen zou 
Carrara kunnen brengen op de hoogte der moderne 
industrie. 

Hoe het zij, de carr ièremecsters erkennen zelf, tlat 
zij op het oogenblik over dc financieelc resultaten 
van hun bedrijf zeer tevreden zijn. Zij hebben gedu
rende vrij langen tijd geld verloren en tic tegenwoordig 
vastgestelde prijzen waren noodzakelijk, wilde Carrara 
niet een onvermijdelijk bankroet tegemoet gaan. 

De gemiddelde verkoopprijzen, volgens het vroeger 
medegedeelde staatje, bedragen voor iste, 2e en 3e 
soort respectievelijk 230, 2 l O e n 190 francs per kubieke 
Meter. Wanneer wij hier 15 percent aftrekken voor 
handelsonkosten, bureau- en directiekosten dan is dc 
netto opbrengst resp. 195, 180 en 160 francs, ende 
winst alzoo gemiddeld naar de qualiteiten 55—60, 
40—45 cn 20—25 francs. 

Men bedenke dat al deze cijfers gemiddelde cijfers 
zijn, die slechts vergelijkenderwijze waarde hebben. 

Wanneer de blokken behouwen en naar de poggio 
afgelaten zijn, laadt men ze op de waggons van de 
marmiferra of op ossenwagens. Wij kunnen niet na
laten hier in te stemmen met de klachten van allen 
die Carrara hebben bezocht en tlie hun stem hebben 
verheven tegen het schandelijk schouwspel van de 
wreedheid der ossendrijvers. De ossen van Carrara 
zijn prachtige beesten, van een lichtgrijze huidkleur 
afkomstig uit de omstreken van Siena, de eenige 
streek waar zij gefokt worden. 

Zij zijn zeer groot van stuk cn dc wijdte van hun 
horens die van 0.80 tot 1.50 M . bedraagt is eenig 
in hare soort. 

Zij worden paarsgewijs aangespannen door middel 
van een juk, een gewoon stuk hout tlat hun op den nek 
gelegd wordt. Wanneer de ossen nu een trekkende be
weging maken veroorzaakt het juk een plooi in de huid, 
die het steunpunt vormt. Maar als zij met kracht moeten 
trekken zou het juk spoedig over dc huidplooi heen-
schuiven en om dit te voorkomen wordt het tegen
gehouden door een dun touw, dat de beesten om den 
hals gelegd is. 

Wanneer dus het juk naar achteren schoof zou de 
os zichzelf met het touw worgen; hij is daarom ge
noodzaakt den kop te buigen zooveel als mogelijk 
is. Bovendien gaat, om het juk op zijn plaats te 
houden, de drijver daarop zitten tusschen de beesten in. 

Vandaar zet hij de dieren aan door middel van 
een stok met een ijzeren punt, scherp als een draad
nagel. 
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Wij hebben meermalen gezien, dat de drijver daarbij 
moeite had, de in de huid van het beest gestoken 
punt daar weder uit te trekken. 

Wij zijn daardoor tot het besluit gekomen, dat er 
in Italië geen vereeniging tot bescherming van dieren 
bestond of dat hare leden nooit in Carrara geweest 
waren of dat zij geen macht hadden of hun plicht 
niet ernstig opnamen, anders zouden zij hebben doen 
voorschrijven, hetzij een haam, dat het dier vrijlaat 
in zijn bewegingen, of voor het minst een juk door 
middel van een kussen aan de horens bevestigd, dat 
nog het voordeel heeft, dat het dier zijn grootste 
kracht kan uitoefenen. 

Deze laatste manier belemmert de dieren zeer in 
hun bewegingen, maar zij is in elk geval beter dan 
de thans gevolgde, die niet alleen barbaarsch is, 
maar bovendien het nuttig effect van de trekkracht 
zeer vermindert. 

Wat de karren betreft deze zijn sterk, maar de 
smalle vellingen, zooals zij hier aan dc wielen worden 
aangetroffen, zouden niet toegestaan worden in een 
land waar de ingenieurs tier regeering er prijs op 
stellen, de wegen in goeden staat tc houden. 

De wegen zijn overal met diepe voren doorploegd. 
Daartegenover waar sterke hellingen voorkomen, 
bevestigt men, bij wijze van rem, een of meer 
blokken marmer, elk van 500 tot 1500 K . G . gewicht, 
met kettingen aan de kar. Deze blokken sleepen 
over den weg en maken de voren en gaten weder 
dicht en men is hoogst voldaan over dit eenvoudig 
systeem, dat evenwel toch wel eenigszins achterstaat 
bij dat, waarbij tot het egaliseeren van wegen van 
stoomwalsen gebruik wordt gemaakt. 

Op deze wijze worden dus de blokken naar de 
stapelplaatsen of naar de zagerijen vervoerd. Over 
de inrichting van de laatsten zullen wij thans niet 
uitweiden. Zij zijn beter ingericht dan men dit te 
Carrara zou verwachten, al geschiedt ook het aan
voeren van het bij het zagen benoodigdc zand en 
water overal uit de hand, en schijnen de nog niet 
lang geleden hiervoor uitgevonden automatische in
richtingen hier ter plaatse nog geheel onbekend. 

Over eenige bepaalde marmersoorten willen wij 
nu nog een en ander in het midde.i brengen, eerstens 
nog over het „s ta tua i re" , tlat in de meest nabij de 
stad gelegen bergen gevonden wordt. 

Het „ s t a tua i re" heeft zooals reeds vroeger is opge
merkt een meer kristallijne structuur behouden, bij 
het „blanc clair" zijn de kristallen inniger verbonden, 
zoodat het marmer op de breuk een meer amorph 
aanzien heeft en tic doorschijnendheid mist, die leven 
geeft aan het beeldhouwersmarmer. 

Men kan het materiaal eenigszins vergelijken met 
fijn samengesmolten en grofgekristalliseerde suiker. 

Wanneer het „s ta tua i re" geaderd is noemt men 
het naar zijn aard; „demi statuaire" wanneer de 
aderen bleek en weinig sprekend zi jn ; „ca laca ta" 
wanneer de aderen breed en wolkachtig zijn ; „blanc 
b r eché" wanneer de aderen donkerder en fijner zi jn; 
enz., enz. 

Wanneer dc aderen een violette kleur hebben 
noemt men het marmer „paonazzo" of purper-violet. 

Deze laatste marmersoort verdient eene speciale 
vermelding, want nadat men ze langen tijd wegge
worpen had, als afval van het statuaire, is men 
eensklaps tot het besef gekomen, dat zij groote 
decoratieve eigenschappen bezat. 

De prijs van 250 francs is dan ook in den tijd 
van 12 jaren gestegen tot 1200 francs per kubieke 
Meter. D i t is een der zeldzame voorbeelden van een 

onvoorzien geluk bij de exploitatie der marmer
groeven, die overigens een bedrijf is met normale 
winsten, waarin als overal tie concurrentie reeds 
sinds lang als regulateur in werking is getreden, ten 
spijt dergenen, die zich mochten verbeelden het 
monopolie van een of ander product te bezitten. 
Voor het paonazzo is evenwel tie vraag zoo snel 
toegenomen, dat de productie daarbij tot heden nog 
steeds ten achteren is gebleven. 

W e l begint er langzamerhand evenwicht te komen, 
maar de prijzen, die voor het paonazzo betaald 
worden, zeggen genoeg en een carr ière als die van 
Agostint) Marchetti te Massa mag zeker een goud
mijn heeten, wanneer men verneemt, dat daar voor 
zes blokken 50585 francs betaald is, al weet men 
ook, dat elk dezer blokken tusschen 19000 en 
25000 K . G . woog en het marmer van dc fraaiste 
qualiteit was. 

De Val le i v;.n Massa levert overigens geen bij -
zontlcrc marmersoorten op behalve een melkwit en 
zeer weinig geatlertl marmer uit een groef van 
denzelfden eigenaar. 

Dit marmer vond indertijd in Frankrijk onder het 
tweede keizerrijk veel aftrek, tegenwoordig verbruikt 
Noord-Amer ika bijna de geheele productie. 

Elke soort van wit marmer vertoont in het fond 
eigenaardigheden en er is een speciale kennis van 
het materiaal noodig, om de soorten op het eerste 
gezicht van elkaar te kunnen onderscheiden. 

Zoo heeft 1 et „s ta tu ta i re" van Carrara een ivoor
witte t int; dat van Seravezza een albastwitte grond
toon ; het „blanc clair," waartoe negen tiende deel 
van de geheele witmarmerproductie behoort heeft een 
meer blauwwit fond, komt die blauwe tint meer uit 
dan nadert men een soort, welke „bleu turquin" 
genoemd wordt,- die men overal vindt en d i j dien
tengevolge weinig waarde heeft, tenzij de kleuring 
zeer sterk uitkomt, zooals bij een of twee variëtei ten 
het geval is. 

Een der valleien van Seravezza levert een grooten 
verscheidenheid van marmersoorten op, dan ergens 
elders gevonden wordt. Daar vindt men alle gekleurde 
marmersoorten, waarvan als de kostbaarste het zoo
genaamde „perz ikenbloesem" genoemd moet worden. 

Honderde kleine carr ières exploiteeren voorts een 
brecciën-soort , die men met den algemeenen naam 
van violet-breccie bestempelt en die oneindige ver
scheidenheden vertoont. 

F2en dezer carr ières die een voorbeeld van ontler-
grontlschc ontginning is werd in den tijd der Romeinen 
door Afrikaansche slaven bewerkt. Vandaar den naam 
van „brèche africaine," die het marmer nog heden 
Jraagt. De groef is nog in exploitatie. 

Vermelding verdienen ook de carr ières van A m i 
en Monte Altissimo, welke van ouds het schoonste, 
meest gezochte en dus ook duurste statuaire ople
veren. 

V a n de twee carr ières van de Monte Altissimo, 
die aan denzelfden eigenaar behooren is er een, die 
170 kubieke Meters jaarlijks opleverde nagenoeg uit
geput. De andere, de mooiste en meest belangrijke 
de „Tacca bianca" of witte groef geeft nog slechts 
188 kubieke Meters per jaar, hetgeen weinig is, 
wanneer men weet, dat zij vroeger 600 kubieke 
Meters opleverde, die minstens 600000 francs op
brachten en aan productiekosten slechts 150000 francs 
vorderden, zoodat een bruto winst van 450000 francs 
gemaakt werd. 

Maar die tijden zijn voorbij. Men vindt te A m i 
nog het zoogenaamde „bleu fleuri" en „pias t raccia" 

marmersoorten die echter allengs minder gevraagd 
worden. 

De marmergroeven van Carrara krijgen tegenwoordig 
concurrenten in dc provincie Lucca, niet ver vandaar. 
E r heeft zich een machtige maatschappij gevormd 
ouden den naam van: „Societa marmifera del Norde 
Carrara," maar men meent, dat zij teleurstelling 
ondervindt wat de resultaten betreft en ook de 
qualiteit der door haar geproduceerde blokken in 
Noordelijker landstreken aangevoerd, lang niet aan 
de verwachtingen heeft beantwoord. 

Men kondigt nu ook de exploitatie aan van groeven 
tc Sagro aan dc Oostelijke helling van het gebergte en 
wel door dc firma Walton, die niettegenstaande hare 
Fmgelsche nationaliteit de voornaamste van Carrara is. 

Eindelijk exploiteert men te Siena, zij het ook op 
echt aartsvaderlijke wijze, kleine groeven van een 
zeer fraai wit marmer, in qualiteit staande boven 
dat van vele groeven te Carrara. 

A a n het slot van zijn beschrijving verhaalt de 
FYansche schrijver, wiens belangrijke mededeelingen 
wij in deze artikelen hebben weergegeven een geval, 
dat wel niets met de exploitatie der marmergroeven 
te maken heeft maar een eigenaardig licht werpt op 
Italiaansche toestanden. 

Tijdens zijn verblijf te Carrara vervoegde hij zich 
op een namiddag aan het postkantoor, waar in verband 
met de belangrijkheid van de plaats nog al veel 
omgaat, om voor een paar franken postzegels te 
koopen. De som was niet groot, maar des te grootcr 
zijn verwondering toen tie ambtenaar aan het loket 
voor den verkoop van postzegels hem verklaarde, 
dat hij hem wel een of twee postzegels kon geven, 
maar dat de directeur er niet was en zoo hij er 
meer verlangde ze dan te krijgen waren in de kruide
nierswinkel aan den overkant en wel zooveel men er 

verkoos. N u moet men weten dat wederverkoopers 
als deze kruidenier 1 percent provisie van den ver
koop genieten. 

Onze FYanschman volgde den raad van den amb
tenaar niet op, doch vervoegde zich des anderen 
daags aan hetzelfde loket, ontving evenwel hetzelfde 
bescheid met de mcdedceling, dat geen postzegels 
meer voor het publiek voorhanden waren. 

Zonder nu hieruit de- gevolgtrekking te willen 
maken, dat alle rijksinstellingen in Italië aan hetzelfde 
euvel mank gaan, komt de schrijver toch tot het 
besluit, dat waar iets dergelijks op een groot post
kantoor regel is, althans bij dien tak van diensteen 
corruptie bestaat, die in andere landen bijna niet 
denkbaar is. 

Typisch is het staaltje zeker, wij wilden dan ook 
volledigheidshalve de metledeeling ervan niet aan 
onze lezers onthouden, ofschoon zij zeer zeker meer 
belang zullen stellen in de zakelijke, op de Italiaansche 
marmerindustrie betrekking hebbende, mededeelingen. 

Betrekkelijk weinig Nctlerlandsche bouwkundigen 
bezoeken Italië en wie in de gelegenheid is, zal 
meestal Carrara onbezocht laten. Het is niet tegen 
te spreken, dat wie zoo doet in zeker opzicht ongelijk 
heeft. 

Wie echter met Baedeker als gids een paar treinen 
te Carrara overblijft (Der Besuch der vveltberühmten 
Marmorgrubcn, interessant aber etvvas mühsam, 
beansprucht mindestens 3 Stunden) zal toch slechts 
een zeer oppervlakkigen indruk medenemen. 

Om er van te kunnen zien, wat dc FYansche 
schrijver er van gezien heeft en er van te kunnen 
mededeelen wat hij vertelde, is een langer verblijf 
noodig dan menigeen er zich zal kunnen veroorloven 
en daarom zullen zeker velen hem dankbaar zijn voor 
het weergeven van zijn indrukken in een vorm, die 
wij getracht hebben zooveel mogelijk te behouden. 

G E S C H I L D E R D E V E N S T E R S I N D E R I J P . 

In het jaar 1893 maakte ik voor de „Noortl-I lolland-
sche (Hidhetlcn" eene beschrijving der zes en twintig ge
schilderde vensters, welke de kerk van de Rijp bezit. 

Die van het koor, zeven in getal, waren toen nog 
in hun ouden toestand, maar de antieren had men 
in L imburg laten herstellen. De hersteller moest in 
het mecrendecl der vensters groote gedeelten ver
nieuwen en, zonder veel gegevens, bijwerken. Door 
tlit proces hadden tie kunstwerken zeer geleden. Zelfs 
vele opschriften waren verkeerd bijgewerkt, waardoor 
de hersteller zijn onkunde duidelijk had doen blijken. 

Ik had gehoopt, dat de ervaringen, met deze her
stelling opgedaan, het kerkbestuur zouden weerhouden 
hebben, ook de koorvensters onderhanden tc doen 
nemen. Doch men heeft ook deze laten restaureeren, 
en de „Oprech te Haarlemsche Courant" bracht in 
haar laatste Zondagsblad fraaie afbeeldingen dezer 
herstelde vensters. 

Het scheen mij wel de moeite waard, die afbeel
dingen te vergelijken met den toestand, dien ik in 
1 8 9 3 had gevonden. 

V a n het eerste venster zeidc i k : „ H e t bevat geen 
gebrand glas meer, doch is waarschijnlijk, met het 
wapen van Medemblik, in min of meer rijke omlijs
ting, versierd geweest." De afbeelding vertoont 
inderdaad dit wapen, door twee leeuwen gehouden 
en door een kroon gedekt. Hooger komt nog twee
maal het wapen voor, nu zonder kroon of tenanten. 
Lager ziet men twee cartouches, een met het opschrift: 
M F 2 D E N B L I C K 1656 en een roet een gezicht op de 

statl. Dit alles moet dus fantasie van den hersteller zijn. 
De beschrijving van het tweede venster luidt : „He t 

bevat fragmenten van het wapen van Edam, in een 
krans, met twee engelfiguren er naast, alles in kleuren 
uitgevoerd. Lager ziet men een grisaille cartouche 
met: Edam, 1656." 

Op de afbeelding komt nog een tierde engel voor, 
en is, geheel onderaan, een gezicht op de stad aan
gebracht, waarvan vroeger geen spoor te vinden was. 

In het derde venster bevonden zich „f ragmenten 
van een soortgelijke voorstelling als de vorige, met 
het wapen van Hoorn . " Van het bijschrift was lees
baar: „Hoo.... A N . . . . 56." 

Di t opschrift is nu geworden: „Hoorn, 1656", 
zoodat A N N O , wat er oorspronkelijk gestaan moet 
hebben, geheel te loor ging. Daarentegen is een 
gezicht op 1 loom, in een cartouche, waarvan voorheen 
niets aanwezig was, aan het geheel toegevoegd. 

Het vierde venster vertoonde „fragmenten van het 
in kleuren uitgevoerde wapen van Alkmaar , door 
twee leeuwen gehouden, en daarboven een engelfiguur 
en festoenen. In een cartouche, met twee grisaille 
dolfijnen er naast, staat A er, 1 6 . . . Onder den 
linkschen leeuw staat: J. C. Spar Fecit. Geheel 
beneden zijn nog deelen van een zeer fijn in kleuren 
uitgevoerd gezicht op Alkmaar aanwezig." 

Di t glas was dus nog vrij gaaf. Flet jaartal heeft 
men nu tot 1657 verklaard, en het gezicht op A l k 
maar bijgewerkt op een wijze, die zeker niet 17e 
eeuwsch is. 
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Het vijfde glas bevatte „fragmenten van het wapen 
van Enkhuizen, waarboven de figuur van de faam, 
geflankeerd door twee engeltjes met de attributen 
der vischvangst, cn banderollen met A N N O 1655. 

Geheel bovenaan ziet men twee witte rozen. Naast 
het wapen links staat een vrouw, met een gele muts 
op, die een rooden rand heeft. Zij is gekleed in een 
zwart gewaad, doch heeft een rooden keurs, benevens 
mouwen en kousen van dezelfde kleur. Rechts staat 
een man in een bruin buis, met grijze mouwen, die 
een grijze kap op het hoofd en zeelaarzen aan heeft. 
Het onderste deel der compositie wordt gevormd 
door een grissaille cartouche, waarin men leest: 

. . . . rechte lief 

. . . . straft . . . 
En groote . . . . 
het hier St. . . . 
hey lick licit . . . 
verbreydt 
dat ten hcemel . . 
van . . Enekhuis." 

De afbeelding van het herstelde glas geeft twee 
cartouches te zien, waarvan de bovenste het opschrift: 
„ E n k h u i z e n " en de onderste een gezicht op de stad 
bevat! Blijkbaar wist de hersteller met de cartouche, 
die de fragmenten van het gedicht bevatte, geen 
weg. Daarom verving hij haar door twee andere 
van zijn eigen vinding. 

Het zesde glas vertoonde „overblijfselen van het 
wapen van Monnikendam, in een grisaille cartouche, 
door engeltjes en festoenen omgeven. Lager een 
tweede cartouche met griffioenen daarnaast en: 
M O N E K E D A M 1655." 

In het herstelde glas zijn de griffioenen naast het 
wapen geplaatst, en werden engeltjes en de krans, 
die alleen het wapen van Enkhuizen toekomt, aan
gebracht. Beneden werd een gezicht op Monnikendam 
geschilderd, waarvan niets te zien was in 1893. 

Het zevende venster gaf te zien: „fragmenten van 
een wapenschild, door twee leeuwen gehouden; in 
het schild een zeer beschadigd vaartuig met de 

banier van Purmerend. Bovenaan bevinden zich de 
overblijfselen van engeltjes in grisaille en twee 
wapens van Purmerend. Beneden vertoont zich een 
grisaille-cartouche, door krijgstrofeeën omgeven." 

A a n dit glas was dus niet veel te doen. De her
steller heeft gemeend er een tweede cartouche aan 
te moeten toevoegen, met: Purmerend, 1655". 

Daar ik nog niet in De Ri jp geweest ben, had ik 
geen gelegenheid, om over de wijze, waarop de 
glasbrander zich van zijn taak heeft gekweten, te 
oordeelen. Misschien is hij beter geslaagd dan zijn 
Limburgschen voorganger, misschien ook verheft zijn 
werk zich niet boven het vroegere peil. 

W e l k nut heeft echter deze herstelling gehad ? 
Bezat men in De Rijp, gelijk te Gouda, de cartons 
der vensters, dan ware het althans mogelijk geweest, 
het ontbrekende bij te werken. N u bleef er niets 
anders over, dan door gissingen de gapingen aan te 
vullen. Was daarbij hetgeen aanwezig was, gespaard 
gebleven ten minste! Maar de wijze, waarop het 
onderste deel van het glas, door de stad Enkhuizen 
geschonken, geheel willekeurig werd veranderd, doet 
vermoeden, dat er nog heel wat meer van het oude 
glas zal zijn verdwenen. 

W i e heeft het toezicht op deze restauratie ge
houden ? Dc Oprechte Haarlemschc Courant vermeldt 
het niet. Misschien is er in het geheel geen toezicht 
geweest, en heeft men den fabrikant eenvoudig maar 
zijn gang laten gaan. 

Draagt iemand voor deze restauratic, welke de waarde 
der kunstwerken zeker niet heeft doen toenemen, de 
verantwoordelijkheid, laat hem dan voor den dag 
komen cn laat hij zich, zoo hij dit kan en wil , ver
dedigen tegen de beschuldiging, vandalisme gepleegd 
te hebben. 

A . W . W E I S S M A N . 

E R R A T U M . In het versje van heer Jan mette 
Lippen (zie bladz. 322) leze men, in den laatsten regel: 
D u y s t = duizend in plaats van A u g s t = Augustus. 

E N G E L S C H E KUNSTBEOORDEELING. 
Bij George Bell and Sons te Londen verscheen 

onlangs „ T h e art of the Pitti Palace at Florence" 
door Julia de Wolff Addisson. Het boek is fraai uit
gevoerd en met vele goede afbeeldingen versierd. 

De tekst echter is van dien aard, dat men niet 
begrijpt, hoe hij in het jaar 1904 kon gedrukt worden. 
A l s voorbeeld volgt hier een vertaling van wat over 
Rembrandt, naar aanleiding van zijn portret in de 
verzameling wordt gezegd. 

„Gelijk ieder weet was deze kunstenaar een van 
de grootste der Hollandsche School ; hij leefde in de 
17e eeuw en muntte vooral uit door werken met 
sterk licht cn schaduw. Di t was een zoo bekende 
eigenaardigheid van dezen Hollander, dat zijn naam 
aan een bepaalde manier van verlichting verbonden 
werd, die nu nog in alle fotografische ateliers als 
Rembrandtiek effect bekend is." 

„ A r m e Rembrandt! Zijn leven was droevig, want 
hij had een zwak karakter en wist niet wat hij wilde. 
In zijn jonge jaren, toen hij met Saskia, de vrouw 
van zijn keus, (die hij met al de liefde, waartoe zijn 
natuur in staat was, beminde), getrouwd was, zien 
wij hem als een vroolijkc, luchthartige goede kerel, 
beminnelijk, trouw en verstandig. Maar toen zijn 
vrouw gestorven was, veranderde hi j ; met haar stierf 

het licht van zijn leven. H i j ging op alle mogelijke 
wijzen achteruit. Hij werd somber cn onverschillig 
voor alles. W e l ging zijn talent niet geheel onder, 
maar in zedelijk opzicht zien wij hem al lager zinken. 
Zoo is de geschiedenis van zijn leven die van een 
zwak karakter, dat zijn eenigen steun moest verliezen." 

„Eens , toen Rembrandt zeer slecht bij kas was, 
bedacht hij het volgende om aan geld tc komen. 
Hij plaatste een advertentie, die zijn doodsbericht 
bevatte, en nadat die overal gelezen was, een tweede, 
om den verkoop van zijn inboedel aan te kondigen. 
De verkooping was druk bezocht. De kleinste schet
sen gingen voor ontzaglijke sommen van de hand. 
N a eenigen tijd werd Rembrandt weer levend. Maar 
hij moest ondervinden, dat de Hollanders hem in 
zijn verder leven nooit meer vertrouwden." 

Dit werd door Julia de Wolff Addison geschreven 
in 1904. E n als zij den H . Hieronymus van Denys 
Calvaert, een der onaangenaamste manieristen der 
16e eeuw vermeldt zegt zij „da t Rembrandt mocht 
willen, deze schilderij gemaakt te hebben." 

Naar deze staaltjes kan men zich een voorstelling 
maken van den onzin, die de 375 bladzijden van dit 
boek bevatten. 
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G E M E N G D NIEUWS. 

B U I T E N L A N D . 

— Het Volksbelang van Gent meldt: 
Een zeer belangrijke ontdekking werd deze week gedaan. 

Bij het afbreken van het bovenste gedeelte der kapel van 
het H . Graf, heeft men het bovendeel van de oorspronke
lijke deur van de Krocht ontdekt. Het is een groote lancet-
vormige puntboog, met voortreffelijk bewaard lijstwerk. 
Aldus is een tympanon gevormd, waarin weleer een levens
groot Mariabeeld stond. In dat tympanon, van effen Doornik-
schen steen, werd in den aanvang van den XVlde eeuw een 
bekleeding van op hun kant gestelde baksteenen gemetseld, 
welke men met een laag mortel bekleedde om die te 
beschilderen langs de beide zijden van het Mariabeeld, dat 
bevestigd was aan een nog bestaanden haak. In die schil
dering, die te ver weggestorven is om over do aangewende 
methode te oordeelen, is, links van de plaats van het 
Mariabeeld, een H . Katharina afgebeeld met kroon, zwaard 
en boek. Dit gedeelte is tamelijk goed te onderscheiden, 
maar de rechterkant is minder duidelijk : daar vindt men 
met veel moeite wat nog overbleef van een H . Barbara met 
toren en palmtak. 

Merkwaardig is dit gedeelte van de ontdekking zeker: 
ze bewijst dat onze voorouders zelfs buiten de gebouwen 
schilderwerk aanwendden. Niet alleen was het O.-L.-V.-beeld 
geschilderd, maar het is nu gebleken, dat ook de omlijsting 
van het tympanon in de verf gestoken was. 

Maar belangrijk vooral is het terugvinden van de gansch 
gave, oorspronkelijke deuromlijsting van de Krocht. Ze zal, 
met hare eenvoudige lijnen, grooten indruk maken. Ze doet, 
overigens, een critiek te niet, weleer gemaakt tegen het 
plaatsen van de basis van het koorvenster daarboven hooger 
dan die van de andere. Bouwmeester Mortier heeft indertijd 
met reeden geoordeeld, dat het zóó zyn moest. Eindelijk 
zal het vinden van de gansch gave, oorspronkelijke deur 
de spijt wegnemen, die sommige personen nog hadden over 
het verdwijnen van de kapel van het H . Graf'. 

B I N N E N L A N D . 
APKLDOORN. Naar aanleiding der geruchten, omtrent het 

vinden van een onderaardsche gang van het oude Loo naar 
de Canneburgh, kan worden medegedeeld, dat die geruchten 
geheel zonder grond zyn. De uitgegraven grachten zyn 
overal gepeild; in het oude slot, waarin alle vloeren zyn 
opgebroken, heoft men nauwkeurig gezocht, doch nergens 
heeft men een spoor kunnen ontdekken van zulk een onder
aardsche verbinding. 

Als men nu weet, dat men eenige jaren geleden op de 
Canneburgh eveneens tevergeefs pogingen heeft aangewend 
om die gang op te sporen, dan mag met zekerheid worden 
aangenomen, dat het bestaan er van niets dan een legende is. 

' S -GRAVKNHAGE. By beschikking van den minister van 
binnenl. zaken zyn in de commissie tot het examineeren 
van hen die een diploma van geëxamineerd en beëdigd 
landmeter verlangen, voor het jaar 1904 benoemd: tot lid 
en voorzitter: H . J. Heuvelink, hoogleeraar aan de poly
technische school te Delft, tot leden: A. W. E. Kwisthout, 
ingenieur-verificateur van het kadaster te Roermond; M.S. 
van Dunne, inspecteur der registratie en domeinon te 
Delft; dr. H . de Vries, leeraar aan de Polytechnische school 
te Delft. 

H A A R L E M . Van de Boekerij van het Museum van Kunst
nijverheid alhier, is verschenen: Deel Twee van den Cata
logus, inhoudende: 

1. Schoonheidsleer, Kleurenleer, Heraldiek, Symboliek, 
Mythologie en Ontleedkunde. 2. Geschiedenis der Schilder
en Beeldhouwwerk. 3. Decoratieve Schilderkunst. 4. Decora
tieve Beeldhouwkunst, Penningen en Medailles. 

Deel Drie, waarin de afdeelingen Keramiek, Metaalbe
werking, Textiele Kunsten, Graphische Kunsten enz. zullen 
worden behandeld, is in voorbereiding. 

De Boek- en Plaatwerken uit genoemde Boekerij worden 
op aanvrage kosteloos naar belangstellenden in Nederland 
wonende verzonden. 

— Naar aanleiding van de" mededeeling van Burg. en 
Weth. alhier aan den Raad, dat de bouw van een nieuw 
Stads Armen- en Ziekenhuis voor 200 personen, op ge
meentegrond aan de Kloverbaan, volgons het plan van het 
bureau voor gemeentewerken ongeveer f800.000 kosten zal, 
heeft een der Raadsleden, de architect Riukema, een voor
stel ingezonden om voor den bouw daarvan niot meer dan 
f 100.000 beschikbaar te stellen; Burg. en Weth. te mach

tigen voor een zoodanig gebouw een prijsvraag uit te 
schrijven, waaraan alleen aldaar gevestigde architecten 
kunnen mededingen, en daartoe een prijs van flOOOenvan 
f500 uit te trekken. N. v. d. D. 

'S-HERTOGKNBOSCH. De zaal voor do vergaderingen van de 
Provincialo Staten van Noord-Brabant, deel uitmakende van 
het complex gebouwen waartoe behooren het hotel van den 
Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, 
de verschillende bureaux der prov. griffie en het gebouw 
voor het rijksarchief, vertoonde reeds eenigen tyd teekenen 
van verval, moer bepaald aan een der buitenmuren. 

Men is overtuigd geraakt van de noodzakelijkheid om 
haar geheel te vernieuwen en men is dan ook reeds tot 
algeheele amoveering der zaal overgegaan. 

ROTTERDAM. Voor den gevelwedstrijd, uitgeschreven dooi
de Vereeniging tot verfraaiing van Rotterdam en tot be
vordering van het vreemdelingenverkeer, hebben zich de 
beste architecten onzer stad aangemeld met een 2">-tal 
inzendingen. 

De jury. bestaande uit de heeren prof. Henri Evers te 
Delft, C. H . Peters, rijksbouwmeester te 's Gravenhage, A . 
Salm G.Bzn., voorzitter der Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst te Amsterdam, J. C. van Dorsser, hoofd
leeraar aan de Academie voor Beeldende Kunsten en 
Technische Wetenschappen, en J . Verheul Dz., architect 
alhier, zal, naar wy vernemen, waarschijnlijk nog deze week 
met het booordeelen een aanvang maken. 

ZIEBIKZEE. Dezer dagen werd alhier het gebouw van de 
ambachtsschool en de avondschool voor vakonderwijs in 
tegenwoordigheid van vele autoriteiten en andere genoodig-
den feestelijk geopend. 

De heer ,T. A. de Bruijne, voorzitter van de vereeniging 
De Ambachtsschool, zette bij deze gelegenheid de wording, 
opkomst en uitbreiding van de ambachtsschool uiteen, be
tuigde zijn dank aan regeering, provinciaal bestuur en den 
gemeenteraad voor den verleenden steun en verzocht den 
wethouder mr. Moolenburgh, die Burg. en Weth. van Zierik-
zee vertegenwoordigde, de inrichting te openen. 

Deze voldeed aan dit verzoek, hulde brengend aan de 
volharding van het bestuur der ambachtsschool, en den 
wensch uitsprekend, dat do inrichting aan haar doel zou 
beantwoorden. 

De lokalen van het nieuwe gebouw werden hierop be-
bezichtigd. De architect de heer Koole, en de aannemer de 
heer Panny hebben eer van hun werk. 

PERSONALIA. 

• — Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen zijn met ingang van 1 November a. s. benoemd: 

Tot Sectie-Ingenieur te Zwolle de heer H. van Berckel; 
tot Ingenieur bij den Dienst van Weg en Werken de heeren 
J. van Hille, A. T. Hoogenboom en A. J . Hirschig, thans 
allen Adjunct-Ingenieur le klasse. 

- By beschikking van den minister van waterstaat zijn 
benoemd: J . G. Schneyder, tot buitengewoon opzichter bij 
het opruimen van het houten keerschut in de Beilerstroom 
en het maken in de plaats van een steonen keersluisje; 
D. van Aste van Zijl, tot buitengewoon opzichter by de 
werken tot verbetering van de Drentsche Hoofd vaart; J. 
van do Velde, tot buitengewoon opzichter by do gedeeltelijke 
vernieuwing van een houten draaivonder in ijzer in het 
jaagpad langs het Moppelerdiep. 

- De directeur der gasfabriek van de gemeenten Alphen, 
Aarlanderveen en Oudshoorn, de Heer E. Bruinwold Riedel, 
heeft - naar De Ingenieur meldt tegen 1 November als 
zoodanig ontslag gevraagd en zal dan optreden als directeur 
der Noordscho Gasmaatschappij (Del Xorxke Gascompagnie), 
gevestigd te 's-Gravenhage. 

- De werktuigkundig- en electro-ingenieur R. Heeringis 
met 1 October geplaatst als ingenieur aan do electro-tech-
nischo afdeeling der machinefabriek „Breda", voorheen 
Backer & Rueb. 

- Do civiel- en werktuigkundig ingenieur D. L. 
Graadt van Roggen, die van den Shah van Perzie in 
opdracht heeft do definitieve opnemingen van de Karoen-
werken to verrichten, vertrekt daartoe ongeveor half October 
naar Ahwaz in Zuid-westelijk Perzie. 

De civiel-ingenieurs E. H. Welcker en A. Groothof! en do 
opzichter H . F. Petit zullen hem vergezellen. 
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- Voor leeraar in het lhn-en vakteekenen aan de Burger
avondschool te Alkmaar (vacature D. R. Gerhardt) zijn 
voorgedragen de heeren P. Nooteboom, te Dordrecht; W. 
Postema, te Brielle; en -T. J. Wesselink, te Bussum. 

- Benoemd: tot leeraar aan de Theoretische Ambachts
school te Deventer de heer R. Peuse, aldaar. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 

- M a c h i n e - T e e k e n a a r . Salaris plm. f70. - per 
maand. Brieven onder No. 29052 aan het burean der Nieuwe 
Rott. Courant. (1) 

- Scheeps t eekenaa r . Brieven onder letters T. O.B., 
Alg. Adv.-bureau Nhgh & van Ditmar, Rotterdam. (1) 

- S t a d s r e i z i g e r voor een Electro-Techniseh-Bureau. 
Voorloopig alleen provisie. 

Br. n\, lett. G S 829, N. v. d. D. (D 

- O p z i c h t e r bij den Alg. Ned. Wielrijdersbond(Touris-
teubond voor Nederland), bekend met aanleg en onderhoud 
van wegen. Aanvangsalaris f 10< 10, plus reis- en verblijfkosten. 
Aanmelding bij den Voorzitter der Wegen-Commissie, L. C. 
Steffelaar, Nijmegen. (3) 

O p z i c h t e r - M a c h i n i s t , bij de Nederlandsche Tramweg-
Maatschappij, jaarwedde fl.noo,- tot f 1.500, -.Aanbiedingen 
aan de Directie van genoemde maatschappij te Heerenveen. 

(3) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

I N F O R M A T I E - B U R E A U V A N D E N B O N D V A N T E C H N I C I 
T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T . 

14 Bouwk. Opz.-teck., 21 - -46J . , ƒ 6 0 — ƒ 1 2 0 'smaands. 
2 Bouwk. Opz.-Ui tv . 28—45 j . , fjo—f 110 'smaands. 
8 Waterb. Opz.-Teek., 20—42 j . , ƒ 5 0 — / 100's mnds. 
6 Werktuigk. Teek., 19—25 j . , / 4 5 — ƒ 8 0 ' s maands. 
1 Electrotechniker. 
1 Lithograaf Opzichter. 
I Technisch ambtenaar voor gas- en waterleidingen. 

BELEEFD VERZOEKEN WIJ 
onze abbonnés , Ingeval van afwezigheid U\\ de 
aanbieding onzer OHober-<|uilantie (elke quitantie 
wordt door de Posterijen tweemaal aangeboden) 
ons, ter voorkoming van onnoodige onkosten, hef 
bedrag van liet 2« , e halfjaar ahhoiincinent per 
postwissel te willen doen toekomen. 

NIJMEGEN, October 1904. 

De Administratie van ..Dc Opmerker". 

yVïiiiLoii<li<» int»" vnn 
AanfoestecUngren. 

HAANDAG, 17 October. 

Amsterdam, tc 12 uren, door het gem.-
bestuur: de verbetering van het Zeebur
gerpad en de voorziening van den zuidel. 
oever der Nieuwe vaart. De voorw. zijn 
uitsluitend te verkr. ter Stads-drukkerij. 
Inl. ten kantore van de afd. „Algemeene 
Dienst" van den dienst der Publ. Werken, 
ten stadhuize, kamer no. 108, van 10 tot 
12 uur v.m., gedurende de drie laatste 
werkd. der week, welke aan de aanbest. 
voorafgaan. 

Amsterdam, te 1.30 uren, door de Holl. 
IJz. Sp. Mij. in het centraal personen-
station, bestek no. 1013: het maken van 
een openb. overweg, een enkele steenen 
wachterswoning en een houten wacht
huisje op den spoorweg Hilversum -
Utrecht, nabij het station te Utrecht 
(Biltstraat), begrooting f5330. Het bestek 
verkrijgbaar aan het Centraal-Adininistra-
tiegebouw der Maatsch. te Amsterdam, 
Dienst van Weg en Werken, kamer 150, 
of op franco aanvrage aan dien dienst. 
Aanw. als in het bestek vermeld. 

Amsterdam, te 1.30 ure, door de Holl. 
IJz. Sp. Mij. in het centraal personensta-
tion, bestek no 1014: het maken van 
grond- en spoorwerken, een goederenloods, 
een privaatgebouwtje en bji komende wer
ken ter uitbreiding van het stationsem
placement Broek op Langendfjk, begr. 
f10538. Hel bestek met 1 teekening ver

krijgbaar aan het Centraal-Administratie
gebouw der Maatschappij te Amsterdam, 
Dienst van Weg en AVerken. kamer 150, 
of' op franco aanvrage aan dien Dienst. 
Aanw. als iu hel bestek vermeld. 

(irijpskerk, doer de heer 11. Hoinan 
Bindervoet: het verbouwen van eene 
heerenbehuizinge te Grrjpskerk, waarvan 
de teek. ter inzage ligt en bestekken te 
bek. zijn in het logement van R. v. dei-
Burg aid., aanw. gehouden. 

's-Hertogoiibosch, te 10 uren, door het 
gein.-best.: het maken van werken voor 
de Veemarkt (Park) en in de van Berckel-
straat. Bestek en teek. ter inzage op het 
gem.-huis en verkrijgb. bjj den ing.-arch., 
die tevens inl. geeft. Aanw. gehouden. 

Maren (N.-Br.)., te 3 uren, door het 
R. K. kerkbest. van de parochie v. d. H. 
Lambertus bij H. de Werd.: hel bouwen 
van eene kerk met toren en pastorie. 
Inl. te bekomen en bestek en teek. tegen 
f4 verkrijgb. bjj J. H. H. v. Groenendaal, 
arch, te Aucht. Aanw. 17 Oct. v.m. 10 uur. 

Tongelre, te 11'/2 uren, door het gom.-
best.: het vergrooten der openb. school, 
alsook het verrichten van eenige veran
deringen aan het best. gebouw; bestek 
en teek. verkrijgbaar bh' den heer P. van 
Piere-Bh'sterveld tc Eindhoven; aanw. op 
den dag der besteding ten 9'/j uur door 
den bouwk. J. M. P. Koenen. 

DINSDAG, 18 October. 
Driebergen, te 11 uren, door het gem.-

best : het doen van eenige verbouwingen 
aan en het vergrooten van de gemeente
school te Driebergen; bestek en teek. ter 

inzage op het gem.-lmis en ten kantore 
van den arch. Alb. Nijland, Kromme 
Nieuwe Gracht 72 te Utrecht, die tevens 
inl. geeft. Aanw. gehouden. 

Utrecht, ten 2 ure, (locale tfjd), dooi
de Maatjj. tot exploitatie van Staatspoorw. 
aan het Centraal bureau van genoemde 
Maatschappij in het Moreelse Park te 
Utrecht. Bestek no. 998: het maken van 
grondwerken, douaneloods met verhoogd 
perron en vrije loods, bureau-lokalen, 
loods voor aangehouden goederen, privaat-
gebouwtje, polygonalelocomotiovenloods 
met Tractielokalen, aschkuilen en berg
plaats, reservoirgebouw met Tractieloka
len, draaischrijf, waterkranen, en leidingen, 
magnzijnsgebouwtjo niet dienstlokalen 
met bijkomende werken op het Station 
Baarle-Nassau (grens), Begr. f 391000. 

Zie adv. in no. 39. 
Utrecht, te 2 uren (locale tijd), door de 

maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in hot centraalbureau van 
gen. maatschappij in het Moreelse Park: 
Bestek no. 1004: het sloopen en opruimen 
van alle voorwerpen aanwezig op het 
voormalige goederenstation te Amster
dam, tusschen de Muiderpoort- en het 
Weesperpoortstation, nader aangegeven 
op bij behoorende situatietoekening. 

Zie adv. in no. 40. 

Vervolg zie Bijblad. 

HEEMSTED 
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per expresse aan: 
de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Phcenix", Nijmegen. 

UIT D E OUDE DOOS. 
In den laatsten tijd begint de kunst van het begin 

der 19de eeuw, vooral die van het tijdperk na 
Napoleon, weer de aandacht tc trekken. Haar voort
brengselen, nog niet lang geleden diep veracht, 
worden bewonderd en nagevolgd. 

A l l e galanteriewinkels stallen klokken uit, met den 
Leeuw van Waterloo en bovenop, als ware dc wereld
gebeurtenis, die aan de Eransche overheersching voor 
goed een einde maakte, pas geschied. De meubelen 
onzer grootvaders kan men, nieuw gemaakt, in ieder 
magazijn, dat op de hoogte van zijn tijd is, koopen. 

De Duitschers dwepen met dien „Bicdermeyer -S t i l " . 
De Oostenrijkers insgelijks, en beginnen ook reeds 
de elementen van de architectuur, die omstreeks 1830 
in zwang was, in hun nieuwste bouwkunst op te nemen. 

Nederland is zoo ver nog niet; de bouwmeesters, die 
onder Wi l lem I werkten, zijn tamelijk wel vergeten, en 
voor hun scheppingen heeft het nageslacht nog 
geen oog. 

Toen reeds begon men te beseffen, dat dc afschaffing 
der gilden, eens zoo toegejuicht, een misgreep was 
geweest. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
trachtte door prijsvragen, een toen zeer gebruikelijk 
middel, verbetering in den toestand te brengen. 

De secretaris der Maatschappij zegt hieromtrent: 
„ T o e n Nederland, weinige jaren geleden, in die rust 
verkeerde, welke deszelfs wclgezindcn ingezetenen 
veroorloofde, zich onbekommerd over te geven aan 

de ontwikkeling en bevordering van alles, wat goed 
en schoon is, ten einde alzoo, zoowel het levensgenot 
der inwoners te veraangenamen, als den Roem des 
Vaderlands tc verhoogen; toen ontstond ook, bij 
meer dan een Departement der Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen, de lust, om, door het geven van 
meer doelmatig onderwijs, aan jongelieden, hen meer 
cn meer op te leiden en geschikt tc maken voor bet 
handwerk, hetwelk zij gekozen hadden, of waartoe 
zij door hun ouders bestemd waren, en waartoe vooral 
de Burgerlijke Bouwkunde behoort, als zoo vele 
ambachten in zich vereenigende. Geen wonder dus, 
dat men vooral hiervoor een werk verlangde, hetgeen, 
als dat van den, helaas! te vroeg overledenen voor-
treffelijken G . van der Jagt, tot een geheel voor het 
gebruik bij dat onderwijs zoude kunnen dienen." 

Gerri t van der Jagt heeft gedeeld in het lot van 
zooveel andere voortrcftclijkcn, en is vergeten. H i j 
was leeraar aan dc Koninkl i jke Academie, die op 
het „ p a n d " boven de Oude beurs te Amsterdam haar 
zetel had. Zi jn werk, bij Ten Brink cn De Vries 
verschenen, heet „Grondbeginsels der Meetkunst, voor 
den Ambachtsman en voor den Handwerksman". 
Kenmerkend voor dien tijd is de groote verwachting, 
die men van de mathesis als middel tot opvoeding 
van ambachtslieden had. Die wetenschap gold, sinds 
het laatst der 18de eeuw als opvoedend en ontwik
kelend bij uitnemendheid. 
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Men besefte echter, dat niet wiskunde alleen geen 
ambachtslieden te vormen waren. „In den jare 1825 
werd door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
een Prijsstoffe hiertoe uitgeschreven, en toen die 
onbeantwoord bleef, zulks in 1827 herhaald; ook 
deze uitnoodiging had hetzelfde gevolg; doch, op een 
derde uitschrijving verscheen een antwoord, dat bij 
de bekroning door de gevorderde meerderheid der 
Beoordeelaars, hoogen lof van dc overige ontving. 
Bij dc opening van het daartoe behoorende naam
briefje, bleek schrijver van hetzelve te zijn de heer 
Leendert van Hcusden, Opzigter bij de werken van 
's Rijks Droogmakerijen te Ui thoorn." 

Het werk werd door dc Maatschappij in 1833 
uitgegeven cn in 1837 herdrukt. De schrijver begint 
zijn werk aldus. 

„ D e Bouwkunde is zoowel eene wetenschap als eene 
kunst. A l s wetenschap beschouwd, leert zij alle moge
lijke gebouwen ontwerpen ; als kunst beschouwd leert 
zij ons de ontworpene gebouwen in wezenlijkheid 
daarstellen." 

Deze bepaling zal menig lezer van tegenwoordig 
bevreemden. Wi j toch zien in den ontwerper den 
kunstenaar en in den uitvoerder den man van weten
schap. Toch heeft de schrijver misschien geen ongelijk, 
als hij meent, dat voor het maken van een ontwerp 
„weten ," voor het uitvoeren daarvan „kunnen" in dc 
eerste plaats noodig is. 

De Burgerlijke Bouwkunde wordt door den schrij
ver onderscheiden van de Militaire cn Waterbouw
kunde. A l s haar doel wordt aangegeven het oprichten 
van „de bijzondere en openbare" gebouwen, zooals 
kerken, paleizen, schouwburgen en alle soorten van 
huizen." 

Zij wordt „in twee groote hoofddeelen verdeeld, 
namelijk: in gemeene of gewone cn in schoone of 
verhevene Bouwkunde, waarvan de eerste leert, hoe
danig en op welk een wijze men huizen en woningen 
duurzaam en gemakkelijk maken kan, terwijl de 
verhevene of hoogere Bouwkunde daarenboven de 
voorname regelen opgeeft, om aan zoodanige gebou
wen de meest mogelijke fraaiheid, sieraad en luister 
bij te zetten." 

Ook deze bepaling der schoone bouwkunst zal in 
een tijd als de onze, nu fraaiheid, sieraad en luister 
geheel cn al uit de architectuur verbannen worden, 
menigeen verbazen. 

A l s versiering „komen, volgens de meeste schrij
vers, bijzonder in aanmerking de zoogenaamde vijf 
Bouw-Orden; de voornaamste schrijvers over de vijf 
Bouw-Orden zijn Scamozzi, Palladio en Vignola , wier 
voetspoor vele andere bouwkundigen gevolgd hebben. 
E r zijn, door anderen, van tijd tot tijd, buiten de 
bovenbedoelde, nog weder nieuwe orden uitgevonden, 
als b.v. eene Attische, eene Duitsche, Fransche, 
Spaanschc cn Gottische orde, welke echter niet zoo 
algemeen zijn aangenomen." 

V a n 1 leusden geeft hier getrouw weer wat dc beste 
bouwmeesters van zijn tijd leerden. De bouwkunst 
berustte toen op de vijf orden, gelijk zij, in de eerste 
helft der 17e eeuw, door Jacob van Campen waren 
in zwang gebracht. Palladio heerschte oppermachtig. 
Men was zoo aan „ o r d e " gewend, dat men ook de 
Gothiek, die geen vaste verhoudingen gekend heeft, 
tot de „Got t i sche orde" verklaarde. 

De schrijver begint dan ook zijn werk met de 
orden, welke voor de handwerkslieden, die het boek 
in handen kregen, al heel weinig waarde hadden. 
Doch men kon zich destijds geen bouwkunst zonder 
orden voorstellen. 

A l s de orden afgehandeld zijn, krijgt de meetkunde 
een beurt. Natuurlijk staat de schrijver op het stand
punt, dat toen algemeen werd ingenomen. Zijne 
bepalingen zullen den leerling eener Hoogere Burger
school, die aan een gansch andere methode gewend 
is, doen glimlachen. De „kors te weg tusschen twee 
punten" en de „lijn die in zich zeiven wederkeert" 
hebben reeds lang afgedaan. Aa rd ig zijn echter som
mige Nederlandsche woorden, die nu in onbruik geraakt 
zijn. Zoo heet de spiraal „k ru l t r ek" de schroeflijn 
„s langentrek" , het ovaal „paander" , het parallclopi-
pedum „balk" , het prisma „kantzuil" , de kubus 
„teer l ing", de cilinder „rol", de pyraniide „naald" . 

Op de meetkunde volgen: „de Bouwstoffen cn 
derzelver voornaamste gebruik". Zij z i jn : „hout , 
steen, kalk, cement of tras, zand, lood zink, ijzer, 
koper, glas en verf". Dc lijst is niet groot. 

Het eikenhout, of het wagenschot was dan wel 
kloshout, kwam van Wezel. A l het hout werd onbe-
zaagd aangevoerd en dan hier te lande, nadat het 
behoorlijk gewaterd was, verwerkt tot stukken die 
dezelfde maten hadden, als wij nog kennen. 

Het grenenhout kon nog onderscheiden worden in 
Riga'sch cn Nerva'sch, omdat dc schepen de balken 
van die plaatsen aanbrachten. Het Koperwijksch 
vurenhout werd het meest gebruikt. Men verkoos 
het boven het Memclsche, Dantzigcr en Stettijnsche. 
Dennenhout, dat uit Zuid-Duitschland in vlotten langs 
den Rijn naar hier kwam, werd alleen voor fun
deeringen gebezigd. De zaagmolenaars leverden binten, 
ribben, platen, richels, schrooten, latten en deelen. 
Buitenlandsch gezaagd hout was onbekend. 

Het gebruik van Escaussynsche steen, Bremer of 
Bcnthcimer steen was destijds tamelijk zeldzaam. De 
steen werd in blokken of platen aangevoerd en hier 
te lande bewerkt. 

De metselsteen, in de omstreken van Utrecht 
gebakken, werd voor goed werk bij voorkeur gebe
zigd. Men werkte zeven lagen in de Amsterdanischc 
voet, of, als men sierlijk werk wilde maken, vijftien 
lagen in dc twee voet. De Waalsteen was toen 
minder in aanzien. Friesche steen werd uitsluitend 
voor plaveiwerk gebruikt. 

De mortels werden uit dc hand beslagen, want 
kalkmolens kende men niet. E r werd op geiet, dat 
de kalkbouwers niet te veel water tegelijk gebruikten, 
opdat er geen korrels zouden ontstaan. Bij elke 
begieting werd de specie niet slechts omgezet en 
doorgebouwd, doch ook met het platte van de schop 
geklopt. Eindelijk werd van de specie een hoop 
gemaakt en deze gevlijmd, dat is sterk met den 
kalkhouw gewreven. 

De tras werd te Dordrecht gemalen. Doch ook 
„Amsterdan ischc kunst-cement" werd gebruikt. Het 
was „een roodachtig poeder, geformeerd van den 
modder, uit het IJ gebaggerd, meest genoemd be
klonken zuivere molenklei, welke gebakken en daarna 
fijngemalen werd." 

Het bijvoegen van tras en cement geschiedde op 
het laatste oogenblik, waarna de specie nog tweemaal 
gebouwd werd. 

In dien tijd speelde de bewerking der metalen 
nog haast geen rol. Alleen voor verbinding, ver
ankering cn bevestiging van hout en steen werd ijzer, 
door den smid bewerkt, gebruikt. Gegoten ijzer vond 
maar zelden toepassing. 

Ook het zink was in 1S29 nog in zijn kindsch-
heid. Lood was vrijwel de uitsluitende bedekking 
voor goten, platten, nokken, killen, makelaars, enz. 

Het glas werd onderscheiden in groen en wit. 

Groen glas bezigde men voor burgerwoningen, stallen, 
broeikassen en schuren; het kwam uit Bohème. W i t 
glas kreeg men uit Italië, waar het dikker cn hel
derder gemaakt werd dan in Frankri jk. 

Bijzonder uitvoerig is de schrijver over de verf
stoffen. De olieverf werd bereid met gekookte of 
ongekookte lijnolie. Iedere verwersbaas kookte zelf 
zijn olie, en voegde bij een vat, dat drie uur moest 
koken, een Amsterdamsch pond menie. V o o r binnen
werk werd dc olie gebleekt, door haar in een pan 
aan het zonlicht bloot te stellen. 

Moest de lijnolie spoedig drogen, dan voegde men 
bij 12 pond olie 1 pond zilverglit, dat eerst fijn
gewreven was en er drie uur mede gekookt werd. 
Moest voor binnenwerk loodwit zonder andere kleur
stof dienen, dan werd dit met terpentijn aangemaakt, 
om het geel worden te voorkomen. 

Het loodwit, dat de eigenlijke verfstof vormde, 
daar het met alle andere kleuren vermengd werd, 
wreef men steeds met rauwe lijnolie. Was het grond
verf, dan werd nog wat gekookte lijnolie toegevoegd, 
doch voor het opschilderen werd alleen ongekookte 
olie gebezigd. 

Voor binnenwerk werd het fijnste loodwit ge
nomen, dat schelpwit heette. Moest de tint porcclein-
wit zijn, dan werd er eenig bergblauw bijgevoegd. 

De blauwe verwen, Berlijnsch blauw en bergblauw, 
vonden weinig toepassing; zij werden met rauwe 
lijnolie gewreven. 

Menie werd met gekookte lijnolie gewreven en 
deed alleen dienst om ijzer en lood tegen roesten tc 
beveiligen. Chineesch rood, Koningsrood en Pcrzi-
aansch rood dienden voor binnenwerk, maar werden 
niet veel gebruikt. Engelsen rood, Steenrood en 
roode doodekop maakte men roet gekookte olie aan 
voor gebruik in de buitenlucht. De gele tinten, als 
Napelsch geel werden haast nooit afzonderlijk ge
bezigd, doch kwamen bij het maken van verschil
lende groene kleuren te pas. 

Die groene tinten werden echter uitsluitend binnens
huis aangewend. Voor buitendeuren en ramen nam 
men steeds Spaansch groen, dat, met eenig loodwit 
en ongekookte lijnolie gewreven een zeer duurzame 
verfstof opleverde. De kozijnen werden met steen-
grauw geschilderd, dat met wit, zwart en geel was 
gemaakt. 

W e r d er dus aan de bereiding van grondstoffen 
en speciën groote zorg besteed, uit Van Heusden's 
boek blijkt duidelijk, dat in dien tijd het verwerken 
niet lichtvaardig geschiedde. 

De metselaar lette goed op het verband en zorgde 
er voor, vol en zat te werken. Klitsklezooren zou hij 
maar bij hooge uitzondering toepassen. Hi j gaf er 
acht op, dat de steenen ' in zuiver waterpasse lagen 
werden gelegd, dat zij steeds zóó boven elkander 
kwamen te liggen, dat de stootvoegen van de eene 
laag door de steenen van de andere werden gedekt 
en dat zij zich nimmer en twee op elkaar volgende 
lagen boven elkander bevonden. 

De meest gebruikelijke verbanden waren het halve 
steens verband, het Vlaamsch verband, het staand 
verband cn het kruisverband. A l l e muren werden 
gelijk opgemetseld. N a een schafttijd, of des ochtends, 
werden de bovenste lagen, waar men geëindigd was, 
met dunne specie ingewasschen. Dat de steenen be
hoorlijk ingewaterd waren alvorens zij op den steiger 
kwamen spreekt van zelf. 

Werd er geen gesneden werk gemaakt, dan voegde 
men de lagen, die des daags gemetseld waren, met 
de specie op, welke reeds in de voegen aanwezig 

was. E n niet alleen des avonds werden de muren en 
kalkbakken met planken afgedekt, doch ook onder 
dc schafttijden. 

Bijzonder werd er op gelet, dat geen kladsteenen 
ratelaars of stukken in de buitenmuren verwerkt 
werden en dat aan de binnenzijde der gevels iets 
hooger gewerkt werd, dan aan de buitenzijde, opdat 
het water, dat in de steenen mocht dringen bij regen, 
langs dc speciclagcn naar buiten kon afvloeien. 

Iedere steen werd met specie bestreken, die met 
den troffel op zijn kant weer afgestreken werd, opdat 
de poriën gevuld zouden worden. 

In de reeds gespreide specie werd de steen nu 
gewreven, voor gesneden werk werd steeds op veeren 
gemetseld om te zorgen, dat behoorlijke ruimte voor 
de voegspecie overbleef. 

De eischen, die de schrijver aan ccn goeden 
timmerman stelt, zijn al mede niet gering. Hi j ver
langt, dat bij het maken van kozijnen, ramen en 
deuren, dc pennen, gaten en menagceringen zoojuist 
naar de schreven zal worden bewerkt, dat alles bij 
het opsluiten dadelijk past. Daarom wil dc schrijver 
niemand aanraden „om dusdanige verdeelingen te 
doen met passersteken, evenmin op de maatlatten, 
als op het hout zelf, maar altijd met zeer fijne pas
serschuifjes, daar deze wijze van doen veel nauw
keuriger cn juister is dan dc gestoken punten, hoe 
fijn die ook wezen mogen." 

Over de kappen worden zeer uitvoerige mede-
deelingen gedaan, vooral over het Hollandsche gebint; 
de kappen van Mansard, Philibert de L o r m e , . L a 
Case en Wiebeking konden „wegens de beperktheid 
van het bestek", niet besproken worden. Maar over 
een „ k o e p e l k a p " vindt men velerlei inlichtingen. 

Het hoofdstuk over dc trappen is een der meest 
uitgebreide. Bli jkbaar was de schrijver een trappen-
maker in zijn hart; hij is er althans in geslaagd, 
alles wat bij dit onderdeel van het timmervak te pas 
komt, op een even eenvoudige als duidelijke wijze 
uiteen te zetten. Dan volgen nog een paar „ g e m e n g d e 
werkstukken", waaronder verstaan moeten worden 
het vergrooten of verkleinen van gegeven profillen, 
het construeeren van frontispiesen, het construccren 
van profillen of cannelures en eindelijk het maken 
van schalen. 

A l s dit alles is afgedaan besluit de heer Van 
Heusden in gebonden stijl aldus: 

De Bouwkunst toont haar beeld in vrouwelijk gewaad'; 
Gelukkig is de grond, waarop haar tempel staat. 

O f die regels een vinding van 's mans vernuft zijn, 
dan wel aan een en ander werden ontleend blijkt 
niet. Dat de Bouwkunst vrouwelijk is, weet ieder; 
daarom ligt er niets vreemds in, dat haar beeld het 
gewaad van haar geslacht draagt. E n wat het geluk 
betreft, dat den grond deelachtig wordt, waarop haar 
tempel staat, dit zal wel zoo moeten worden opgevat, 
dat alleen waar welvaart heerscht, bouwwerken ver
rijzen, waaruit derhalve volgt, dat waar gebouwd 
wordt, welvaart moet heerschen. 

Toen het werk verscheen, voegde de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen er een voorrede aan toe, 
waarin de vraag gedaan werd, „of een zoodanig werk 
kan geacht worden van algemeen nut te zijn?" Het 
antwoord daarop i s : „He t zoude niet met de waarheid 
strooken, indien men deze vraag anders dan met 
neen zou willen beantwoorden; doch men herinnere 
zich, wat de aanlcidmg tot het werk was, en voege 
daarbij de hoop, dat bij een eindelijk herstel van 
zaken in het Vaderland, de Departementen hunne 
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opgeschorte niet vernietigde, pogingen zullen her
vatten, dan zal het nut van dit werk in nadruk 
blijven." 

In het jaar 1833 was men nog midden in den 
Belgischen opstand met zijn nasleep. „Lie t ook het 
eindelijk herstel van zaken" zich tot 1839 wachten, 
dit had geen invloed op het debiet der door de 
Maatschappij ondernomen uitgaaf. „Nie t tegens taande 
de buitengewoon groote oplage" zegt de voorrede 
van den tweeden druk, „bleek reeds, na het korte 
tijdsverloop van vier jaren, de noodzakelijkheid van 
cenen herdruk". Men meent dit als bewijs te mogen 
aannemen van de gretigheid, waarmede dit werk is 
ontvangen geworden. 

D c heer Hendrik Ravckct, die als secretaris der 
maatschappij deze voorrede onderteckende, besloot 

met den wensch: „Moge het voortdurend nut, dat 
door hetzelve wordt gesticht, hieraan evenredig zi jn!" 

E r valt niet aan tc twijfelen, of het boek moet 
nut gesticht hebben. Zelfs v.ie het nu terhand neemt, 
zal het nog met genoegen lezen. De man, die het 
schreef, was een kind van zijn tijd, wat men hem 
niet kwalijk mag nemen. Doch het blijkt overal, 
dat hij zijn stof beheerscht, cn dat hij de bouw
kunst, zooals zij toen begrepen werd, op zijn duimpje 
kende. 

Misschien is dc tijd niet verre meer, dat men het 
werk der nu vergeten bouwmeesters uit de eerste 
helft der 19e eeuw weder gaat waardeeren, en dat 
men inziet, hoe ook deze kunstenaars uit den tijd 
der „Bicde rmeyers" hunne verdienste hebben gehad. 

G E R E F O R M E E R D E K E R K T E s' G R A V E N Z A N D E . 

D c K e r k waarvan dc afbeeldingen en de plaat een 
denkbeeld geven, werd in 1903—1904 voor de Gere
formeerde gemeente tc 's Gravenzandc gebouwd, als 
gevolg op ccn besloten prijsvraag, waaruit het plan 
van clen ondergeteckende werd gekozen en gematc-

PLATTE GROND. Schaal 1:300. 

De muren zijn uitgevoerd in baksteen, de posten 
en het maaswerk van de ramen, van proficlstcen, 
zoowel van binnen als van buiten schoongewerkt en 
gevoegd cn tusschen dc brugijzers gevuld met cathe-
draalglas in lood gebonden. De vloer in de gangen 
is van steen (tegels), het podium cn de vloer in de 
banken van hout. Het orgel is geplaatst in ccn nis 
boven dc spreekplaats. 

Het plafond is van kraalschroten, in de kap gecon
strueerd, de gebindten die zichtbaar bleven werden 
donker gebijtst, het plafond licht geolied cn met 
schablonen-decoraticwerk voorzien. 

Het werk werd aangenomen en uitgevoerd door 
de aannemers van Gcclcn cn Kranenburg uit Boskoop 

VOORGEVEL. 

GEREFORMEERDE KERK TE 's GRAVENZANDE 

rialiseerd. 
De K e r k biedt ruimte voor 700 zitplaatsen, maar 

kan later door het aanbrengen van gaanderijen uit
gebreid worden tot 1000, waarmee bij het ontwerp 
rekening werd gehouden. 

onder dagclijksch toezicht van den opzichter M . 
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Uitbreiding van steden in verbs 

In gemeenten, die meer dan ioooo zielen tellen, 
alsmede in gemeenten, wier zielental in de laatste 
vijf jaren met meer dan een vijfde is toegenomen, 
stelt de raad behoudens vrijstelling van Gedeputeerde 
Staten een plan van uitbreiding vast, waarbij de 
grond wordt aangewezen, die in de naaste toekomst 
voor den aanleg van straten, grachten en pleinen is 
bestemd. 

Zoo luidt het eerste lid van art. 28 van onze thans 
ruim twee jaren in werking zijnde Woningwet; een 
inwendige werking tot dusverre naar het schijnt, want 
het effect van al de mooie en goedbedoelde bepalingen, 
die zij behalve dc eene, boven aangehaalde, bevat is 
tot heden al zeer gering, men kan wel zeggen nihil . 

Met een onderzoek naar de oorzaken van dit ver
schijnsel, ofschoon sommige niet ver te zoeken zijn 
willen wij ons thans niet bezighouden. 

Het is het imperatieve artikel 28, dat wij nog eens 
opsloegen naar aanleiding eener beschouwing in de 
„N. Rott. Courant" van 9 October j.1. over het 
uitbreidingsplan van het noord-westelijk stadskwartier 
van Rotterdam. Imperatief, want zooals de heeren 
Cohen en Blaupot te Cate in hun Handleiding bij 
dc uitvoering der Woningwet terecht opmerken; 
waar in art. 27, dat ook betrekking heeft op de 
„Uitbre iding van bebouwde kommen" sprake is van 
een bevoegdheid van den Raad, bevat art. 28 eene 
verplichting. 

Of de wetgever zich wel voldoende rekenschap 
heeft gegeven van de moeilijkheden, die het voldoen 
aan deze verplichting aan de gemeenteraden zou 
baren is tc betwijfelen, maar verklaarbaar zou het 
zijn zoo dit niet het geval was. Een onbestemd 
gevoel, dat toch eindelijk eens iets gedaan diende te 
worden, om een einde te maken aan in vele opzichten 
onhoudbare toestanden, heeft hem het bewuste artikel 
in de pen gegeven. 

Datzelfde onbestemde gevoel is het, waarmede ge
meentebestuursleden, die zich van hun verantwoor
delijkheid bewust zijn alreeds zoo lang hebben 
rondgeloopen, zonder te durven overgaan tot het 
doen van voorstellen van ingrijpenden aard. Trouwens, 
men verwachtte, dat de Woningwet daarin zoude 
voorzien en zij heeft daarin ook voorzien, maar heel 
veel verder zijn wij er niet door gekomen. Alleen 
moesten thans maatregelen worden genomen en wel 
binnen den termijn van twee jaren na de invoering 
der wet, een termijn voor de kleine gemeenten te 
lang cn voor dc groote gemeenten te kort, zoodat 
de mcesten niet met hun uitbreidingsplannen zijn 
gereed gekomen. 

Een wijze maatregel was dus het uitstel van executie 
onlangs aan dc gemeenten verleend. 

Aanleg en uitbreiding van steden is een speciaal 
vak van ingenieurswetenschap, welks uitoefening ta
lenten vereischt, die men slechts zelden in een persoon 
vereenigd vindt. Bij de opleiding van ingenieurs is 
de aesthetische ontwikkeling, die voor de studie van 
dit vak vereischt wordt, in den regel verwaarloosd, 
en de Architect gevoelt in den regel weinig voor 
de zuiver technische wetenschap, die daarbij niet ge
mist kan worden. Waar dus den ingenieur een op
dracht op dit gebied gegeven wordt, moet hij zich 
van de hulp van den bouwmeester den man van 
smaak verzekeren, in het omgekeerde geval kan de 
bouwmeester de hulp van den ingenieur niet ontberen. 
Ook in andere gevallen is dit in onzen tijd zoo de 
gewone gang van zaken. Maar hoe eenvoudig deze 

d met Art. 28 der Woningwet. 

manier van doen moge schijnen, van een ideaaltoe
stand blijft men daarmede nog ver verwijderd. 

Personen, die als specialiteiten in stedenaanleg 
mogen gelden zijn in ons land niet aan te wijzen. 
E r is een kleine kans geweest, dat zij zich zouden 
kunnen vormen, toen de ontmanteling der vestingen 
in vollen gang was. De uitbreidingsplannen van N i j 
megen en Groningen werden toen aan den architect 
Bert Brouwer opgedragen en vooral in eerstgenoemde 
plaats werd een uitstekend resultaat verkregen. N a 
volging op groote schaal hebben deze goede voor
beelden echter niet gevonden, het is den genoemden 
bouwmeester niet gegeven geweest zijn talenten aan 
grootere opdrachten te beproeven en na zijn ontijdigen 
dood zou ook een opvolger, die in zijn voetstappen 
had willen treden op dit gebied geen werkkring hebben 
gevonden. 

Waar in kleine steden uitbreidingen voorkwamen, 
werd er niet aan gedacht specialiteiten te raadplegen. 

Hoe zij meestal zijn uitgevallen is bekend genoeg, 
kwam hier of daar eens wat goeds of wat presentabels 
tot stand dan was dit veelal meer geluk dan wijsheid 
en merkwaardig genoeg, in de grootste steden zijn 
de meest afschrikwekkende voorbeelden aan te 
wijzen. 

„Pour savoir quelque chose, i l faut 1'avoir appris" 
zegt een Fransch spreekwoord en zoo is het zeker 
ook met het vak van stedenaanleg. Men zou hieraan 
kunnen toevoegen, dat men het in de practijk geleerd 
moet hebben, om het goed te kennen. 

Verscheidene bouwmeesters en ingenieurs hebben 
er wel studie, boekenstudie van gemaakt, hebben ook 
zelfs op hun reizen gelegenheid gehad de practische 
resultaten elders bereikt, te aanschouwen en evenwel 
moest bij gebrek aan gelegenheid om de opgedane 
kennis in toepassing te brengen, voor hen uit den 
aard der zaak dit vak bijzaak blijven. 

Of thans bij de samenstelling der uitbreidingsplannen 
van de groote steden, voor zoover zij reeds verschenen 
zijn of nog in bewerking, buitenlandsche specialiteiten 
zijn geraadpleegd, is ons niet bekend. 

Wi j vermoeden, dat dit niet het geval is geweest. 
T e Amsterdam heeft men gemeend niet beter te 
kunnen doen, dan den beursbouwmeester met het 
werk te belasten. Te Rotterdam en 's Gravenhage 
zijn het de ambtenaren der gemeente, in Groningen 
en vele andere plaatsen, voor zoover ons bekend is, 
evenzoo, in kleine gemeenten zal men misschien een 
architect van buiten hebben te hulp geroepen en zoo 
zal dan, er behoeft niet aan getwijfeld te worden, 
wanneer de nu verlengde termijn verstreken is door 
de goedgezinde gemeenten, en dat zijn de meesten 
natuurlijk, zoo goed en zoo kwaad als dit mogelijk 
was, wel aan het voorschrift van de Woningwet zijn 
voldaan. 

Ons land zal dan een curieuse verzameling plannen 
rijker zijn geworden, rijp en groen door elkander. 

De groote gemeenten die knappe ingenieurs en 
architecten in hun dienst hebben, zijn ten deele al 
reeds met flink opgevatte plannen voor den dag 
gekomen, maar bij die van de kleinere gemeenten 
zal heel wat dillettantenwerk voorkomen en klakkeloos 
door Gedeputeerde Staten worden goedgekeurd. 

Van een oordeelkundige kritiek op dc plannen, 
die voor vele wel noodig zal zijn, geeft de wet geen 
waarborgen. 

Vóór zij aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten worden onderworpen, moeten de ontwerpen 
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gedurende vier weken op de gemeentesecretarie voor 
een ieder ter inzage worden gelegd. 

Verder moet het advies der Gezondheidscommissie 
worden ingewonnen. 

Hebben Gedeputeerde Staten geen bezwaren dan 
stelt de Taad de plannen vast en daarna worden zij 
nogmaals op de secretarie ter visie gelegd. 

Telkens wordt de ter visie legging op de gebrui
kelijke wijze ter algemeene kennis gebracht. De 
gelegenheid, om van de plannen kennis te nemen is 
er dus in genoegzame mate. 

De kritiek, die er door wordt uitgelokt heeft 
echter weinig te bcteekenen. D c gewone wandelaars 
komen niet op de secretarie, wanneer het niet noodig 
is, enkele belanghebbenden, eigenaars van gronden 
waarover straten, grachten of pleinen geprojecteerd 
zijn gaan wellicht eens zien of met hun belangen 
wel rekening is gehouden en maken, zoo dit niet 
het geval is ook wel hun bezwaren kenbaar, maar 
dit zijn private aangelegenheden. 

Zoo goed als niemand uit het publiek voelt zich 
geroepen dc plannen grondig te gaan bestudeeren, 
om te onderzoeken of het algemeen belang er bij 
in 't oog is gehouden. 

Een dergelijk onderzoek zou ook zoo ongeveer 
dezelfde studieën vereischen, als door de ontwerpers 
der plannen gemaakt moeten zijn. 

Al leen wanneer in de gezondheidscommissie, die 
gehoord moet worden, toevallig mannen zitting hebben, 
bevoegd, om met eenige kennis van zaken over de 
plannen te oordeelen, kan men dus kritische be
schouwingen verwachten, die . iets te beteekenen 
hebben. 

( Wordt vervolgd.) 

VEREENIGINGEN. 

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

Den iSen October hield in de Vereeniging „Bouw
kunst en Vriendschap" dc Heer W . Kromhout Czn. 
architect te Amsterdam een voordracht over den 
oorsprong en het karakter der Mohammedaansche 
kunst. Bij het bestudeeren van Mohammedaansche 
kunst, zeide spreker, dringt zich als vanzelfde vraag 
naar voren, van waar zijn die eigenaardige vormen 
in 't bizonder de boogvorm gekomen ? waarin vinden 
zij hun prototype, waaruit zijn zij ontwikkeld? Tot 
hiertoe zijn die vragen nog niet beantwoord kunnen 
worden; wel zijn er op dit punt verschillende ver
onderstellingen geuit, doch zekerheid bestaat er te 
dezen opzichte veel minder dan dit bij andjre stijl
uitingen het geval is. De veelvuldige toepassing van 
het zuivere kwadraat en de daaruit door het onder 
bepaalde hoeken over elkander leggen van kwadraten 
gevormde veelhoeken, in den grondvorm der gebouwen 
kan eenerzijds toegeschreven worden aan een mystieke 
vereering van die figuur anderzijds aan de geschikt
heid van dien vorm voor het vormen van binnen
plaatsen met daaromheen gelegen galerijen een typisch 
kenmerk van Oostersche gebouwen in het algemeen 
en van de Mohammedaansche bedehuizen de Mos
keeën in 't bizonder. Bij de galerijen rondom deze 
binnenplaats worden in de verschillende landen, waar 
de Islam zich uitdreidde de meest verschillende boog
vormen voor de arcaden gebruikt en gewelfvormige 
of horizontale zolderingen toegepast. 

Het gebruik van den boog en van het gewelf is 
zeker ontleend aan de kunst der volken buiten Arabië , 

de bakermat van het Mohammedanisme. In de Sas-
sanidische kunstwerken behoorende tot een soort 
renaissance der Perzische kunst, komt de boogvorm 
veelvuldig voor en in deze kunst is zij zeker een 
voortzetting van oudere Assyrische en Chaldceuwsche 
overleveringen, doch in gewijzigden vorm. Doch de 
eigenaardige gezwenkte vorm der Mohammedaansche 
bogen is slechts sporadisch bij de Sassanidischc 
kunstwerken te vinden, meer daarentegen de zuivere 
spitsboog die eveneens in de Mohammedaansche kunst 
is toegepast. Nog meer teruggaande vinden we echter 
in de Vihara's der oud-Indiërs den hoefijzervorm in 
den boog terug. Hoe echter deze vorm na vele eeuwen 
geslapen te hebben, zich weder in Mohammedaansche 
kunst openbaart is niet te verklaren, toch is de samen
hang niet onwaarschijnlijk. Dat dezelfde vormen soms 
vele eeuwen na elkander cn in streken die vermoedelijk 
niet de minste gemeenschap met elkander hebben 
gehad, te voorschijn treden, wordt ook waarschijnlijk 
gemaakt door de soms aan zuiver Grieksche herkomst 
herinnerende profileeringen die aan Indische monumen
ten worden gevonden, waarvan die van het Jonische 
kolombasement een sprekend voorbeeld is. Ook sculp
turen in het N . W . van Engclsch Indië gevonden doen 
denken aan Grieksche herkomst door dc plooiing 
der gewaden die de figuren dragen. 

Het is echter slechts dc booglijn als decoratief 
clement die door de oosterlingen en in navolging 
van hen door de Mohammedanen in Azië is gezocht, 
hunne constructie van den boog door het overspringen 
van horizontale lagen bewijst dat. A l s constructie
element samengesteld uit naar het middelpunt van 
den boog gerichte gewelfstcenen, zooals wc dat in 
de romaansche en gothische kunst vinden, werd de 
boog eerst vele eeuwen later in dc Westersche landen 
door de Mohammedanen toegepast. Heeft de Moham
medaansche kunst een zeer typisch stijleigen dat 
haar onmiddelijk van alle andere kunstuitingen doet 
onderscheiden, toch heeft zij ook den invloed onder
vonden van de kunstuitingen der inhcemsche volken, 
die door de Mohammedanen overheerscht werden. 

Bizonder kenmerkend is dc invloed van de Kopten 
eene christelijke secte te Alexandr i ë die Byzantynschc 
elementen in de Islamitische kunst mengde. In hunne 
werken komt de half-cirkclvormige en de slechts 
weinig verheven puntboog voor, doch het horizontaal 
afdekken en het vierkant omlijsten van de bogen 
wijst op het meer decoratieve van den boog dan wel 
op een constructief element in het stelsel van den 
bouw. In Perzië treedt de zoogenaamde kiclboog op 
den voorgrond, een gedrukte spitsboog die aan de 
doorsnede van een schip herinnert, daaraan zijn 
naam ontleent. 

In Spanje is het dc hoefijzerboog die tot groote 
ontwikkeling wordt gebracht en waar ook de kleinere 
boogjes (arcattua) aan de binnenzijde van de groote 
booglijn veelvuldig voorkomen en aan de architectuur 
dat gri l l ig rijke effect geven. Ook door elkander 
gestrengelde bogen worden veel gevonden en wijzen 
op het meer decoratieve dan constructieve in het 
stelsel van den bouw. 

In Indië wordt de perzische kielboog toegepast, 
doch met een eenigzins opgewipt middengedeelte. 
Hier ondergaat de vormenspraak echter zeer sterk 
den invloed van de inheemsche hindoekunst en uit 
beider samensmelting ontstaat een bizonder rijk 
samenstel van vormen met een zeer geprononceerd 
karakter. 

Een ander element van groote beteekenis in de 
Mohammedaansche kunst is de koepel, die in groote 

verscheidenheid van vormen optreedt. D c koepelvorm 
richt zich steeds naar dien van den voor de arcaden 
gebruikten boogvorm en wisselt af van den gewonen 
spitsboogvorm of den hal fcirkelvorm tot den peer-
vorm. Zeer ingenieus is het overwelven van vier of 
veelhoekige ruimten door cirkelvormige koepels. De 
overgangen der platte wandvlakken tot het cirkel
vormige grondvlak van den koepel wordt bewerk
stelligd door een aaneenschakeling van uit elkander 
geboren wordende zeer kleine gewelfvormige cellen, 
die naar den druipsteen, aan welker vorm zij herin
neren, stalactieten genoemd worden. 

Ook de koepels zelve worden vaak op dezelfde 
wijze geheel vervaardigd en dat de koepelbouw een 
hooge vlucht nam moge daaruit blijken dat hunne 
overspanning cn hoogte vaak die van het Pantheon 
in Rome overtroffen. Een zeer eigenaardig clement 
aan de Mohammedaansche gebouwen is de minaret, de 
slanke toren bij moskee of paleis, van waaruit de 
Muezzin het morgengebed doet hooren, bij deze en 
bij de zoogenaamde overwinningstorens is vaak de 
doorsnede een veelhoek uit het over elkander leggen 
van vierhoeken ontstaan of wel een aaneenschakeling 
van hal fcirkel vormen als 't ware een omgekeerde 
canneleering. Waar deze laatste vorm zoo sterk 
herinnert aan die der muurbeklceding die aan oude 
Assyrische mouumenten te Warka gevonden wordt 
vraagt spreker zich af of daarin ook de herkomst 
van dien vorm gelegen zou kunnen zijn. 

Ten slotte behandelt spreker nog dc constructie 
der monumenten, waarbij hij opmerkt dat ook hierin 
veel onderscheid valt op te merken in de verschil
lende landen. Wordt in de Oostersche streken meer 
gehouwen steen gebezigd of baksteen die gedeeltelijk 
verglaasd zichtbaar blijft, elders worden de wand
vlakken bepleisterd en beschilderd of met veelkleurige 
majolika tegels bezet. 

Wat het karakter der versiering betreft is ook hier 
het geometrische ornament hoofdzaak terwijl de af
beeldingen van mensch en dier als door den Koran 
verboden is uitgesloten. Met een uitgebreide reeks 
lichtbeelden en een aantal schetsen op het bord werd 
het gesprokene toegelicht. 

GEMENGD NIEUWS. 

B U I T E N L A N D . 

— Hut handelsdepartementvan de Vereenigde Staten geeft 
opgaven betreffende do tonnomnaat (boven 1,000,000ton) der 
ingeklaarde schepen (de kustvaart or niet onder begrepen) 
dor voornaamste havens van do wereld in 1902, met uit
zondering van de havens der Vereenigde Staten, wier op
gaven betreffen het met 30 Juni 1903 geëindigde dienstjaar. 
Do cijfers voor do Vereenigde Staten en Oroot-Britanniö zijn 
ontleend aan de oliicioele statistieken, terwijl het grootste 
gedeelte der cyf'ers van do andere havens genomen zijn uit 
de verslagen der Amerikaanscho consuls. 

Londen 10,197,023; New York 9,053,900, Hamburg8,0S9,0O0; 
Antwerpen 8,425,127; 1 longkong 8,253,59 L; Li vorpool ü,843,2< *); 
Rotterdam (5,546,473; Marseille 0,191,839; Genua 5,590,012; 
Sjanghai 4,720,411; Cardiff 4,088,088; Kaapstad 4,245,002; 
havens aan de Tyne 3,615,040; Lissabon 3,612,051; Buenos 
Ayres 3,303,843; Kopenhagen 3,111,412; Havana 3,101,115; 
Algiers 3,035,131; Havro 3,016,591; Bremen 2,984,410; Boston 
2,978,913; Melbourne 2,827,949; Sydney 2,700,561; Alexandrië 
2,561,252; Hull 2,514,663; Triest 2,499,523; Barcelona 2,436,257; 
Jokohama 2,030,218; Philadelphia 1,993,422: Nagasaki 
1,974,700; Fiuine 1,954.541; Amsterdam 1,887,917; Durban 
1.826,526; Rio do Janeiro 1,801,880; Venetië 1,770,167; 
Duinkerken 1,723,722; Southampton 1,689,525; Glasgow 
1,618,525; Gothenburg 1,573,901; New Orleans 1,561,898; 
Montreal 1.539,404; Odessa 1,533,134; Baltimore 1,416,529; 
Valparaiso ' 1,386,884; Kroonstad 1,300,229; Vera Cruz 
1,208,836; Santiago do Cuba 1,242,950; Calecutta 1.212,622; 
Napels 1,211,922: Puget Sound 1,187,768; Bombay 1,164.657; 

Rouaan 1,099,318; Riga 1,066,026;Savona 1,037,806; Livorno 
1,030,341; San Francisco 1,016,284; Bordeaux 1,009,240; 
Tampico 1.009,001. 

Over de betrouwbaarheid van cijfers als de bovenstaande 
kunnen de meeningen verschillen, doch er is geen enkele 
reden om aan te nemen, dat er opzettelijke onjuistheden in 
zouden zyn. 

Aangenomen dus, dat de volgorde in hoofdzaak juist is, 
dan moet het terstond onze aandacht trekken welke plaats 
de Nederlandsche havens innemen. 

Rotterdam maakt als No. 7 geen slecht figuur, maar wat 
te zeggen van Amsterdam, de vermaarde koopstad der 
17de eeuw, dat als No. 32 in de lijst voorkomt. 

Nu geeft een statistiek van het havenverkeer alleen wel 
geen volledigen maatstaf voor de algemeene welvaart, maar 
toch geven deze cijfers te denken en is er uit te leeren. 

Wat Amsterdam betreft denkt men onwillekeurig aan 
de oppositie, indertijd gevoerd tegen den aanleg van het 
Noordzeekanaal, waardoor de hoofdstad een landstad is 
geworden en aan de: ook in verband met de Zuiderzee 
plannen af en toe weder opduikende leus: een open zeegat 
voor Amsterdam. 

B I N N E N L A N D. 

'S GRAVENHAGE. Het bestuur van dc Carnegie-
Stichting heeft de gronden van gravin van Bylandt, 
aan den Benoordenhoutschen weg, terzij van dc Jan 
van Nassaustraat, uitgekozen voor de plaatsing van 
het Vredespaleis. 

D c eigenaresse heeft zich bereid verklaard een 
deel dier gronden voor dat doel verkrijgbaar te stellen 
en de Regcering heeft besloten de goedkeuring der 
Staten-Generaal te vragen, om van Staatswege dat 
terrein aan tc koopen. 

Het terrein is 6 Hectaren groot. Het plan is het 
paleis te bouwen met het front naar het Haagsche 
Bosch, en met de hoofdentree tegenover dc tweede 
laan, doorsneden door den Leidschc straatweg. 

Het prijsvraagprogramma zal binnenkort het 
licht zien. 

BSEHSTBB. Hier ter plaatse is een cursus geopend in hand
en bouwkundig teekenen, met 11 deelnemers. Het Gemeen
tebestuur verstrekt het onderwijs kosteloos. 

GRONINGEN. Aan de Ambachtsschool alhier, zal gedurende 
de maanden Januari, Februari en Maart een dagcursus 
worden gehouden voor machinisten van eenvoudige stoom
werktuigen. Jongelieden uit de provincie Groningen, die den 
leeftijd van 16 jaren hebben bereikt, kunnen daaraan deel
nemen. 

H A A R L K M . Men zal zich de twee oude, verweerde geveltjes 
herinneren die voorheen in de Warmoestraat ieders aandacht 
trokken en die voor eenigen tijd werden gesloopt. 

Door Lieven de Key, den bekenden bouwmeester van de 
Haarleinsche vleeschhal gebouwd ter plaatse waar de oudere 
vleeschhal moet hebben gestaan, vertoonden ze in enkele 
karakteristieke details de meesterhand van den grooten 
bouwmeester. De breede, forsch geprofileerde cordonband 
met het door hem vaak gebezigde „Sy Deus pro nobis — 
Quia contra Nos. — Is Godt met ons — wie magh tegen 
ons", werd gedekt door een borstwering waarin twee hoek-
steenen met leeuwenmaskers, tlankeerende een gevelsteen, 
de voorstelling van den Verloren Zoon. 

Het „Anno 1605" en de opvatting en uitvoering van het 
werk kunnen ons geen twijfel doen opvatten omtrent den 
maker. Overigens waren de gevels zeer eenvoudig, enkel 
versierd met blokjes natuursteen langs de kruiskozijnen die 
gedekt waren met een vlakken ellipsboog. 

Hoezeer men betreurde dat deze huisjes onder den hamer 
van den slooper zouden moeten vallen, men begreep dat de 
beide bouwvallige perceeltjes ten otter moesten gebracht 
worden aan den trjdgeest. Gelukkig, dat de eigenaar, de heer 
Meijer, getoond heeft dat hij waardeering gevoelde voor de 
kunstuitingen uit vroegere jaren tot ons gekomen. Een 
pakhuis met bovenwoning en een winkelhuis daarnaast zijn 
getreden in de plaats van de beide huisjes en in den gevel 
van één dier perceelen hebben de oude restanten, van verf 
ontdaan oen plaats gevonden in eene passende omgeving. 
Zoover de eischen van het moderne leven zulks toelieten 
is getracht een tweetal huisjes te maken, zooveel mogelijk 
vveergovendo de bouwery in het begin der 17e eeuw in 
Haarlem in gebruik. Het eene heefteen winkelpui, waarvan 
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de puibalk rust op gebeeldhouwde consoles. Daarboven een 
tweetal kruiskozijnen met ellipsvormige ontlastingsbogen 
ultgekraagd op consoles. De gootljjst rust op consoles met 
maskers. 

Het tweede perceel heeft gelfjkstraats twee eiken opge-
klampte deuren, waarboven een puibalk. Op de puibalk is 
gesteld de oude cordonband met gevelsteen en hoeksteenen 
en daarboven eene verdieping met twee kruiskozijnen en 
een topgevel tot bekroning. 

Een en ander is uitgevoerd naar een ontwerp van den 
bouwk. ingenieur J. A. G. van der Steur. 

— In de Rotonde van het Museum van Kunstnijverheid 
alhier, zrjn Zondag a. s. 27 lithograriën. waarvan eenige 
met oploopende drukken, voorstellende tafereelen uit: „Dat 
Liedeken van Here Halewin", tentoongesteld. 

Wij danken de composition van dit werk den kunst
schilder Henricus, onder wiens leiding tevens de uitvoering, 
welke als litograflsch werk onovertroffen mag worden 
genoemd, tot stand kwam. 

De figurale en ornamentale tafereelen van dezen cyclus 
zyn met bewonderenswaardigen smaak en fijn gevoel in 
harmonische kleuren weergegeven en kunnen onder de 
beste illustraties van onzen tyd gerangschikt worden. 

Het Halewyn lied behoort tot de oudste liederen der 
volkspoëzie. 

Heer Halewyn zong een liedekyn 
A l die dit hoorde wou bi hem zyn. 

Het bezit in zyn tweeregelige strophen grooten eenvoud 
en bekoring. 

— De Nationale Tentoonstelling van Kunstnaaldwerk, die 
in het Museum van Kunstnijverheid alhier van 15 November 
tot einde December zal gehouden worden, beloofd zeer 
belangry'k te worden. 

Een aanzienlek aantal toezeggingen werden reeds ont
vangen, de plaatsruimte wordt kosteloos ter beschikking 
gesteld. 

Programma-* worden op aanvrage door den Directeur van 
het Museum toegezonden. 

— Een merkwaardig stukje oud bouwwerk is van 
den Burgwal verdwenen, namelyk het schoolmeesters
poortje met de beide topgeveltjes van perceel no. 96. Het 
poortje dateerde van 1595 en had tot opschrift: „Nulle 
science sans deligence". Iets zal nog gespaard blyven, n.1. 
het poortgedeelte met opschrift, dat in handen van de 
gemeente zal overgaan. 

— De Heer A. Rinkema, Gemeenteraadslid wenscht thans 
uit zyn voorstel tot het uitschrijven van eene prijsvraag 
voor een ontwerp Stads Armen- en Ziekenhuis de bepaling 
te doen vervallen, dat alleen Haarlemsche architecten aan 
de prijsvraag zouden kunnen deelnemen. 

MIDDELHAU.N'IS. Tot deelneming aan den cursus in het 
teekenen aan den avondteekenschool alhier, hebben zich 
niet minder dan 52 leerlingen aangemeld. 

Z U T P H E N . Er worden thans pogingen in het werk gesteld, 
om het fraaie Benaissance-geveltje van 1645 in de Sprong-
straat alhier, waarover wy' voor eenige weken iets mede
deelden, te behouden. Dezer dagen is het geschetst door 
een teekenaar van binnenl. zaken. 

PERSONALIA. 
— Tot leeraar in het lyn- en vakteekenen aan de Bur

geravondschool te Alkmaar, jaarwedde f600, is benoemd 
de Heer P. Nooteboom, gediplomeerd bouwkundige te 
Dordrecht. 

— Te Waalwy'k is benoemd tot directeur der gemeente-
teekenschool de Heer .1. v. Delft, aldaar. Met den benoemde 
stonden eveneens op de voordracht do heeren Meulkens, 
Proklage en Smeele. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 

- Teek en aar, practisch bekend met Scheepsbouw en 
IJzerconstructies. Brieven onder No. 1730, aan het Adv. 
Kant. van J. H . de Bussy, Rokin 60, Amsterdam. (1) 

- M e u b e l t e e k e n a a r , goed op de hoogte met Detail-
leeren. Brieven onder letter C. O., Schelteina & Holkema's 
Adv.-Bur. Amsterdam. (1) 

- M a c h i n e - T e e k e n a a r . Salaris plm. f70 . - per 
maand. Brieven onder No. 29052 aan het burean der Nieuwe 
Rott. Courant. (2) nui i . «xiuraui. 

— S c h e e p s t e e k e n a a r . Brieven onder letters 
Alg. Adv.-bureau Nygh & van Ditmar, Rotterdam. 

fj I n rl n li n i n ! in ni< T" /~\ /~\ V i-l/l»-» Tl11 rtrti" I Al>lmip/ll 

T O. B., 
(2) 

S t a d s r e i z i g e r voor 
Voorloopig alleen provisie. 
• Br. fr., lett. O S 829, N . v. 

een Electro-Technisch-Bmeau. 

d. D. (2) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

I N F O R M A T I E - B U R E A U V A N D E N B O N D V A N T E C H N I C I 
T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T . 

14 Bouwk. Opz.-teek., 21 --46 j . , / 6 0 — ƒ 1 2 0 'smaands. 
2 Bouwk. Opz.-Uitv. 28—45 j . , fjO—f 110'smaands. 
8 Waterb. Opz.-Teek., 20—42 j . , / 5 0 — / 100 's mnds. 
6 Wcrktu igk . Teek., 19—25 j . , ƒ 4 5 — ƒ 80 's maands. 
1 Electrotechniker. 
1 Lithograaf Opzichter. 
1 Technisch ambtenaar voor gas- en waterleidingen. 

^Vfiiikoii<li<»-iiii»- v i m 
. A . a u i>es* t e d i n g e n . 

MAASDAG, 24 October. 
Amsterdam, te 12 uren, door het gem.-

best.: het bouwen van een politiebureau 
op het terrein van de gesloopte perc. Nos. 
106, 108 en 110 aan de Westerstraat. 
De voorwaarden zyn uitsluitend te ver
krijgen ter Stads-drukkerij. Inlichtingen 
ten kantore van den Arch, ten Stadhuize, 
kamer no. 105, van 2 tot 4 uur, n. m. 
gedurende de laatste drie werkdagen vóór 
den dag der aanbesteding. 

Amsterdam, te 12 uren, door bet gem.-
best.: het maken van een bestraten weg 
langs de terreinen der Oostelijke gasfabriek 

met by behoorende werken. De voorwaarden 
zyn uitsluitend te verkrijgen ter Stads
drukkerij. Inlichtingen ten kantore van 
de afdeeling „Algemeene Dienst" van den 
Dienst der Publieke Werken ten Stadhuize, 
kamer No. 108, van 10—12 uur, v. m. 
gedurende de drie laatste werkdagen dor 
week, welke aan de aanbesteding vooraf
gaan. 

Amsterdam, te 10 uren, door het gem.-
best.: het leveren en plaatsen van eene 
volledige inrichting van lage-druk-stoom-
verwarming met daarmede verbonden 
luchtverversching in het gebouw der 
gemeentelyke telephoon aan de Raadhuis
straat, hoek Singel en Spuistraat. De 
voorw. waaronder de aanbiedingen moeten 
geschieden, zyn, met de by behoorende 

teekeningen, voor gegadigden verkrijgbaar 
ter Stadsdrukkerij, inzage der meer uit
voerige teekeningen en verdere inl. aan 
het Bureau van den Directeur der Ge
meentelijke Telephoon, eiken Dinsdag en 
Donderdag van 2 tot 4 uur, den hierboven 
genoemden datum voorafgaande. 

Bulthuizen, te G uren, door den arch, 
van der Meulen in het hotel van den 
heer Stapel: het bouwen van twee woon
huizen aan de Overhaven te Enkhuizen; 
bestek en teek. verkrygb. by den best., 
die aanw. en inl. verstrekt. 

Vervolg zie Bijblad. 

Mem. San. Inst. London. S a n i t a r y E n g i n e e r , A M S T E R D A M , 
Hoofdkantoor en Magazijnen DE KUITERKADE 150-151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen 

Centrale Verwarming;, Ventilatie. Warm en Koudwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garantie. 
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per expresse aan: 
de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Phoenix", Nijmegen. 

D E DOMKERK T E UTRECHT. 
De zeer belangrijke studie over de Utrechtsche 

Domkerk, die de Heer F . J . Nieuwenhuis in het 46e 
deel van de Bouwkundige Bijdragen der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst openbaar maakte, 
wekte mijne bijzondere belangstelling. 

Door de welwillendheid van den Heer Mr . S. Muller 
Fz. , archivaris te Utrecht werd ik in de gelegenheid 
gesteld, de „Beschrijving van den Dom of St. Maar
tenskerk", door Jhr. G . G . Calkoen, die in handschrift 
ter Bibliotheek dier stad berust, te kunnen bestu-
deeren. Di t handschrift ontleent zijne waarde vooral 
aan de uitvoerige uittreksels uit de oude rekeningen 
van den Dom, die er aan zijn toegevoegd. 

Deze rekeningen beginnen met het jaar 1395 ; zij 
geven derhalve alleen licht omtrent de geschiedenis 
der kerk in dc 15e en 16e eeuw, voor het tijdperk, 
dat daaraan voorafging, dient men dus andere bron
nen te raadplegen, die echter niet in groote getale 
aanwezig zijn. 

De eerste steen voor het tegenwoordig koor werd 
in 1254 gelegd door bisschop Hendrik van Vianden. 
Men begon met den koortrans, die aan de Romaansche 
kerk, welke tot ver in de 15e eeuw bleef bestaan werd 
aangebouwd. In 1295 waren de kapellen voltooid, 
daar toen altaren werden opgericht. Bij die altaren 
„in nostra nova fabrica constructa" stichtte Johannes 
Westende in 1303 vicariën. 

De maten van de Romaansche kerk hebben die 

van den koortrans, welke in Gothischen stijl werd 
ontworpen, bepaald. H a d die kerk een kruisbeuk, 
gelijk de Heer Nieuwenhuis er op zijne platte grond 
een aangeeft? De Heer Calkoen meent van niet en 
is van oordeel, dat onder „cruyscoer" een benaming, 
die een paar maal in de stukken voorkomt, iets an
ders dan transept moet worden verstaan. 

E r bestaat tusschen de Heeren Nieuwenhuis en 
Calkoen verschil over de vraag, wanneer het koor, 
nadat de trans omstreeks 1300 voltooid was, zijn 
tegenwoordige gedaante heeft gekregen. De eerste 
neemt aan, dat de lantaarn of het verhoogd midden
schip met den oorspronkelijken bouw is omhoog ge
voerd en gewelfd, terwijl de tweede uit de stukken 
afleidt dat tusschen 139Ó en 1454, dus bijna een 
eeuw later, deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Ik aarzel niet, mij in deze bij den heer Calkoen 
aan te sluiten. Zelfs komt het mij voor, dat het koor, 
met uitzondering van den trans, tot de 15e eeuw 
gebracht moet worden. Beschouwt men toch dc pijlers, 
dan ziet men, dat die, met uitzondering van enkele, 
in den noordelijken zijbeuk, in Laat-Gothischcn stijl 
geprofileerd zijn, terwijl ook de profillen der pijlers 
zich zonder kapitcelen in de bogen voortzetten. 

Merkwaardig vooral zijn de westelijke pijlers van 
de koornis. Daar is de oostelijke helft in den trant 
der 13e eeuw geprofiileerd, doch de westelijke helft 
in dien der 15e. Iets dergelijks ziet men ook aan de 
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noordelijke pijlers van het koor, waar de noordelijke 
helft een 13e eeuwsch karakter heeft, en de znidelijke 
een 15e eeuwsch. 

Een der bewijzen, dat het koor reeds in 1321 zijn 
tegenwoordige gedaante zou hebben gehad meent 
men te kunnen vinden in de aanwezigheid der kapel 
van bisschop G u y van Henegouwen, die in 1318 
gestorven is. De oostelijk daarvan gelegen kapel, waar 
bisschop Jan van A r k e l begraven werd, zou dus toen 
ook reeds aanwezig geweest moeten zijn, daar niet 
kan worden verondersteld, dat de beide kapellen, die 
dezelfde vormen vertoonen, in verschillende perioden 
zouden zijn gebouwd. 

Beschouwt men deze kapellen, die zich aan dc 
zuidzijde van het koor bevinden, van buiten, dan ziet 
men, dat hare gevels, tegelijk met die van den koor-
trans en in dcnzelfden geest, bij de restauratie met 
nieuwen steen bekleed werden, terwijl in de vensters 
14e eeuwsche traceeringen werden geplaatst. Die ge
vels kunnen dus voor de bepaling van den ouderdom 
der kapellen geen dienst meer doen. V a n binnen, 
waar geen restauratie heeft plaats gehad, hebben de 
kapellen echter Laat-Gothische profilecringen, die zich 
zonder kapiteelen ook in de bogen voortzetten. Daaruit 
valt dus af te leiden, dat deze kapellen niet ouder 
dan het begin der 15e kunnen zijn. 

Mij komt het voor, dat, als de buitenmuur dezer 
kapellen inderdaad in het begin der 14e eeuw werd 
gemaakt, de tusschenmuur cn de gewelven van later 
datum moeten zijn. D c breedte van den zuidelijken 
zijbeuk van het koor, vermeerderd met de diepte 
der kapellen, komt ongeveer overeen met de breedte 
van den middenbeuk. Telt men bij de breedte van 
den noordelijken zijbeuk die van de daaraan sluitende 
lokalen der tegenwoordige kosterswoning, die aan 
de oostzijde door een steunbeer wordt aangeduid, en 
die ook door den zuidelijken muur van den doorgang 
naast dc kapel van St. Blasius wordt aangegeven, 
dan vindt men weder een maat, die met de breedte 
van den middenbeuk vrij wel overeenstemt. 

Hieruit zou ik willen afleiden, dat de bouwmeesters 
der 14c eeuw geen basilikalcn aanleg hebben bedoeld, 
doch eene met drie beuken van gelijke hoogte, gelijk 
ook de Buurkerk er eene vertoont. In de 13e en 14e 
eeuw, ook in de 15e nog soms, werden de Romaan
sche basilieken hier tc lande in den regel tot kerken 
met beuken van gelijke hoogte en breedte verbouwd. 

Voorbeelden geven de St. Walburgskerk te Zutphen, 
de St. Lebuinuskerk te Deventer, de St. Maartenskerk 
te Groningen, de St. Joriskerk te Amersfoort, en 
andere meer. Men behield dan den middenbeuk en 
gaf aan de zijbeuken gelijke hoogte en breedte. Het 
schijnt, dat in de veertiende eeuw het bouwen van 
kerken met beuken van gelijke hoogte hier tc lande 
tamelijk algemeen was, en dat pas in de 15e eeuw 
de basilikale aanleg wederom in zwang kwam. 

De Romaansche kathedraal van St. Maarten zal 
men, in de 14e eeuw, op dezelfde wijze hebben willen 
verbouwen, als dat met andere kerken geschied is. 
Het bewijs daarvoor leveren de noordelijke pijlers 
van het koor, die blijkbaar tegen dc muren van het 
oude koor zijn aangebouwd geworden, welke muren 
wellicht met bogen werden doorbroken. Di t Romaan
sche koor zou dan slechts één beuk hebben gehad, 
en niet ongelijk zijn geweest aan dat der St. Pieters
kerk te Utrecht, welke nog bestaat en dat der St. 
Salvatorkerk, die kort na de Reformatie werd afge
broken. 

Hoever men in de 14e eeuw met deze verandering 
van het koor gevorderd is, kan niet meer worden 

nagegaan. De mogelijkheid bestaat, dat ook aan de 
zuidzijde de pijlers tegen den muur van het oude 
koor werden aangebouwd, doch dat na 1395, toen 
men tot het veranderen van het koor in een basiliek 
overging, die pijlers zijn afgebroken cn door de 
tegenwoordige in Laat-Gothischen stijl werden 
vervangen. 

Daar natuurlijk een kathedraal niet zonder koor 
kon wezen, ook zelfs niet tijdelijk, is de veronder
stelling, dat het Romaansche koor op een gegeven 
oogenblik zou afgebroken zijn, niet houdbaar. Het 
kleine koor, dat de Heer Nicuwcnhuis opzi jn platte
grond der Romaansche kerk aangeeft, zou voor een 
kathedraal te geringe afmetingen hebben gehad. 
Zelfs de St. Salvatorkerk, die geen kathedraal was, 
bezat een veel grooter koor. Derhalve is het waar
schijnlijker, dat het Romaansche koor dc grootte 
van het tegenwoordige koor zonder de zijbeuken 
zal hebben gehad, en dat de koortrans en de zijbeuken 
om het oude koor heen zullen zijn gebouwd. 

Dat het koor in het midden der 15e eeuw vol
bouwd moet geweest zijn, biijkt uit eene schilderij 
in het Rijksmuseum, welke uit dien tijd afkomstig 
is en in den nieuwen catalogus als No. 40 bekend 
staat. Daar is een kruisiging afgebeeld, met een 
bergachtig landschap op den achtergrond. De schilder 
heeft het met verschillende gebouwen gestoffeerd, 
waarvan een als de Utrechtsche Domkerk duidelijk 
te herkennen is. De domtoren heeft daar dezelfde 
gedaante als hij thans bezit, zoodat de veronderstelling, 
als zou oorspronkelijk een veel hoogere spits de 
bekroning hebben gevormd, geen grond heeft. 

Oostelijk van den toren is de Romaansche basiliek 
zichtbaar, die acht t raveeën vertoont. Daaraan sluit 
zich dan het koor, dat hoog boven de Romaansche 
kerk uitsteekt.' De hoogte der Gothische zijbeuken 
toch is ongeveer die van den Romaansche midden
beuk. Het koor bezit vier t raveeën, en niet drie, 
gelijk de Heer Nicuwcnhuis aangeeft. 

V o o r het bestaan van het tegenwoordige koor 
reeds in de 14e eeuw, heeft men een bewijs willen 
zien in sommige uitdrukkingen, die gebruikt worden 
in de Bisschopslijst van het midden dier eeuw, welke 
door het Historisch Genootschap werd uitgegeven. 
Zoo heet het van bisschop Vo lcmar : „et est scpultus 
in ecclesia trajectensi in parte boreali inter duas colum-
nas in oppositum altaris beate Barbare" ; van bisschop 
Ansfried wordt gezegd: „et est sepultus in ecclesia 
trajectensi in parte meridionali juxta ostium chor i" en 
van bisschop Wi l l em van Gelre dat hij ligt in capella 
in parte meridionali in eodem sepulcro in quo Guydo 
episcopus est sepultus". Bepaalde aanwijzingen zijn 
hieruit bezwaarlijk te putten. Dat bisschop Volcmar in 
het noordelijk deel der kerk tusschen twee zuilen begra
ven lag, kan niet anders bewijzen, dan dat zuilen aan
wezig waren. V a n meer belang is misschien de mededce-
ling, dat bisschop Ansfried rustte in het zuidelijk deel der 
kerk bij een deur van het koor. Of echter deze deur het 
oude koor met het nieuwe verbond, dan wel een toegang 
was van buiten, bijvoorbeeld die welke nu nog in de 
kapel van bisschop G u y voorkomt, blijkt niet. Was 
de kapel, waarin bisschop Wi l l em naast bisschop G u y 
begraven lag, dezelfde, waarin nu nog de tombe 
van den laatste staat? A l s dit het geval mocht 
zijn, dan zou men in het midden der 14e eeuw reeds 
den zuidelijken zijbeuk van het koor versmald moeten 
hebben. 

Ui t bovenstaande beschouwingen zal duidelijk 
geworden zijn, dat ik mij geheel kan vereenigen met 
de opvatting van den Heer Calkoen, dat in de 14e 
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eeuw het koor heeft bestaan uit drie beuken van 
gelijke hoogte, en dat tusschen 1395 en 1450 de 
verandering in een basiliek, door het bouwen van de 
koorlantaarn, tot stand kwam. 

In de 14e eeuw werd alle geld, waarover de bisschop 
en het domkapittel beschikken konden, aangewend 
om den toren te bouwen. Het is jammer, dat omtrent 
den toren haast geen bescheiden bewaard bleven. 
Eigenli jk is de eenige mededecling betreffende dit 
zoo belangrijke bouwwerk die, welke gehakt is in 
een steen aan den voet, cn die zegt: 

Doen men screef MCCCXX én een, 
leyt men van mij den eersten steen. 
Daerna MCCC én twee én tachtich, 
Was je volmacct so men siet waar ach tick. 

Of dit opschrift wel in 1382 in den steen werd 
gehakt, weten wij niet. Het karakter der letters 
wijst eerder op het einde der 15e eeuw. De Utrechtsche 
domtoren is vooral daarom merkwaardig, dat hij als 
een geheel vrijstaand bouwwerk werd ontworpen en 
uitgevoerd. Toen hij werd begonnen bestond de 
kathedraal uit ccn koor met drie even hooge beuken 
waaraan zich een Romaansch schip sloot, dat niet 
aanzienlijker was dan de nog bewaarde der St. Pieters 
en St. Janskerken. Ofschoon de toren in de as der 

kerk geplaatst werd, stond hij betrekkelijk ver van 
het schip. Dacht men in de 14e eeuw reeds aan de 
basiliek, die, nadat zij in 1517 voltooid was, in wezen 
bleef tot 1674 toen het schip instortte? Het valt te 
betwijfelen, daar bij het volledige Gothische kathe-
draalplan twee torens behoorden, die met de zijbeuken 
overeenkwamen. De toren moest een bouwwerk zijn 
als de belfroods der Vlaamsche steden, een ver zicht
baar zinnebeeld van de macht der bisschoppen. De 
tijdgenooten begrepen dit wel. Geert Groote, de 
stichter van de Broederschappen des Gemccnen Levens 
noemde het zelfs een zondige IJdelheid van den bisschop 
cn zijn kappittel, den toren tc doen bouwen. 

Door latere herstellingen heeft de domtoren veel 
van zijn oorspronkelijk karakter verloren. Reeds in 
de 16e eeuw moest er veel vernieuwd worden. Een 
groote herstelling vond plaats tusschen 15 19 cn 1524. 
Toen werden de ijzeren verbindingen in de openingen 
van de achtkante lantaarn aangebracht. Ook in 15 51, 
1581 en 1592 bezigde men ijzer, om den toren te 
versterken. De laatste herstelling was noodig, omdat 
in 1590 dc vreugdevuren bij dc inneming van Breda 
op den toren ontstoken, brand hadden doen ontstaan 
Wil lem Jacobsz Colyn van Nolen maakte in 1591 
steenhouwwerk voor den toren. 

(Slot volgt.) 

H E T VREDESPALEIS. 
De Haagsche kroniekschrijver van de Prov. Gron. 

Courant dankt den hemel, dat eindelijk de beslissing 
gevallen is, en zijn dankbare stemming, uit zich zelfs 
in de gevleugelde woorden: 

Op het weiland 
van gravin van Bylandt 
komt het vredespaleis 
gewis naar den eisch! 

Dankbare menschen zijn in den regel toegevend, 
maar wij achten de toegevendheid toch wel wat ver 
gedreven, waar wij den schrijver verder zien verklaren: 

„Al hadden velen aan het hooge punt in de Sche
veningsche Boschjes de voorkeur gegeven, het moet 
erkend worden, dat ook het nu uitverkoren terrein 
uitmuntend gelegen is, om het paleis in al zijne 
heerlijkheid te doen uitkomen." 

Met deze laatste uitspraak kunnen wij ons moeilijk 
vereenigen en wij staan op dit punt blijkbaar niet 
alleen. De Haagsche correspondent van het Handels
blad schreef namelijk aangaande de plaats, die door 
het bestuur van de Carnegie-stichting is gekozen ter 
verduidelijking voor niet-Hagenaars het volgende: 

„Als men met de stoomtram van de S.S. van Den 
Haag naar Scheveningen rijdt, dan komt men rechts 
langs den Dierentuin en voorts langs een blok huizen 
dat zich uitstrekt tot den Wasscnaarschen weg. Achter 
dat blok huizen en achter den Dierentuin ligt het 
complex van de Nassaustraten en daarachter, tusschen 
den Wassenaarschen weg en den Benoordenhoutschen 
weg (die tusschen den Dierentuin en het Bosch loopt) 
ligt een groot stuk weiland van freule van Bylandt . 
Dat is de grond in quaestie." 

„ W a a r o m het stichtingsbestuur zijn keuze juist op 
dit nogal achterafgelegen terrein heeft laten vallen, 
terwijl de gemeente 's Gravenhage zulke mooie punten 
aanbood, zal misschien nog worden opgehelderd. 
Voorloopig lijkt de keuze vreemd." 

De Haagsche Courant oordeelde, dat het Handels
blad met het bovenstaande ongetwijfeld 't gevoelen 
der overgroote meerderheid van de Hagenaars heeft 
weergegeven en merkte er bij op : 

„Dit oordeel wordt te juister, nu wij vernemen dat 
niet eens.'t plan is — zooals we eerst nog hoopten — 
het gebouw met den rug naar Wassenaar te zetten 
en er voor een zeer ruime vlakte naar de stadszijde 
open te laten, maar de commissie, die almaar dreint 
om 't Bosch, het front naar den slootkant wil zetten, 
zoodat de hoofdingang zou komen tegenover de laan 
van het Bosch, die uitloopt op de nieuwe brug 
tusschen Boorlaan en Benoordenhout." 

„ E r is wel een terrein van 6 hektaren voor het 
geheel bestemd, zoodat het gebouw een eind achter
uit gezet zou worden; maar 'de voorgevel blijft toch 
tegenover de sloot; en de Wassenaarsche weg krijgt 
den achterkant." 

Nader heeft het Handelsblad nu nog het volgende 
wereldkundig gemaakt, omtrent de redenen, die tot 
de keus van dit terrein hebben geleid: 

„Uit drieëerlei oogpunt moet de zaak worden bezien : 
uit een financieel, een practisch en een aesthetisch 
oogpunt." 

„Om financieele redenen verviel reeds aanstonds 
een der meest aanlokkelijke denkbeelden: plaatsing 
op Zorgvliet. Gezwegen nog van het bekende servituut 
van niet-bebouwing. O m dezelfde redenen óók die 
weilanden van freule V a n Bylandt die liggen langs 
het kanaal." 

„Voor t s werd ook het Alexanderveld uit de ge
dachte gezet, omdat de afwikkeling van moeilijkheden 
met de militaire overheid èn met de gemeente te 
veel tijd zou vorderen en men nu zeker vooral op 
spoed moest zinnen." 

„Res t ten dus alleen de drie door de gemeente 
aangeboden duinterreinen benevens die weilanden van 
freule Van Bylandt die tusschen den Wassenaarschen 
en Benoordenhoutschen W e g liggen." 

„ E n nu is voornamelijk uit een practisch oogpunt 
de keus gevallen op laatstbedoeld terrein. E r moest 
rekening worden gehouden met de omstandigheid 
dat een gebouw zooals het te stichten Vredespaleis 
dat toch in elk geval grooter dan het Palcis te A m 
sterdam zal worden, een groote ruimte om zich heen 
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vergt. Reeds die overweging deed een der denkbeel
den van de Gemeente (plaatsing op het duin bij den 
Wagcnaarweg) vervallen. Voorts moest eveneens 
rekening worden gehouden met de geriefelijkheid 
van de rechters die in het gebouw nu en dan zouden 
bijeenkomen, en daarbij diende te worden bedacht 
dat het verdrag van '99 volstrekt niet verplicht tot 
het houden van zittingen in Den Haag, zoodat het 
wel zaak was om de toch al niet zoo heel groote 
aantrekkelijkheden die Den Haag aan wereldlingcn 
biedt, nog te verminderen door het gebouw moeilijk 
bereikbaar te maken voor de rechters. Voora l werd 
daarbij gedacht aan dc noodzakelijkheid voor die 
heeren om in de pauze van hun werkzaamheden 
gemakkelijk een restauratie te kunnen bereiken, ter
wijl het telkens inrichten van een tijdelijke restauratie 
in het gebouw zelf allicht te kostbaar te worden. 
E n eindelijk moest de mogelijkheid in aanmerking 
worden genomen dat de bibliotheek mettertijd eene 
instelling van beteekenis zou worden, de mogelijkheid 
ook dat die boekerij voor anderen dan alleen voor 
de rechters toegankelijk zou wezen, cn met het oog 
op die mogelijkheid werden de eischen, aan het gebouw 
als dienstgebouw te stellen, des tc hooger. De bereik
baarheid nu van een gebouw op het duin van Petit. 
St. Hubert zoowel als van een op het Belvédèreduin 
werd te gering geacht." 

„Maar behalve als dienstgebouw moest het gebouw 
ook verrijzen als monument. Ook uit een aesthetisch 
oogpunt diende de quaestic dus te worden bezien, 
en dan vreesde men dat er een zoo geweldige massa 
als het Vredespaleis moet worden, up onze duintoppen, 
die zich meer eigenen tot het dragen van luchtige 
villa's, lang niet het mooie effect zou maken dat 
menigeen er van verwacht, dat het tc zwaar zou 
staan op de duinen en dat het er ook te guur en 
te kaal zou uitzien, terwijl de mogelijkheid zou ont
breken om op dien zandgrond een omgeving van 
zwaar geboomte te doen opgroeien." 

„ V a n d a a r dat ten slotte de keus viel op het terrein 
van freule van Bylandt aan den Benoordenhoutschen 
Weg . Het gebouw zal daar wel is waar wat achteraf 
liggen voor het oog, maar gemakkelijk bereikbaar 
zijn (vooral als de nieuwe tramlijn daarheen zal 
leiden), terwijl het 6 hectaren groote terrein de 

mogelijkheid biedt van een voldoenden parkaanleg." 
„ H e t besluit van het Stichtingsbestuur is dan ook 

ten slotte eenstemmig genomen." 

V a n een doorgaans goed ingelicht blad als het 
Handelsblad moeten wij aannemen, dat hier in hoofd
zaak juist, dc beweegredenen zijn weergegeven, die 
tot de keus hebben geleid. 

Het stichtingsbestuur is in alle opzichten laag bij 
den grond gebleven en wanneer men dat doet is men 
hier te lande in den regel vrij zeker, dat men zijn 
zin krijgt. 

Wi j twijfelen dan ook niet of de beslissing zal in 
overeenstemming met het voorstel uitvallen. 

O f de zaak daarmede op een harer waardige wijze 
behartigd zal blijken is een andere vraag. Een ant
woord daarop wenschen wij nu niet te geven. 

In een volgend nummer willen wij evenwel de erbar
melijke argumentatie van het bestuur nog eens aan een 
nadere beschouwing onderwerpen. 

W i j achten dit noodig, omdat men van de beschik
bare terreinen juist dat heeft gekozen, hetwelk o.i. in dc 
allerlaatste plaats in aanmerking had mogen komen. 

E n voor dit terrein zal men aan dc Hooggeboren 
Vrouwe gravin van Bijlandt 420000 gulden betalen. 

U i t hoog-aristocratischc kringen is indertijd, in 
verband met dc voorgestelde plaatsing van het Vre 
despaleis in het Haagschc Bosch, dc ontboezeming 
gehoord: 

„Liever nog dan dit Bosch tc schenden, geve men 
aan den milden gever zijn geld terug " 

Een nobele minachting voor het goud van den 
parvenu, met lagen arbeid en handel verdiend, sprak 
uit die woorden. 

E n nu zal een afstammelinge van ccn oud grafelijk 
geslacht zich niet ontzien tc profitceren van de mooie 
gelegenheid, om een deel van het vaderlijk erfgoed 
tegen speculatieprijs van de hand te zetten en een 
deel van het straks geminachte goud op tc strijken. 
Wat zal men hiervan in de hoog-aristocratische kr in
gen zeggen? 

De Mammon heeft een schitterende overwinning 
behaald op de hooge beginselen van eer, die de 
aristrocratic zoo gaarne als haar natuurlijk en onbe
twistbaar eigendom ziet beschouwd. 

Uitbreiding van steden in verband met Art. 28 der Woningwet. 

SLOT (zie bladz. 342). 

T c Rotterdam schijnt dit het geval te zijn, althans 
over het uitbreidingsplan van het noordwestelijk 
stadskwartier, thans bij den raad ingediend, is door 
de gezondheidscommissie een nogal zakelijk advies 
ingediend. Een medewerker van de N . Rott . Courant 
vond daarin aanleiding aan het ontwerp, in verband 
met het advies een uitvoerige beschouwing te wijden, 
waaraan het volgende is ontleend: 

Met het noord-westelijk stadskwartier wordt bedoeld 
dat deel der gemeente, dat begrensd wordt door de 
Rotte, de spoorlijn naar Schiedam cn de Ceintuur
baan. Juist deze spoorlijnen vormen een complicatie, 
die de oplossing van het vraagstuk zeer bemoeilijkt. 

Bij elke stadsuitbreiding kan men een viertal 
eischen vooropstellen : 

1". Het verkeer moet zich gezond kunnen ontwik
kelen. Allereerst moet hierbij gezorgd worden voor 
breede straten naar het centrum van de stad en naar 
nabijgelegen spoorwegstations. Dan moet gedacht 
worden aan een goede aansluiting met de aangren

zende nieuwe stadsbuurten. L i g t er ergens een gracht 
of spoorweg in den weg, dan moet door een voldoend 
aantal bruggen, over- of doorgangen zoo'n hindernis 
overwonnen worden. 

2°. De hygiene; de nieuwe buurt moet zoo gezond 
mogelijk zijn. De rioleering moet dus volgens een 
wel overdacht plan aansluiten aan het bestaande 
stelsel in de stad of anders moet op andere wijze 
hierin worden voorzien. Nauwe straten mogen er 
niet in voorkomen, opdat elk huis voldoende licht 
en lucht kan krijgen, l^en park of plantsoen mag 
niet ontbreken. 

3°. De eisch der acsthetica sluit bijzonder bij den 
vorigen aan; de wegen en straten dienen zoodanig 
aangelegd tc worden, dat vooral geen doodsche buurt 
ontstaat (als de Indische Arch ipe l in den Haag!). 
De huizen moeten goed tot hun recht kunnen komen; 
dat spoort de bouwers aan om mooie gevels te 
zetten. 

40. E r moet rekening gehouden worden met den 
aard van het nieuwe stadsdeel, of het uitsluitend 
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voor woonhuizen, dan wel voor fabrieksterreinen en 
handelsinrichtingen bestemd is. 

Het spreekt vanzelf, dat de eerstgenoemde eisch 
het meest gewicht in de schaal legt en wanneer wij 
het voorgestelde plan hieraan toetsen, zien wij direct 
dat dc aansluiting met den aangrenzenden Beukels-
dijk en Delfshaven zeer gebrekkig is. Het nieuwe 
stadsdeel is aan die zijde geheel door den spoorweg 
begrensd cn de eenige verbinding wordt verkregen 
door een voetbrug boven den bcstaanden overweg, 
welke dan geannexeerd zal worden, en een 25 M . 
breeden overgang, ongeveer 450 M . verder, juist daar 
waar dc Ceintuurbaan van de hoofdlijn afgaat. 

Het blijkt dus, zooals de gezondheidscommissie in 
haar schrijven van 19 Februari j . 1. aangeeft, dat 
voor voertuigen over een afstand van 1500 M . n.1. 
van de Schie tot aan dezen overgang, geen verkeer 
tussehen de aangelegen stadswijken kan plaats vinden. 
D c ongelukkige en zelfs gevaarlijke doorgang bij de-
Poortstraat kan men bezwaarlijk meerekenen, wanneer 
hierin tenminste geen voorziening getroffen wordt. 
Zelfs de doorgangen aan dc Schie zijn niet meer 
voldoende te noemen. O p de Schiebrug staande, kan 
men zelfs royaal over de spoorwegbrug heenzien! 

l i e t eenige, dat in dezen toestand afdoende ver
betering kan brengen i s : ophoogen van den spoorweg 
van de Binnenrotte af tot voorbij de Delfshavenschc 
Schie. Dan zijn ook meer verbindingswegen tc ver
krijgen, o.a. tussehen Stationsplein en Molenwatcrweg, 
terwijl de bestaande doorgangen aan dc Schie en 
de Poortstaaat geschikt voor het moderne verkeer 
kunnen gemaakt worden. 

Wat het viertal eischen aangaat, die boven gesteld 
zijn, zij zijn in zoo algemeene termen vervat, dat 
zij als maatstaf bij de bcoordeeling van het hier 
besproken plan, slechts een zeer betrekkelijke waarde 
hebben. 

Onze Hollandsche bodem stelt eischen, die hier 
niet genoemd worden, maar waarbij die van acsthetica 
cn hygiene wel eens moeten achterstaan. 

In onzen tijd is het echter de verkeerseisch, waarin 
men het meeste belang zegt te stellen en die hier 
dan ook weder als No. 1 op het programma prijkt. 

Het is wel opmerkenswaardig, dat tegen dien 
eisch juist bij onze stedenuitbreidingen het meest is, 
en nog wordt, gezondigd. 

I Iet in dit opzicht bijzonder ongunstig gelegen 
terrein, aan een zijde begrensd door de Schie en 
overigens geheel door de spoorbanen ingesloten 
leverde reeds dadelijk bijzondere moeilijkheden op 
die o. i . niet overwonnen zijn en ook niet worden 
opgelost door den schrijver, die als volgt redeneert: 

Dc vraag is nu, of zooiets tc verkrijgen is. 
Beziet men de zaak alleen uit een technisch oog

punt, dan is die ophooging mogelijk. Zooals reeds 
aangeduid is, omvat zij alle spoorwegterreinen tus
sehen de Binnen-Rotte en de Delfshavenschc Schie, 
benevens een gedeelte van de Ceintuurbaan. Hiermee 
zijn natuurlijk eenige honderdduizenden kub. M . zand 
gemoeid; maar het moeilijkste punt vormt dc ver
hooging der baan tussehen Binnen-Rotte cn station 
D . P. Het spreekt vanzelf, dat die plaats zal moeten 
hebben zonder het spoorwegverkeer geheel te strem
men. Men zal dus in elk geval steeds over één der 
beide sporen moeten kunnen rijden, terwijl 's nachts 
alleen dan de dienst gestaakt mag worden, wanneer 
de werkzaamheden zulks noodig maken. 

Men zou dan trapsgewijze afwisselend dc beide 

sporen kunnen brengen op de vereischte hoogte. De 
bruggen over de Schie en het Hofplein, zouden 
daarbij telkens opgevijzeld kunnen worden, terwijl 
voor het stuk viaduct over de Binnen-Rotte de be
trekkelijk geringe verhooging gevonden kan worden 
in een ijzerconstructie boven de bestaande liggers. 

Deze wijze lijkt ons de eenige openstaande weg; 
want voor een hulpspoor is geen plaats en een ont
eigening van aangrenzende perceelen voor zulk doel 
zou eenvoudig belachelijk zijn, met het oog op de 
enorme kosten. Het is natuurlijk een zeer moeilijk 
werk, waarbij tot het uiterste gewaakt moet worden 
tegen een totale stopzetting van het verkeer voor 
langer dan S of 10 uren. De verdere ophooging 
roept geen bijzondere quaesties in het ieven, waar 
het meerendeel der gebouwen op het emplacement 
van het station D . P. oud is en, met het station zelf, 
vernieuwing behoeft. Deze omstandigheid is v.n. de 
oorzaak, dat er technisch geen bezwaar tegen de 
ophooging bestaat. Ook de driehoek, gevormd door 
de Ceintuurbaan-aansluitingen met de lijn naar 
Schiedam, moet worden opgehoogd, daar dit terrein 
in de toekomst wel aangewezen zal zijn voor loco-
motiefloodsen en kolenopslagplaatsen, terwijl de af
standen te klein zijn om daarin hellingen toe te 
laten. Al les zal tot pl .m. 5 M . | R . P . opgehoogd 
dienen te worden, om een behoorlijke hoogte in de 
doorgangen te verkrijgen, aangezien het peil der straten 
op 0.40 M . — R . P . ligt. 

De brug over de Delfshavensche Schie, die waar
schijnlijk toch vernieuwd zal worden, moet dus ook 
hooger gelegd worden. 

N a deze uiteenzetting zal men zich wellicht afvragen, 
waarom in het uitbreidingsplan in het geheel niet 
van een ophooging van den spoorweg gerept wordt, 
ofschoon ieder toch voelt, dat alleen daardoor een 
goede oplossing van het vraagstuk wordt verkregen. 
Helaas, zijn hiervoor de redenen meer dan afdoende, 
hetgeen toch niet wegneemt, dat dit punt wel wat 
meer toelichting vereischt, dan die, waarmee B . cn 
W . het advies van de gezondheidscommissie afmaken. 

Ten eerste verkeeren wij in het ongunstige geval, 
dat de spoorweg toebehoort of geëxploi teerd wordt 
door twee maatschappijen, die bij de stadsuitbreiding 
op-zich-zelf niet het minste belang hebben, en van 
wie men dus niet kan verwachten, dat zij bij zullen 
willen dragen in de kosten van ophooging, die toch 
zeker eenige millioenen guldens zullen bedragen. En 
behalve dat, beteekent de stremming, die het spoor
wegverkeer uit den aard der zaak zou ondervinden, 
een vrij aanzienlijke verliespost in de exploitatie
rekening dier maatschappijen, daar dc werkzaamheden 
minstens een paar jaar in beslag zouden nemen. 

De Staat zou bij moeten springen, daar de ge
meentekas slechts voor een betrekkelijk gering deel 
toelaat hiervoor gelden uit te geven. Vooral bij dc 
tegenwoordige verdeeling der inkomsten tussehen 
Staat cn gemeente, waardoor wij zoozeer achter zijn 
bij onze Oostelijke naburen. 

Buitendien heeft men in Duitschland voor het 
grootste deel staatsexploitatie van spoorwegen en 
verkrijgt men een samenwerking, waarbij het belang 
der gemeente geheel op den voorgrond kan treden. 
Zoo zien wij ook hoe uitstekend analoge gevallen als 
in Keulen, Magdeburg en in andere groote steden 
opgelost zijn. 

E n dan nog, veronderstel dat er van alle kanten 
medewerking voor eene ophooging van de spoorweg 
verleend zal worden, hoelang duurt het, eer men tot 
overeenstemming is gekomen, waar er vier machten 
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in de zaak gemoeid zijn ? Wanneer men nagaat, dat 
de onderhandelingen voor het tot stand komen der 
verbindingslijn van het Hollandsche Spoor met dc 
havens van den Rechter-Maasoever reeds van 1890 
dateeren, dan zullen er misschien wel 20 jaren voorbij 
gaan, alvorens met de uitvoering begonnen kon 
worden. 

Zoolang kan onmogelijk gewacht worden. De stad 
breidt zich toch uit in dien tijd en een verbinding, 
die niet door afsluitboomen versperd kan worden, 
m o e t cr binnen hoogstens 2 jaar komen; want de 
bestaande overweg aan den Beukelsdijk is nu al een 
hinderpaal, waarvan het voortbestaan, zonder kans 
op directe voorziening, onverantwoordelijk is. Zoo 
zijn wij dan het dupe van de kortzichtigheid onzer 
voorvaderen, en schiet cr niets anders over, dan te 
roeien met de riemen, die we hebben. 

Vandaar dus, dat de directeur der gemeentewerken 
in zijn plannen, er de spoorwegen zooveel mogelijk 
buiten gelaten heeft en op andere wijze heeft getracht 
aan den eisch van het verkeer tegemoet te komen. 

In elk geval zal men er voor de toekomst op be
dacht moeten zijn, zoodra zich een stadswijk buiten 
de Ceintuurbaan gaat ontwikkelen, dat deze wel op
gehoogd dient te worden, zonder dat men op bezwaren 
stuit, zooals die zich thans voordoen. Hetzelfde geldt 
natuurlijk voor de lijn der Zuid-Hollandsche Elec
trische Spoorweg-Maatschappij. 

De bovenstaande verklaring, hoe het komt, dat 
het vraagstuk van de ophooging der spoorbanen 
buiten beschouwing is gebleven bij het opmaken van 
dit uitbreidingsplan, is aannemelijk genoeg, maar 
men komt daar niet veel verder mede. 

In alle groot wordende steden heeft of krijgt men 
met dc bezwaren, die hier opgesomd worden te 
kampen en men kan de schuld daarvan nu wel op 
de kortzichtigheid onzer voorvaderen schuiven, maar 
wij zouden cr vooral op willen wijzen, dat wij er 
ons voor te wachten hebben, hen in die kortzichtig
heid na te volgen. 

Roeien met de riemen, die men heeft is in het 
dagelijksch leven een verstandig beginsel, maar toch 
teveel een burgermans-principe, om in een zoo belang
rijke zaak als de uitbreiding van Rotterdam veel 
gewicht in de schaal te leggen. 

N u een rijkswet de gemeentebesturen verplicht 
tot het opmaken van rationeele uitbreidingsplannen, 
mag de regeering de gemeentebesturen, waar zij voor 
zulke moeilijkheden staan als hier (en elders, zooals 
wij reeds aanstipten) niet in de steek laten. 

Op hare medewerking moet gerekend kunnen 
worden; zoolang dat niet het geval zal niets goeds 
tot stand kunnen komen. Bij het maken van uit
breidingsplannen als dit, dient er op gerekend te 
worden dat men eenmaal, zij het ook in een vrij 
verre toekomst, den toestand zal kunnen krijgen, 
zooals men dien wenscht. 

Doet men dit niet, dan zal ook het thans levend 
geslacht later niet gevrijwaard zijn tegen het wel
verdiend verwijt van kortzichtigheid. 

Het spreekt van zelf, dat de schrijver, waar hij 
zoo gemakkelijk heenstapt over het hoofdbezwaar, 
dat in verband met de aanwezigheid der spoorbanen, 
tegen het plan is in te brengen, ook vrijwel inge
nomen is met de onderdeden daarvan. 

Hoe ziet, zoo vervolgt hij, nu het voorgestelde 
uitbreidingsplan er uit ? Zooals reeds gezegd is, omvat 
dit twee overgangen over den spoorweg naar Schiedam ; 

één van 25 M . breedte voor voertuigen en voetgangers, 
en één van 10 M . breedte alleen voor voetgangers. De 
groote overgang krijgt een maximum hoogte van 
5.90 M . + R . P . ; terwijl de spoorweg het tegen
woordige niveau behoudt, en dus ook de brug over 
dc Delfshavensche Schie. Daar blijft een overweg 
met slagboomen bestaan. A a n beide zijden van den 
spoorweg zal het terrein opgehoogd worden in den 
vorm van twee halve kegels, zoodat men uit elk 
punt van den omtrek langs den kortst mogelijken 
weg den overgang kan bereiken. 

Di t plan is verre te verkiezen boven een doorloo
pend viaduct op vlak terrein, dat ten eerste veel 
duurder is en ten tweede de verbinding gebrekkig 
maakt, door den grooteren afstand. Het bezwaar, 
dat de gezondheidscommissie ziet in deze ophooging, 
als een gevolg der kosten, kan niet zoo overwegend 
zijn, waar de gemiddelde hoogte van de kegels nog 
geen 4 M . bedraagt, terwijl in de buitenstad wel 
bouwterreinen tot 4.25 M . -f R . P . worden gebracht, 
zooals onlangs door de Maatschappij Boschpolder is 
gedaan. 

Evenwijdig aan den spoorweg komt aan weerszijden 
een wetering, terwijl door niet tc steile taluds, welke 
met grasvelden en bloemperken versierd zullen worden, 
de aansluiting met de verhoogde parallelwegen wordt 
verkregen. Ongetwijfeld wordt op die wijze een 
schoone stadswijk gevormd, en zal men, staande op 
het viaduct boven den spoorweg, vooral naar de zijde 
van Schiedam, een der fraaiste Hollandsche land
schappen kunnen genieten. 

A a n dc Noordzijde van den overgang loopt een 
straat van 10 M . breedte, die uitloopt op een plein, 
van waaruit eenige hoofdwegen zich door het voor
gestelde stadskwartier slingeren. 

Hoewel het' buiten dit uitbreidingsplan is gelegen, 
mag hier wel even aangestipt worden, hoe de ver
binding aan dc zuidzijde is gedacht. In het verlengde 
van den Heemraadsingel is een 120 M . breede laan 
met wetering geprojecteerd, die van de Mathenesser-
laan af met een stijging van 1 op 100 naar het 
viaduct opklimt. De wetering blijft daarbij natuurlijk 
a niveau en mondt in de .spoorwegwetering uit. Bij 
straatovergangen wordt deze wetering overbrugd. De 
laan zal twee straten bevatten met breede trottoirs 
en een voetpad door het plantsoen langs de wetering. 
Het geheel wordt zoodanig met boomen beplant, dat 
men, als deze haar vollen wasdom bereikt hebben, 
eene allee krijgt, waarvan de wederga wellicht ver 
te zoeken zal zijn. 

N u zoo langzamerhand de Mathenesserlaan den 
kinderschoen begint te ontwassen, krijgt men eenigs
zins een begrip, hoe heerlijk een royaal opgezet 
stadsplan voor de bewoners is,, in tegenstelling met 
de anarchie, die er vroeger heerschte. 

Maar nu de tweede overgang. 
De opgangen der voetbrug zullen aan weerszijden 

voorzien worden van gemakkelijke trappen, onder 
geringe helling, terwijl het middengedeelte glad blijft, 
om wielrijders gelegenheid te geven hun stalen rossen 
er langs te transporteeren. Deze omstandigheid ver
goedt wel eenigszins het feit, dat voertuigen hier 
niet kunnen passeeren; maar toch vragen wij ons af, 
of daar op een andere wijze geen kans toe is. 

Ophoogen volgens twee halve kegels is hier helaas 
niet mogelijk, daar zich bezuiden den Diergaarde
singel reeds een bebouwd stadsdeel bevindt en ook 
aan de overzijde een blok huizen in den weg ligt. 

Men zou echter de Henegouwerlaan van de M i d 
dellandstraat af kunnen laten oploopen en aan de 

andere zijde een dergelijken weg projecteeren. Over 
den spoorweg en de beide parallelwegen komt dan 
een viaduct, dat ten gerieve der voetgangers door 
trappen hiermede verbonden is. De verhoogde stra
ten zouden vergeleken kunnen worden met Schieland's 
hoogen zeedijk waar de gevels der huizen aan den 
achterkant 4 a 5 M . lager zijn dan aan den voor
kant. 

Dwarsstraten kunnen in aansluiting met deze hoofd
verbindingswegen, voor zoover noodig, eveneens 00-
gchoogd worden, zooals de Sint-Laurensstraat b.v. 
aansluit aan den hol der Weste Wagenstraat. Natnurlijk 
zullen zich o.a. door het persen van den veenbodem 
vele bezwaren voordoen. Maar zou het voordcel niet 
overwegend zijn ? Voora l daar deze overgang eerder 
aan bebouwd terrein zal aansluiten dan de andere. 
Ook kan hij in korter tijd tot stand komen, waar 
hier in zoo'n dringende behoefte voorzien moet wor
den. Dc kosten worden ontegenzeggelijk aanmerkelijk 
hooger, maar het maken van viaducten is door de 
de toepassing van ijzercementwerken veel goedkooper 
geworden, en ook kunnen hier de aangrenzende 
bouwgrondmaatschappijen in de kosten der ophooging 
meedragen. 

Om nog verder tegemoet te komen aan de quacstic 
der verbindingswegen, zou men later bij den bouw 
van het nieuwe station het daarheen kunnen leiden, 
dat een tunnel gebouwd wordt, die behalve voor de 
verbinding der verschillende perrons, breed genoeg 
is om een publieke gemeenschap voor voetgangers 
te verkrijgen tusschen Stationsplein en Molenwater-
weg. Het bekende tunneltje van het station Delft 
geeft dit denkbeeld aan. Wanneer eenmaal de tot 
nog toe geweigerde brug over de Schie tegenover 
dc Teilingcrstraat geslagen zal zijn, komt deze 
gemeenschap ten goede aan de bewoners van het 
gansche Noorderkwartier, die daardoor langs een 
veel korteren weg dan thans het station kunnen 
bereiken. E r zullen toch wel geen overwegende 
bezwaren zijn om in overeenstemming met de bepaalde 
plaats van deze tunnel het nieuwe station te projec-
tecren. Moge dit denkbeeld eene aansporing zijn 
voor den Raad, om ten slotte de gelden voor de 
bedoelde brug te voteeren! 

W i j kunnen de ingenomenheid met de onderdeden 
van het plan, die in de hier voorafgaande regelen 
besproken worden in vele opzichten niet deelen. 

De bezwaren, aan de in ons polderland vaak niet 
te vermijden ophoogingen verbonden, worden door 
den schrijver niet voldoende onder de oogen gezien. 

Het scheppen in de nieuwe wijken van toestanden, 
zooals die in de oude stad aan Schielands hoogen 
zeedijk en in de Weste Wagenstraat voorkomen ver
dient toch o.i. allerminst aanbeveling. 

E n zoo is cr meer in deze beschouwingen, waar
tegen wij bedenkingen zouden kunnen aanvoeren. 

W i j laten dit echter achterwege, omdat wij ze 
zonder illustratie moeilijk nader zouden kunnen toe
lichten. 

In het laatste gedeelte van het betoog blijft dezelfde 
gemoedelijke toon overheerschend. 

Verder valt er, wat het verkeer betreft, op het 
plan niets af te dingen. De straten laten in richting 
en grootte niets te wenschen over, terwijl over de Schie 
op voldoenden afstand bruggen geprojecteerd zijn. 

In het Noordoosten sluit het stratenplan aan bij 
dat der heeren Zaaycr en Kurpershoek, waarvan, 
door de motie-van Aal ten in de raadsvergadering 

van 26 Juni, de behandeling is uitgesteld, totdat de 
uitbreidingsplannen in den Raad gebracht zullen zijn. 

W i j zien daar, hoe de Noordsingel doorgetrokken 
zal worden tot de spoorwegwetcring, welke langs de 
Ceintuurbaan loopt. Hiervoor zullen door de gemeente 
een paar huizen aan den Bergweg onteigend moeten 
worden, doch het nut van deze doortrekking valt 
onzes inziens niet te betwisten, daar het noordelijk-
stoomgemaal dan mee kan werken aan de afwatering 
van de spoorwegwetering, welke met polderland in 
gemeenschap blijft, zooals vastgelegd is in de overeen
komsten met de gemeenten Overschie en Hillegers-
berg. Overigens mag deze buurt ook wel door een 
plantsoentje versierd worden. 

Zoo zijn wij ongemerkt bij de eischen der hygiene 
en aesthetica van het nieuwe stadskwartier te land 
gekomen. 

E e n gedeelte van het Noordoostelijk stuk zal zijn 
riolen kunnen aansluiten aan het net van het noor
delijk stoomgemaal. De rest krijgt een afzonderlijk 
rioolnet, waarbij de tegenwoordige Proveniersbuurt 
tevens aangesloten zal worden. Di t net zal bemaald 
worden door een nieuw tc bouwen stoomgemaal aan 
de Schie, dat de rioolstoffen door eene 4 a 5 K . M . 
lange leiding in de Maas perst. Het schuinafloopende 
terrein komt aan de riolecring zeer ten goede. 

De wetering langs de Ceintuurbaan komt in den 
Spoorsingel uit en zal langs dien weg ook door het 
Westelijk Stoomgemaal bemaald worden. 

Ten slotte blijkt voldoende, dat het stadsplan in 
hoofdzaak woonhuizen omvat. Al leen aan de Rotte 
en de Schie zullen zich bij dc bestaande wel eenige 
nieuwe industrieën voegen; maar daarhij zal het 
dan ook wel blijven, daar elders in onze stad zooveel 
beter terrein voor dit doel is te vinden. 

Wanneer wij bedenken, dat bij het ontwerpen van 
het stratenplan rekening is gehouden met zoovele 
particuliere belangen, dan verwondert het ons, dat 
nog zulk een harmonisch geheel is tot stand gebracht. 
Onwillekeurig komt dan met eenige wrevel in onze 
gedachte, hoe vroeger bijna alle omliggende terreinen 
in handen der stad waren, maar door wanbeleid, 
voornamelijk in het begin der vorige eeuw, veelal 
zeer goedkoop van dc hand zijn gedaan. Wat zou 
de directeur der gemeentewerken anders nog veel 
betere stadplannen kunnen opmaken, terwijl de enorme 
waardestijging der terreinen de gemeentekas zoodanig 
ten goede zou komen, dat nu van een financicelen 
nood geen sprake behoefde te zijn. 

Resumcerende, kunnen wij dus vooropstellen, dat 
op de vermelde gronden aan een ophooging van den 
spoorweg niet kan gedacht worden. In dien zin blijft 
het verkeer dus gebrekkig; doch de wijze, waarop 
het plan hierin tegemoet komt, geeft toch nog een 
bevredigende oplossing. Tot troost kunnen wij hierbij 
opmerken, dat van de gemeentekas slechts betrekkelijk 
geringe offers geëischt werden. 

W i j apprecieeren de gemoedelijkheid dezer conclusie; 
doch betwijfelen of zij hier wel op haar plaats is. 

A a n het slot toch wordt nog eens erkend, dat het 
verkeer gebrekkig blijft en waar een zoo welwillend 
criticus tot deze conclusie komt mag men een zoo 
kapitale fout niet laten bestaan, trots alle moeilijk
heden, die hier in den weg staan. 

Met het overnemen van de bovenstaande beschou
wingen beoogden wij in hoofdzaak, de moeilijkheden 
in het licht te stellen, waarvoor de gemeentebesturen 
zich door A r t . 28 der woningwet geplaatst zien. 

Die moeilijkheden vertoonen zich hier in een bij-
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zondcre mate en zijn o.i. niet op bevredigende wijze 
overwonnen. W a t zou de directeur der gemeentewer
ken anders nog veel betere stadsplannen kunnen op
maken, zeggen wij den schrijver na, indien hij zich 
verzekerd kon achten van den steun der regecring 
in die mate dat niet hij zich behoefde te voegen naar 
de eischen en inzichten van spoorwegmaatschappijen, 
maar omgekeerd, wanneer dit voor een belangrijke 
stadsuitbreiding noodig is. 

Ten slotte toch zijn de spoorwegen er ten behoeve 
van het verkeer tusschen de groote steden cn niet 
de steden er voor de spoorwegen; of eigenlijk loopen 
beider belangen in een lijn en is vreedzaam overleg 
de beste weg tot goede oplossingen. 

Den steun van hoogerhand kunnen de gemeenten 
bij dat overleg vooralsnog echter niet ontberen. 

GEMENGD NIEUWS. 
B I N N E N L A N D . 

A L K M A A R . DO Gemeenteraad heeft dezer dagen besloten 
tot oprichting van een openbaar slachthuis en tot aankoop 
van den daarvoor benoodigden grond. 

Nadat er heel wat over het onderwerp was gediscussieerd 
ten aanhoore van een overvolle tribune, werd ten slotte 
met 11 tegen 5 stemmen tot de oprichting van een abattoir 
besloten volgens het aangeboden plan, met deze uitzondering, 
dat omtrent het bezigen van stoom of gas als drijfkracht 
geene beslissing voorshands genomen werd. Het abattoir 
zal worden berekend op een zielental van 25,0 K), met een 
geraamd bedrag van oprichtingskosten van pl. m. f200,000. 

De Raad besloot verder met algemeene stemmen voor 
den bouw aan te koopen een stuk grond, groot 2.01.70 H . 
A., voor den prijs van f13,000, welk stuk grond is gelegen 
over den Hollandschen IJzeren Spoorweg aan den spoor-
haven, uitkomende aan den Helderschen "Weg. 

KIIAM. HU den raad dezer gemeente is ingekomen eene 
aanvrage om concessie voor den aanleg en de exploitatie 
eener drinkwaterleiding van de Maatschappij Hudor te 
Amsterdam. De aanvrage is in onderzoek. 

GESTKL. Pas is de nieuwe steenfabriek „De Meijerü" in 
werking of er wordt alweer een nieuwe opgericht. Verschil
lende boeren uit de gemeente Zeelst, die vroeger een veld-
oven stookten, maar nu blijkbaar tegen de alom verrijzende 
steenfabrieken niet meer kunnen concurreeren hebben de 
handen in elkaar geslagen en gaan nu gezamenlijk eene 
fabriek beginnen. De werkzaamheden zijn reeds in vollen 
gang, de bouw der ringovens is reeds een heel eind gevor
derd en een groot aantal houten hallen zijn reeds aanbesteed. 
Na den winter denkt men reeds den eersten steen te kunnen 
leveren. 

H A A R L E M . Bij de rondvraag in de zitting van den gemeen
teraad van 18 Juli deelde de heer Rinkema mede, dat 
volgens zijn oordeel de brug bij den Kleinen Houtweg zeer 
onoordeelkundig was saamgesteld. Dit later schriftelijk 
herhalende, wees de heer Rinkema op de fout, dat de door
vaart niet is gelegen in de richting van de vaart. Tevens 
drukte de heer Rinkema er zijn leedwezen over uit, dat 
zijn opmerkingen, op 22 Juni reeds gedaan aan den wet
houder de Breuk, zoo weinig zijn ter harte genomen en dat 
de directeur voor de openbare werken, de heer Dumont, 
blijkbaar toen niet te overtuigen was. Toen was het nog 
tijd de fout te verbeteren. 

De Kamer van Koophandel, door den heer Rinkema om 
advies gevraagd, zei dit niet te kunnen geven, doch wel 
van oordeel te zijn, dat bij het leggen der bruggen aan de 
Heeren- en Kampersingel, met de belangen der scheepvaart 
niet voldoende rekening was gehouden. 

De heer Dumont heeft zich nu op die beschuldigingen 
verdedigd en zegt o. m. dat de tramcommissie, dus ook de 

heer Rinkema, zijn plan voor de brug goedkeurde, zonder 
bemerkingen. Toen die op 22 Juni door den heer Rinkema 
gemaakt werden, was volgens een fotografie, reeds aange
vangen met hot heien van een landhoofd aan de Zuidzijde 
en was het aan do Noordzijde reeds zoo goed als gereed. 
Dat toen het gebrek nog zou zijn te verhelpen geweest met 

.weinig kosten, geeft de heer Dumont niet toe. 
Waar de gemeenteraad het technisch plan had goedgekeurd, 

was het alleen aan de raad dit nog weer te veranderen. 

MAASTRICHT. Door den directeur ingenieur der gemeente
werken, alhier, werd aan B. en W. oen rapport uitgebracht 
omtrent de 'veranderingen, die aan den schouwburg behooren 
te worden aangebracht, om dien weder voor bespeling 
geschikt te maken. Dit rapport is door P>. en W. aan de 
schouwburgvereenigirig ter hand gesteld, die het op haar 
beurt ter beoordeoling gezonden heeft aan den heer Verheul, 
architect te Rotterdam. Deze heeft het plan van den inge
nieur afgekeurd en daarvoor in de plaats gesteld een plan, 
in hoofdzaak behelzende het maken van een balkon of 
gaanderij rondom het geheele komediegebouw. Dit plan is 
gezonden aan B. en W., die het den raad hebben overge
dragen, om bü het onderzoek der begrooting voor 1905 in 
de afdeelingen te bespreken. Bij die bespreking is ter tafel 
gebracht de al dan niet bevoegdheid van den burgemeester 
om het gebouw te sluiten, zoodat men in een openbare 
zitting van den raad daarover een beslissing verwacht. 

PERSONALIA. 
- Bij Kon. Besl. zijn, met ingang van 1 November, J . 

P. Walland en J. F. Schdnfeld benoemd tot adjunct-ingenieur 
van don rijkswaterstaat. 

- De heer G. Vermeulen, werktuigkundig ingenieur, 
heeft te Luik het examen van electro technisch inge
nieur afgelegd. 

" V A C A N T E BETREKKINGEN. 
- P r a c t i s c h W e r k t u i g k u n d i g e . Voor een stoom

tram op Java, als adj-tractiechef, ± 28 jaar oud en ongehuwd. 
Salaris le jaar f175.— per maand, 3o jaar f200.-, 6e jaar 
f225.— enz. 

Br.: Kediri Stoomtram-Mij, Spui 15-17, Amsterdam. (1) 
— O p z i c h t e r Locaalspoorweg. 
Zie adv. in dit No. U ) 

T e e k e n o n d e r w i j z e r , met acte Midd. Ond., om des 
Zaterdagavonds gedurende 3 uren Rechtlijnig Teekenen te 
onderwijzen. Belooning f 1,20 per lesuur. 

Stukken inzenden aan den Burgemeester van Cappelle 
op d'LTssel. (D 

- Teekenaa r , bekend met scheepbouw en ijzercon
structies. 

Br. onder no. 1730, aan het Adv. Kant. van J. H. de 
Bussy, Rokin 00, Amsterdam. (1) 

— T e e k e n o n d e r wi jzers aan de Avond-Ambachtsschool 
„Concordia Inter Nos" Frederik Hendrikstraat 111-115 
Amsterdam. Schriftelijke aanmelding aan het schoollokaal. 

(1) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
I N F O R M A T I E - B U R E A U V A N D E N B O N D V A N T E C H N I C I 

T O I -ST E E G SI N G E L 46, U T R E C H T . 

18 Bouwk. Opz.-teek., 21 — 46 j . , ƒ 6 0 — f 120 'smaands. 
2 Bouwk. Üpz.-Uitv. 28—45 j . , f jo—f \ 10 'smaands. 
6 Waterb. Opz.-Teek., 20—42 j . , f 50— / 100 's mnds. 
5 Wcrktuigk. Teek., 19—25 j . , ƒ 4 5 — ƒ 8 0 ' s maands. 
2 Electrotechniker 26—43 j-» f75—f100 'smaands. 
1 Lithograaf Opzichter. 
1 Technisch ambtenaar voor gas- en waterleidingen. 

Mem. San. Inst. London. Naiii tai-y Engineer, ^>IÖTEXfc 1 >JLIVI, 
Hoofdkantoor en Magazijnen DE KUITERKADE 150-151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en Koudwatrr verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garantie. 

3 9 s t e J A A R G A N G . Z A T E R D A G 5 November 1904. No. 45. 
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de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „Dc Phoenix", Nijmegen. 

D E DOMKERK T E UTRECHT. 

Reeds 
uurwerk 
genoemd, 
gewerkt. 

SLOT (Zie 
in de 15e eeuw bezat de domtoren een 
en een klokkenspel, toen „voors lach" 
In 1545 en 1549 werd aan dit voorslag 

Waarschijnlijk is het versmolten, toen de 
gebroeders Hemony in het midden der 17e eeuw 
het tegenwoordige carrillon hebben gegoten. 

In 1505 waren in den toren aanwezig: de „groote 
clock", de „biscopsclock", de „vrouweclock", de 
„cruysc lock" en de „clock costverloren". Waarom 
die klok zulk een eigenaardigen naam droeg heb ik 
niet kunnen vinden. Nieuwe klokken, van welke 
„Sa lva to r " de grootste was, werden in dat jaar op 
den buitensingel te Utrecht, tusschen de Wit te Vrouwen
poort en St. Servaas door Gerrit van W o u uit Kampen 
gegoten. 

De domtoren was met het schip der Gothische 
kerk verbonden door de bisschopskapel, waaronder 
zich een open doorgang bevond, die toegang gaf 
naar de immuniteit van St. Salvator. De bisschops
kapel stond in verbinding met de St. Michaelskapcl 
in den toren, die gemaakt werd, omdat een oudere 
kapel aan dien heilige gewijd, voor den torenbouw 
gesloopt had moeten worden. 

In de 15e eeuw wordt de kathedraal grootendeels 
volbouwd. Zijn aan den toren de namen van de 
bisschoppen Jan van Diest en Jan van A r k e l ver
bonden, de voleindiger der kerk was bisschop David 

bladz. 347). 
van Bourgondië . l i e t koor toch, in 145 5 gereed gekomen 
bleef een fragment, zoolang daaraan niet een transept 
en een schip in denzelfden stijl waren toegevoegd. 

D c kruisbeuk werd omstreeks 1460 begonnen, en 
was in 1479 voltooid, want in Juli van dat jaar kreeg 
Johannes van Werckhoven een zeker bedrag „van 
dat bescot uut te nemen van den groeten boech vant 
choer ende dat weder gseet int cruyswerk". 

De bouwmeester was Jacob van den Bosch, die 
als „magis ter jacobij" in dc rekeningen voorkomt. 
Hi j leefde tot 1477 en werd opgevolgd door Cornelis 
van Wael , als „magis te r cornelij" bekend, die in 1505 
overleed en van wien dus het ontwerp voor het schip 
moet zijn. 

De steen kwam, soms reeds bewerkt, van Zwolle, 
Deventer of Kampen, waar zij uit Duitschland was 
aangevoerd. De schepen voeren over de Zuiderzee 
en de Vecht naar Maarssen, waar de lossing in kleine 
schuiten plaats vond. Deze schuiten brachten den 
steen tot aan den voet van den domtoren, waar een 
hijschkraan de stukken op wagens hief, die naar het 
werk werden gereden, 

Meester Jan Rugher maakte de uitslagen, soms op 
eikenhouten schotten maar soms op papier, dat hem 
voor dit doel werd verstrekt. 

Verscheiden malen werd steen, uit Bentheim of 
Munster aangevoerd, afgekeurd. Het hout voor de 
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bckapping kwam uit Amsterdam, het lood voor de 
goten werd uit Vlaanderen aangevoerd, doch alle 
overige benoodigdheden te Utrecht zelf aangeschaft. 
De „duyfis teen" van de oude kerk deed wederom 
dienst; ook Engelsche steen werd als „engelse crayt-
steen" gebezigd. 

Het is opmerkelijk welke betrekkelijk strenge 
vormen dit transept vertoont. W i e niet let op de 
enkele bepaald Laat-Gothische motieven, die zoowel 
hier als aan het bovendeel van het koor te vinden 
zijn, zou eer aan de veertiende, dan aan de i Se eeuw 
als den tijd van het ontstaan denken. Over het 
algemeen schijnt de Gothiek hier te lande niet vóór 
het begin der 16e eeuw het rijke karakter gekregen 
te hebben, dat men elders reeds vroeger ziet optreden. 

In 1484 was men bezig, hetgeen nog van de 
Romaansche kerk overeind stond, te sloopen. In 
Eebruari toch van dat jaar kreeg „henric huberti" 
een zeker bedrag daar hij „dat loet ar ïgebreeken 
heeft aftee van der kereken". A l s een jaar later het 
register een post vermeldt „om dat fundament wt 
te breecken van die oude muiren", dan is blijkbaar 
de slooping reeds geschied, zoodat in hetzelfde jaar 
„in fossura 8 pilarium fuit factus magnus et exquisitus 
labor", voorkomt, en derhalve blijkbaar de fundeeringen 
van de eerste vier t raveeën reeds waren gemaakt. 

Het schip was in 1487 zoover gevorderd, dat een 
voorloopige bekapping over de drie beuken kon 
worden gelegd, waarna de middenbeuk hooger werd 
opgehaald, een werk, dat in 1492 voltooid was. 

D e zijbeuken van het schip werden kort daarna 
gewelfd, doch in den middenbeuk en het transept 
bleven de gewelven achterwege. Het is te bejammeren, 
dat men in het begin der 16e eeuw de gelden meest 
aan de versiering en de uitbreiding van het schip 
door zijkapellen heeft besteed, en verzuimde, de zoo 
noodige steunbeeren en luchtbogen tegen den midden
beuk van het schip aan tc brengen. 

Op het kruis stond een houten toren, die door 
een „ p y n a p p e l " werd bekroond, en met lood bekleed 
was. O f men zich dezen toren als met een open 
peervorm versierd, dan wel met een bekroning in 
pynappel-vorm heeft voor te stellen valt uit de aan-
teekeningen niet te beslissen. De latere afbeeldingen 
vertoonen een spits. Gelijk bij alle kerken in de 
middeneeuwen ontbraken de ingangen aan het koor. 
Die, welke men thans in de kapel van Zirck ziet, 
is na de Hervorming gemaakt, gelijk uit den stijl 
blijkt. 

D c kanunniken maakten gebruik gebruik van de 
deuren, die in den kruisgang uitkomen. Voor de 
leeken was het portaal aan de noordzijde van het 
schip bestemd, terwijl de bisschop bij plechtige 
gelegenheden van de ingangen in den westelijken 
gevel gebruik maakte. 

Reeds in de 15e eeuw was het koor van gebrand
schilderde glazen voorzien. Het oostelijk venster 
heette het glas van Brederode, aan de noordzijde 
bevonden zich die van Culemborch, Mynden, Cleve 
en Zoudenbalch aan de zuidzijde die van Montfoort, 
Swieten, Borsselen en Bourgondië . De koortrans was 
versierd met de glazen Abcoude, Gaesbeeck, Diepholt 
en Wassenaer. Daarbij voegde bisschop David van 
Bourgondië het groote glas in het noordertransept en 
zijn domproost dat in het zuidertransept. In de 16e 
eeuw worden nog genoemd; het glas van Weze, het 
Landcommandeursglas, een glas in den noorder 
kruisbeuk boven het orgel, een glas daartegenover, 
een glas boven den predikstoel, het Ruytenberchs-
glas, het glas van De Sluza, het glas van Veen, het 

Nassauerglas, het glas van den proost van Oud-Mun
ster en het glas van den proost van Maastricht. 

In 1440 had de kathedraal, behalve het hoofdaltaar, 
dertig altaren, waarop vijftig vicariën gevestigd 
waren. Het hoofdaltaar werd reeds in 1401 van een 
schilderij voorzien. Dat dan gesproken wordt van : 
„pictura nostra novi feretri besti Mar t in i" schijnt er 
op te wijzen, dat die schilderij bij een relikwiekas 
behoorde. In 1412 had het hoofdaltaar ook een 
gebeeldhouwd drieluik, St. Maartenstafel geheeten, 
dat als voorbeeld voor dat der St. Bavokerk te 
Haarlem diende. 

O p het koor bevond zich een H . Sacramentshuis, 
tot bewaring der H . Eucharistie. Het was, blijkens 
de bescheiden, in 1443 gemaakt. W i j moeten het ons 
voorstellen als een groot vrijstaand tabernakel, dat 
op den grond rustte. 

O p het hooge koor was, volgens liturgisch voor
schrift, aan de Evangeliezijde, de Bisschoppelijke 
zetel geplaatst, die in de rekeningen verscheidene 
malen genoemd wordt. Daartegenover, aan de Ep is 
telzijde stond het gestoelte van den Domdeken. Op 
het lage koor moeten de koorbanken ten gebruike 
der kanunniken en zangers een plaats hebben gehad. 
In de rekeningen vindt men daaromtrent echter niets. 

Volgens kerkelijk gebruik was het koor afgesloten 
van de kerk. Reeds in 1455 wordt een oxaal ver
meldt, dat in 1487 geheel vernieuwd werd. Misschien 
geven de oxalen in de kerken te Amersfoort en te 
Rhenen ons eenig denkbeeld van de gedaante, die 
het Utrechtsche, in 1586 afgebroken, heeft gehad. 

O p dat oxaal stond ccn kruis, waarschijnlijk als 
Calvarieberg met Maria en St. Jan. Ook prijkte het 
met koperen blakers, in den vorm van eenhoorns. 

Behalve het oxaal was er ook een hek om het 
koor, waaromtrent echter geen bijzonderheden bekend 
zijn, dan dat het van koper was. 

Tegen de twaalf koorpijlers waren kraagsteenen 
aangebracht, waarop, onder troonhemels, de beelden 
der apostelen stonden. De troonhemels zijn nog ten 
decle aanwezig, ook de tapijtschilderingen zijn nog 
te onderscheiden, en zouden wellicht duidelijker te 
voorschijn kunnen worden gebracht. In het koor 
waren ook de verschillende beeltenissen van zeven 
Utrechtsche bisschoppen geplaatst. Dc overige, die 
tot dusver in het groot kapittelhuis hadden gehangen, 
werden in 1567 ook naar het koor overgebracht. 

Oorspronkelijk schijnt het oxaal als predikstoel 
gebruikt te zijn. In 1460 wordt voor het eerst een 
predikstoel gemaakt, die in 1518 vernieuwd werd, en 
in het schip zijn plaats kreeg. Twee biechtstoelen 
worden vermeld, zonder dat echter omtrent deze iets 
naders blijkt. 

Reeds in de Romaansehe kerk bevond zich een 
orgel, dat in in 1481 aan de oostzijde van het noor
der transept een plaats kreeg. In 1569C11 1570 werd 
de kas in Renaissancestijl vernieuwd, waarschijnlijk 
in den trant, welke nu nog het orgel der Westerkerk 
te Enkhuizen vertoont. 

De sacristie ligt aan de noordzijde van het koor, 
en wordt door een sierlijke deur met omlijsting, uit 
1498 afkomstig, bereikt. De sacristie was, wat hare 
westelijke helft betreft, reeds in de 14e eeuw aanwezig. 
Hare uitbreiding naar het oosten vond in 1495 plaats, 
waarbij men, voor het uitwendige, echter het bestaande 
getrouw volgde. Sinds die sacristie tot kosterwoning 
werd ingericht verloor zij van binnen alles, wat aan 
haar oorspronkelijke bestemming zou hebben kunnen 
herinneren. Bi j die sacristie was de „schuddemante l , " 
waar de officianten hunne koorgewaden bewaarden; 
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ook de l ibry bevond zich in haar nabijheid. Misschien 
hebben de tegenwoordige bovenvertrekken die be
stemming gehad. 

In het koor waren de St. Agnietcnkas en de St. 
Pontiaanskas, dat werken van hooge kunstwaarde 
schijnen geweest te zijn, opgesteld. Het H . Graf achter 
het hoofdaltaar, werd in het begin der 16e eeuw 
gemaakt, en geeft, hoe ook geschonden, nog een hoog 
denkbeeld van den smaak en de bekwaamheid zijner 
vervaardigers. 

Bisschop Joris van Egmond liet reeds in 1549, 
toen hij nog tien jaar te leven had, zijn graftombe 
aan de zuidzijde van het hoofdaltaar oprichten. Hier 
is de Renaissannee aan het woord ; de beelden zijn 
verwijderd, doch de overhuiving vertoont nog de 
zestien kwartierwapens van den kerkvorst en zijn 
devies: „Pie ta tcm exerce." 

De zoogenoemde kleine kapel of Domproostkapcl 
aan de zuidzijde tegen het kruisschip gelegen en 
grenzende aan dc kapel van Diepholt, werd in 1498 
gemaakt. In een harer vensters ziet men nog de 
gebrandschilderde wapens van Bourgondië en Oosten

rijk, die uit het begin der 16e eeuw afkomstig schijnen. 
De Utrechtsche domkerk is zeker een der merk

waardigste gebouwen van Nederland, al is zij van 
betrekkelijk jongen datum, en niet, zooals vroeger 
vrij algemeen werd aangenomen, een 13e eeuwsche 
kathedraal, naar Noord-Eransche voorbeelden gevolgd. 
A l s dc hoogleeraar Gugel een nieuwen druk van zijn 
bekend werk bezorgt zal hij den z i n : „Van over
welfde-basilieken-kerken is als een der vroegste de 
dom te Utrecht te noemen," door iets anders moeten 
vervangen. Want het koor heeft zijne basilikale ge
daante pas in de 15e eeuw gekregen, waarna het 
transept en het schip in de plaats der vroegere Ro
maansche kerk kwamen. 

Het zou zeer gewenscht zijn, dat de Heer Calkoen 
zijn handschrift door den druk liet openbaar maken. 
VVant met hoeveel vrijgevigheid Utrechts verdienstelijk 
archivaris dit ook ter beschikking van belangstellenden 
houdt, velen zouden cr zeker prijs op stelllen, het 
gedrukt tc bezitten, om het af en toe eens te kunnen 
raadplegen. 

A . W . W E I S S M A N . 

D E T E M P E L DES VREDES. 
Men spreekt in de wandeling van het paleis des 

Vredes, dat in den Haag zal gesticht worden. Het 
zou echter beter wezen, indien men van een tempel 
des vredes sprak. Want een paleis wordt, hoe weidsch 
het moge zijn, toch in de eerste plaats met het oog 
op de dagclijksche behoeften van zijn bewoners ge
bouwd, terwijl bij een tempel uitsluitend zijn ideale 
beteekenis den doorslag geeft. 

W i j Nederlanders houden ons graag laag bij den 
grond. Idealen streven maar weinigen onzer na ; de 
groote meerderheid, zoo in de hoogere als lagere 
kringen is nuchter en practisch. 

Dat had de heer Carnegie moeten bedenken, eer 
hij zijn vorstelijke gift voor den tempel des Vredes 
schonk. Had hij zich goed omtrent den Nederland-
schen volksaard doen inlichten, hij zou ongetwijfeld 
zijn dollars voor een ander doel hebben beschikbaar 
gesteld. 

O m een internationaal H o f van Arbitrage behoorlijk 
te huisvesten is geen weidsch gebouw noodig. Waar
schijnlijk voldoet het tegenwoordig verblijf aan alle 
eischen, die in redelijkheid gesteld kunnen worden, 
en zijn de staatslieden, die er nu en dan samen 
moeten komen er best mede tevreden. 

Verrijst er dus in den Haag een nieuw en grootsch 
gebouw, dan moet dit een zinnebeeldige beteekenis 
hebben, dan moet het zich doen kennen als den 
tempel des Vredes, waarop de geheele beschaafde 
wereld het oog gericht heeft. De stemming, die het 
bij den beschouwer opwekt, moet overeenkomen met 
die, waarin Schiller zi jn: „Scid umschlungen, M i l -
lionen" ter neder schreef. 

O f de gemiddelde Nederlander wel ooit in die 
stemming komt? W i j gelooven het niet. V a n geest
drift was althans bij het bekend worden van Car
negie's schenking niets te bemerken. Daar werd 
getreuzeld, daar werd getalmd, allerlei kleinzielige 
overwegingen werden vernomen; het buitenland 
ergerde zich daaraan, wijl het Nederland in zijn 
ware gedaante niet kende. 

De Nederlandsche architecten beproefden, het 
groote werk voor zich te houden. W i j hebben toen 
op het onbehoorlijke van die zelfzucht gewezen, en 
het doet ons genoegen, dat wat omtrent de prijs-

uitschrijving bekend werd, er op schijnt te wijzen, 
dat zij internationaal zal zijn. 

Daarna kwam de strijd om het terrein. De commis
sie van voorbereiding koos den Haagschen Koekamp, 
wat ongetwijfeld een zeer gelukkige keuze mocht 
hectcn. Het kleinzielige Haagschc gemeentebestuur 
weigerde dit terrein echter af te staan, doch stelde 
een paar terreinen voor, wier ligging, welke voor
deden daaraan ook overigens verbonden mochten 
zijn, bij hen, wien het allereerst om practische 
geschiktheid te doen scheen, geen genade konden 
vinden. 

E n zoo werd ten slotte door de regeering voor
gesteld, nu men de Koekamp niet kon krijgen, een 
terrein in de nabijheid te koopen, dat wel even 
gemakkelijk te bereiken is, maar dat, door zijn ligging 
achteraf, als plaats voor een ideaal gebouw geheel 
en al ongeschikt moet worden genoemd. 

Reeds werd cr in de dagbladen op gewezen, dat 
de prijs, die men voor dat terrein aan de gravin van 
Byland wil betalen, veel te hoog is, zoodat het den 
schijn heeft, alsof men deze hooggeboren vrouw ccn 
voordeel wi l bezorgen, waarop haar verdiensten jegens 
de zaak des vredes haar geen aanspraak geven. 

Velen hopen, dat de Tweede Kamer het ingediend 
wetsontwerp zal verwerpen. Bij den tegenwoordigen 
staat van zaken is zulk een verwerping echter nauwe
lijks te verwachten. Die zou alweder uitstel met zich 
brengen en het is te begrijpen, dat de Regeering 
dat niet gaarne zou zien. Want het buitenland wordt 
ongeduldig en verlangt, dat de prijsvraag nu eindelijk 
zal worden uitgeschreven. 

A l stellen wij er ons dan ook niets van voor, toch 
meenen wij, dat het dc plicht onzer vereenigingen 
van kunstenaars is, door adressen bij de Tweede 
Kamer op verwerping van het wetsontwerp aan te 
dringen. 

Het is wel de moeite waard, eens na te gaan, op 
welke gronden de Regeering aan het terrein van de 
gravin de voorkeur geeft. 

— „Voornamel i jk uit een practisch oogpunt is de 
keus gevallen op dat terrein. E r moest rekening 
gehouden worden met de omstandigheid, dat een 
gebouw zooals het te stichten Vredespaleis, dat toch 
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in elk geval grooter dan het Paleis te Amsterdam 
zal worden, een groote ruimte om zich heen vergt. 
Reeds die overweging deed een der denkbeelden van 
dc gemeente, plaatsing op het duin bij den Wagenaar-
weg vervallen." — 

Dit kl inkt vreemd. Het Paleis te Amsterdam heeft 
een oppervlakte van ongeveer 3200 M'-\ Hoeveel 
grooter moet nu het Vredespaleis wel worden, dat 
er een terrein van 60,000 M - voor noodig is ? Hierbij 
wordt zeker geen rekening gehouden met de inzichten 
der hedendaagsche schoonheidsleer, die, er op wijzende, 
dat dc fraaiste oude gebouwen geen groote ruimte 
om zich heen hebben, dit ook voor nieuwe monu
menten vergt. 

— „Voor t s moest rekening worden gehouden met 
de geriefelijkheid van de rechters, die in het gebouw 
nu en dan zouden bijeenkomen, en diende tevens te 
worden bedacht, dat het verdrag van 1 8 9 9 volstrekt 
niet verplicht tot het houden van zittingen in Den 
Haag, zoodat het wel zaak was, om de toch al niet 
zoo heel groote aantrekkelijkheden, die Den Haag 
aan wcreldlingcn biedt, nog te verminderen, door 
het gebouw moeilijk bereikbaar tc maken voor de 
rechters." •— 

Een zonderlinge argumentatie wordt ook hier 
gevoerd. Den Haag staat bij de diplomaten als stand
plaats in de gunst, dat is vrijwel algemeen bekend. 
E n daar spreekt nu de Regeering van de „toch al 
niet zoo groote aantrekkelijkheden" die dc residentie 
dezen „wcreldl ingcn" biedt! Laat ons maar hopen, 
dat zij zich door deze benaming, die men op zoo 
menigen kansel in minder gunstig'en zin heeft hooren 
bezigen, niet beleedigd zullen gevoelen. Deze wereld-
lingen hebben paarden en rijtuigen, wellicht ook 
automobielen ter hunner beschikking, iets, waarvan 
de Regeering niet onkundig schijnt te zijn, daar het 
eenige, wat zij omtrent het Paleis losliet, een mede
deeling is, dat er een koetshuis met stalling aan zal 
verbonden worden. Wat zal het dan den diplomaten 
kunnen schelen, of zij naar het Haagsche Bosch of 
naar de Scheveningsche Boschjes rijden? Vrees voor 
zulk een ritje zal zeker niemand weerhouden, aan 
een zitting van het Hof van Arbitrage in Den Haag 
deel te nemen. 

— „Voora l werd daarbij gedacht aan de nood
zakelijkheid voor die heeren, om in de pauze van 
hun werkzaamheden gemakkelijk een restauratie te 
kunnen bereiken, terwijl het telkens inrichten van een 
tijdelijke restauratie in het gebouw zelf allicht te 
kostbaar zou worden." — 

De krenterigste burgerman zou misschien met zulk 
een argument aankomen. De Regeering van het 

koninkrijk der Nederlanden moest zich daarvoor 
echter schamen. Heeft zij zulk een gering begrip van 
gastvrijheid, dat zij den diplomaten niet eens een 
gratis twaalfuurtje aanbieden wil? In het buitenland 
doet men anders. Nu er koetshuizen bij het gebouw 
des vredes zullen komen, voege men er ook een flinke 
keuken, kelder en eetzaal aan toe, opdat het buitenland 
ons om onze schrielheid niet bespotte. 

— „ E n eindelijk moest de mogelijkheid in aan
merking worden genomen, dat de bibliotheek mettertijd 
eene instelling van beteekenis zou worden, de moge
lijkheid ook, dat de boekerij voor anderen dan alleen 
voor de rechters toegankelijk zou wezen en met het 
oog op die mogelijkheid werden dc eischen, aan het 
gebouw als dienstgebouw te stellen, des te hooger." — 

Het komt ons voor, dat de weinigen, die in een 
boekerij als deze belang zullen stellen, haar wel zullen 
weten te vinden, ook al staat zij op anderen grond, 
dan die der gravin V a n Bylandt. Doch zelfs, al 
ware dit anders, dan mocht dit toch geen overweging 
wezen, die gewicht in dc schaal lei. 

Gelijk wij reeds zeiden is het de plicht, onze ver-
ccnigingen van kunstenaars, tegen dc akelig bekrompen 
opvatting die uit dit alles spreekt, te protesteeren. 
Het protest zij waardig en richte zich voor alles 
tegen de keuze van het terrein. Dat bestuursleden 
dezer vereenigingen in de commissie van voorbereiding 
hebben zitting gehad, kan geen bezwaar zijn. Want 
zooveel men thans weet, heeft deze commissie zich 
aan niets schuldig gemaakt, doch, integendeel, haar 
best gedaan om de zaak in het goede spoor te brengen. 

Pas als het programma der prijsvraag openbaar 
wordt, zal men kunnen beoordeelen, of de commissie 
haar taak met de vereischtc breedheid heeft opgevat, 
of zij zich bewust er van is geweest, dat het gebouw, 
ofschoon het nu en dan aan practische eischen zal 
hebben te beantwoorden, toch vóór alles van een 
ideale opvatting zal hebben te getuigen. 

A l s men in aanmerking neemt, welk een technische 
leden van erkende bekwaamheid deel der commissie 
vormden, dan zou er voor vrees, dat een bekrompen 
opvatting heeft voorgezeten, geen reden zijn, ware 
het niet, dat ook staatslieden stem in het kapittel 
hebben gehad, en dat ten slotte, de beheerders der 
Carnegie-stichting de lakens uit te deelen krijgen. 

Dus voegt het ons, hier geduld tc oefenen. Doch 
het zou van een onvergeeflijke laksheid getuigen, als 
onze vereenigingen van kunstenaars, in het bijzonder 
van bouwkunstenaars niet protesteerden tegen de 
keuze van het terrein, dat men nu aan de Tweede 
Kamer voorstelt, aan te koopen. 

E E N PRAATJE OVER 
Het is zeer moeilijk zich heden ten dage een juiste 

voorstelling te maken van dc inrichting en meubileering 
van de woonhuizen in de vroege middeleeuwen. Bij 
de weinige overblijfsels, die er zijn, gaat het zelfs 
moeilijk ons van den bouw dier woonhuizen een juist 
denkbeeld te vormen. W i j nemen aan dat zij zoowel 
in bouw als inrichting hoogst eenvoudig waren en 
dat zelfs de kasteelen van den adel, ja de vorste
lijke paleizen in dit opzicht geen uitzondering 
maakten. 

A l l e kunstvaardigheid werd besteed aan de kerke
lijke architectuur en den luister van den eeredienst. 
In de kloosters, hoezeer ook de ordensregels eenvoud 
in levenswijze mochten voorschrijven, is in verband 
hiermede eerder dan in het burgerlijk leven de neiging 

S T O E L E N E N BANKEN. 
om zich behaaglijk in te richten tot ontwikkeling 
gekomen en de meubelkunst ontstaan. 

Eerst tegen het einde van den Gothischen tijd begon 
ook de burgerstand, die tot welvaart was gekomen 
meer zorg aan de inrichting zijner woningen te 
besteden en uit den renaissancetijd zijn ons verscheidene 
voorbeelden bekend van burgers, die in weelderige 
inrichting hunner woningen niet voor kerkelijke of 
wereldlijke vorsten onderdeden. 

Wat de vroege middeleeuwen betreft staat het 
echter tamelijk vast, dat de inboedel van den gewo
nen poorter zich bepaalde tot de meest onmisbare 
stukken en dat er in de verste verte geen sprake 
was van die menigte van voorwerpen voor allerlei 
doeleinden die men thans in elke burgerwoning aan

treft waarmede de kamers soms opgevuld zijn en 
zonder welke men niet schijnt te kunnen leven. 

Opmerkelijk is het, maar toch ook natuurlijk, dat 
aan de weinige voorwerpen, die toenmaals het ameu
blement van een burgerwoning uitmaakten vrij wat 
meer waarde gehecht werd dan tegenwoordig. 

Waren zij niet altijd elegant van vorm, volgens 
de hedendaagsche opvatting, deugdelijk en solide 
waren zij ongetwijfeld en van deugdelijk, somtijds 
zelfs van betrekkelijk kostbaar materiaal, waarvoor 
men in de vroege middeleeuwen meer gevoelde dan 
voor een kunstvolle bewerking. Geheel afwijkend dus 
van de Grieken en Romeinen voor wie het blijkbaar 
een behoefte was zich met voorwerpen van artistieken 
vorm te omringen, wier vaatwerken bijvoorbeeld ons 
doen zien, wat men met kunstvolle bewerking uit een 
weinig kostbaar materiaal maken kan. 

Verhuizen was in de vroege middeleeuwen ook niet 
zoo aan de orde van den dag als thans; zij die het 
brachten tot gezeten burgers, waren ook werkelijk 
gezeten, voelden zich vrij wat meer gebonden aan 
de plaats hunner inwoning, dan wij tegenwoordig 
met onze cosmopolitische denkbeelden. 

O f dit nog als een gevolg van vroegere grond-
hoorigheid is te beschouwen is moeilijk na te gaan, 
daarvan echter zou men zich spoedig genoeg hebben 
losgemaakt, wanneer niet andere moeilijkheden aan 
dc verplaatsing hadden in den weg gestaan. Men 
gevoelde minder of in het geheel geen behoefte zich 
gedurig te verplaatsen, men had er in den toenmaals 
geheel anderen maatschappelijken toestand meer 
belang bij te blijven waar men zich eenmaal geves
tigd had. 

W i j willen ons evenwel niet verdiepen in sociaal
historische beschouwingen, doch ons de nuchtere 
vraag voorleggen, waar die gezeten burgers der 
vroege middeleeuwen eigenlijk op zaten. 

Op stoelen, zooals wij, zou men meenen; immers 
de Egyptenaren, de Assyr iërs , de Grieken en de 
Romeinen kenden reeds het gebruik van dit zit
meubel. Evenwel is die meening onjuist. 

Eerst in de latere middeleeuwen zijn dc stoelen 
meer algemeen in gebruik gekomen. Vroeger bezigde 
men banken meestal in den vorm van kisten die 
dienden als zitmeubelen zoowel als tot berging van 
huishoudelijke artikelen, kleederen en in het bijzonder 
linnengoed. Dikwijls waren deze banken vast aan 
den muur en maakten zij deel uit van de betimme
ring der vertrekken. 

Stoelen waren zeldzaam, men beschouwde ze meer 
als eerezetels ten gebruike van het hoofd des gezins 
of van gasten, die recht op onderscheiding hadden. 

Zulke zetels waren dan ook iets anders dan de 
lichte en gemakkelijk verplaatsbare meubeltjes van 
later tijden. Verplaatsbaar waren zij wel maar zij 
hadden toch in den regel hun vaste plaats bij tafel 
of haard en de verplaatsbaarheid was geen hoofd-
vereischte; vandaar dat, op grond van hetgeen wij 
er van weten uit authentieke afbeeldingen van vroeg-
middeleeuwsche interieurs, die tot ons zijn gekomen, 
wel kan worden aangenomen dat deze stoelen over 
het algemeen massief van samenstelling zijn geweest 
met rug- en zijleuningen van schotwerk of paneel
werk, terwijl de ruimte onder de zitting ook tot 
berging van verschillende zaken benuttigd kon worden. 

De resforts zijn een uitvinding van den nieuweren 
tijd deze moet men bij de middeleeuwsche stoelen 
niet zoeken. Maar het ongemakkelijke van te zitten 
op het harde hout is zeker vroegtijdig gevoeld en 
evenmin als de Grieken en Romeinen gewoon waren 

op hun marmeren banken en zetels te gaan zitten 
zonder daar kussens of dierenhuiden op te leggen 
zou men in de middeleeuwen den reiziger hebben 
genoodigd zijn vermoeide ledematen op de harde 
zitting van stoel of bank uit te strekken, zonder hem 
daarbij dezelfde verzachtende middelen te hebben 
verstrekt. 

Kussens en beklccdingen van leder of andere som
tijds kostbare stoffen zijn in gebruik geweest zoolang 
de zitmeubelen in gebruik zijn. 

Ook dit kan men op oude afbeeldingen zien. 
Het gebruik van riet, biezen, boomschors en der

gelijke materialen tot het maken van lichte zitmeubelen 
was reeds in de oudheid bekend, vooral in het Oosten 
en Egypte. In het middeleeuwsch Europa schijnt men 
evenwel dergelijke materialen weinig of niet tot dit 
doeleinde te hebben gebezigd. Het is moeilijk na te 
gaan, wanneer het gebruik van matwerk voor het 
vervaardigen van stoelzittingen in zwang is gekomen 
en vanwaar dit afkomstig is. W e l is waar vertegen
woordigt onze bekende ouderwetsche keuken-of kerk-
stoel een zeer oud type, maar of het gebruik daarvan 
opklimt tot de middeleeuwen is niet zeker. 

Een oud model, dat reeds in den tijd van Kare i 
den Groote en ook in de oudheid bekend was, is 
evenwel de vouwstoel in verschillende vormen en het 
zeilde kan gezegd worden van het kleine driepootige 
krukje, een der meest primitieve vormen van den 
stoel, ook van den kerkstoel. 

In de vroege middeleeuwen werden in de kerken 
geen vaste zitplaatsen voor de gemeente aangetroffen, 
De eerste vorm daarvan vindt men in vaste steenen 
banken langs de muren rondgaande in de geheele 
kerk behalve in het koor. Tot in het begin der 
veertiende eeuw werden de godsdienstoefeningen 
staande bijgewoond en wien het staan vermoeide 
ging op den grond zitten. Het ongemakkelijke hier
van voerde tot het gebruik van ruwe driepootige 
krukjes, waarmede men kon gaan zitten waar men 
wilde. Di t gaf wel eens aanleiding tot kleine vecht
partijen om de beste plaatsen in de kerk, waarbij de 
krukjes uiterst geschikt waren om als wapens dienst 
te doen. 

Het onvoegzame hiervan werd spoedig ingezien en 
de invoering van houten banken was hiervan het 
gevolg. Deze waren te groot en te zwaar, om er 
mede te slaan of te gooien, doch nu moesten telkens 
ernstige vermaningen tot de gemeenteleden worden 
gericht wegens het voortdurend vechten, om de beste 
plaatsen op die banken. Di t werd zoo erg, dat door 
de geestelijkheid moest worden bepaald, dat behalve 
edellieden, regeeringspersonen cn voorlieden der gilden 
niemand rechten kon doen gelden op een eigen plaats 
in de kerk cn ieder, die er kwam op de eerste de 
beste ledige plaats mocht gaan zitten. 

Niettegenstaande deze bepalingen groeide het getal 
eigen plaatsen in de kerken meer en meer aan, en 
wie zich de kosten kon veroorloven liet zich een 
afsluitbare bank in de kerk timmeren en zijn naam 
daarop schilderen of op een gegraveerd koperen plaat 
vermelden. Zoo ontstonden vooral tegen den tijd der 
hervorming dc groote en hooge gestoelten, het een 
al rijker bewerkt en gestoffeerd dan het andere en 
in de zeventiende eeuw werd o. a. in Engeland a l 
gemeen geklaagd, dat deze gestoelten het vrije uit
zicht voor een groot deel der gemeente belemmerden, 
dat zij met hun stoffeering somtijds op bedsteden 
geleken en dat er ook veelvuldig door de eigenaars 
misbruik van gemaakt werd, om er op hun gemak 
een dutje te doen, met hun snorken dc aandachtige 
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gemeente hinderend, hetgeen natuurlijk niet tot de 
algemeene stichting bijdroeg. Zelfs waren in sommige 
gestoelten stookplaatsen aangebracht. 

De zeventiende eeuw bracht echter een groote 
verandering en opruiming in de Engelsche kerken 
teweeg onder de regeering van Cromwell werden 
troonhemels en gordijnen verwijderd en de hoogte 
der schotwerken tot minder hinderlijke afmetingen 
teruggebracht. 

DROOGDOK. 
Het vierde ijzeren Drijvend Droogdok der gemeente 

Rotterdam, is onlangs in gebruik genomen. 
Het eerste schip, dat gedokt werd, was het Noorsche 

stoomschip „Thordi f" . 
Dit reuzenwerk, hetwelk in Juni 1902 werd aanbe

steed, behoort, met dat van Hamburg, tot de grootste 
dokken van Europa. Het is 170 meter lang, buiten
werks 36 meter breed en 4 meter hoog, en heeft een 
draagvermogen van 15,600 ton. 

V a n dien omvang kan men zich het best een 
denkbeeld vormen, wanneer men weet, dat de sedert 
1883 in gebruik zijnde dokken eene lengte hebben 
van 48 en 90 meter, bij eene breedte van 27,40 
meter en eene hoogte van 3 meter, en dat het in 
1893 in gebruik genomene eene lengte heeft van 
110 meter, bij eene breedte van 27,40 meter en een 
hoogte van 3 ' / 2 meter. 

Het nieuwe dok staat op zeven pontons, welke 
alle eerst op dc helling ineengezet en daarna te 
water gelaten werden. Dat dit geen gemakkelijk 
werk was zal men begrijpen, Wanneer men weet, 
dat elke ponton niet minder dan 600,000 K . G . weegt 
en het dok in zijn geheel ruim 6,500,000 K . G . 

E l k e ponton heeft twee centrifugaalpompen — aan 
iedere zijde een — die bewogen worden met behulp 
van een verticale as, door een motor van 35 paarde-
kracht, 

E r zijn dus 14 motoren, welke in de zijkanten 
in eene machincgalerij van 170 M. lengte zijn opgesteld. 

Wanneer het dok gezonken ligt, wordt het schip 
binnengehaald, door middel van de aan eiken zijkant 
staande twee kaapstanders, dus vier in het geheel, 
welke electrisch bewogen worden. Bij de oudere 
dokken wordt de electrische beweegkracht geleverd 
door machines, welke op de dokken zelf geplaatst 
zi jn; doch bij het nieuwe wordt zij geleverd door 
het station B op de Wilhelminakade. 

Het aantal motoren, dat wij reeds vermeldden, steeg 
reeds tot 22, doch nu komen er nog 28 bij, die men 
voor de electrische beweegkracht noodig heeft voor 
het in beweging brengen van evenzoovele handles, 
waarmede de dokmeestcr den waterstand in de pontons 
kan regelen voor het geval een schip in het dok 
is, dat niet het geheele dok in beslag neemt, waardoor 
de uiterste einden niet belast zijn of wel, wanneer 
twee kleine schepen er tegelijk in zijn en daardoor 
het midden onbelast blijft. Een 28-tal peilglazen 
geven den stand van het water in de ponton-com
partimenten aan. 

Is het schip er ingebracht, dan begint het uitpompen. 
Inmiddels worden door werklieden de schoren uitge
schoven, welke met een windwerk behandeld worden 
en hiermede wordt het schip juist in het midden 
gedrongen. Verder worden de houten schoren aan
gebracht, waardoor het schip in evenwicht wordt 
gehouden. 

Dit geheele werk wordt in den betrekkelijk korten 
tijd van twee uren volbracht. 

Het gevaarte heeft f 1,300,000 gekost. N.v.d.D. 

PRIJSVRAGEN. 
G E V E L W E D S T R I J D T E R O T T E R D A M . 

De jury, bestaande uit de heeren prof. Henri Evers, 
te Delft, J . G . van Dorsser, Rotterdam, A . Salm 
G.B.zn. , Amsterdam, G . H . Peters, 's-Gravenhage en 
J. Verheul Dz. , Rotterdam, heeft aan het bestuur der 
Vereeniging tot Verfraaiing van Rotterdam en tot 
Bevordering van het Vreemdelingenverkeer, rapport 
uitgebracht van haar gehouden onderzoek. 

Daaruit blijkt, dat aan haar oordeel onderworpen 
werden 21 gevels, waarvan 17 door haar gerangschikt 
worden onder rubriek a, gebouwen voor bewoning 
(woonhuizen, winkels, villa's, buitenhuizen, sociëteiten 
en koffiehuizen) en de overige 4 onder rubriek b, 
utiliteitsgebouwen (kantoren, pakhuizen, fabrieken, enz.) 

De jury noemt den oogst bij „deze eerste loffelijke 
poging der vereeniging in deze richting" niet gering, 
maar betreurt het desniettemin, dat van „dc vele 
goede gebouwen, die in de laatste jaren te Rotterdam 
verrezen zijn, niet meer ontwerpers daarvan zich tot 
mededinging hebben aangemeld." Wellicht echter, dat 
na dit eerste succes een volgende maal het aantal 
mededingers wel grooter zal zijn. Het zou dan ook 
— meent de jury — misschien aanbeveling verdienen, 
de twee rubrieken met een derde uit te breiden, n.1. 
met een voor huurhuizen voor meer dan één familie 
ter bewoning bestemd en die als „specula t iegebouw" 
zijn aan te merken. 

N a de verschillende gevels elk voor zich ter plaatse 
met zorg te hebben beoordeeld en na gehouden 
onderlinge bespreking, stelt de jury voor, voor de 
rubriek b slechts één medaille toe te kennen en voorde 
rubriek a in plaats van twee, vier medailles toe te staan. 

Die onderscheidingen worden dan als volgt toe
gekend : 

Rubriek a. Verguld zilveren medaille aan den 
ontwerper van den gevel van het gebouw „de Zwarte 
Ruiter", gelegen aan de Glashaven, hoek Scheep
makershaven ; Albert Otten. 

Zilveren medaille aan den ontwerper van den gevel 
van het dubbele woonhuis Mathenesserlaan No . 262 
en 264; P . G . Buskens. 

Zilveren medaille aan den ontwerper van den gevel 
van het woonhuis Esschenlaan No. 66 ; J . P. Stok W z . 

Zilveren medaille aan den ontwerper van den gevel 
van het winkelhuis met kantoren Wijnhaven Z . Z . 1 1 0 ; 
W . Bruijnzeel Cz. 

Rubriek b. Verguld zilveren medaille aan den 
ontwerper van den gevel van het kantoorgebouw der 
Badische Actiengesellschaft, Maaskade; J . P. Stok W z . 

GEMENGD NIEUWS. 
B U I T E N L A N D . 

— De Duitschers gaan nu, gedachtig aan het spreek
woord: „kleine geschenken onderhouden de vriendschap", 
ook andere werelddeelen met hunne standbeelden gelukkig 
maken. Onlangs is een beeld van Roland verscheept, 
met bestemming naar Peking, waar het zal verrijzen als 
aandenken aan de in China gesneuvelde Duitsche soldaten. 
Het voetstuk is van bazalt, de bronzen Roland is gietwerk 
van een fabriek. 

— Opgravingen worden gedaan aan de Bodensee, brj het 
dorp Bodman, op een plaats, die al ruim 5000 jaar bewoond 
moet zyn geweest. Daar schijnt de vermoedelijk in de 10de 
eeuw verwoeste Keizerlyke burcht gestaan te hebben, waar 
Karei de Dikke de wonderlijke operatie onderging, die hem 
het leven kostte: de chirurg sneed, om hem van zyn hoofd
pijnen te genezen een stuk uit zyn schedel en zette den 
patient toen op den kop, in de hoop dat de py'nen er uit 
zouden vloeien. 

Tot nu toe heeft men van deze burcht en de gobouwen 
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die er wellicht vroeger of later gestaan hebben, alleen een 
verward murencomplex gevonden. 

— De opgravingen, die de Fransche school voor Oudheid
kunde onder leiding van den heer Holleaux op het eiland 
Delos laat verrichten, hebben een prachtig bewaarden 
mozaïekvloer aan het licht gebracht, waarop de met klimop 
bekranste Dionysos voorgesteld is, rijdend op een ty'ger die 
een grooten kever vertrapt. Hetzelfde gebouw waar dit 
kunstwerk gevonden is, was ook nog met verschillende 
muurschilderingen versierd. 

Elders op het eiland werd de werkplaats van een beeld
houwer blootgelegd, waarin zich nog eenige half voltooide 
beeldhouwwerken bevonden. 

— De directeur van het Museum voor Christely'ke oud
heden te Athene, de heer Lambakis, heeft de catacomben 
op het eiland Melos onderzocht en daarby V/2 nieter onder 
den grond een kerk met baptisterium uit den alleroudsten 
Christelfjken tyd gevonden toen de doop nog op mannelyken 
leeftijd toegediend werd. Dit baptisterium is het tweede 
van dien aard dat in Griekenland is gevonden en iets 
kleiner dan op het eiland Paros. 

— De sedert eenigen tyd door den heer Papavasilion 
ondernomen opgravingen op verschillende punten van Euboea 
hebben reeds een aantal belangrijke ontdekkingen ten ge
volge gehad. Zoo werd te Aedipsos een badinrichting van 
Sulla gevonden. Dit van baksteen en tegels opgetrokken 
gebouw, waarin nog de buizen voor het warme water aan 
wezig waren, heeft een cirkelronden vorm en verheft zich 
drie meters boven den beganen grond; van de vier vertrek
ken die blootgelegd zyn, heeft een den vorm van een 
zeshoek; vooral merkwaardig is een zuil die vóór de bad
inrichting gestaan heeft, en die met driehoekige ribben 
versierd is, tot op de helft van rechts naar links en verder 
van links naar rechts loopende. In de nabyheid werd een 
prachtige en voortreffelijk bewaarde manskop van Parisch 
marmer gevonden, waarin men Sulla zelf meent te mogen 
herkennen. 

Op andere plaatsen van het eiland werden begraafplaatsen 
blootgelegd, doch daar deze klaarblijkelijk voor het grootste 
gedeelte reeds leeggeplunderd waren, was hier de oogst 
schraal. 

— In den Spaanschen Senaat heeft Graaf Valentia er op 
aangedrongen, dat men onmiddellijk maatregelen nemen 
zal om het verder verval der Alhambra te Granada te voor
komen. 

— Het herstellen van de Sixty'nsche kapel te Rome is 
goed geslaagd. Er bestaat nu geen gevaar meer voor het 
schilderwerk van Michael Angelo. 

B I N N E N L A N D . 
AMSTERDAM. Het genootschap „Architectura et Amicitia" 

zal in 1905 zyn 50-jarig bestaan vieren. Hot feestcomité is 
samengesteld uit do heeren: Jon. Ingenohl, voorzitter; Jan 
Stuyt, secretaris; H . van Hylckema Vlieg, 2e secretaris; J . 
A. van der Sluys Veer, penningmeester; A . J . Joling, 2e 
penningmeester; H . Walenkamp, toegevoegd lid. 

Het programma, dat do commissie by genoegzamen steun 
hoopt uit te voeren, vermeldt: 

le. Een tentoonstelling zal georganiseerd worden, waarin 
een zoo getrouw mogelyk beeld zal gegeven worden van 
den tegenwoordigen stand der bouwkunst-ontwikkeling. 
Het prospectus dezer tentoonstelling zal binnenkort bekend 
gemaakt worden. Zy zal in het Stedelyk Museum gehouden 
worden en o.a. worden opgeluisterd door eene keuze-ten
toonstelling van schilderyen, etsen en aquarellen, zooveel 
mogelyk betrekking hebbend op de architectuur. (Reeds werd 
door eenige bekende kunstenaars medewerking toegezegd). 

2e. Een geïllustreerd feestnummer van het orgaan zal 
worden uitgegeven, met een kroniek van het 50-jarig ver
leden van het Genootschap. 

3e. Een feestvergadering, waarin conclusies genomen 
worden omtrent eenige hoofdvraagstukken der moderne 
bouwkunst, welke vraagstukken vooraf in vergadering en 
rijdschrift zullen besproken worden. 

4e. Een feestmaaltijd, gevolgd door een populair water
feest op den Amstel. 

BOLSWABD. De belangstelling in het vakondorwy's en 
hetgeen daarmee in verband staat, schy'nt in den laatsten 
tyd toe te nemen. Dat bewyst ten minste hot steeds stijgende 
getal leerlingen aan de verschillende ambachtsscholen in 
ons land, dat bewyst ook het groot getal leerlingen, hetwelk 
zich dezen wintercursus voor de ambachts-teekenschool 
alhier aanmeldde. Dat getal bedroeg 33, wier leefty'd van 
14 tot 19 jaar afwisselt en onder wie 17 oud-leerlingen zyn; 

16 beoefenen het timmervak, 5 zyn by den smid en verder 
zyn er meubelmakers, ververs, stucadoors en een enkele 
tuinman onder! Nu is ' twel jammer dat niet allen kon
den worden toegelaten. De lessen zyn reeds begonnen en 
daar er slechts plaatsruimte is voor 25 a 26, moesten 
enkele worden afgewezen. En dat valt te betreuren, want 
het is toch altijd beter tien uur per week onderwys te 
ontvangen, dan die uren op straat door te brengen en dat 
komt er zoo licht van. Het onderwys is over vyf avonden 
verdeeld en strekt zich uit tot rechtlijnig en bouwkundig 
teekenen, handteekenen en ambachtsrekenen, met welke 
vakken respectievelijk belast zyn de heeren A. Veringa, 
J. Dijkstra, L. de Jong en G. A . Leverland. 

DELFT. Voor eenigen tyd meldden wy', dat door het te 
juister tyd ingrijpen van enkele bouwkundigen, inwoners 
dozer gemeente, een oude gevel, die gesloopt zou worden, 
voor deze stad werd behouden en met steun van het ryk 
en van particulieren zou worden gerestaureerd. 

Dat werk is thans geëndigd en de gevel pry'kt als voor 
eeuwen. 

Thans echter komen de heeren J . H . Tonnaer, architect, 
lid van den raad, M. A . C. Hartman, gemeentearchitect en 
L. Couvée, architect, by den raad aankloppen om f 150, 
zynde het bedrag dat nog ongedekt is. 

Het ryk droeg f250 by, terwijl particulieren ook van 
hunne belangstelling deden blyken. 

„Men behoeft — zeggen adressanten — daarby niet angstig 
te zyn dat het doen van een eersten stap in deze richting 
de gemeente op niet te overziene kosten zal komen te staan. 
Zóó dikwijls zal de herstelling van een ouden gevel niet 
voorkomen; onverwachts zal men voor hot geval komon 
te staan, dat door snel ingrijpen nuttig gewerkt kan wor
den. De raad beoordeele elke aanvrage die inkomt op zich 
zelf en bepale het bedrag der subsidie naar omstandigheden. 
De gemeentesubsidie zal in vele gevallen eene aanmoediging 
moeten zyn; de eigenaars-zelf moeten voelen wat hun plicht 
is en dat zal komen wanneer ryk en gemeente hunne 
bereidwilligheid toonen om fe helpen." 

Het verzoek, dat kennely'k eene principieele beslissing 
beoogt uit te lokken, wordt gesteund door hooglecraren 
van de Polytechnische school en door de rijkscommissie 
tot het opmaken en uitgeven van een inventaris en eene 
beschrijving van de Nederkindsche monumenten van ge
schiedenis en kunst. 

Deze laatste autoriteit, het algemeen en het gemeente
belang in het licht stellende, gelegen in het in stand houden 
ook van oude gevels, wyst op Brussel, Brugge, Keulen, 
Hildesheim, Neurenberg e.a., waar de zorg voor het behoud 
der bestaande gebouwen als een gewichtig gomeentebekmg 
wordt ter harto genomen. 

'S -GRAVENHAGE. Men schrijft aan „Het Vad.", dat de pry's 
van fl per vk. M., die besteed zal moeten worden voor 
aankoop van het terrein aan den Bonoordenhoutschen Weg, 
waar de Vredesburcht zal moeten verry'zen, ongewoon hoog 
is, zoo men hem vergelijkt met den prys, die nog kort 
geleden betaald werd voor de vlak daarnaast liggende ter
reinen. 

Het komt „Het Vad." na onderzoek voor, dat de prys 
van f7 inderdaad nadere opheldering vergt. Den 29en April 
1903 werd nl. het zomer- en winterverblijf „Bosch-en Duin-
zigt" aan den Bonoordenhoutschen Weg, met by'behoorende 
twee perceelen grond en zes perceelen weiland, na publieke 
veiling gegund voor f182,000, terwijl die acht perceelen 
grond en weiland samen een oppervlakte besloegen van 
77,144 vk. M. Per v.k. M. werd hier dus maar by de f2 en 
f3 betaald. 

Dit punt - zegt het blad - moet opgehelderd worden 
vóór de Staten-Generaal de som voor den grondaankoop 
kunnen toestaan. 

GBOININGEN. In de vergadering van de Chr. Vakvereeniging 
voor bouwbedrijven alhier is besloten om uitbesteders en 
architecten te verzoeken in de bestekken te willen op
nemen, dat de aannemer zooveel mogelyk verplicht is geen 
klaar gemaakt hout als kozynen, deuren en architraven 
van de fabriek te betrekken, maar dat zulks geschiede op 
het werk. Daardoor zal de werkloosheid in het bouwvak 
inkrimpen, maar zal tevens ook by jongere gezellen de 
kunst van het vak niet te loor gaan. 

Dat dergelijke maatregelen van nul en geener waarde 
waarde zyn schy'nt men in deze vereeniging nog niet in te 
zien. 

H A A R L E M . Voor de tentoonstelling van Kunstnaaldwerk, 
die in het Museum van Kunstnijverheid alhier zal gehouden 
worden, heeft zich onder presidium van den Directeur van 
het Museum een Damescomité gevormd hetwelk is samen-
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gesteld als volgt: Mevrouw Dysselhof, Mej. Elis Kogge, 
Mej. .1. Pleijte en Mej. A. M. Beerninck. 

De tentoonstelling zal 15 November worden geopend, 
terwijl inzendingen tot 10 November zullen worden in ont
vangst genomen. 

Het programma der tentoonstelling, alsmede nadere in
lichtingen worden gaarne verstrekt door den Directeur van 
het Museum. 

— De boekery van het Museum van Kunstnijverheid 
alhier ontving ten geschenke van den Heer Gerrit van den 
Broek, Commissaris-generaal der wereldtentoonstelling te 
St. Louis. Het officieele album met afbeeldingen der ver
schillende gebouwen van genoemde tentoonstelling, alsmede 
de officieele Catalogus van de afdeeling Kunst en Kunst
ambachten. 

Beide werken liggen in de leeszaal der boekerij ter be
zichtiging. 

— Het Museum van Kunstnijverheid alhier werd gedurende 
de maand October door 890 personen bezocht, terwij] aan 
de aan het Museum verbonden boekerij '-10 boek- en plaat
werken naar belangstellenden in den lande kosteloos ver
zonden werden. Het eerste en tweede deel van de catalogus 
dezer boekerij zrjn verschenen, terwijl het derde deel in 
bewerking is. 

N A A L D W I J K . De gemeenteraad heeft het verzoek der ge
zondheidscommissie te Naaldwijk om flOO beschikbaar te 
stellen voor een onderzoek naar drinkwater, dat tot inrich
ting van een drinkwaterleiding voor het Westland kan 
leiden, met 7 tegen 4 stemmen verworpen. Dr. J. S. van 
Vollenhoven, lid van den raad, verklaarde op grond eener 
30-jarige practijk dat het drinkwater in Naaldwijk slecht 
was en in 't bijzonder voor Honselersdfjk zeer veel te wen
schen overliet. 

Loosduinen en 's-Gravenzande hebben voor dit doel 
bedragen toegezegd. 

— Inhoud van Afl. 10 van „DE NATUUR - ' , uitgave van J. G. 
BROESE, Utrecht. — Radium en de Emanatie :Dr.Z.P. Bouman. 
— De blauwe Regen: Dr. H . J. Calkoén. - Zijde-Surrogaten: 
Jo M. Proot. — De verandering in het bedrijf der gemeen
tetram te Amsterdam II (Gebouwen): T. E. van Putten. — 
De oorsprong der Maanbergen: Dr. A . Pannekoek. — De 
physisch-phonetische grondslag der Taal: G. Lely. — Een 
wreedaardige mode: Het dragen van Aigrettes: Eres. — 
Nog eens de sneltelegraaf van Siemens en Halske: Dr. H . 
F. Huisken. - Pyro- en Piézo-electriciteit: H. B. van Meurs. 
— De dadelpalm en zy'n tegenwoordige cultuur (vervolgen 
slot): Dr. A . J . C. Snijders. — Eenvoudige proeven op che
misch gebied; 5. Sympathetische Inkt: Dr. A. J. C. Snijders. 
— Korte mededeelingen. - Boekaankondiging. — Corres
pondentie. — Maandelijksch weerbericht: C. L. de Veer. 

PERSONALIA. 
- De heer Th. van Harderwijk, directeur der Ambachts

school te Nijmegen, is benoemd tot directeur der Ambachts
school te 's-Gravenhage. 

— Bh' beschikking van den minister van Binnenlandsche 
Zaken is, met ingang van 1 November 1904, op zijn verzoek, 
eervol ontslag verleend aan J. P. Schönfeld, als assistent 
voor de waterbouwkunde aan de polytechnische school te 
Delft, en is voor het tijdvak van 1 November 1904 tot en 
met SI Augustus 1905, als zoodanig benoemd, A. do Mooy 
A.-Gz., civiel-ingenieur te Zierikzee. 

— Bh' Koninklijk besluit is, voor het th'dvak van 1 Nov. 
tot en met 31 December 1904, benoemd tot technisch amb
tenaar bij den centralen gezondheidsraad, H. A. Spandaw, 
thans werkzaam als volontair-opzichter bij do Delftsche 
waterleiding. 

- Bü den Waterstaat on B. O. W. in Indië is verleend: 
één jaar verlof aan den opzichter 2e kl . J. C. Meyer; wegens 
gewichtige redenen, vijf maanden verlof naar Europa, buiten 
bezwaar van den lande, aan den ingenieur le k l . J . C. van 

Aalst; wegens ziekte, twee jaar verlof aan den architect 
C. Doesberg. 

— Op de aanbeveling van B. en W. van Maassluis voor 
do benoeming van een gemeente-architect zijn geplaatst de 
heeren: no. 1. G. J. Geijtenbeek, te Vlaardingen; no. 2. H . 
Brand te Terneuzen; no. 3. P. K. Danhof, te Stadskanaal. 

— Burg. en Weth. van Assen hebben ter benoeming van 
onderwijzend personeel aan de burgeravondschool aanbevolen: 
voor leeraar in vakhandteekenen J . Bruning en G. H . G. 
Voogd. Voor assistent-leeraar in lijnteekenen F. Hartsuiker 
en M. Lunshof. Voor tijdelijk assistent-leeraar in lijnteekenen 
M. Lunshof en L. J. D. Sloet. Voor tijdelijk leeraar in wis
kunde J. K . Westenbrink en S. Engers. 

— Te Elburg is benoemd aan de aldaar opgerichte Ara-
bachtsteekenschool tot directeur, tevens leeraar in het 
handteeken-onderwijs, de Heer J. Groot, aldaar; — en tot 
leeraar in bouwkundig teekenen de HeerG. Post, te Zwolle. 

— Aan de gemeentelijke avondteekonschool te Steenwijk 
zijn benoemd: 

Tot directeur de Heer H. .1. Beumer, directeur der Prac
tische Ambachtsschool, aldaar. 

Tot leeraren de heeren A. Aberson, voor handteokenon; 
— A . Edinga, voor vakteekenen, timmeren; — W.Bogtman, 
voor vakteekenen, schilderen, alsmede in het hout- en 
marmer-schilderen; — J. van Ham. voor vakteekenen, 
smeden; — en J. Laverman, voor rekenen, meetkunde en 
algebra. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 

— B e e l d h o u w e r . Brieven, It. D. M. SCHELTEMA & 
HOLKEMA's Adv.-Bureau, Rokin 74-76. Amsterdam. 

(1) 
— P r a c t i s c h W e r k t u i g k u n d i g e . Voor oen stoom

tram op Java, als adj-tractiechef, ± 23 jaar oud en ongehuwd. 
Salaris le jaar f175.- per maand, 3e jaar f200.-, 5e jaar 
f225.— enz. 

Br.: Kediri Stoomtram-Mij, Spui 15-17, Amsterdam. (2) 

— O p z i c h t e r Locaalspoorweg. 
Zie adv. in Nó. 44. 1.2) 

— T e e k e n o n d e r w i j z e r , met acte Midd. Ond., om des 
Zaterdagavonds gedurende 3 uren Rechtlijnig Teekenon te 
onderwijzen. Belooning f 1,20 per lesuur. 

Stukken inzenden aan den Burgemeester van Cappelle 
op d'LIssel. (2) 

— T e e k e n o n derwfjzers aan de Avond-Ambachtsschool 
„Concordia Inter Nos" Frederik Hendrikstraat 111-115 
Amsterdam. Schriftelijke aanmelding aan het schoollokaal. 

(2) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
B e k w a a m B o u w k u n d i g e zoekt, wegens afloop 

van werkzaamheden plaatsing als Opzichter, Teekenaar 
of Uitvoerder. Brieven onder lett. C. bureau „Opmerker". 

INFOKMATIK-BUREAU VAN DEN BOND V A N TECHNICI 
TOLSTEEGSINGEL 4 6 , UTRECHT. 

18 Bouwk. Opz.-teek., 21 — 4 6 j . , ƒ 6 0 — ƒ 120 'smaands. 
2 Bouwk. Opz.-Uitv. 2 8 — 4 5 j . , f70—f 110 ' smaands. 
6 Waterb. Opz.-Teek., 2 0 — 4 2 j . , f 5 0 — / 100 's mnds. 
5 Werktuigk. Teek., 19—25 j . , / 4 5 — ƒ 8 0 ' s maands. 
2 Electrotechniker 2 6 — 4 3 j - , ƒ 7 5 — ƒ 1 0 0 'smaands. 
1 Lithograaf Opzichter. 
1 Technisch ambtenaar voor gas en waterleidingen. 

Me in. 
T 

San. 
f i l l "•. VAM jnnwuw». wmmm^ 

llisl. London. Sanitary jEn«rineer, A ^ r J s T T ^ r f c l >AJS1 9 

Hoofdkantoor en Magazijnen DE RUITERKADE 150-lfil . Filiaal en Showroom 44 KOKTN, 
Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 

SPECIALITEIT VOOR Dl. LEVERIM VAN COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 
Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en Koudwater verzorging. Triiimpli Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garantie. 
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SLUIS, D A M M E E N BRUGGE. 
Sluizen, dammen en bruggen behooren in de water

bouwkunde bij elkander, en dus kan het ons ook 
niet verbazen, dat de drie Vlaamsche steden, die de 
namen dezer kunstwerken als hun eigennamen kozen, 
in elkanders nabijheid liggen. 

In de tiende eeuw was het Zwin nog een breede 
zeearm; zelfs kon in 1213 daar een vloot van twaalf 
honderd Eranschc schepen een veilige ligplaats vinden. 
Thans is dit groote water geheel verzand en bleef 
er niets van over dan een onbeduidende inham. 

A a n het Zwin was een sluis gemaakt, die toegang 
gaf tot een kanaal, dat door dammen ingesloten, cle 
schepen naar dc groote koopstad bracht, die haar 
naam ontleende aan de brug, over deze vaart geslagen. 

Reeds in de elfde eeuw bloeide Brugge, cn zijn 
voorspoed duurde verscheidene eeuwen. Dc kroniek
schrijvers weten te verhalen hoe in 1456 honderd-
vijftig schepen op één dag te Brugge aankwamen. 

Dante maakt melding van de groote dammen, die 
Brugge's waterweg insloten. Die waterweg begon 
echter steeds slechter te worden. In 1410 konden de 
schepen niet verder dan Sluis komen, en werden 
velerlei plannen beraamd, om verbetering te ver
krijgen. Tot uitvoering kwam geen enkel ontwerp 
en zelfs dat van Lanceloot Blondeel, hetwelk beoogde, 
de stad door een kanaal met Heyst te verbinden, 
kon geen genade vinden in de oogen der regeering 
van Brugge. 

Sluis is nu een klein landstadje, welks oude wallen 
en vervallen poorten nog doen zien, hoe het als 
vesting een zekere beteekenis moet hebben gehad. 
Enkele 17e eeuwsche gevelfragmenten zijn hier en 
daar nog te vinden, als Kapelstraat 17, met aardigen 
gevelsteen, Kapelstraat 9 9 , met mooie ankers, en 
aan de Markt, waar het Middelburgsche type is 
gevolgd. 

A a n de groote beteekenis, die Sluis in de middel
eeuwen had, herinnert nog zijn raadhuis, dat in 1396 
voltooid was, gelijk op een gevelsteen en op een 
klok in den toren vermeld staat. 

Sluis ligt in Vlaanderen, en zoo spreekt het dan 
ook van zelf, dat zijn stadhuis het Vlaamsche karakter 
heeft, wat vooral spreekt uit zijn belfrood, die door 
een spits dak en vier hoektorentjes wordt bekroond. 
De architectuur, die grootendeels in gebakken steen 
werd uitgevoerd, doet in menig opzicht aan Brugsche 
voorbeelden denken. Gehouwen steen is alleen gebruikt 
voor enkele onderdeden, als de maskers onder de 
boogfriezen, de kraagsteenen onder de hoektorens, 
de venstertracceringen en cle waterspuwers. De spits
boog komt slechts voor aan de torenvensters en boven 
den hoofdingang. Overigens zijn halfcirkelvormige of 
segmentvormige bogen gebruikt. 

l ie t gebouw is onlangs gerestaureerd. Vooral van 
binnen is toen heel wat bijgewerkt. In de raadzaal 
ziet men behalve een oude schouw, fraai snijwerk 



aan de karbeels der moerbalken; vooral een leeuw 
en een engel als schildhouders bedoeld, zijn uiterst 
karakteristiek. D c raadzaal vormt slechts een deel 
van het groote vertrek, dat oorspronkelijk gelijk-
straats aanwezig was. N u zijn daar, door houten 
schotten, ook andere vertrekken afgescheiden. 

Boven de raadzaal, op den zoogenaamden „schavot
zolder", is nog meer van dit houtsnijwerk aanwezig, 
dat echter, ten deele, bij de restauratie gemaakt 
werd, en zich, voor zoover dit het geval was, 
aanstonds als modern werk doet kennen, hoeveel 
moeite de houtsnijders zich ook gaven, om in ouden 
stijl te werken. A a n dc noordzijde zijn nieuw: de 
kruisiging, de geboorte van Christus, Abels offerhande, 
en de twee Paradijstafercclen. Oorspronkelijk is hier 
slechts Christus in het graf, met een engel, even 
karakteristiek gecomponeerd als uitgevoerd. Dezelfde 
hand herkent men ook onder de karbeels aan de 
zuidzijde, waar drie Paradijs-tafereelen, Abrahams 
offerhande, K a i n en A b e l , benevens de geschiedenis 
van Loth zijn voorgesteld. 

De hervormde kerk van Sluis is een eenvoudig 
kruisgebouw met een torentje daar bovenop; van 
binnen ziet men een paar i je eeuwsche grafteekenen, 
die blijkbaar door Noord-Nederlandsche kunstenaars 
gemaakt zijn. 

Merkwaardiger is de kerk van Sint -Anna ter 
Muiden, op een kwartier afstands ten westen van 
Sluis dicht bij dc Belgische grens gelegen. Reeds in 
de verte ziet men een forsche torenstomp, grooten-
decls van gebakken steen opgetrokken omhoog rijzen. 
Het moet wel een aanzienlijke "kerk geweest zijn, 
waarbij zulk een toren paste. Doch van die kerk is 
niets meer over. De Protestanten gebruiken nu het 
door een fraai gewelf gedekte benedendeel van den 
toren, dat door een aanbouw naar de zuidzijde is 
uitgebreid. Door den predikstoel met twee koperen 
blakers, de oude banken, de sierlijke kaarskroon en 
twee rouwblazocnen van 1665 en 1667 maakt het 
interieur een aardig effect. De voornaamste beziens
waardigheden zijn echter de oude zerken. Een daar
van vertoont, in den steen gegraveerd, dus niet in 
relief, een man onder een vroeggothisch gehouden 
baldakijn. D c man staat op een schip, boven zijn 
hoofd zwaaien twee allerliefste engelen wierookvaten. 
Het opschrift zegt: „Hic jacet Michael dictus Svinre, 
qui obiit anno M C C C L X . Recuiscat(.s7t)in pace. A m e n . " 

Deze eigenaardige graveer-techniek vindt men op 
tal van zerken in Vlaanderen. Waarschijnlijk waren 
oorspronkelijk door arceeringen meer bijzonderheden 
der figuren weergegeven, doch zijn, door het uit
slijten, alleen de hoofdomtrekken overgebleven. T e 
Sin t -Anna ter Muiden bevindt zich nog een tweede 
zerk, op deze wijze behandeld, en met het jaartal 
1463. Men ziet er een wapen op, dat door de zinne
beelden der Evangelisten wordt omgeven. Een derde 
zerk is nog slechts als fragment aanwezig. Hier zijn 
verschillende figuren in vlak reliëf weergegeven; naar 
den stijl te oordcelen moet dit beeldhouwwerk in 
het laatst der 15e eeuw zijn vervaardigd. 

Dat ook Damme in de middeleeuwen een stad van 
beteekenis geweest moet zijn, bewijst de reusachtige 
kerk, die nu te midden van de weinige huisjes, die 
nog overblijfselen zijn der oude grootheid, een vreem
den indruk maakt. Een hooge, zware toren zonder 
spits verrijst aan de westzijde; naar den stijl te oor
deelen moet hij in de 13e eeuw gebouwd zijn. Hi j 
is met nissen betrekkelijk eenvoudig versierd, en 
bevat, in zijn overwelfd benedengedeelte, een gedenk-
teeken ter eerc van Jacob de Coster van Maerlant, 

den schrijver van den „Spiegel historiael", die hier 
begraven ligt. Blijkbaar is dit relief, waar men den 
dichter in een Gothische nis aan zijn lessenaar ziet 
zitten, uit de 19e eeuw afkomstig. 

Het schip der kerk is een bouwval. Het heeft slechts 
twee t raveeën, die door een zuil gescheiden worden. 
De triforiumopeningen hebben een 13e eeuwsch ka
rakter, en schijnen er op te wijzen, dat boven de 
nu verdwenen zijbeuken galerijen aanwezig geweest 
moeten zijn. D c groote bogen van het transept sluiten 
tegen het koor aan. 

Di t koor it thans gerestaureerd. Het bestaat uit 
drie beuken van gelijke hoogte ; de middenste eindigt 
aan de oostzijde met een halven tienhoek, de beide 
andere zijn rechthoekig gesloten. De toegang naar 
het koor is onder een fraai 15 eeuwsch oxaal, waarop 

het begin der 17e eeuw een orgel met galerij i n 
geplaatst werd. 

Door de restauratie wordt het moeilijk, over den 
oorspronkelijkcn aanleg van het koor een oordeel te 
vellen. De pastoor, die, zonderling genoeg, Eransch 
sprak, toonde zich met deze restauratie, die door 
den onlangs overleden Charles de W u l f is uitgevoerd, 
zeer ingenomen. De houten gewelven, die men nu 
in het koor ziet, zijn nieuw, doch blijkbaar zóó niet 
door dc middeleeuwsche bouwmeesters bedoeld. Het 
is nog duidelijk te zien, dat de schalken der zijbeuken 
vroeger eindigden ter hoogte der kapiteelen van de 
zuilen in den middenbeuk, die nog een 13e eeuwsch 
karakter hebben. Was de verhooging dezer schalken 
reeds in 15e eeuw ondernomen, of is zij bij de 
restauratic geschied, waarvan ook de heiligen onder 
baldakijns in den middenbeuk afkomstig zijn? O p 
deze vragen weet de pastoor het antwoord niet te 
geven. 

Iedere travee van het koor heeft twee vensters, 
die door een kolonnet gescheiden worden. De twee 
westelijke t raveeën schijnen ouder dan dc andere, en 
nog uit de 13e eeuw, terwijl de overige omstreeks 
1400 gemaakt zullen zijn. De bij de restauratic aan
gebrachte traceeringen doen dit onderscheid echter 
niet uitkomen. 

De altaren der kerk vertoonen den Vlaamschen 
Barokstijl , de communiebank is uit het laatst der 
18e eeuw afkomstig, terwijl de biechtstoel een fraai 
werk der 17c eeuwsche Vlaamsche houtsnijders mag 
worden genoemd. Een veel minder bedreven hand 
sneed in 1675 den predikstoel, die met den Zaligmaker 
en de Evangelisten is versierd. 

A a n de Zuidzijde van het koor bevindt zich een 
in steen overwelfde kapel, die misschien vroeger dc 
sacristie was. De gewelfribben rusten hier op kraag-
steenen, die de symbolen der Evangelisten en twee-
engelen als schildhouders te zien geven. In zijn 
behandeling komt dit beeldhouwwerk met dat van 
het raadhuis te Sluis overeen. 

Merkwaardig is een zerk van 1615, waarop een 
geestelijke omgeven door de symbolen der Evangelis
ten, werd voorgesteld, daar hier dezelfde graveer-
techniek is toegepast, welke wij bij de zerken te 
Sint A n n a ter Muiden opmerkten. 

T e Damme bevindt zich een gasthuis, in 1280 
gesticht en waarvan de kapel, door een torentje 
bekroond, nog wel iets van haar oud karakter schijnt 
te hebben behouden. Het was echter niet mogelijk, 
daar toegang te verkrijgen. 

Het raadhuis van Damme wordt gezegd, tusschen 
1464 en 1468 gebouwd te z i jn ; de werkzaamheden, 
toen ondernomen, ihoeten echter bestaan hebben in 
veranderingen en verfraaiingen, vooral van den voor-
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gevel. Want de gewelfde kelders, die men beneden 
ziet, behooren zeker tot de 14e eeuw, terwijl het 
snijwerk der karbeels en sleutelstukken van de ver
dieping gelijkstraats hetzelfde karakter vertoont als 
waarin die te Sluis behandeld zijn. Bovendien draagt 
de klok in het torentje op het dak het jaartal 1398. 

Heeft het snijwerk te Sluis slechts ten doel gehad, 
door bijbelsche voorstellingen den beschouwer te 
stichten, te Damme zijn, behalve deze stoffen, ook 
meer wereldsche gekozen, al was het dan insgelijks 
met een didactisch oogmerk. Zoo ziet de bezoeker 
hier voorgesteld, hoe een man in een badstoof kennis 
maakt met een paar vrouwen, die hem echter, nadat 
zij hem in figuurlijken en werkelijken zin geheel 
hebben uitgekleed, de deur uitgooien. 

Het gebouw bevat een paar mooie schouwen cn 
eenige 17e eeuwsche meubelen. De gerestaureerde 
gevel prijkt met een Laat-gothisch overhuifd bordes, 
dat langs twee trappen bereikt wordt. Tusschen de 
vensters bevinden zich zes nissen met baldakijns 
gekroond. In deze nissen staan nieuwe beelden van 
Vlaamsche graven. 

Terwij l de andere raadhuizen uit dien tijd twee 
verdiepingen hebben, heeft dat te Damme er slechts 
een, doch daarentegen een zeer hoog dak, dat aan 
de beide zijgevels van trapjes voorzien is, die in 
hoektorentjes eindigen. 

Overigens bevat Damme geen merkwaardigheden, 
Het is door een smal en ondiep kanaal met Brugge 
en Sluis verbonden. Om Brugge weer iets van zijn 
vroegere welvaart terug te doen krijgen heeft men 
de stad door een breed kanaal met de Noordzee 
verbonden. In 1895 werd de wet, die dit werk gelastte, 
aangenomen, en men is reeds zoo ver, dat betrekkclijk 
grootc booten Brugge bereiken kunnen. De gemeenten 
St. Pieter, Coolkerke, Dudzeelc, Lisseweghe en U i t -
kerke zijn nu bij de stad gevoegd, zoodat haar 
oppervlak, voorheen slechts 430 hectaren, nu 2500 
hectaren bedraagt. Di t nieuwe gedeelte der stad, 
waardoor het kanaal loopt, is Zee-Brugge genoemd, 
en de Bruggelingen hebben er groote verwachtingen 
van. O f die verwachtingen echter vervuld zullen 
worden, valt te betwijfelen. Want het is reeds dikwijls 
gebleken, dat zelfs de best ingerichte havenwerken 
den handel niet aanlokken. 

Het kanaal verbindt het „bass in" ten noorden van 
Brugge, waarin ook de vaart van Sluis uitkomt, in 
een rechte lijn met de zee. De groote sluis, die 
eenigszins landwaarts ligt, wordt beschermd door één 
hoofd, dat van het zuidwesten naar het noordoosten 
een kromme lijn vormt. Binnen de sluis is een bassin 
gemaakt, waarin een viertal kaden uitsteken, om 
zooveel mogelijk aanlegplaats te kunnen verkrijgen. 
Bovendien vertakt het kanaal zich bij Brugge; het 
doodloopende einde dezer vertakking moet als dok 
dienst doen. 

Is de toekomstige grootheid van Brugge nog twijfel
achtig, van den vroegeren bloei der stad bleef overal 
de herinnering bewaard. Reeds in 1297 kreeg Brugge 
zijn tegenwoordige uitgestrektheid. Terwijl andere 
steden zich buiten hare wallen hebben moeten uit
breiden is het Venet ië van het Noorden nog niet 
eens zoo ver gekomen, dat het de ruimte binnen 
zijne dertiende eeuwsche grenzen weer vult. Vooral 
in het noorden der stad is dc bebouwing weinig dicht. 

A l s men dc straten van Brugge doorwandelt wordt 
men getroffen door de talrijke gevels, die hun oud 
karakter nog hebben bewaard. Toch zijn er uit de 
dertiende en veertiende eeuw, die den eigenlijken 
bloeitijd der stad waren, geen meer over. De reden 

daarvan zal wel zijn, dat ook te Brugge toen de 
huizen meest van hout waren. Twee houten gevels 
in de Rue de la Cour de Gand en in de Rue de 
1'Equcrre bestaan nog. Ouder dan het laatst der 15e 
of het begin der 16e eeuw zijn zij niet. De constructie 
is dezelfde, als bij de twee houten gevels, die te 
Amsterdam op het Begijnhof en den Zeedijk bewaard 
bleven. De verdiepingen springen telkens iets naar 
voren, van het raamwerk komt niets in het gezicht 
en de planken zijn er loodrecht tegen bevestigd. 

Toen de gevels in gebakken steen werden gemet
seld, kwam een geheel ander systeem in zwang. V a n 
het vooruitspringen der verdiepingen, dat bijvoorbeeld 
te Amsterdam tot in de 17e eeuw behouden bleef, 
was te Brugge geen sprake meer. Ook van het te 
gelijkertijd toepassen van gebakken en gehouwen 
steen, zooals dit in Noord-Nederland geschiedde 
vindt men geen voorbeelden. 

Daarentegen viel het maken van nissen zeer in 
den smaak. Soms, zooals bij den oostelij ken gevel 
van het Gruithuis, worden alle vensters door één nis 
ingesloten die van boven van een traceering voorzien 
is. Deze nis is van profïelstcen gemetseld, cn vereischt 
een dikke muur. De vensters zijn dan weer, travee 
voor travee, door kleinere nissen omgeven, en eindelijk 
hebben ook de borstweringen nissen, zoodat er in 
het geheel drie muurdiktcn aanwezig zijn. 

Bij dit type is de buitenste nis zonder eigenlijk 
verband met de vensters. In het begin der 16e eeuw 
kwam ccn ander type in zwang, waarbij één profil 
om alle vensters gemaakt werd, dat ook de lijnen 
van den top volgde. Een voorbeeld van dezen trant 
ziet men op de binnenplaats van het stadhuis, met 
het jaartal 1523, een ander Rue du Marécage 28. 

Bij dit systeem, dat vooral voor gevels met twee 
assen gebruikt werd, leverde de eindiging naar boven 
van den dam tusschen de vensters moeilijkheden op. 
De ontwerpers wendden al hun vernuft aan, om deze 
moeilijkheden te overwinnen. Hoe goed zij daarin 
soms slaagden toont de gevel Pont de 1'Ane aveugle 7. 

Tegelijkertijd werd een ander type bedacht, waarbij 
iedere travee haar eigen nis kreeg en dc omsluitende 
nis geheel verviel. Het mooiste voorbeeld van dezen 
trant wordt Ruc des l'ierres 40 aangetroffen; men 
leest daar het jaartal 1527. Ook Ruc Pourbus 7 
komt zulk een gevel voor. 

A l de tot dusver genoemde gevels hebben Laat-
gothischc vormen. De loodlijn overheerscht daarbij, 
wat geheel met het karakter der middeleeuwsche 
bouwkunst overeenkomt. De top wordt door trapjes 
gevormd. 

In de tweede helft der 16c eeuw is er te Brugge 
weinig gebouwd, wat verklaart, waarom de Renais
sance niet vóór de 77e eeuw optreedt. Het gildehuis 
der Metselaars, in 1621 gebouwd, en dat dc aandacht 
trekt van ieder die de Rue des Pierres doorwandelt, 
moet beschouwd worden als een poging, om het 
gothische systeem toe te passen ook bij het gebruik 
van Renaissance-motieven. De gevel heeft vier tra
veeën, die beneden door pilasters, boven door hermen 
gescheiden worden. De hoofdgestellen zijn van weinig 
beteekenis, en boven iederen pilaster en hermc 0111-
gekornist. Zoo zijn de loodlijnen geaccentueerd, die 
een integreerend element van het gothisch systeem 
vormen. Waar de top begint heeft de bouwmeester 
de buitenste hermen weggelaten, en, geheel bovenaan, 
in den onversierden gevel een venster geplaatst. B i j 
zonder gelukkig kan deze ordonnantie niet worden 
genoemd. 

Omstreeks 1630 begint de afwisseling van gebakken 
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en gehouwen steen, die tot dusverre onbekend te 
Brugge was. Blokjes van gehouwen steen ziet men 
Grand ' Place 22, Rue des Pierres 28; doorloopende 
banden vertoont de gevel „he t Lammeken" Rue des 
Pierres, en het huis Rue aux Laines, dat boven de 
pui een relief heeft, waarop voorgesteld is, hoe in 
1631 Brugge van de legers der Staatschen be
vrijd werd. 

De waterpaslijnen, die de Renaissance niet missen 
kan, ontnemen langzamerhand aan dc gevels het 
Brugsch karakter. Blijven ook nog aanvankelijk de 
tympans, die de gothiek gebruikt had, in zwang, 
gelijk de gevels Ruc aux Laines 28 van 1634 en Rue 
des Pierres 28 uit hetzelfde jaar, bewijzen, weldra laat 
men die weg, om ze door banden met segment-
vormige ontlastingsbogen daarboven te vervangen 
waarvan in de Rue St. Jacques 25, uit 1639, een 
voorbeeld tc zien is. 

In dc tweede helft der 17e eeuw wint dc Barok
stijl veld. Rue des Pierres 25 geeft daarvan een 
voorbeeld uit 1650. Een ander, van 1672, bevindt 
zich Rue l-'lamande 25. Vooral de toppen hebben 
hier grillige lijnen, die men ook op den hoek van 
den Petit Marchc aux Poissons en den Quai du Rosaire, 

van 1716 terugvindt. Toch had ook zelfs ver in de 
18e eeuw de trapgevel nog aanhangers. Ik zag er 
een met het jaartal 1767 Rue des Pierres 94. Het 
zou echter wel kunnen zijn, dat deze van een ouderen 
gevel afkomstig was, en dat de gevelsteen op een 
verbouwing betrekking heeft. 

Men doet te Brugge zijn best, om de oude gevels 
niet slechts te behouden, doch ook te restaureeren. 
V o o r nieuwe bouwwerken gebruikt men bij voorkeur 
oude vormen, in het bijzonder die der 15e eeuw. 
Daardoor wordt ongetwijfeld bereikt, dat de stad 
haar antiek karakter behoudt. Hoe vreemd te Brugge 
de „nieuwe kunst" doet, ziet men op de Place Jan 
van Püjck, waar iemand van helgeelen baksteen een 
gevel in den trant van Hanckar heeft laten zetten. 

Toch is het niet zonder bedenking, wanneer een 
stad zich zoo geheel en al aan den invloed van den 
modernen tijd tracht te onttrekken. Want dit pogen 
levert het bewijs, dat men zich voor het heden schaamt, 
en zich houdt, alsof het niet bestaat. 

A l s de handel wcêr door het kanaal naar de 
Noordzee mocht gaan bloeien zal Brugge ongetwijfeld 
minder conservatief worden. 

(Slot volgt.) 

D E NIEUWE R E M B R A N D T Z A A L A A N 
Bij de 

N u de oude beurs verdwenen is behooren ook de 
bekende puisten, die daaraan voorkwamen, tot dc 
geschiedenis. 

Dank zij ccn jarenlang geschrijf en gewrijf, dat 
riemen papier en hectoliters inkt gekost heeft, dank 
zij tal van vergaderingen, waar stroomen van wijs
heid en onwijsheid van dc lippen tier sprekers vloeiden 
en tal van conferenties in proeflokalen is men eindelijk 
tot een resultaat gekomen, waardoor Amsterdam nu 
aan een zijner voornaamste gebouwen een nieuwe 
puist zal krijgen. 

Op 6 October j.1. werd te Haarlem aanbesteed: 
het maken van een bijbouw aan de zuidzijde van het 
Rijksmuseum. Deze bijbouw bevat in hoofdzaak de 
Nieuwe Rembrandtzaal, bestemd om het, als „de 
Nachtwacht" bekende meesterstuk te huisvesten op 
een wijze en onder een belichting, waardoor het 
zooveel mogelijk tot zijn recht zal komen. 

Hoezeer de volksvertegenwoordiging hierop prijs 
stelde, bewees zij door het voteeren van de nog al 
belangrijke som voor den bijbouw. Kwade tongen, 
en die zijn er nogal in den Haag, hebben wel beweerd, 
dat verscheidene kamerleden alleen voorgestemd 
hebben, om van het gezeur met de Nachtwacht af 
te zijn, maar dergelijke beweringen kan ieder wel 
uit zijn duim zuigen. Rembrandt is toch immers onze 
groote man, de hoofdfiguur in de geschiedenis onzer 
nationale schilderkunst. De Rembrandtvereering be
hoort, zooal niet tot de Christelijke en maatschappe
lijke deugden, die wij de jeugd op school inprenten, 
toch zeker tot onze nationale plichten en die mag 
een kamerlid niet verzaken. 

W i j nemen dus aan, al zijn er ook misschien volks
vertegenwoordigers, die de Nachtwacht nooit gezien 
hebben, dat het votum met een gepast gevoel van 
piëteit in de gemoederen is uitgebracht. 

Een eenigszins pijnlijke taak, zoo zeide men althans, 
was daarmede aan den Architect der Rijksmuseum
gebouwen opgelegd. Waarin het pijnlijke zat, is ons 
nooit recht duidelijk geworden. 

De Nachtwacht moest in het Rijksmuseum blijven, 
geen der zalen van het bestaande gebouw was met 

H E T RIJKSMUSEUM T E AMSTERDAM. 
plaat. 
mogelijkheid in te richten in overeenstemming met 
dc zeer speciale eischen, die hier moesten gelden; er 
bleef dus geen andere oplossing dan een aanbouw, 
een puist. 

E n nu zouden wij zeggen, dat het een voorrecht 
mag hceten, dat het Dr . Cuypers nog gegeven is, 
aan zijn voornaamste bouwwerk, zelf dien bijbouw 
te maken, en dat hem het verdriet bespaard is een 
ander daarmede belast te zien. 

Zoo ooit een werkje hem van harte door de collega's 
gegund is, dan is het wel hier in dit geval, met de 
eigenaardige moeilijkheid den bijbouw zoo aan te 
brengen, dat hij op de architectuur van de bestaande 
gevels geen storend effect zal teweeg brengen. 

W i j gelooven, dat hij daarin geslaagd is en na 
voltooiing deze bijbouw niemand zal doen denken 
aan een hinderlijke puist. 

Binnen zullen de bezoekers er weinig van bemerken, 
dat zij zich in een uitbouw bevinden. 

In de bestaande eerezaal, links van dc plaats, waar 
thans de Nachtwacht hangt, wordt een doorgang 
gemaakt, waardoor men, eenige treden opgaande, in 
een gang komt, aan het einde waarvan men rechts 
een deur vindt. Die deur binnengaande zal men dan 
staan voor Rembrandt's meesterstuk, geplaatst en 
belicht, zooals dit volgens het oordeel onzer beste 
kunstenaars en kunstkenners behoort. W a t kan men 
meer verlangen? 

V a n buiten zal, wanneer men voor den Achter
gevel van het Museum staat, de uitbouw het effect 
maken van een soort voorportaal van den doorrit. 
In Italië zou men zoo'n ding een loggia noemen. 
A l s zoodanig diende de architectuur eenigszins rijk 
te worden opgevat, wat ook in overeenstemming is. 
met de kostbaarheid van het kunstwerk, dat boven 
den loggia bewaard wordt. 

De architectuur is zooals van zelf spreekt en onze 
plaat ook te zien geeft, geheel in het karakter van 
het bestaande gebouw gehouden. 

W i j twijfelen niet of de aanbouw zal zich goed 
aan den massieven gevel aansluiten en die geenszins 
ontsieren. 
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NIEUWE B O U W M A T E R I A L E N . 
„ L I D I U M " . 

O p de „ Exposition de 1'habitation" te Parijs trok 
als een reclame voor een nieuw bouwmateriaal „ L i d i u m " 
een huisje de aandacht, waarvan men hier een af
beelding aantreft. Het geheele gebouwtje, opgetrok
ken in „Lid ium" , werd met een kijkje vereerd door 
vele tentoonstellingbezoekers, die den indruk mede
namen, dat het nieuwe materiaal, voor vele doel
einden geschikt, in vele gevallen toepassing zal kunnen 
vinden. Immers geldt het „ L i d i u m " als een materiaal 
van geringe zwaarte, onontvlambaar, ondoordringbaar 
voor vochtigheid, v.ater, warmte, koude of geluid. 

Men heeft er proeven mede genomen welke bepaald 
frappant genoemd kunnen worden, namelijk door 
het zes (6) uren achtereen in het water te koken, 
aan warme, heete lucht en stoom bloot te stellen, 
25 keeren te laten bevriezen en weder ontdooien en 
dit alles zonder eenige gedaanteverandering te con-
stateeren. 

„ L i d i u m " wordt gezaagd, geschaafd, geploegd en 
bewerkt als hout, gespijkerd en gelijmd naar ver
kiezing. 

Het kan nuttig worden toegepast als isoleering en 
kan daarom dienen tot het maken van Telephoon-
sprcekcellen, Ijskasten .Ijskelders, terwijl er ook isoleer
hulzen voor pijpleidingen van verkrijgbaar zijn. V o o r 
plafonds, binnnenvoering van daken en muurbek le 
ding is L i d i u m uitstekend en houdt de vochtigheid, 
zoowel als koude, warmte en het geluid tegen. 
5| Zelfs zwem- of reddingsboeien heeft men er van 
vervaardigd evenals badmatten. 

V o o r zeestoombooten worden kistjes uit L i d i u m 
vervaardigd aanbevolen, tot berging van geldswaarden 
of preciosa en zouden deze kistjes bij schipbreuk over 
boord geworpen, op zee drijvend blijvende, gemak
kelijk in veiligheid geraken. 
' De ouderwetsche flesch, tot overbrenging van mede

deelingen, aan de zee toevertrouwd, kan daardoor 
worden geremplaceerd. 

Meer belang echter nog boezemt „ L i d i u m " ons in 

als bevloeringsmateriaal, hetwelk gelegd wordt op 
houten-, steenen- of beton ondervloer en dan wel in 
de vormen als eikenhouten parket. 

Zulk een Lidiumvloer is veerkrachtig, warm en 
aangenaam onder den voet, geruischloos in het be-
loopen, stofvrij met nagenoeg onzichtbare, althans 
zeer geringe naden en naar het schijnt gaat dit nieuwe 
materiaal een goede toekomst tegemoet voor vloer
bedekkingen in kantoren, corridors, trapbekleedingen, 
lambriseeringen enz. 

Men verzekerde ons, dat een Lidiumvloer slechts 
weinig afslijt en eene ofhcieele proef heeft vastgesteld, 
dat 4000 omwentelingen van een steen met fijn zand 
op een en dezeifde plaats, de dikte niet meer dan 2 
millimeters deed afnemen. 

Wie omtrent „ L i d i u m " meer wenscht te weten, 
raden wij aan zich te wenden tot de firma Henr i 
Huinck & A l c x . Imhofe te Rotterdam. 

BOEKBESCHOUWING. 

S p i j k e r s en D r a a d n a g e l s van J o r i s P r o p , 
Rentenierend Beunhaas, uitgave van F . v a n R o s s e n 
te Amsterdam. 

Meermalen hoort men de verzuchting slaken, dat 
onze vaklitteratuur, de inhoud onzer weekbladen, en 
het verhandelde in onze verschillende vereenigingen 
tegenwoordig lijden aan een saaiheid, die men vroeger 
niet kende cn het lijkt wel of de tijden zoo droevig 
zijn, dat men niet meer durft lachen, geen kwinkslag 
durft ten beste te geven of geen mop durft uit tè 
halen, uit vrees voor mogelijke schadelijke gevolgen. 

Het Genootschap Architectura et Amic i t i a tracht 
wel jaarlijks vrij geregeld door een of andere vroolijke 
vertooning op een feestavond zijn leden en gasten 
eens aan het lachen tc maken, maar als 't feest 
afgeloopen is krijgt de saaiheid in de stemming weer 
spoedig dc overhand en als het verslag der feest
viering verschijnt is de stemming verdwenen en is 
ieder weer op zijn hoede, de dagelijksche zaken toch 
vooral niet van den vroolijken of belachlijken kant 
te bekijken. 

Een enkele maal waagt men het misschien cn 
petit comitx, maar dat een man van het vak in een 
bundel gedichten, „ o p onderscheiden wijs" den draak 
durft te steken met allerlei dingen, die dat vak 
betreffen en met de typen, die daarin een rol spelen, 
is een stoutigheid, die tot de groote zeldzaamheden 
behoort. 

Zulk een stoutigheid heeft Joris Prop, zich noemend 
Rentenierend Beunhaas, uitgehaald en wat meer zegt, 
hij heeft met medewerking van den uitgever F . van Ros
sen in een zeer net uitgevoerd boekje zijn pennevruch-
ten, onder bovenstaanden titel, de wereld ingezonden. 

A l s titelvignet dient een gevelontwerp van Joris 
Prop, een niet onaardige parodie op de nieuwe kunst. 

Dat de schrijver vakman is blijkt bij het door
bladeren van het boekje dadelijk en wij meenen zelfs 
te mogen aannemen, dat als alle beunhazen waren 
als dez-' rentenierende, het met de beunhazerij nog 
al schikken zou. 

Heel bescheiden zegt hij in de „ O u v e r t u r e " : 

Laa t mij U daarom dad'lijk zeggen, 
Dat zoo gij 't werk eens dichters wacht, 
Gij 't boek maar weder weg moet leggen, 
Want heusch, ik ben niet van die kracht. 

Toch zijn er stukken in, welke onmiskenbaar van 
talent getuigen, maar de hoofdzaak is de inhoud van 



de 3 6 gedichten, groot en klein.» Menigmaal is de 
spijker of draadnagel op den kop geslagen, menige 
juiste opmerking ligt vaak verborgen in een oogen-
schijnlijk onschuldig rijmpje, menigmaal is een gek ding 
met een geestigen zet scherp geteekend. 

V o o r leeken zal niet alles begrijpelijk zijn, een 
groot deel van den inhoud zelfs is slechts voor vak-
genooten genietbaar. 

In die kringen echter waar men den inhoud ver
staat, bestaat het meeste behoefte aan een kleine 
verkwikking en die zal menigeen cr in verloren oögen-
blikken uit kunnen putten. 

Wi j kunnen dan ook niet anders wenschen dan 
Joris Prop's Spijkers en Draadnagels in veler handen 
te zullen zien. 

De saaiheid, het gewichtig doen van onzen tijd 
zijn voor een groot deel aanwensels; de een aapt den 
ander daarin na. 

Een boekje als dit kan er toe bijdragen, die aan
wensels weer af te leeren, door ons het belachelijke 
in veel van ons gedoe te doen zien. 

Behalve hetgeen hier alzoo behandeld wordt is er 
zeker nog menig onderwerp te vinden, dat een over
eenkomstige behandeling waard zou zijn. Misschien 
heeft Joris Prop nog wel wat spijkers, draadnagels 
of houtschroeven voor een volgende gelegenheid in 
voorraad gehouden. 

D e H e r v o r m i n g v a n h e t T e e k e n o n d c r w i j s . 
Positieve voorstellen door K a r l W a l t e r tc U l m , 
vertaling van F. J . B e s s e l i n g , is de titel van een 
andere uitgave van F. van R o s . s e m , die zeker de 
aandacht waard is van allen die in teekenonderwijs 
belang stellen. 

Achtereenvolgens behandelt de schrijver in de ver
schillende hoofdstukken zijner verhandeling de vol
gende onderwerpen: „Teeken ing" of „ T e e k e n e n " ; 
„de School en het Ornament"; „He t voorbeeld bij 
het teekenonderwijs"; „De driloefeningen"; „ H e t g e -
heugenteekenen"; „De schetsoefeningen" ; „Auto r i 
teiten en openbaarheid"; „De onderwijzer" ; „Zullen 
wij nog langer afwachten". 

Daarin vindt hij ruimschoots gelegenheid te wijzen 
op de groote, laat ons zeggen fundamenteele, gebreken 
die het teekenonderwijs, op de gewone scholen, want 
dit heeft hij voornamelijk op het oog, aankleven en 
daartegenover zijn denkbeelden te ontwikkelen om
trent de wijze waarop hierin verbetering te brengen 
zou zijn. 

Menige opmerking, die ons door hare juistheid 
treft, is in deze hoofdstukken te vinden en moge ook 
voor onze Xcderlandsche teekenonderwijzers, waar
onder er velen zijn, die er steeds naar streven bij 
hun onderwijs van goede beginselen uit te gaan, vele 
dezer opmerkingen niet bepaald nieuw zijn, toch 
schijnt het niet overbodig in het algemeen de lezing 
dezer brochure aan te bevelen. 

In een „Ontwerp voor een leerplan voor het hand
teekenen op de volksschool" resumeert ten slotte de 
schrijver de vroeger ontwikkelde denkbeelden. Wi j 
mogen dus wel zeggen, dat de heer Besseling, al is 
het hem ook niet overal gelukt het Duitsch in mooi 
en zuiver Nederlandsch over te zetten, met de ver
taling een goed werk heeft gedaan, en gaarne drukken 
wij hier het „ N a w o o r d " over, waarmede hij het 
boekje besluit: 

„Men mag over de voorgaande verhandeling denken 
zoo men wil , meenen, dat reeds een enkele sommige 
der hierin uitgesproken gedachten bij zijn onderwijs 
doet voorzitten, zeker is, dat zij een elk een frisschen, 

een helderen, ruimeren kijk zal geven op wat wij, 
teekenonderwijzers aan welke inrichting van onder
wijs ook, ons vak noemen." 

„Fei t is evenwel, dat velen, in routine vervallend, 
geestelijk stationnair blijvend, verre zijn van een 
frisschen wind, als hun van de voorgaande bladzijden 
tegenwaait." 

„Opwekkingen behoeven wij allen te onzer tijd. 
E n hier is een opwekking. Een opwekking tot na
denken." 

VEREENIGINGEN. 
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 

B O U W K U N S T T E G R O N I N G E N . 
N a voorlezing en goedkeuring der uitvoerige notulen 

deelde de voorzitter mede, dat er van dc afdeeling 
„Groningen" van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst eene uitnoodiging tot het bijwonen 
eener vergadering was ingekomen. De agenda luidt: 
„Dc door de Maatschappij den 17 en 18 Sept. j.1. 
te Maastricht gehouden vergadering, gezien door de 
lantaarn." De leden werden opgewekt, van deze 
vriendelijke uitnoodiging gebruik te maken. De jaar
verslagen van den ren secretaris, den ien biblio
thecaris en den penningmeester werden daarna 
voorgelezen. Met de wenschen voor den bloei der 
vereeniging stemde men gaarne in. De verschillende 
functién van het bestuur zijn als volgt verdeeld: 

De heeren I'. v. d. Wint, A . T h . van Elmpt , A . 
Janssen, J . Kajan Jr., P. Switters, M . A . Jelier, H . 
de Herder, respectievelijk voorzitter, vice-voorzitter, 
ie en 2e secretaris, penningmeester, ie en 2e biblio
thecaris. Bij monde van den heer Reijenga, die met 
den heer Huizinga was belast met het nazien der 
inkomsten en • uitgaven, werd den penningmeester 
dank gebracht voor zijn nauwkeurig beheer. Dc ver
gadering eindigde met eene geanimeerde discussie, 
gevoerd door de heeren v. d. Wint , De Herder, 
Reijenga, Huizinga, V a n Elmpt en V a n der Nap, 
over den leescirkel en het houden der bijeenkomsten. 
Het bestuur wenscht den volgenden keer met een 
definitief voorstel dienaangaande te kunnen komen. 

B O N D V A N W A T E R B O U W K U N D I G E A M B T E 
N A R E N I N Z E E L A N D . 

Op de, door het Bestuur van den Bond van 
Waterbouwkundige Ambtenaren in Zeeland, onlangs 
gehouden vergadering werd besloten op het laatst 
van Maart 1905 het meergemeld examen voor Polder
opzichter af te nemen. 

V a n de gelegenheid om zich vóór 1 Januari a.s. 
schriftelijk als deelnemers bij den heer H . Koole te 
Ellewoutsdijk aan te melden werd reeds door enkelen 
gebruik gemaakt. 

In afwijking van vroeger zullen ditmaal op het te 
behalen Diploma wel worden vermeld de vakken, 
waarin zal worden geëxamineerd , doch niet de be
haalde punten voor elk vak afzonderlijk. 

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 . 

A F D E E L I N G A M S T E R D A M . 

Vergadering van 8 November 1904. 

In deze vergadering hield de Heer J . H . W . 
Leliman een voordracht overliet : „P lan van uitbreiding 
voor het Zuidelijk deel der Gemeente", naar het 
ontwerp-Berlage. 
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Spr. vroeg zich af of een uitbreidingsplan van 
meet af tot in onderdeden moet zijn vastgelegd en 
meende die vraag ontkennend te moeten beantwoorden. 

De toestanden zullen veranderen ; er zullen ontstaan 
andere inzichten, die de verwezenlijking van het eens 
aangenomen plan in ongewijzigden vorm niet wensche-
lijk maken. 

Men dient uitbreidingsplannen in eersten opzet 
slechts vast te stellen, wat het net der hoofdlijnen 
betreft. A l naar mate de bebouwing voortschrijdt, 
zou dan telkens voor een naaste toekomst van weinige 
jaren de nadere parcelleering tusschen de mazen van 
het hoofdnet ontworpen worden, wèl volgens eenzelfde 
beginsel, maar toch met inachtname van de gebleken 
behoeften in praktischen en aesthetischen zin. 

Wanneer de gemeente gebruik maakt van hare 
bevoegdheid eigenaresse van den noodigen grond te 
kunnen worden en zij dus de exploitatie daarvan zelf 
beheerscht, dan is een dergelijk stelsel zeer wel door 
te voeren. 

Een zaak van gewicht is ook, dat het plan aansluit 
bij dat van naburige gemeenten. 

Het thans ingediende uitbreidingsplan nu is partieel, 
beperkt tot het zuidelijk gedeelte der gemeente. Dc 
opdracht had aan de eene zijde ruimer, aan de andere 
daarentegen enger kunnen zijn gesteld. Het ontworpen 
stadsplan hadde zich kunnen bepalen tot hoofdlijnen, 
maar dan ook de stad volkomen in een breeden 
gordel moeten omvatten. 

Nu is het gevaar groot, dat elk deel der gemeente 
in aanleg min of meer zelfstandig blijft, dat het 
westelijke onafhankelijk is en blijft van het zuidelijke 
en van het oostelijke. In het plan-Berlagc treden 
geene flinke verkeerswegen in de hoofdrichting Oost-
West op den voorgrond cn deze zijn mogelijk toch 
gewensclit, vooral wanneer midden in zijn uitbreidings
plan een nieuw Centraal-Station wordt ontworpen. 

Het zij hier opgemerkt, dat aan de oostzijde de 
Watergraafsmeer eene enclave vormt in Amsterdams 
grondgebied, wier evcntueele organische inlijving dooi
de daar thans begonnen bebouwing vrijwel onmogelijk 
is gemaakt. 

Beschouwt men nu het plan-Berlage, dan had ieder 
op grond zijner kunstrichting iets anders verwacht. 
Wanneer men de hoofdtrekken zijner groote bouw
werken nagaat, dan zoekt men deze tevergeefs in 
zijn uitbreidingsplan. 

Het ontworpen uitbreidingsplan doet denken aan 
een middeleeuwsch stadsgedeelte. 

Spr. gaf toe, dat het gronddenkbeeld van 's heeren 
Berlage's beschouwing, dat een stadsgezicht een 
gesloten beeld moet vormen, juist is. 

Het is evenwel — zoo meende hij — niet uit
sluitend de vraag óf een stadsgezicht is afgesloten, 
maar ook hoe en waardoor dit geschiedt. Hier wees 
hij op het verband, dat tusschen aanleg en bebouwing 
bestaat. 

De bebouwing kan een aesthetisch goed plan vol 
komen te schande maken, omgekeerd ook redden. 

In het plan-Berlage staan en vallen enkele der 
meest interessante gedeelten met de gedachte bebou
wing : bijv. de beide pleinen bij het Concertgebouw 
en dat in het verlengde der Ferdinand Bolstraat, 
welke laatste blijkbaar bestemd is het Forum der 
Amsterdamsche volkswijk te worden. 

Is echter de stichting van die gefantaseerde groote 
bazars, bad- en volkshuizen, schouwburg, muziek- en 
meetingzalen gewaarborgd ? Zoo zij eens in den pas
senden omvang niet tot stand komen, wat blijft dan 
in aesthetischen zin over van den ontworpen aanleg? 

O p de medewerking van de bebouwing kan ten 
onzent weinig gerekend worden. 

Onze gemeenten mogen in hare bouwverordeningen 
slechts regelend optreden, voor zoover het betreft 
openbare orde, veiligheid, zedelijkheid. De welstand 
wordt nog niet juridisch gerekend tot de openbare 
belangen. (Wordt vervolgd.) 

G E M E N G D NIEUWS. 

B U I T E N L A N D . 
— Iemand die eenige jaren geleden den Boroboedoer be

zocht en er dezer dagen weder kwam schreef aan de Öem. Ct.: 
De Boroboedoer gaat er niet op vooruit. Enkele gedeelten 

van den tweeden omgang beginnen onheilspellend uit het 
lood te geraken. 

Hoe langer men wacht zoo veel te onherstelbaarder het 
verlies wordt. 

De minister van koloniën bracht ook een post voor de 
restauratie van den Boroboedoer op do begrooting. 

En de volksvertegenwoordiging in Nederland zal dien 
post zekor niet schrappen, waar het het voortbestaan geldt 
van Java's schoonste bouwwerk. 

Doch men talme niet te lang. 

— Te Woenen is dozer dagen een nieuw, belangrijk mu
seum geopend. Aartshertog Frans Ferdinand heeft zyn 
collecties, in een huis naast het Paleis Modena, voor het 
publiek opengesteld. Zy bevatten Romeinsche beeldhouw
werken en vele voortbrengselen der beeldhouwkunst van 
Renaissance en Barok. Under de Renaissance-zaken zijn 
verder veel bronzen en Italiaansche ivoorwerken. Voorts 
vindt men er oud-Weensch, Berlynsch en Italiaansch porse
lein, Italiaansch aardewerk,. gesneden steenen en smeed
werk. Ook veel ethnographica zijn aanwezig. 

B I N N E N L A N D . 
A M S T E R D A M . Een geweldige brand heeft Dinsdagmorgen 

de schoone katholieke kerk aan de Vondelstraat vernield, 
die 30 jaar geleden door Cuypers gebouwd werd. 

Het vuur ontstond oin kwartier over elven in den ranken, 
fijnen toren, waar loodgieters bezig waren met het doen 
van herstellingen, en kreeg weldra door den hevigen noord
westenwind zulk eene uitbreiding, dat aan behoud der kerk 
niet meer te denken was. 

In een oogwenk klommen de vlammen tot aan de spits 
toe en 20 minuten na het uitbreken van den brand stortte 
de hoog-opvlamniende toren reeds met donderend geraas 
naar beneden. Gelukkig kwam het vurig gevaarte neer op 
een open plek van de straat, voor den ingang van het 
Vondelpark, zoodat de omliggende huizen geen schade be
kwamen. 

Intusschen had het vuur zich ook reeds meegedeeld aan 
het dak der kerk, dat spoedig doorbrandde en een nieuwe 
vlammenzee vormde. De kerk was dus verloren, maar van 
de sacristy was gelukkig alles gered. 

Omstreeks kwartier over éénen was men den brand 
meester. Het ondergedeelte der kerk is blijven staan, maar 
het inwendige is geheel door vuur en water verwoest. Des 
namiddags werden verschillende muurgedeelten, die gevaar 
opleverden, onder toezicht der bouwpolitie omgehaald. 

Dat met de kerk ook een bouwwerk van architectonische 
waarde verloren gaat, blijkt voldoende uit de volgende 
zinsnede, ontleend aan Gugel's geschiedenis van de bouw
stijlen: „Van de vele door Cuypers te Amsterdam ge
stichte kerken verdient de betrekkelijk kleine, doch zeer 
schilderachtige kerk van het Heilige Hart in de Vondel
straat byzondero aandacht. In plan en opstand een meester
stuk van oorspronkelijkheid en vinding, ontleent dit monu
ment voornamelijk aan de eigenaardige samenstelling van 
den plattegrond en daaruit afgeleide inwendige verdeeling 
en uitwendige groepeering eene bijzondere bekoring." 

Ook buitenlandsche tijdschriften hebben de kerk geprezen 
als oen staaltje van typisch-mooie architectuur. 

Narjoux gaf er indertyd in zijne bekende „Notes de voyage" 
een uitvoerige beschrijving van. 

— Het toetssteenen tafelblad, rijk mot paarlemoer inge
legd, door Van Ryswijck gemaakt, hetwelk in veiling onlangs 
alhier voor /' 1410 werd opgehouden, is thans voor rekening 
van het ryk aangokocht. 

Het blad wordt in het rijksmuseum geplaatst, alwaar het 
— toen in bruikleen afgestaan — reeds een aantal jaren is 
tentoongesteld. 
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GESTEL, 't Is nu zoo wat een jaar geleden, dat in 
onze raadszaal druk beraadslaagd werd over eene gas
verlichting voor onze gemeente. Men kwam echter tot 
geen resultaat, maar nam zich voor dit jaar de zaak vroeg
tijdig ter tafel te brengen om er bijtijds mede klaarte wezen. 
Van dat goede voornemen is echter niets gekomen en zoo 
zitten we nog in donkere avonden met onze, door het volk 
niet ten onrechte aldus gedoopte, „gloeiende spijkers". 

En dat er toch behoefte wordt gevoeld aan eene gas
verlichting blijkt wel uit de vele particulieren onzer gemeente, 
die thans zich op eigen kosten aansluiten by do Eindhoven-
sche leiding. 

'S-GRAVENHAGE. De afdeeling 'sGravenhage van de Neder
landsche Vereeniging van christelijke Kantoor- en Handels
bedienden nam in hare jongste vergadering de volgende 
motie aan: 

„De afdeeling enz., gehoord de besprekingen over het feit, 
dat aan leden van vakvereenigingen door winkeliers kor
tingen worden toegestaan bij persoonlijke inkoopen dier 
leden: 

van oordeel dat het verleenen van dergelijke kortingen 
op grond van het lid-zijn eener vakveroeniging een misstand 
doet ontstaan; 

verklaart zich tegen elke poging om bfj winkeliers korting 
op de prijzen te bedingen en noodigt hot hoofd-bostuur uit 
stappen te doen orn bestaande verbintenissen te verbreken 
en te voorkomen dat er nieuwe gesloten worden." 

Wjj vestigen de aandacht op het bovenstaande, omdat in 
het Technisch Weekblad onder de voordeden, verbonden 
aan het lidmaatschap van den Bond van Technici, ook 
kortingen op verschillende winkelprijzen worden genoemd. 
De Haagsche vakvereeniging keurt die kortingen af. De 
Bond van Technici schijnt er mee ingenomen. Wie heeft 
het nu by 't rechte eind? Wy zouden geneigd zijn te zeggen 
de Handelsbedienden want iets ongezonds schijnt ons wel 
in het systeem gelegen. 

— De heer H. P. Berlage, architect, zal 14 dezer te Am
sterdam een voordracht met lichtbeelden houden over het 
door hem ontworpen plan van uitbreiding aan de zuidzijde 
van Amsterdam. 

Zou de heer Lindo zoo iets ook niet eens voor de Hagenaars 
willen doen, als eerlang zijn uitbreidingsplan voor den Haag 
bekend zal zijn geworpen? H. Ct. 

— Het ontwerp tot bekrachtiging van den aankoop voor 
het Rijk van het voor 't Vredespaleis bestemde terrein aan 
den Benoordenhoutschen weg, heeft reeds de departementen 
verlaten en zal, nadat het advies van den Raad van State 
zal zijn ingekomen, bij de Tweede Kamer weldra worden 
aanhangig gemaakt. 

H A A K L E M . De „Opr. Haarl. Ct." deelt mede, dat de her
stellingen die aan het groote orgel in de St. Bavokerk te 
Haarlem verricht zullen worden, zullen bestaan in het 
volgende: 

Het orgel wordt geheel uiteengenomen en schoongemaakt, 
wat sinds 1808 niet heeft plaats gehad. Een massa vuil en 
stof heeft zich in het instrument opeengehoopt en is tot in 
alle hoekeu doorgedrongen. Een der voornaamste oorzaken 
hiervan is wel de plaats gehad hebbende herstelling van 
het groote raam aan de westzijde der kerk, achter het orgel. 
De blaasbalgen, die nu sedert een tijdperk van 108 jaren de 
geluidvoortbrengende kracht aan het instrument hebben 
verschaft, worden vernieuwd en vervangen door blaasbalgen 
van het nieuwere reservoir-systeem, wat ten zeerste bevor
derlijk is voor een meer gelrjkmatigen windaanvoer. Ter 
vergemakkelijking van den speelaard, voor klavier en pedaal 
wordt aangebracht de dusgenaamde „Revier pneumatique 
van Barker", een intermediair, dat do bespeling zeer verge
makkelijkt door het doelmatig gebruik van luchtdruk. De 
afmetingen van het pedaal worden teruggebracht tot de 
normale Mechelsche mensuur sinds 1801 in gebruik gekomen. 
Alle pijpen, ruim 4000 in aantal, worden schoongemaakt, 
builen en inscheuringen gerepareerd en alle opnieuw geinto-
neerd en gestemd. De orgelkast wordt opnieuw geschilderd. 

— Het speciale Comité voor de Tentoonstelling van 
Kunstnaaldwerken, die 15 November in het Museum van 

Kunstnijverheid te Haarlem zal worden geopend, heeft in 
zijne bijeenkomst van 3 November besloten, dat textiel-
werken, die tot de aanverwante vakken van het Kunst
naaldwerk behooren, op de tentoonstelling kunnen worden 
toegelaten. 

De laatste dagen werd een groot aantal toezeggingen 
ontvangen, zoodat men er niet aan twijfelt, of deze tentoon
stelling zal aan haar doel beantwoorden. Het Comité doet 
evenwel een beroep op de algemeene medewerking, opdat 
de tentoonstelling een beeld moge geven van de ontwikkeling, 
die de vrouwelijke handwerken in de laatste jaren hebben 
ondergaan. 

PERSONALIA. 
- De Heer M. Kersemackers, te Utrecht, heeft aan het 

technicum te Mittweida het diploma van werktuigkundig 
en electrotechnisch ingenieur verworven. 

- De officieele voordracht van B. en W. van Baarn ter 
aanbeveling van een Gem.-Architect is als volgt: 1. F. F. 
de Boois, Adj. Bouwmeester te Deventer. 2. G. L. de Goe
deren, Opzichter te Leiden. 8. J. Noorman, Gem.-Architect 
te Ede. 

- Aan de B. A.-school te Assen zb'n door den gemeente
raad van Assen benoemd de heeren: G. H . G. Voogd, Vak-
handteekenen. F. Hartsuiker, Lijnteekenen. L. J. D. Sloet. 
id. S. Engers, Wiskunde. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
- T i jde l i jk I n g e n i e u r , en Twee Opzichter-Tee

kenaars te Utrecht. 
Zie adv. in dit no. (1) 
- L e e r a a r D i r e c t e u r aan de Burgeravondschool te 

Nijmegen tegen 1 Febr. 1005. Salaris f'000'sjaars. Gezegeld 
adres vóór 20 Nov. 1904 aan den Burgemeester. (1) 

- D i r e c t e u r aan de Ambachtsschool te Nijmegen. Jaar
wedde f2000. Stukken vóór 20 Nov. a. s. aan het Bestuur 
der school. (1) 

- M e u b e l t e e k e n a a r bij de firma H . Pander & Zonen 
te 's Gravenhage. (D 

- V o l o n t a i r bh' een Architect. Brieven lett.R. Werner's 
Boekhandel Blasiusstr. 14 Amsterdam. 

- O p z i c h t e r of 'Chef-Monteur centrale verwarming. 
Brieven lett. D N 391, „N. v. d. D." tl) 

- Chef, werktuigkundig Constructeur voor rjzerconstruc-
tie-werken 

Adres: A. Geldens, Nijmegen. (1) 
'— O p z i c h t e r Locaalspoorweg. 
Zie adv. in No. 44. (3) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
B e k w a a m B o u w k u n d i g e zoekt, wegens afloop 

van werkzaamheden plaatsing als Opzichter, Teekenaar 
of Uitvoerder. Brieven onder lett. C. bureau „Opmerker". 

(2) 

I N F O R M A T I E - B U R E A U V A N D E N B O N D V A N T E C H N I C I 
T O L S T E E G S I N G E L 46, U T R E C H T . 

24 Bouwk. Opz.-teek., 21 —46 j . , ƒ5 o—f 120 'smaands. 
3 Bouwk. Opz.-Uitv. 28—55 j . , f 7 0 — ƒ 100 'smaands. 

Waterb. Opz.-Teek., 21—42 j . , ƒ 7 5 — ƒ 100 's mnds. 
Werktuigk. Teek., 18—25 j . , ƒ 4 0 — ƒ 8 0 ' s maands. 
Electrotcchniker 26—43 J-> / 7 S ~ / ' 1 0 0 'smaands. 
Opzichter Administrateur. 
Opzichter Lithograaf. 

Mem. San, Inst. London. Nanitary Engineer, ^MNrI^E«,l>^TVT, 
Hoofdkantoor en Magazijnen DE KU1TEKKADE 150-151. Filiaal eu Showroom 44 KOK1N, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van S1UNKS & Co., te Barrhead. 
S P E C I A L I T E I T VOOH Dl. LEVERING VAN C O M P L E T E B A D - , C L O S E T S - en URINOIR - i n r i c h t i n g e n . 

Centrale Verwarming, Ventilatie, warm en kouilwater venotfiig. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garantie. 

39ste J A A R G A N G . Z A T E R D A G 19 November 1904. N o . 47. 
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PMERKER 
ouwKUNDiG "WEEKBLAD. 
Ri'daoteur F». H . ^ C H E L T E M A . 

Adres v o o r Redactie en Administratie: Bureau „ D E O P M E R K E R " , 

I - I e . y d e n i ' i j t ; l £ K t n i i i t 4 , I N i j m t ' t r ^ " -

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.— 
31 Dec.) voor het binnenland . . ƒ 5.—. 

tc voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 1 5 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
1 October van het abonnementsjaar 
(1 Jan.—31 Dec.) wordt beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post-

Unie, met inbegrip van Nederl.-
indië en Zuid-Afr ika 

A f z o n d e r 1 ij k e n u m m e r s, uitsluitend 
bij vooruitbetaling per postwissel of in post
zegels, met plaat ƒ 0.25. 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15. 

- 6.50. 

7.50. 

T3 ~ 

i f f 

5%* 

Adver ten t i ën van 1 tot en met 5 regels. - 1.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Adver ten t iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan : 

de Administratie van „Dé Opmerker' ter drukkerij „De Pheenix", Nijmegen. 

H E T UITBREIDINGSPLAN V A N AMSTERDAM. 
Toen van den zomer het uitbreidingsplan der 

gemeente Amsterdam door den heer Berlage opge
maakt, openbaar werd, hebben wij het een heugelijk 
verschijnsel genoemd, dat gebroken werd met het 
stelsel, bij vorige uitbreidingen gevolgd. W e l hadden 
wij eenige bedenkingen tegen het plan, doch het 
scheen ons reeds verblijdend, dat ditmaal niet, als 
vroeger, de rechte lijn overheerschte, cn dat niet 
uitsluitend met de voordeelige verkoopbaarheid der 
terreinen rekening was gehouden. 

Sedert hebben ook anderen hun meening over het 
ontwerp gezegd. Over het algemeen is die meening 
minder gunstig, dan dc onze. Men mist in het plan 
een leidende gedachte, men acht het te verbrokkeld 
en betreurt het, dat dc halve cirkel , die sinds 1662 
den vorm van Amsterdam heeft bepaald, geheel werd 
prijsgegeven. 

Vergeten mag echter niet worden dat, sinds 1870, 
allerlei uitwassen aan den halven cirkel zijn ontstaan, 
die het onmogelijk maken, hoe gaarne men het ook 
zou doen, Stalpaerts systeem toe tc passen. 

Een ander bezwaar, dat geopperd wordt is, dat 
Berlage zijn plan al te zeer uitgewerkt heeft, zoodat 
het beoogde effect alleen dan bereikt zal worden, 
indien men dien architect met het bouwen van de 
geheele te maken stadswijk belast. E n hoe goed deze 
bouwmeester ook bij het tegenwoordig stadsbestuur 
staat aangeschreven, zulk een opdracht kan toch niet 

worden verwacht, daar de gemeente voor speculatie-
bouw op zóó groote schaal het kapitaal niet heeft, 
zoodat het particulier initiatief hier het meeste zal 
moeten doen. 

Di t bezwaar zal blijven bestaan, aan wien ook het 
maken van een ontwerp wordt opgedragen. Berlage 
heeft zich op het standpunt der „sch i lderach t ighe id" 
gesteld, cn in het plan eener stad uit de middel
eeuwen zijn ideaal gezien. Anderen zullen de systemen, 
in latcren tijd bij het bouwen of uitbreiden van 
steden gevolgd, verkiezen. Naar welke zijde de 
weegschaal echter oversla, ten slotte komt het op 
de bebouwing aan. Zij die in de 17e eeuw Amsterdam 
tweemaal uitlegden verkeerden in het gunstige geval, 
dat cr een algemeen gevolgde bouwstijl was, waardoor 
zij in staat gesteld werden reeds vooruit te kunnen 
weten, hoe hunne plannen zich uitgevoerd zouden 
voordoen. 

Men mag niet vergeten, dat het halve-maan plan 
pas in 1662 door Stalpacrt is bedacht. Het plan van 
1613, zooals d ; fraaie kaart van Balthazar Elorisz 
het ons uitgevoerd doet zien, heeft door den aanleg 
van den „ J o r d a a n " lijnen doen ontstaan, die, dooi
de reeds aanwezige polderslooten bepaald, aan geen 
streven om een vastgesteld systeem te volgen, hun 
aanzijn danken. De bouwtrant uit het begin der 17e 
eeuw was het meest geschikt voo r kleine grachtjes, 
gelijk er toen ook gemaakt zijn. 



Sinds 1630 was de bouwtrant echter veranderd. 
De Palladiaansche monumentaliteit heerschte opper
machtig, en die verlangde breede, statige grachten, 
zooals Stalpaert ze dan ook aangelegd heeft. 

Amsterdam bloeide zoo, dat er geen vrees behoefde 
te bestaan voor het niet verkoopen der door de 
uitbreiding verkregen terreinen. Toch is de halve 
maan zelfs in de 18e eeuw niet geheel gevuld ge
worden. Het gedeelte, oostelijk van den Amstel , bleef 
gapingen vertoonen, die eerst in de 19e eeuw zijn 
verdwenen. 

Stalpaert kon zeker zijn, dat althans de voornaamste 
deelen van zijn plan bebouwd zouden worden in den 
trant die bij den aanleg paste. Zelfs de verbouwingen 
in de i Se eeuw zoo vaak ondernomen hebben in het 
karakter van het geheel geen wijziging van belang 
gebracht. 

Wie echter thans een uitbreidingsplan heeft te 
ontwerpen, verkeert omtrent de wijze van bebouwing 
geheel in het onzekere. De bouwwijzen volgen el
kander op met steeds grooter snelheid. Wat zal over 
vijftig jaar de bouwtrant zijn, als men rekent, dat 

de vijfhonderd hectaren van het nu opgemaakt uit
breidingsplan gevuld zullen wezen ? Niemand kan het 
voorspellen. 

Daarom is het misschien het verstandigste om, 
welk plan dan ook gekozen wordt, zich met den 
aanleg van straten en pleinen niet te overhaasten, 
opdat een later geslacht die wijzigingen kan aan
brengen, welke het noodig zal achten. 

Van de speculatiebouwers, wier taak het wel 
vooreerst zal zijn, het nieuwe deel met huizen te 
bezetten, kan men geen schoonheid eischen. Maar 
het zou kunnen zijn, dat door andere sociale ver
houdingen de speculatiebouw verdween. Dan zou 
misschien veel, wat nu een illusie schijnt, verwezen
lijkt kunnen worden. 

Het zal den heer Berlage niet moeilijk vallen, zijn 
plan van de details, die er nu misschien een te groote 
plaats in beslaan, te ontdoen, om alleen de groote 
lijnen te laten spreken. Mocht hij daartoe over 
kunnen gaan dan zullen vele der thans bestaande 
bezwaren verdwijnen. 

KALENDERS. 
Wanneer het jaar ten einde spoedt, tegenwoordig 

dikwijls reeds lang voor men van ten einde spoeden 
kan spreken, ziet men kalenders Voor het volgende 
jaar verschijnen, in velerlei vormen en kleuren. 

Wie geen kluizenaarsleven leidt, ver verwijderd van 
alle aardsch gewoel, heeft een kalender noodig en 
het gebruik van die onmisbare "dingen dagteekent 
reeds uit overoude tijden, men zou wel kunnen zeggen, 
is reeds zoo oud als de beschaving. De drukkunst 
heeft de kalenders, bij wijze van spreken, onder ieders 
bereik gebracht, de groote vloed van kalenders, die 
ons thans jaarlijks overstroomt, hebben wij te danken 
aan de mode, die zich van de kalenders heeft meester 
gemaakt en een verscheidenheid in het leven heeft 
geroepen, waarvan men vroeger zeker niet heeft ge
droomd, een ware „ r age" . 

Een geschiedenis van den kalender zou een paar 
boekdeelen vullen, en uit haren aard een groot stuk 
beschavingsgeschiedenis bevatten. Wi j spreken hier 
van den kalender in het algemeen. 

Bepalen wij ons tot de technische kalenders, dan 
zou men, zonder moeite, van de tegenwoordig ver
schijnende een lange lijst kunnen opmaken waarvoor 
dc Duitschc landen wellicht zouden blijken het grootste 
contingent te leveren. 

Niet alleen voor het eigenlijk bouwvak, maar voor 
nagenoeg alle andere technische vakken en vele 
speciale onderdeelcn daarvan verschijnen thans in 
Duitschland, Oostenrijk en Zwitserland speciale ka
lenders, waaronder er zijn, die zich in de technische 
wereld een welverdienden naam hebben verworven 
en alom gebruikt worden. 

In kleine staten welker taal slechts over een be
perkt gebied gesproken en verstaan wordt is het 
debiet van dergelijke handboekjes uit den aard der 
zaak tot dat gebied beperkt dus betrekkelijk klein. 

Niettegenstaande nu onze bekende van Gendt's 
Bouwkalender sinds jaren burgerrecht heeft verkregen 
en het succes voor een concurreerende uitgaaf nog 
bevochten zal moeten worden, schijnt dc uitgevers
firma W e d . J . A h r e n d & Z o o n te Amsterdam 
hierdoor niet afgeschrikt en heeft zij onder den titel:: 
A h r e n d 's B o u w - A g e n d a en A d r e s b o e k , een 
handig boekje in het licht gegeven dat in een stevig 

bandje, behalve Agenda, kaart van Nederland, Post
en Telegraafgids, enz., een Technisch gedeelte bevat 
dat ongeveer 150 pagina's beslaat. Dit technisch 
gedeelte is samengesteld door den heerO. L . V e e n s t r a 
N z n . Technisch Ambtenaar bij de H . IJ. S. M . 

Daarin vindt men allerlei gegevens, zooals men 
die in een bouwkalender aantreft, gegevens, die 
men in het bouwvak, dagelijks noodig heeft, loon-
tabellen, rekentafels, formules, cijfers, veel cijfers en 
het komt er bij die cijfers vooral op aan, dat zij 
betrouwbaar zijn. Daarvoor echter zal, naar wij ver
onderstellen, de samensteller wel hebben gezorgd en 
mochten er nog foutjes in zijn gebleven, dan zal dit 
in het gebruik spoedig genoeg blijken. 

Verder maakt de industrieele adreslijst, door de 
uitgevers samengesteld een voornaam deel van het 
boekje uit. Deze adreslijst is nog ver van volledig 
en kan dit ook o. i . eerst later worden. De uitgevers 
zijn zich hiervan wel bewust, waar zij zeggen: 

„Mochten er echter adressen in ontbreken, dan is 
zulks niet aan ons te wijten, doch aan de betrokken 
firma's zelf, daar zij de hun toegezonden vragenlijst 
niet op tijd ingevuld retourneerden." 

Wij weten niet of de adreslijst heeft moeten dienen, 
om de uitgave mogelijk te maken, maar wel weten 
wij, dat de samenstelling van volledige technische 
adreslijsten een zeer moeilijk en ondankbaar werk is, 
waarmede men niet op slag gereed komt en wanneer 
men er eenmaal zoo goed mogelijk mede gereed is 
telkens herziening vordert. 

Evenwel hoe dit zij deze kalender en adreslijst 
zullen in het bouwvak goede diensten kunnen be
wijzen en voor den geringen prijs van ƒ 1 . 9 0 krijgt 
men meer dan men in billijkheid kan verlangen. 

* 
De buvard-agenda is een vorm van kalender, die 

wij reeds lang kennen. W a l t m a n ' s T e c h n i s c h e 
k a l e n d e r V l o e i m a p , uitgave van J. W a l t 
m a n J r . te Delft is, naar wij meenen althans voor 
ons land, iets nieuws. O p elk der 26 vloeibladen, 
waaruit deze map bestaat, vindt men de bouwka
lender in beknopten vorm, benevens een agenda voor 
twee weken met ruimte voor aanteekeningen afgedrukt. 

Hier heeft men dus bij het schrijven de voor
naamste formules en cijfers voor dagelijksch gebruik, 

371 

in den volsten zin des woords, onmiddellijk bij de hand, 
en vindt men bij het verwijderen van een vloeiblad 
op het volgende telkens weer een frissche editie van 
dezelfde gegevens. 

Ongetwijfeld zal deze kalender-vloeimap, ook in 
andere, dan uitsluitend bouwkundige kringen aftrek 
vinden, want de gegevens, die zij bevat zijn die, 
welke ieder technicus af en toe noodig heeft. Dikwij ls 
is men bovendien in de noodzakelijkheid, snel en 
toch met een zekere nauwkeurigheid berekeningen 
te maken terwijl de tijd ontbreekt om lang in een 
Ingenieurs-Taschenbuch of bouwkalender te zoeken, 
wat sommigen bovendien zenuwachtig maakt, hetgeen 
weer aanleiding geeft tot vergissingen. Di t alles zal 
in vele gevallen voorkomen kunnen worden door het 
gebruik van deze practische vloeimap, die niet duurder 
is dan een gewone en dus zeker op vele technische 
bureaux in gebruik zal worden genomen. 

D E T E M P E L DES VREDES. 
Bij het bespreken van ons artikel over den Tempel 

des Vredes, dat in ons nummer van 5 November 
voorkwam, zegt het „Bouwkundig Weekb lad" : „Da t 
de Nederlandsche architecten beproefden het groote 
werk voor zich te behouden, is onwaar en stelt de 
Nederlandsche architecten in een verkeerd daglicht. 
Het moge zijn, dat sommigen gepleit hebben voor 
een nationale prijsvraag, het is een fatale onwaarheid, 
dat „ d e " Nederlandsche architecten dit gedaan hebben. 
Dergelijke beweringen zijn hoogst betreurenswaardig, 
daar zij naar 't buitenland kunnen overwaaien en 
ook daar, wellicht nog wat aangedikt, den Ncder-
landschen architect in een verkeerd licht zullen 
stellen." 

Wi j brengen in herinnering, dat het Bestuur der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst aan de 
Regeering, nu een jaar geleden, per adres verzocht, 
„dat maatregelen zullen worden genomen, waardoor 
de stichting wordt gewaarborgd van een gebouw, 
dat een uiting moge zijn van onze vaderlandse he 
botrwzvijze." 

Daar het moeilijk valt aan te nemen, dat vreem
delingen aan onze vaderlandsche bouwwijze uitdruk
king zouden kunnen geven, kon de bedoeling dezer 
woorden geen andere zijn, dan dat men alleen Neder
landsche architecten aan de prijsvraag voor den 
Tempel des Vredes zoude willen doen deelnemen. 

Wi j hebben tegen dat streven indertijd geprotes
teerd. Komen de Nederlandsche bouwmeesters dus 
onverhoopt bij hun buitenlandsche vakbroeders in 
een verkeerd licht, dan wordt dit veroorzaakt niet 
door onze onware mededeelingen, maar door dc 
minder gelukkige wijze, waarop de Maatschappij 
door haar adres de belangen der vaderlandsche bouw
kunst poogde te bevorderen. 

VEREENIGINGEN. 

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 . 

A F D E E L I N G A M S T E R D A M . 

Vergadering van 8 November 1904. 

(Vervolg en slot van pag. 367.) 

Indien evenwel de gemeente eigenaresse is van den 
grond, kan zij als zoodanig, als contractante, bij de 
uitgifte zekere eischen van welstand stellen en zich 

daarop het recht van controle voorbehouden, hetgeen 
een reden is om de onteigening van den grond door 
de gemeente voor te staan. 

Genoemde eischen van welstand kunnen echter, 
zonder den grondprijs te drukken en dus de exploitatie 
nadeelig te doen worden, niet hoog worden opgevijzeld. 
Spr. geloofde, dat de te verwachten bouw over het 
algemeen ter aesthetische afsluiting van het stadsbeeld 
weinig of niet zal voldoen. 

Waar men in den modernen stedenbouw een geslo
ten stadsbeeld wil vormen, moet men dit doen volgens 
de monumentale methode der 17e en 18e eeuw, die 
natuurlijker is en in allen dcele beter past bij onze 
toestanden en omstandigheden. Zij beantwoord beter 
aan onze afmetingen en aan den aard van ons verkeer 
en bevredigt tevens de herlevende behoefte aan ruimte, 
aan grootsche effecten. 

In het plan-Berlage zag spr. een verwarden stelsel-
loozcn chaos van motieven, een legkaart van frag
menten, een plan, dat door zijn hinderlijke-ovcrdaad 
„pro tz ig" aandoet en opdringerij is naast de voorname 
rust, de indrukwekkende regelmaat der I7e-eeuwsche 
stad. Hij misprees 't, dat in dit plan geen enkele 
doorgaande lijn voorkomt, dat bijna alle richtingen 
en ook de hoofdlijnen gezocht en verwrongen zijn. 
Straatjes korter dan de Damrakgevel der Beurs hebben 
nog een knik. De verbrokkeling van het particuliere 
bezit tengevolge van den onregelmatigen aanleg 
maakt bovendien voor de uitvoering van het project 
onteigening feitelijk onmisbaar. Ook aan het verkeer 
zal die onregelmatigheid wel niet ten goede komen. 
Spr. wees op de verbindingen met het 24 H . A . groote 
sport-, excercitie-. tentoonstellings- en feestterrein, die 
niet er op berekend schijnen om duizenden hier 
gemakkelijk te doen samenstroomen. 

Het ontwerp-Berlage riekt z.i . weinig minder naar 
de teekenplank dan het zoogen. „bana le" blokstelsel. 

Hetgeen in zijne toelichting de Heer Berlage aan
voert als gronden, waarom hij niet is teruggekeerd 
tot het stelsel der 17e eeuw, heeft spreker geenszins 
kunnen overtuigen. Hi j is overtuigd, dat wel degelijk 
iets voortreffelijks ware te bereiken geweest door 
althans aan te houden de hoofdtrekken van dat 
stelsel, waarmede niet bedoeld is een slaafsche en 
getrouwe voortzetting tot in het oneindige. Maar er 
ligt een breede middelweg tusschen het ontworpen 
plan en het schrikbeeld van eentonige concentrische 
grachten van bijv. het type Da Costakade in cindelooze 
ronding en daartusschen straten van bijv. het type 
Govert Flinckstraat in dezelfde ronding. Waar de 
Heer Berlage schrijft, dat -Amsterdam geen buiten-
landsch karakter behoeft te verkrijgen, vraagt spr. 
waar in het plan van den Heer Berlage het ken
merkende nationale karakter is verborgen ? Publiceert 
men nevens elkander het ingediende uitbreidingsplan 
van Amsterdam en dat voor eene willekeurige Duitsche 
stad, niemand, die niet nader ingewijd is, zou het 
eerste als van Hollandschen oorsprong vermogen te 
onderkennen. 

Buitenlandschen invloed acht spr. echter geenszins 
zoo verderfelijk, voor zoover hij de nationale voor
beelden zou kunnen aanvullen of verbeteren. Met 
deze laatsten echter schijnt in het ontwerp geheel 
geen rekening gehouden. 

Spr. kwam daarna op de beteekenis van het ont
werp voor dc volkshuisvesting. Waar de logica reeds 
meebrengt, dat in aanleg de volkswijken zich onder
scheiden van de luxe-wijken, is in dit plan alles als 
over één kam geschoren. Slechts een tweetal buurten, 
een aan den Amstel en een aan den Schinkel, doen 
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zich onmiddellijk kennen als bestemd voor den bouw 
van kleine arbeiderswoningen. 

De architectonische toeliehting verklaart ons, dat 
in de eerste en tweede plaats de zorg van den ont
werper gold het natuurschoon en het wandelterrein. 

De nadruk wordt dan ook dermate op de ont
worpen parken, plantsoenen, villawijken en wandel
wegen gelegd, dat men zou meenen, dat deze inderdaad 
dc hoofdzaak dezer stads-uitbreiding moesten wezen, 
en als ware gedacht, dat wandelen de voornaamste 
en meest geliefkoosde bezigheid der Amsterdammers 
zou zijn. 

Spr. meent, dat de behoefte aan werkelijk natuur
schoon aldus niet zal worden bevredigd. Een kunst
matig bij een stad aangelegd bosch of park zal slechts 
een zwak surrogaat blijven van het natuurschoon, 
dat andere streken en steden op Amsterdam zullen 
biijven vóór hebben. Wie dat zoekt, zal toch A m 
sterdam verlaten, tijdelijk of voorgoed, ten bate van 
het Gooi , den duinzoom of droger en hooger gelegen 
streken. 

Spr. merkte op, dat behalve aesthetische over
wegingen bij het vaststellen eener hedendaagsche 
stadsuitbreiding ook de sociaal-economische en de 
financieele gelden. Bij de uitbreiding der stad is 
voornamelijk te rekenen met de volkshuisvesting in 
engeren zin en nu blijkt uit de statistische gegevens 
hoe in Amsterdam volkomen overweegt de bouw van 
volkswoningen, woningen van i , 2 en 3 kamers. 
Niets wijst aan, dat in deze omstandigheid verandering 
zal komen. 

A l s gaandeweg de Woningwet in toepassing komt 
en overgegaan wordt tot de onbewoonbaarverklaring 
van duizenden woningen in de oude stad, dan zal 
dientengevolge de bouw van volkswoningen in de 
nieuwe toenemen. Spr. vreest daarom, dat het reuzen-
park langs den Amstelveenschenweg tot aan de 
Kalfjeslaan nog in zeer verre toekomst ligt. 

Bovendien de ervaring, in het Parkwegkwartier, 
achter het Rijksmuseum, op het terrein der oude 
gasfabriek aan de Weteringschans enz., wijst afdoende 
uit, dat over het algemeen ook het gegoede deel van 
Amsterdams ingezetenen zich zeer weinig laat gelegen 
liggen aan de architectonische hoedanigheden hunner 
woningen. 

Alleen reeds die omstandigheid maakt, dat ook 
het tot stand komen der ontworpen luxe- en vi l la
wijken — er is zeker terrein voor een 500-tal villa's — 
nog niet zoo zeker is. 

In verband met de volkshuisvesting deed spr. 
uitkomen, dat 't zeker ook tot de taak der overheid 
gerekend moet worden om te trachten het „alkoven-
huis" gaandeweg te verdringen door een ander type, 
dat hoogere eischen van bewoning bevredigt. 

Het woningvraagstuk is nergens in meerdere mate 
dan ten onzent een grondvraagstuk. 

De gemeente moet de grond-exploitatie beheerschen, 
om den grondprijs zoo weinig mogelijk boven den 
kostenden prijs te doen stijgen en daardoor zooveel 
mogelijk geld voor verbetering van den woningbouw 
beschikbaar te krijgen. Spr. wees er nu op, dat het 
plan-Berlage uitgaat van de gedachte om de kosten 
van aanleg te dekken door de opbrengst van het 
terrein. 

Het beginsel een stads-uitbrciding zichzelf te doen 
dekken, achtte hij juist; doch in deze begrooting 
worden uitsluitend te haren laste gebracht eenige 
millioenen guldens voor werken, waarvan tevens het 
overige deel van Amsterdam in gelijke mate pleizier 
en nut zal hebben. O . a.: de kosten van het Amste l -

Schinkelkanaal (ƒ2 ,500,000) , van het groote sport
en tentoonstellingsterrein (1,296.000), van de groote 
wandelwegen en parken, die toch ontworpen zijn met 
het oog op dc ganschc stad. Spr. meende, dat de 
gemeente zich op een hooger standpunt dient te 
plaatsen en niet moet trachten langs dezen weg 
kosteloos in het bezit tc geraken van eenige nood
zakelijke dingen. Althans een deel van deze mi l l i 
oenen, die den terreinprijs opjagen, waar hij juist 
moest worden gedrukt, zou reeds billijkheidshalve 
ook moeten worden overgebracht op de gewone be
grootingen van Amsterdam. 

Ten slotte wees hij er op, dat de ontwerper ver
klaard heeft zich bij de samenstelling van dit ont
werp niet in de eerste plaats tc hebben laten leiden 
door financieele overwegingen. Daaraan, dacht spr., 
is het ook zeker toe te schrijven, dat in het Noor
delijke deel van de stads-uitbreiding niet meer dan 
41.5 pCt. (94.5 H . A . op een totaal van 227 H . A . ) 
en in het Zuidelijke slechts 38.8 pCt. (95.5 H . A . op 
een totaal van 246.5 H . A . ) van het oppervlak voor 
bebouwing disponibel is cn daarvan nog slechts 
onderscheidenlijk voor aaneengesloten bebouwing 30.1 
en 17 pCt. Ongeveer 60 pCt. van het onteigende 
terrein blijft dus niet alleen open, maar zal der 
gemeente door aanleg- cn onderhoudskosten van 
wegen en parken ook aanmerkelijke sommen direct 
kosten. Dat percentage achtte hij te oneconomisch 
en noodeloos ruimteverspillend. 

Nadat de Voorzitter, de Heer D e G r o o t , den 
inleider had dank gebracht voor zijne uiteenzetting, 
dt>e!de hij mede, dat van den Heer E d . C u y p e r s 
bericht was ontvangen, dat deze verhinderd was ge
worden de vergadering bij te wonen; hij had echter 
schriftelijk het voorstel ingediend om B . en W . uit 
te noodigen, vóór het plan-Berlage bij den Gemeen
teraad zou worden aanhangig gemaakt, zich daarover 
te doen voorlichten door eene commissie, bestaande 
uit deskundigen op bouwkundig-, hygiënisch- en 
economisch gebied, aan welke commissie de opdracht 
zou worden verstrekt om, in overleg met den ont
werper van het plan, daarin de eventueel noodig 
geachte wijzigingen te brengen. 

De Heer Cuypers wenschte, dat, nu hij dit voorstel 
persoonlijk niet kon doen, een der aanwezige leden 
het van hem zou overnemen. 

Daar echter niemand hiertoe bereid was en dc 
V o o r z i t t e r bovendien had opgemerkt, dat het 
plan-Berlage reeds bij den Raad was ingediend, werd 
over het voorstel niet verder van gedachten gewisseld. 

De Heer W a l e n k a m p vroeg, of over het plan-
Berlage door Burg. en Weths. het oordeel van de 
zoogenaamde „Schoonheidscommiss ie" was ingewon
nen, wat bleek niet te zijn geschied en wat de 
V o o r z i t t e r toelichtte door er op te wijzen, dat 
deze aangelegenheid ook eigenlijk niet behoorde tot 
de taak der commissie, die indertijd was ingesteld 
om Burg. en Weths. voor te lichten over de archi
tectonische waarde van gevels van op erfpachts-
gronden op te richten gebouwen. 

De Heer W a l e n k a m p meende, dat in de toe
komst de bevoegdheid der commissie eene uitbreiding 
diende te ondergaan. 

De Heer M r . T h . S t u a r t had tegen het plan-
Berlage drie bezwaren. Ten eerste meende hij, dat 
de in dat plan voor fabrieksterrein aangewezen plaats 
te klein was; ten tweede vond hij 't een fout, dat 
de terreinen, voor boschbeplanting aangegeven, ge
projecteerd waren daar, waar men algemeen meende, 
dat een spoorweg en een spoorwegstation zou komen ; 

en in de derde plaats vreesde hij, dat dc in het plan 
opgenomen wateraanlcg zou blijken hoogst gevaarlijk 
te zijn voor een behoorlijke waterverversching; — 
welke bedenkingen dc V o o r z i t t e r beantwoordde 
door er eerstens op te wijzen, dat het fabrieksterrein 
van den Schinkel niets anders bedoelde te zijn dan 
een gelegenheid voor een zeker soort van klein-
industrie, dat daar ter plaatse volstrekt geen afbreuk 
zou doen aan het geheel. De eigenlijke fabriekster
reinen toch, de plaats, waar zich in de toekomst de 
groot-industrie moet vestigen, heeft de Gemeente 
zich gedacht aan de overzijde van het IJ, zooals in 
het bekende rapport van de daarvoor benoemde 
commissie is aangegeven. Wat den spoorwegaanleg 
betreft, herinnert spr. er aan, dat daarvan nog geen 
sprake was, toen de Heer Berlage zijn plan opmaakte. 
Bovendien zou, met behoud van het ontworpen groote 
park, zulk een spoorweg toch ook wel in het plan 
passend tc maken zijn. E n ten opzichte van de 
waterverversching meende spr., dat men vertrouwen 
genoeg in het beleid van B . en W . en hunne werk
kracht mocht hebben om er zeker van te zijn, dat 
de waterwegen in het plan voor vervuiling zouden 
worden behoed. 

Hierop werd dc vergadering gesloten. 

„ B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P " T E 
R O T T E R D A M . 

Den 8sten November hield in de Vereeniging 
„Bouwkuns t en Vriendschap" de Heer Dr . Bleekrode 
van 's Gravenbjige een voordracht over de „Glas-
fabrikage in vroegcren en tateren tijd". Het glas, 
zoo ving spreker aan, niettegenstaande zijne huidige 
algemeene verbreidheid en veelvuldigheid van zijn 
gebruik, is niettemin een der merkwaardigste stoffen 
die wij bezitten, doch juist door de dagelijksche 
aanraking er mede letten wij gewoonlijk weinig op 
zijn vele eigenschappen, die ons in zoo menig opzicht 
nuttig zijn. Wi j behoeven slechts een oogenblik te 
denken aan zijne doorschijnendheid, waardoor we 
onze woning zonder het licht buiten te sluiten tegen 
weersinvloeden kunnen beschermen, zijn lichtbrekend 
vermogen waardoor het mogelijk was lensen te ver
vaardigen die 't zij in de telescoop, 't zij in het 
microscoop, ons veroorlooven een blik te slaan in 
anders onbekende werelden, aan zijne onaantastbaar
heid voor bijna alle vloeistoffen, zijn weinig geleidend 
vermogen voor warmte en electriciteit, zijne eigen
schap om slechts de lichte en niet de donkere warmte
stralen door te laten, waardoor het mogelijk is onze 
woonkamer in den winter op temperatuur tc houden, 
in 't kort aan al die eigenschappen, waarvan we 
dagelijks bijna gedachteloos de voordeden genieten, 
en die het glas voor een van de onmisbaarste stoffen 
voor ons bestaan hebben gemaakt. Toch was cr een 
tijd, dat het glas niet bekend was, en voor zoover 
we na kunnen gaan is het niet ouder dan 4 a 5000 
jaar. Waar en hoe het 't allereerst is vervaardigd is 
evenmin bekend, doch zeker is het, dat het maken 
van glazen voorwerpen geschiedde door de priesters 
van de tempels in het Oude Thebe, zooals uit de 
muurschilderingen, in die tempels gevonden, blijkt, 
en ook uit de fleschjes cn vaasjes die in de Egyptische 
Koningsgraven gevonden worden en waarvan spreker 
eenige soorten kon vertoonen, datecrende uit het 
tijdvak van ongeveer 2000 jaar vóór onze jaartelling. 
Ook een aantal glazen schijfjes van gelijke herkomst 
en ouderdom kon spreker laten zien, blijkbaar ge

diend hebbende voor muntstukken. Ook de Chineezen 
hebben zeer vroeg het glas gekend en dat het bij 
de oude Israëlieten bekend geweest moet zijn wordt 
afgeleid uit enkele verzen uit het bock Job cn uit 
de Spreuken waar van „de flesch des hemels" ge
sproken wordt, waaruit besloten mag worden dat het 
begrip „flesch" een gangbaar begrip was. Dat het 
glas bij dc Romeinen bekend was, is gebleken uit 
dc vondsten te Herculanum en Pompeji en uit de 
beschrijving die Plinius er van geeft, en dat de be
werking een zekeren graad van volkomenheid had 
bereikt, blijkt uit de tot ons gekomen zoogenaamde 
Barberinische vaas. Het glas schijnt echter eeuwen
lang een kostbaar materiaal te zijn geweest, althans 
voor vensterruiten is het in de 12de eeuw alleen maar 
in gebruik bij den. paleisbouw, waar de kleine in 
lood gegoten ruitjes als iets zeer kostbaars werden 
beschouwd, zoodat het niet zelden gebeurde dat de 
eigenaar, als hij zijn paleis voor geruimen tijd verliet 
de ruitjes liet uitnemen en zorgvuldig bewaren om 
ze bij zijne terugkomst weder te plaatsen. Een hooge 
vlucht nam later de glasindustrie in Venetië, en 
daar waren de kunstenaars die die industrie beoe
fenden zoozeer in aanzien, dat zij mochten huwen 
met adellijke dames, terwijl deze daardoor niet van 
hun adeldom vervallen verklaard werden. 

Ook in Erankrijk, waarheen Colbert Vcnetiaansche 
glasblazers gelokt had, stonden deze in bizonder 
aanzien en waren zij bekend als „gent i lhommc Var r ie r" 
die met degen en gepluimde baret getooid voor den 
glasoven hun kunstvak uitoefenden. Daar tc lande 
breidt zich de glasindustrie voortdurend uit, neemt 
een hooge vlucht en in 't laatst van dc 18de eeuw 
wordt daar de kunst van het gieten van spiegelruiten 
gevonden. In Engeland komt de glasfabrikagc daarna 
ook in zwang en door verbetering in de menging 
en het daaraan toevoegen van andere grondstoffen 
wordt de helderheid van het glas grootelijks ver
meerderd. 

Ook in Duitsehland wordt die industrie beoefend 
en het gelukt een zekeren Strasz te München om 
het glas zoodanige helderheid te geven, dat er de 
zoogenaamde simili-diamanten van gemaakt kunnen 
worden. Welk een vlucht de glasfabrikagc daarna 
heeft genomen, behoef ik niet te omschrijven zegt 
spreker, we kennen allen het onnoemelijk aantal 
voorwerpen voor allerlei doeleinden, die uit die stof 
tegenwoordig gemaakt worden en dagelijks worden 
in de glasfabrikage weder verbeteringen aangebracht. 

N a dit historisch overzicht komt spreker tot de 
samenstelling van het glas en releveert dan dat het 
voornamelijk bestaat uit eene samensmelting van 
Kiezelzuur (d. i . eene verbinding van Kiezel met 
zuurstof) en eenige silicaten, dat zijn verbindingen 
van Kiezel (Silicium) met metalen. De eerstgenoemde 
stof is in groote hoeveelheid in dc natuur voorhanden 
in den vorm van het bergkristal, dat dikwijls gekleurd, 
de halfedelgesteenten, amethist, agaat enz. vormt. 
De silicaten die voor de glasfabrikagc in aanmerking 
komen zijn de verbinding van kiezel met kalium, de 
zoogenaamde kiezelzurc potasch, die van kiezel met 
natirum: de kiezelzurc soda, en die met calcium: de 
kiezelzure kalk. 

Spreker laat door interessante proeven de eigen
schappen van al deze grondstoffen zien en bewerkt 
ten slotte dc samensmelting ervan door middel van 
den knalgasvlam die eene temperatuur van 1700"ont
wikkelt. Het uit deze grondstoffen verkregen glas is 
het zoogenaamde Crown glas; door toevoeging van 
loodoxyde wordt het zoogen. Flintglas verkregen, 
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dat helderder is en eenigszins andere straalbrekende 
eigenschappen heeft. V o o r het maken van gekleurd 
glas worden verschillende andere metaaloxyden aan 
het mengsel toegevoegd, zoo b.v. mangaanoxyde 
voor violet glas, cobaltoxyde voor blauw glas, enz. 
De violette kleur die zeer oude glasruiten, zooals we 
ze nog in oude huizen vinden, hebben moet ook 
toegeschreven worden aan de toevoeging van man-
gaansteen, doch ook ontstaan kleuren op het glas 
door het zoogenaamde verweercn, dat ontstaat door 
de ontleding der kiezelzure kalk in het glas. Een 
minder goede eigenschap van het glas is zijn groote 
broosheid en talrijke pogingen zijn in 't werk gesteld 
om daaraan tegemoet te komen. Men heeft getracht 
dit tc bereiken door plotselinge afkoeling der voor
werpen bij de fabrikage en heeft daarmede ook be
reikt, dat de voorwerpen in hun geheel aan groote 
schokken weerstand konden bieden. De bizondere 
rangschikking der moleculen van die voorwerpen 
maakt echter dat wanneer door een kleine bescha
diging het evenwicht der moleculen verbroken wordt, 
het geheele voorwerp in gruis uiteenspringt. 

Spreker laat dit zien door de bekende Bataafsche 
glastranen, glasdroppels namelijk die, in koud water 
afgekoeld, een zeer groote hardheid bezitten zoodanig, 
dat zij met een hamer niet te verbrijzelen zijn doch 
die in gruis uiteenvallen wanneer de scherpe punt er 
wordt afgebroken. Door zeer langzame afkoeling 
daarentegen wordt het glas om zoo te zeggen taaier, 
doch dit vcreischt tijd en is dus kostbaarder. Nadat 
spreker heeft gedemonstreerd hoe het glas door fluor-
waterstof wordt aangetast en ingevreten, gaat hij over 
tot de beschrijving van oven en smeltkroezen en de 
werktuigen tot het vervaardigen van glazen voor
werpen. Hi j bespreekt daarna het zoogenaamde ge
sponnen glas waaruit zelfs geheele kleedingstukken 
kunnen vervaardigd worden en besluit zijn voordracht 
met eenige mededeclingen over de nieuwste vinding 
op glas-industrieel gebied, n.1. het Kwartsglas. Hier
voor wordt het zuivere kiezelzuur gebruikt zonder 
toevoeging van andere stofïen. Deze stof is tot smelten 
te brengen doch kan dan niet verwerkt worden. 
Wordt het echter tot l O O O 0 verhit en plotseling 
afgekoeld dan kan het gruis tezamen gesmolten 
worden tot een deegachtige vloeistof, die als glas 
bewerkt kan worden. De temperatuur waarbij dat 
plaats heeft moet echter juist 1700 0 zijn en daardoor 
is de bewerking zeer moeielijk. Het zoo verkregen 
kwartsglas is dus eigenlijk gemodifieerd kwarts en 
heeft zeer bizondere eigenschappen, waarbij in 't 
bizonder zijne kleine uitzcttingscoëfficicnt n.1. 17 maal 
kleiner dan van gewoon glas in 't oog springt; 
hierdoor is het mogelijk voorwerpen van dat mate
riaal plotseling zeer hoog te verhitten en daarna af 
te koelen zonder dat het springt. Verder bezit het 
dc eigenschap om alle zoogenaamde ultraviolette 
lichtstralen door te laten, waardoor mogelijk in de 
geneeskunde bij het behandelen van huidziekten, 
volgens de Finsen-methode, deze stof diensten kan 
bewijzen. De fabrikage is echter op dit oogenblik 
nog te kostbaar om een algemeene toepassing mogelijk 
te maken, wat echter voor natuurkundige instrumenten 
niet bezwaarlijk is, en ook hierbij komen zijn eigen
schappen uitnemend van pas. Met nog eenige mede-
deelingen en proeven over het onderzoek op echtheid 
van uit glas nagemaakte edelgesteenten, door middel 
van radiumstraling besloot spreker zijn voordracht 
die nog met een tal van lichtbeelden verduidelijkt 
werd. 

INGEZONDEN STUKKEN. 
Geachte Redactie! 

Naar aanleiding van de beschouwingen in de nos. 
4 4 en 4 5 van de „ O p m e r k e r " omtrent de „ D o m k e r k 
te Utrecht" door den Heer A . W . Weissman, meent 
ondergeteckende met een enkel woord daarop te 
moeten antwoorden. 

A a n het slot zijner beschouwing wenscht de Heer W . , 
dat ik zoude overgaan tot publicatie van mijn hand
schrift, aanwezig in het Gemeente-Archief te Utrecht. 

Mij dunkt, dat ik in dit opzicht niet iets meer 
zoude kunnen verrichten, waar dit stuk natuurlijk 
onvoorwaardelijk is weggeschonken aan het Archief. 
Doch wenschelijk zoude zulks bovendien thans niet 
wezen, waar die studie nimmer werd ontworpen om 
„gereed materiaal voor den druk" op te leveren, 
maar wel om, in het belang zelve van het monument, 
het noodige bijeen te brengen, waaruit anderen zouden 
kunnen putten, vooral ook meenende, dat nog veel 
zoude moeten worden verzameld uit niet geraad
pleegde archiefstukken. Voornamelijk is hierbij het 
oog te houden m. i . op tal van stukken, gesteld in 
het Latijn, welke door mij moesten worden voorbij
gegaan ; deze kunnen zeker nog veel bevatten, voor 
de kennis der ontwikkeling van dezen kerkbouw van 
belang te achten. 

Met name zouden de „aflaatbrieven" voor den 
bouw dienen te worden bestudeerd, zoowel die der 
Pauselijke regeeringen als die door de Bisschoppen 
uitgevaardigd. Daarin kunnen mogelijk zeer veel 
doeltreffende opmerkingen worden aangetroffen om
trent den staat en voortgang der werkzaamheden. 

Waar echter Pauselijk verlof werd verleend, is het 
ten minste tc voorzien, dat vooral in de aanvragen 
van Bisschoppelijke zijde om „aflaatbrieven" het een 
en ander moet teruggevonden kunnen worden, in 
deze van het hoogste belang. 

Misschien zoude dus een onderzoek in de „ A r 
chieven van het Vaticaan" nog tot iets meer doel
treffends kunnen leiden. 

Waar nu in het „Bouwkundig Weekblad" door 
den Heer Nieuwenhuis de beschouwingen van den 
Heer W . worden besproken in tegenovergestelde 
opvatting, wenscht ondergeteekende zich niet met de 
„zaak in geschil" te bemoeien. De opvattingen van 
den Heer W . omtrent den mogelijken vorm der kerk 
in de 14de eeuw kan hij in geencn deele erkennen 
echter. Daarentegen zijn de meeningen van den 
Heer N . omtrent den tijd van wording der „choor-
lantaarn" voor hem al evenmin overtuigend, zoolang 
niet duidelijk in schetsbeeld wordt aangewezen de 
onbestaanbaarheid van een betrekkelijk laag R o 
maansch „oud langsschip" met een hoogereu Gothieken 
„choor onderbouw", tijdelijk overkapt zoodanig, dat 
het geheel een voor den dienst bruikbaar kerkgebouw 
bleef, zoolang zeer groote kosten gevergd werden 
voor den torenbouw zeiven. Zeer zeker kon dan na 
de voltooiing van den toren, dus na 1382, verder 
geleidelijk boven die overkapping worden doorgewerkt 
aan den lantaarnbouw, wat de Heer N . nu juist 
niet meent, o.a. wijl hij een verruiming aanneemt 
van de breedteafmetingen bij de verbouwing in den 
nieuwen vorm. Deze verruiming nu komt mij niet 
overtuigend voorgesteld voor in zijne vroegere studie. 
Ook ben ik geneigd te zien in den tuchtigen lan
taarnbouw op den toren, circa 1360—1380 b.v., den 
voorlooper van de „choor l an t aa rn" ; minder wil het 
er bij mij in, dat de laatste den eersten is vooraf
gegaan. 

Maar ik herhaal: zonder verder onderzoek in nog 
niet doorgewerkte stukken is omtrent dezen kerkbouw 
in de 14de of 15de eeuw niets met zekerheid vast 
te stellen. Allerminst wenscht ondergeteekende dit 
te doen ; evenmin te verklaren, dat hij zulks gedaan 
zoude hebben in zijn handschrift op grond van hoogst 
onvolledige gegevens. Gelukkig en zeer terecht spreekt 
dan ook ten slotte de Heer N . meer van „ver
moedens" dan van zekere meeningen in de beschou
wingen over den „choor lan taa rnbouw" in mijn 
handschrift. 

Onder dankzegging voor de mij verleende plaats
ruimte in U w geacht blad, Mijnheer de Redacteur, 
heb ik de eer met alle hoogachting te zijn 

Uw U dienstwillige 
G . G . C A L K O E N , Civ.-Ing. 

GEMENGD NIEUWS. 
B U I T E N L A N D . 

— Het fraaie oude kasteel te Hengar, Cornwallis, een 
merkwaardig gebouw uit den tijd van Koningin Elisabeth, 
is geheel door brand vernield, met verscheidene kostbare 
oudheden, kunstvoorwerpen en schilderijen, onder welke 
een werk van Van Dyck. 

Het kasteel was het eigendom van Sir William Onslow, 
kleinzoon van Admiraal Onslow, den zeeheld van den tijd 
van George III. 

— De jury-leden, benoemd tot beoordeeling van do ant
woorden ingekomen op de uitgeschroven prijsvraag voor 
nieuwe " uitbreidingsplannen voor de haven van Göteborg, 
zjjn met hunne beoordeeling gereed gekomen. 

Ingekomen waren 40 plannen. 
Do eerste prijs is toegekend aan het plan motto „Feste 

Brflcke," inzender de Actiebolaget Vattenbyggnadsbyran, 
Stockholm, (het teehnisch-bureau voor waterbouwkunde te 
Stockholm.) 

De tweede priis is toegekend aan het plan, motto „Ting 
stadsvassen," waarvan do ontwerpers zijn do ingenieurs 
firma Unander & Jonson Stockholm, met den civielingenieur 
N . Victorin te Gefle. 

Den derden prijs behaalden de ingenieurs van de haven
werken van Kopenhagen G. Lorentz en G. Schönwoller, 
met het plan motto „Som havn saa stad." 

De Jury-leden waren de hoofdingenieur van Rottordam 
G. J. de Jongh, do hoofdingonieur van den Zweedschen 
waterstaat P. L. Laurell, de havenbouwmeester van Kopen
hagen H. C. V. Muller, de hoofdingenieur van Göteborg Ph. 
Aovist en de groothandelaar Justus A. Waller, lid van den 
gemeenteraad van Göteborg. 

— in den Heidclbergschen gemeenteraad heeft do burge
meester Dr. Wilken aangaande den Otto-Heinrichsbouw 
bericht, van den groothertog te hebben vernomen, dat deze 
bereid was, nogmaals te doen onderzoeken, of hot gebouw 
als ruïne kan worden behouden. 

B I N N E N L A N D . 
AMSTERDAM. De werkloosheid in de bouwvakken heeft 

alhier onrustbarende afmetingen aangenomen. Het aantal 
ledigloopende timmerlieden moet ïeeds 5000 bedragen. Hoe 
hier uitkomst is te verwachten, is een moeilijk te beant
woorden vraag, want het is niet ondenkbaar, dat de uit
breiding der gemeente, door accres der bevolking, tot staan 
gekomen is, althans in zooverre, dat er een blijvend superflu 
aan werkkrachten zal zijn te constateeren. 

— De brandschade van de Vondelkerk bedraagt, naar 
gemeld wordt, om en nabij f50,000. Er bestaat hier te lande, 
schrijft het N. v. d. D. sinds meer dan vijftig jaren een 
Onderlinge Brandverzekering-Maatschappij voor kath. kerken 
en gestichten, St. Donatus geheeten, welke, omdat ook de 
Vondelkerk er bij aangesloten is, de schade moet vergoeden. 

— De bekende firma Ferwerda en Tieman, exposeerde dezer 
dagen in een harer filialen alhier een model van hot hoofd
kantoor der firma, aan de Da Costakade op één dertigste 
van de ware grootte vervaardigd. 

Dit model, tot in de kleinste bijzonderheden, ook zelfs 
van den inventaris en het meubilair, naar hot origineel 
vervaardigd, is gemaakt in het technisch bureau van de 
firma voorheen Corns. Prince, en wordt waarschijnlijk ook 
als réclame voor deze firma tentoongesteld. 

Het is gemaakt naar de werkteekeningen van den architect. 

met de fundeering, de balklagen, de plafonds en binnenmuren, 
alles precies zooals het perceel zelf is gebouwd. 

Heel aardig om te zien, de uitstalling trekt dan ook 
dagelijks tal van kijkers, maar nog aardiger is hetgeen de 
berichtgever van het Nieuws van den Dag naar aanleiding 
dezer expositie opmerkt; hij zegt namelijk: 

„Voor architecten en voor hen, die laten bouwen, is deze 
arbeid uit de modellen-makerij van het genoemde technische 
bureau van belang, omdat men naar zoo'n model beter het 
uit te voeren bouwwerk kan beoordeelen en de bijrekeningen, 
die soms geducht kunnen oploopen, daardoor vervallen." 

Vooral die laatste zinsnede over de bijrekeningen, die 
nachtmerrie van het bouwend publiek, is kostelijk. Wanneer 
dit inslaat, kan men een geheele ommekeer in ons stelsel 
van aanbesteding tegemoet zien en zullen alle bouwmeesters, 
willen zij werk aan den winkel houden, aan hun bureau 
een modelmakerij moeten verbinden. De teekenaars zullen 
dan moeten verdwijnen. 

- Dank zy het ingrijpen door de bouwkundige leden der 
Commissie van Bijstand in het beheer van Publieke Werken, 
de raadsleden van Arkel, Schut en Hendrix, is aan het 
toetakelen van den Westertoren paal en perk gesteld. 

Het beschilderen van den natuursteen, waarmee P. W. 
zoo ijverig in de weer was, heeft geen voortgang. De reeds 
opgesmeerde verf moet worden afgenomen en de steen in 
de oude kleur van den friinslag worden teruggebracht, ter
wijl de ballustradc de donkere loodkleur van het bovenwerk 
zal krijgen. Overigens zal nu de verdere restauratie zoodanig 
worden uitgevoerd, dat niet meer dan. het hoognoodige zal 
worden vernieuwd en het oude aanzien zoo nauwkeurig 
mogelijk blijft gehandhaafd. 

H A A R L E M . De opening der tentoonstelling van Kunstnaald
werk en aanverwante vakken, die in het Museum van 
Kunstnijverheid te Haarlem gehouden wordt, zal op Zondag 
20 November plaats hebben. 

De inzendingen zullen uiterlijk tot Donderdag 17 Novem
ber worden aangenomen. 

De groote bezwaren, die aan het etaleeren verbonden 
zijn, alsmede de late ontvangst van verschillende inzendingen 
zijn oorzaak, dat de opening niet op 15 November kan 
plaats hebben. 

De Directeur van het Museum vestigt de aandacht van 
Directrices der Scholen voor vrouwelijke jeugd er op, dat 
op aanvrage voor het personeel en de leerlingen van ge
noemde scholen tot deze tentoonstelling vrije toegang wordt 
verleend. 

H I L V E R S U M . Dank zij de zoor talrijke, aanzienlijke giften 
die inkwamen en nog steeds inkomen voor de oprichting 
eener tweede H. C. kerk alhier, zal met den bouw dra een 
aanvang genomen worden. Men spreekt reeds van het vol
gende voorjaar. De kerk zal verrijzen aan den Koninginne
weg, hoek Naarderstraat, waar een terrein beschikbaar is. 

N A A R Ü E X . De Gemeenteraad heeft aan de Maatschappij 
„Oud-Bussum" op haar verzoek vergunning verleend tot 
het leggen van buizen voor waterleiding en rioleering door 
de Bollenlaan in het Bosch van Bredius. 

Tot gemeenteopzichter werd benoemd de heer J. A. van 
der Wal. 

ROTTERDAM. De heer J . Blom Szn., directeur der gemeente-
lichtfabrieken te Haarlem, heeft een brochure uitgegeven 
over „Veiligheidsinrichtingen voor petroleumtanks. naar 
aanleiding van don brand in Hoboken, bij Antwerpen. 

Hij zegt daarin o.a. over de petroleumhaven te Rotterdam: 
„De indruk, dien ik van die inrichting kreeg, was, wat 

mij betreft, voor de veiligheid van Rotterdam niet gerust
stellend en kan ik mij geheel vereenigen met het adres 
gezonden door do vereeniging „Linker Maasoever" aan den 
gemeenteraad van Rotterdam, waarin op de gevaren, die 
Rotterdam van de zijde der petroleumbewaarplaats bedreigen, 
nadrukkelijk wordt gewezen." 

— Bij het gemeentebestuur zijn plannen ingediend tot 
het bouwen van een openbare school met speelplaats van 
groote afmeting op het open terrein begrensd door de 
Henegouwerlaan, .Middellandstraat en Tiendstraat. 

Gelijktijdig zijn de teekeningen hierbij ingediend, om 
onder denzelfden gevel te plaatsen, de eigen kazerne voor 
de bereden politie met inspecteurswoning, woningen en 
bureaux voor de superieur-agenten, wachtlokalen voor do 
agenten enz. 

Het benedendeel zal geheel gereserveerd blyven voor 
paardenstal, koetshuis voor de politiewagens, harnachementen-
kamer en rijschool. 

ROERMOND. De gemeenteraad besloot, aan het bestuurder 
Ned. Herv. gemeente aldaar te verzoeken niet over te gaan 
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Keyser of aan een 
Wyl het perceel, 

zal worden, is de 
Wetenschappen van 

tot afbraak van het kerkgebouw De gemeente is genegen 
subsidie toe te kennen tot restauratie. 

U ITHUIZEN. Reeds eenigen tfjd viel het op, dat het kerk
gebouw der Christelijke Goref. gemeente alhier niet meer 
voldoende de belangstellenden van hier en uit de omgeving 
kon bevatten by de godsdienstoefeningen. Met het oog daarop 
heeft het kerkbestuur besloten tot uitbreiding over te gaan 
en aan den heer Van der Veen, architect te Groningen, 
opgedragen daarvan bestek en teekeningen op te maken. 

Z U T P H E N . In de Sprongstraat is nog een gevel met het 
jaartal 1645, welke wordt toegeschreven aan Hendrik de 

an diens leerlingen, 
waartoe die gevel behoort, verbouwd 
aandacht der afdeeling Kunsten en 
het Departement van Binnenlandsche 

Zaken daarop gevestigd geworden. De gevel is nu vanwege 
die Afdeeling opgemeten en geplmtographeerd. 

Naar beweerd wordt, zal, wanneer da gemeente Zutphen 
toont prijs te stellen op het behoud van dezen gevel en 
daartoe hare belangstelling in daden wil doen blijken, ook 
het Riik zijne medewerking verleenen. 

Z A A N D A M . De raad dezer gemeente heeft den ingenieur 
J . de Koning, te Hilversum, benoemd tot technisch secretaris 
der commissie voor 't ontwerpen van een plan tot uitbreiding 
van de zeehaven. 

ZWOLLE. Eenigen tijd geleden zagen wfj te Zwolle hoe 
men daar in naam van „de eischen van het verkeer", zoo
als de geijkte term luidt, bezig was, en ongeveer er mee 
gereed, om de fraaie Sassen poort te bederven door de daaraan 
grenzende huizen af te breken, ten einde op deze wijze een 
verkeersweg te verkrijgen naast en in concurrentie met 
dien door de poort zelve. 

Dat de opening van de poort daarmede overbodig is 
geworden, ligt voor de hand. Treffend is het te zien hoe het 
onlogische van een open ruimte vlak naast een bouwwerk, 
dat zelf een toegang tot de stad heeft te beduiden, zich 
wreekt; want als men de poort nu van eenigen afstand 
nadert, zal elke leek onbewust moeten' beseffen, dat er hier 
iets niet in den haak is. Do afgebroken huizen waren op 
zichzelf architecktonisch — gelukkig — waardeloos, maar 
in verband met de poort, waaraan zij zich aansloten betee-
kenden zfj zeer veel, in zoover als zij aan de laatste haar 
wezenlijk karakter als doorgang hielpen verleenen. 

Het fraaie vyftiende-eeuwsche bouwwerk, waaraan voor 
weinige jaren een aanzienlijke som is besteed voor restauratie, 
schijnt daar nu te zullen blijven staan als een onorganische 
versiering, een antiquiteit, die men wel niet den moed heeft 
op te ruimen, maar waarmee — lastige sta-in-den-weg als 
zij is — toch niet meer ten volle behoeft rekening gehouden. 

Buiten de meerderheid van den gemeenteraad, is er 
echter een kunstzinnig Zwollenaar geweest, die deze schennis 
niet zonder protest heeft kunnen laten. Nu reeds eenigen 
tijd geleden bevatte de Zwolsche Courant een ingezonden 
artikel van baron van Aerssen, waarin de schrijver een 
waardig verzet aanteekonde tegen deze onlogische afbraak. 
Zijn kritiek was echter opbouwend - in dubbelen zin. HH 
kwam namelyk met het niet geheel verwerpelijk denkbeeld, 
om, nu de afbraak eenmaal geschied is, aan een voortreffelijk 
bouwmeester, b.v. aan dr. Cuypers, te vragen een constructie 
te ontwerpen, zich aansluitend by de poort en waarin dan — 
gelijk onder het Rijksmuseum — een doorgang wordt 
gelaten, om zoo toch de hier blijkbaar niet denkbeeldige 
eischen vau bet verkeer te bevredigen. De poort zou op 
deze wyze in haar architectonische beteekenis worden 
hersteld en voor het te scheppen bouwwerk, voor de stad 
wel op eenige wijze „Verwondung" vinden. 

Waar de Sassenpoort een belangrijk monument is, aan welks 
behoud en restauratie het ryk zich veel heeft laten gelegen 
liggen, zou men wenschen dat de Zwolsche autoriteiten 
tot de overtuiging konden worden gebracht, dat het plicht 
is de gedane zaak — wat hier niet geheel onmogelijk is — 
alsnog een goeden keer te doen nemen. N . R. Ct. 

PERSONALIA. 
— Benoemd tot Gemeente-Architect te Baarn, met 9 der 

11 stemmen, de heer F. F. de Boois No. 1 der voordracht. 
Adj. Gem.-Bouwmeester te Deventer. 

— Bij beschikking van den Minister van waterstaat is 
G. J . Kleyn Dzn. te Schellingwoude benoemd tot buiten
gewoon opzichter by de werken tot verruiming van het 
Noordzeekanaal en het maken van boordvoorzieningen by 
Buitenhuizen. 

— Tot leeraar in het teekenen aan de teekenschool te 
rjlft, gemeente Gendringen. is benoemd de Heer J. Doré, 
te Doetinchem. 

— Te Diemen is benoemd tot bouwkundig opzichter der 
gemeente de heer P. .1. van Son, te Amsterdam. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
— O p z i c h t e r aan de Gasfabriek te Deventer. Aanvang

salaris f700. Aanmelding vóór 26 Nov. a.s. by de Directie. 
(1) 

— Iemand, om als Baas op te treden aan een middel-
groote Machinefabriek. Teekenaar met practische ervaring 
komt ook in aanmerking. Br. fr., lett. P T 793. N. v. d. D. 

(1) 
— G e m e e n t e - O p z i c h t e r te Weesp, jaarwedde f1250, 

tegen 1 Januari a.s. 
Op zegel geschreven verzoekschriften vóór 25 November 

a.s. by den burgemeester. (1) 
— K a b e l i n g e n i e u r b y het gemeentelyk electrisch bedryf 

te 's-Gravenhage. Aanvangsalaris f2500. 
Indiensttreding 1 Februari 1905; op zegel geschreven 

solicitaties aan B. en W. vóór 1 December 1904. 
Inlichtingen aan het bureau van het Gemeentelyk Elec

trisch Bedryf, Waldeck Pyrmontkade 139. (1) 
— T y d e l y k I n g e n i e u r , en T w e e O p z i c h t er-Tee

k e n a a r s te Utrecht. 
. Zie adv. in dit no. (1) 

— L e e r a a r D i r e c t e u r aan de Burgeravondschool te 
Nijmegen tegen 1 Febr. 1905. Salaris f 000'sjaars. Gezegeld 
adres vóór 20 Nov. 1904 aan den Burgemeester. (2) 

— D i r e c t e u r aan de Ambachtsschool te Nymegen. Jaar
wedde f2000. Stukken vóór 20 Nov. a. s. aan het Bestuur 
der school. (2) 

— M e u b e l t e e k e n a a r bij de firma H . Pander &Zonen 
te 's Gravenhage. (2) 

— V o l o n t a i r bij een Architect. Brieven lett R. Werner's 
Boekhandel Blasiusstr. 14 Arasterdam. 

— O p z i c h t e r of Che f -Mon teu r centrale verwarming. 
Brieven lett. D N 391, „N. v. d. D." (2) 

— Chef, werktuigkundig Constructeur voor yzerconstruc-
tie-werken 

Adres: A. Geldens, Nymegen. (2) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
B e k w a a m B o u w k u n d i g e zoekt, wegens afloop 

van werkzaamheden plaatsing als Opzichter, Teekenaar 
of Uitvoerder. Brieven onder lett. C. bureau „Opmerker". 

( 2 ) 

INFORMATIE-BUREAU V A N DEN B O N D V A N TECHNICI 
TOLSTEEGSINGEL 46, U T R E C H T . 

24 Bouwk. Opz.-teek., 21 —46 j . , ƒ50— f ' 120 'smaands. 
3 Bouwk. Opz.-Ui tv . 28—55 j . , fjo—f 100'smaands. 

Waterb. Opz.-Teek., 21—42 j . , ƒ 7 5 — ƒ 100's mnds. 
Werktuigk. Teek., 18—25 j . , ƒ 4 0 — / 8 0 ' s maands. 
Electrotechniker 26—43 j . , ƒ75— f 100 'smaands. 
Opzichter Administrateur. 
Opzichter Lithograaf. 

E 
a 

Inst. 
IMSfll 

Mem. San. Inst. London. S a n i t a r y E n g i n e e r , ^ M S T E X M > ^ L I V I , 
Hoofdkantoor en Magazijnen HL RITTERKAPK 150-151. Filiaal en Showroom 44 KOK1N, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
SPECIALITEIT VOOR DE I.KUJil.Mi VAN COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Cenlrale Verwarming, Ventilatie, warm en kmidwatcr verzorging. Trhini|>h Deurdrangers, kampioen Ventilators onder (iaranlie. 

39ste JAARGANG. Z A T E R D A G 26 November 1904. N o . 
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a. bij vooruitbetaling voor 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
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D E DOMKERK T E UTRECHT. 
Het doet mij genoegen, dat de Heer F . J . Nieuwen-

huis, die uit den aard der zaak beter dan iemand 
anders met de Domkerk te Utrecht bekend is, naar 
aanleiding van mijn opstel, in het jongste „Bouwkundig 
Weekblad" zijn meening heeft openbaar gemaakt. 

Daar het onderwerp zeer belangrijk is en de waar
heid slechts uit de botsing der meeningen kan voort
komen, zal men het verontschuldigen, als ik op het 
artikel van den Heer Nieuwenhuis met een enkel 
woord hier terugkom. 

Ik begin met het einde. Heeft de hoogleeraar Gugel 
gelijk gehad, toen hij de Utrechtsche kerk onder de 
vroegste overwelfde basilieken, in den Gothischen tijd 
hier te lande gebouwd rangschikte? 

Vast staat alleen, dat dc koortrans met haar 
kapellen in de 13e eeuw tegen de bestaande R o -
maanschc kathedraal is aangebouwd. Ook valt uit 
de stukken wellicht te bewijzen, dat twee kapellen 
aan de zuidzijde in de 14e eeuw gemaakt zijn. 

Beschouwt men echter de overige deelen van het 
koor, dan ziet men 14e eeuwsehe vormen alleen aan 
de noordelijke helft der noordelijke pijlers. A l het 
overige heeft een beslist Laat-Gothisch karakter, 
hetwelk het duidelijkst spreekt door het in elkander 
overgaan van schalken en bogen zonder kapiteelen. 
Vroeger dan 1400 kan dit dus niet zijn, en uit de 
rekeningen blijkt dan ook, dat het koor grootendeels 
tussehen 1395 en 1454 gemaakt is. Dat kruisbeuk 

en schip eerst na dien tijd werden gebouwd, daar
omtrent bestaat geen twijfel. 

M a g men nu een kerk als deze onder de vroegste, 
in Gothischen stijl hier te lande gebouwd, rang
schikken ? Ik meen niet „minder gepast" gehandeld 
te hebben, toen ik deze vraag ontkennend beant
woordde. 

Omtrent de vraag, of, voor 1396, het koor drie 
beuken van gelijke hoogte had of niet moge het 
volgende worden opgemerkt. In den Romaanschen 
tijd was het bouwen van kerken met verhoogden 
middenbeuk hier te lande algemeen. Daarna kwam 
het bouwen van kerken met beuken, die gelijke 
hoogte hadden in zwang, en niet voor de 15e eeuw 
keert men tot den basilikalen aanleg, doch nu op veel 

schaal dan vroeger, terug. 
Op de tot kerken met beuken van gelijke hoogte 

verbouwde Romaansche basilieken heb ik reeds gewe
zen. Ik ken in Nederland slechts één basiliek uit de 
13c eeuw, die Gothische vormen vertoont, namelijk 
de St. Bavokerk te Aardenburg, dat in de middel
eeuwen tot Vlaanderen behoorde. Hier heeft het schip, 
dat niet voor overwelving werd aangelegd, zuilen, 
die op Noord-Franschen invloed wijzen. 

Een vcertiende-eeuwsche basiliek weet ik in ons 
land niet aan te wijzen. Tot 1400 toe schijnen haast 
overal de nog aanwezige Romaansche kerken gebruikt 
te zijn, die in de 15e eeuw voor dc basilieken, die 

grooter 



men nu ziet, hebben plaats gemaakt. E n zelfs van 
deze is het niet zeker, of ze wel als basilieken begon
nen werden. 

Talri jk zijn de kerken, wier verhoogde middenbeuk 
allen schijn heeft, een later toevoegsel te zijn. V a n 
de St. Nicolaas- of Oudekerk te Amsterdam en van 
de St. Janskerk te Gouda werd dc middenbeuk in 
dc 16e eeuw verhoogd. 

Neemt men dit alles in aanmerking, dan is er niets 
ongerijmds in om te veronderstellen dat het Romaan
sche koor van de Domkerk te Utrecht in de 14e 
eeuw door het aanbouwen van zijbeuken, waarvan 
de noordelijke nog tegenwoordig tc zien is, tot een 
geheel van gelijke hoogte gemaakt is, waaraan de 
koortrans en de zuidelijke kapellen aansloten. 

Tusschen 1396 en 1454 is dan het koor in zijn 
tegenwoordigen toestand gebracht. Toen werd, be
halve dc trans alleen de noordelijke zijbeuk onaan
getast gelaten, maar het overige in Laat-Gothische 
vormen gebouwd. 

Omtrent dc Gothiek, zooals zij zich gedurende dc 
15e eeuw in Nederland heeft vertoond, bestaan zelfs 
bij architecten vaak onjuiste begrippen. Men volgt 
Viollet-le-Duc, doch vergeet, dat deze met het oog op 
Erankrijk en niet met het oog op Nederland schreef. 

De zoogenaamde „ f l amboyan te" vormen zijn in 
ons land pas omstreeks 1500 algemeen geworden. 
Vóór dien tijd hield men zich aan een strengeren 
stijl, gelijk bijvoorbeeld de kruisbeuk van de D o m 
kerk nog duidelijk doet zien, onder anderen in de 
traceeringen der noordoostelijke vensters met hunne 
frontalen of wimbergen. 

Had de Romaansche kerk een kruisbeuk ? Dc Heer 
Nicuwenhuis meent van wel, omdat op een zegel 
van 1263 een kruiskerk tc zien is. Wat op zegels 
is afgebeeld, vooral in de 13e en 14e eeuw, kan 
echter moeilijk als bewijsmateriaal worden gebruikt. 
Want de middeleeuwsche kunstenaars waren geen 
naturalisten, doch zochten slechts naar zinnebeelden. 
W i e de kerk, op een 13e eeuwsch zegel afgebeeld, 
als een portret dan het gebouw beschouwt, moet 
ook de afbeeldingen van vorsten, op andere zegels 
voorkomende, voor portretten aanzien. E n dat zal 
toch wel niemand willen doen. 

Mijn opmerking, dat een kathedraal niet zonder 
koor zijn kan, zelfs niet tijdelijk, wordt door den 
Heer Nieuwenhuis een zonderling beweren geacht. 
H i j meent, dat het koor wel op een gegeven oogenblik 
kan zijn afgebroken, omdat de Janskerk ie Utrecht 
ook een Gothisch koor tegen een Romaansch schip 
vertoont. Hi j erkent evenwel, dat deze kerk nooit 
een kathedraal geweest is. Van het koor der Janskerk 
werd pas in 1556 de eerste steen gelegd, toen de 
middeleeuwen reeds lang ten einde waren, en cr 
heerschten in dien tijd andere begrippen, dan in het 
begin der 14e eeuw. 

De middeleeuwsche bouwmeesters waren nietgevvoon, 
het oude af te breken, eer het nieuwe gebruikt kon 
worden. Een nieuwe kerk werd vaak om een oude 
heengebouwd, opdat de dienst niet gestaakt zou 
behoeven te worden. Zoo stel ik mij voor, dat ook 
het koor der Domkerk slechts zeer geleidelijk ver
nieuwd is geworden, en ik meen het bewijs van die 
geleidelijke vernieuwing te vinden in de noordelijke 
pijlers, wier kern nog wel van de oude koormuren 
afkomstig zou kunnen zijn. Misschien zijn ook de 
zuidelijke pijlers wel zoo behandeld geworden, en 
heeft de Heer Nieuwenhuis gelijk, als hij zegt, dat 
zij pas bij het afwerken der kapellen met het tegen
woordig profil zijn behakt. 

Het is van belang, de Domkerk te Utrecht met 
de kathedraal te Doornik te vergelijken. De aanleg 
van het koor is bij beide gebouwen dezelfde. Te 
Doornik is echter het Romaansche schip blijven 
bestaan, zoodat wij hier den toestand vinden, die 
zich tot het midden der 15e eeuw ook te Utrecht 
vertoonde. 

Het Gothische koor is hier zooveel breeder dan 
het Romaansche schip, dat blijkbaar hier om het 
Romaausche koor gebouwd moet zijn, terwijl de 
groote lengte van zeven t raveeën, waar te Utrecht 
er slechts vier zijn, er op wijst dat men het nieuwe 
werk achter het oude begon. 

De plaatselijke gesteldheid liet tc Utrecht niet toe, 
dit voorbeeld te 'volgen. Daar werd dc trans onmid
dellijk aan de Romaansche koornis gebouwd. 

Het koor te Doornik is, ook wat zijn lantaarn 
betreft, in de 13e cn het begin der 14e eeuw gebouwd. 
A l s men de details van deze koorlantaarn met de 
Utrechtsche vergelijkt, dan wordt het duidelijk, dat 
de stelling, door den heer Nieuwenhuis geopperd, 
als zou ook de Utrechtsche koorlantaarn reeds in 
1321 voltooid zijn geweest, niet houdbaar is. 

De geschiedenis van den bouw der Domkerk te 
Utrecht is, chronologisch, naar mijn oordeel, aldus: 

1254—1305. Bouw van den koortrans met de 
kapellen om de Romaansche absis. 

1305 —1321 (?) Een noordelijke zijbeuk wordt naast 
het Romaanschekoorgemaakt. Tege
lijkertijd waarschijnlijk ook een 
zuidelijke, waartegen twee kapellen, 
die van G u y van Henegouwen en 
Jan van A r k e l , worden geplaatst of 
die misschien ccn deel van dien beuk 
vormden. 

1321 —1382. 'Bouw van den toren, geheel onaf
hankelijk van de kerk. 

1396-—1454. Het Romaansche koor wordt gelei
delijk in het Gothische veranderd 
en van een lantaarn voorzien. 

1460—1479. Bouw* van den kruisbeuk. 
1484—1517. Bouw van het schip. 
De stijlkritiek leert ons, dat een groot gedeelte 

van het koor der Domkerk te Utrecht uit dc 15e 
eeuw afkomstig moet zijn, gelijk ik in ten vorig 
nummer poogde aan te toonen. 

Van de rekeningen uit de eerste helft dier eeuw 
bleven er maar enkele bewaard, en wel die van 1395, 
1396, 1400, 1401, 1403, 1404, 1407, 1412, 1440, 
1443 en 1450. 

A l die rekeningen, alleen de laatste uitgezonderd, 
maken melding van „drakevc l t s t een" en „godels teen", 
die in groote hoeveelheden werden aangekocht. 

Het Middelncderlandsch Woordenboek van Verwijs 
en Verdam zegt: „Godelsteen (Goedelsteen). Een 
bepaalde soort van tichelsteencn, vergelijk ons L e k 
steen, Waalsteen enz., en het Middelnederlandsche 
Drakenveltsteen, welke ook wel naar een plaats
naam zal genoemd zijn. Ook Godclsceider steen 
geheeten." 

Of deze verklaring wel juist is valt tc betwijfelen, 
Drakenveltsteen was geen gebakken steen of 

„ t ichels teen" zooals Verwijs cn Verdam schijnen 
gedacht te hebben, maar trachyt die bij den Drachen-
fels gebroken werd, en die onder anderen aan het 
koor van de Domkerk te Keulen veel is gebruikt, 
doch, wegens zijn minder goede eigenschappen bij 
de restauratie door zandsteen van den Weser is ver
vangen. De rekeningen spreken nu eens van „godes -
cevelsteen", dan weer van „lapidi godelscer", van 

„guedelscers teen" , van „lapidi dictum goedelscher" 
of van „godels teen" . 

In 1407 werden aangeschaft „lapidi dictum draken-
velt" en „lapidi dictum godelscher". Beide zijn dus 
soorten van groefsteen geweest, daar anders het 
woord „ lap is" niet gebezigd zou zijn geworden. 

Gebakken steen wordt steeds „vechts teen" , „ tege-
len" of „ b a c s t e y n " in de rekeningen genoemd. Even 
als tegenwoordig is de hoeveelheid uitgedrukt in 
duizendtallen. De „goedels teen" en de „drakenvel t 
steen" vindt men echter berekend per „voder" en 
„voet" . 

K i l i acn geeft op, dat onder „vode r " of „voeder" 
in de middeleeuwen een wagenvracht werd verstaan, 
doch hij vermeldt niet welk gewicht zulk een vracht 
vertegenwoordigde en evenmin welke verhouding er 
tusschen een „voe t " en een „voeder" bestond. 

Het is misschien niet al te hoog geschat, als men 
zulk een „vode r" op ongeveer 1 M 3 stelt. Dan zou 
cr, bijvoorbeeld, in 1396 zijn aangevoerd 45 M 3 

„gode ls teen" en 33 M 3 „drakenvel t s teen" , in 1401 
een hoeveelheid van 110 M 3 „godels teen", welke 
hoeveelheid in 1403 zou bedragen hebben 132 M 8 . 

Gelijk ik reeds opmerkte, ontbreken tal van reke
ningen. Beschouwt men de 10 oudste, die, met zeer 
ongeregelde tusschenruimten, van 1395 tot 1443 dag-
teekenen, dan vindt men daar ruim 1200 „voder" 
der beide steensoorten genoemd, wat dus met ge
middeld 120 „vode r" per jaar gelijk staat. 

Natuurlijk is het zeer onwaarschijnlijk, dat alleen 
op dc bewaard gebleven rekeningen aankoopen van 
groefsteen zouden voorkomen. Zelfs al neemt men 
aan, dat door de twisten tusschen Rudolf van Diep
holt en Zweder van Culemborg het werk 15 jaar 
heeft stilgelegen, dan blijven er nog 33 jaar over, die, 
gerekend tegen 120 „voder" per jaar, een hoeveel
heid verwerkte groefsteen van ongeveer 4000 M 3 

vertegenwoordigen. Di t wijst er wel op, dat in dien 
tijd veel aan de kerk moet gewerkt zijn. Die werk
zaamheid kan slechts op het koor betrekking hebben 
gehad, daar het transept en het schip pas later werden 
begonnen. 

We l werd in die jaren ook een deel van de klooster
gang uitgevoerd, gelijk blijkt uit een aanteekening 
van 1400 „i tem jacobs wilhelmi fossatori ad fodendum 
fundamentum versus australem partem ecclessie" en 
van 1401 „jacobo wilhelmi ad fodendum fundamentum 
apud claustrum", doch daaraan kon zooveel steen 
niet zijn verwerkt. 

N o g in 1450 was men met het koor bezig. Toen 
werden „vvijntijseren ende sluutnaghelen voir dat glas 
van cleve" besteld, „boven opt choer vueren plancken 
en sparren" gebruikt, benevens 261 „pont loots". 
E r werd dus blijkbaar aan het beglazen der vensters 
en aan de bekapping gewerkt. 

In dat jaar wordt voor het eerst ook melding ge
maakt van „ben temmers teen , " doch het blijkt niet, 
waarvoor die noodig was. E r werd een groote hoe
veelheid van aangeschaft. 

Men zal dus aan het koor drie soorten van gehouwen 
steen moeten vinden, Drachenfelsertrachijt, Bentheimcr-
steen en „Goedels teen ," waarvan ik echter niet weet, 
met welken naam die tegenwoordig wordt aangeduid. 
Is die „Goede l s teen" misschien de witte steen, die 
aan vele onzer middeleeuwsche gebouwen voorkomt, 
en die bij het restaureeren wordt weggehakt, om 
door Bremersteen, Roche d 'Euvi l le of soortgelijken 
te worden vervangen? 

In België zag ik onlangs een steensoort verwerken, 
die zeer op het materiaal geleek, dat onze midden-

eeuwsche bouwmeesters gebruikten. De steenhouwer 
zeide, dat die afkomstig was uit een groef bij Gent, 
welke jarenlang niet ontgonnen werd, doch die nu 
weer in exploitatie was gekomen. 

Men ziet, uit de mededeelingen, die ik hier kon 
doen, dat het handschrift van Jhr. G . G . Calkoen 
zeer belangrijke bijzonderheden geeft. Deze heer 
drijft de bescheidenheid inderdaad te ver, wanneer 
hij meent dat zijn studie geen „gereed materiaal voor 
den druk" kan opleveren. Het ware te wenschen, dat 
dc auteur er alsnog toe kon besluiten, althans de 
uittreksels der rekeningen te perse te doen leggen, 
als hij tegen den druk van het overige bezwaar heeft. 

De aflaatbrieven der Pausen en Bisschoppen, die 
op de Domkerk betrekking hebben, zullen niet veel 
van belang kunnen opleveren, daar dergelijke stukken 
in te algemeene bewoordingen gesteld zijn. 

Zoo bestaat er een bul van Paus Bonifacius I X 
uit 1397, waarin, op verzoek van Hertog Albrecht 
van Beieren, Graaf van Holland de aflaat van Por-
tiuncula verleend werd aan allen, die, op den eersten 
Zondag na het Pinksterfeest gaven zouden geven 
„ad reparationcm et conservationem" der St. Bavokerk 
te Haarlem. 

Hieruit kan niet anders worden afgeleid, dan dat 
toen tot instandhouding der kerk herstel noodig was. 
Wat er hersteld is blijkt niet, en als de considerans 
der bul spreekt van een „opus non modicum sump-
tuosum" dan wordt door niets bewezen dat dit werk 
het tegenwoordige koor was, zooals sommigen willen. 

Wanneer evenwel omtrent den bouw der St. Bavo
kerk een vrij volledig overzicht is te verkrijgen, dan 
danken wij dit aan de uittreksels der rekeningen, 
die door den Eerw. Heer J . J . Graaf in de „Bijdragen 
voor de geschiedenis van het Bisdom van Haar lem" 
werden openbaar gemaakt. 

N u zou ik wenschen, dat de Heer Calkoen voor 
den D o m te Utrecht verrichtte, wat de heer Graaf 
voor de St. Bavokerk tc Haarlem volbracht. De 
Heer Muller zal hem zeker voor dat doel de beschik
king over zijn handschrift niet onthouden. 

A . W . W E I S S M A N . 

VEREENIGINGEN. 

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 . 
In de op 15 November te 's Gravenhage gehouden, 

druk bezochte vergadering werden in de eerste plaats 
het Algemeen Verslag over het Instituuts-jaar 1903—• 
1904 en het verslag van den penningmeester over 
den flnancieelen toestand van het Instituut op het 
einde van het Instituutsjaar 1903—1904 achtereen
volgens goedgekeurd. 

Het verslag van de commissie tot het nazien der 
rekening van het Instituut over het boekjaar 1903— 
1904 adviseerde tot goedkeuring, in welken zin werd 
besloten. 

Al snu volgde de gebruikelijke herdenking der door 
den dood aan het Instituut ontvallen leden en werden 
achtereenvolgens op waardeerende wijze herdacht de 
overleden heeren A . M . K . W . baron van Ittersum, 
M . van Ruth , H . F . Groen van Waarder, J . J, F . 
Beynes, G . G . G . Canter Cremers, J . 11. Meyer, H . 
C. M . Hennus, W . A . Kortlandt en L . J . J . Caron. 

N a nog eenige mededeelingen van huishoudelijken 
en anderen aard hield de Heer A . T . de Groot een 
voordracht over gebreken aan de spilmuts van een 
draaibrug voor stoomtram-wegverkeer over het Voorn-
sche Kanaal in den Helleweg. 

Een tweede voordracht werd gehouden door den 



Heer A . L. de Gelder, en wel over de overbrugging 
van de Maas nabij Spijkenisse, aangelegd veor rekening 
van den Staat in de ontworpen stoomtramweg van 
Hellevoetsluis naar Rotterdam met een zijtak naar 
Brielle en Oostvoorne; zij verbindt ten Noorden van 
Spijkenisse het eiland Putten met het eiland IJsel-
mondc. Spreker behandelde dit groote werk, naar 
de vijf gedeelten, waarin het is te scheiden, 

In de derde plaats gaf de Heer F . A . van Sandick, 
algemeen secretaris, een voorloopig verslag van een 
reis door de Vereenigde Staten van Noord-Amer ika . 

A l s eerste onmiddellijk gevolg van zijne uitzending 
vanwege het Instituut noemde hij het bevestigen 
van bestaande banden van vriendschap van het Insti
tuut met de groote Amerikaansche ingenieursgenoot
schappen. Het verheugde spreker tc kunnen mede-
deelen, dat hij thans ook namens het Instituut officieele 
betrekkingen heeft kunnen aanknoopen met de groote 
Vereeniging van Amerikaansche electrotechnici, waar
mede vroeger geen betrekkingen bestonden, daar vóór 
de fusie van 1899 het Instituut een overwegend civicl -
ingenieurs-karaktcr had. Hierbij sloot aan de mede-
deeling, dat spreker en de Nederlandsche ingenieur 
E . P. Haverkamp Begemann als gasten van dc 
Southern Pacific Rai lway C y de kust van den Grooten 
Oceaan bezochten. 

Spreker gaf vervolgens een overzicht van de droog
legging en de inpoldering van de zoogenaamde „Neder
landen van Californië", het benedengedeelte van de 
valleien der Sacramento en San Joaquin-rivieren. Hi j 
stelde daarbij in het licht, hoe onze landgenoot Mr . 
P. F . van Löben Seis, als directeur van Pearson's 
Reclamationdistrict, in Californië een modelpolder 
gesticht heeft met stoombemaling en eene bedijking, 
naar Nederlandschen trant aangelegd, die oneindig 
beter is dan de daar te lande meer gebruikelijke 
dijkaanleg, waarbij niet gelet wordt op het materiaal 
van den dijk, doch dit in dc onmiddellijke nabijheid 
wordt opgebaggerd met een grijpbaggermolen of wel 
met een schraper wordt opgewerkt, Bij een over
strooming uit de Sacramento, in A p r i l 1904, bezweken 
de dijken van tal van polders, met uitzondering van 
die door den Heer Löben Seis gebouwd. 

Spreker gaf daarna vele bijzonderheden over den 
landbouw in het algemeen, de teelt van groenten, 
vruchten en granen in het bijzonder, waarbij hij lang 
stilstond bij de uitgebreide irrigatie-werken, allerwege 
in den Staat aangelegd. Hij schetste de mislukte 
kolonisatie van Nijgh in Merced County, de eveneens 
mislukte Hollandsche kolonie in Fresno en de Duitsche 
kolonisatie Palmadale. Hij wees op de groote vrucht
baarheid van den grond en de geschiktheid van het 
klimaat voor de teelt van zoo goed als alle gewassen, 
waartegenover staat het gemis van elke behoorlijke 
wetgeving op het gebied van irrigatie en van water
rechten en het ontbreken van behoorlijke water
schappen, waardoor de sociale toestanden eenigszins 
overeenkomen met die in Nederland in het begin 
der middeleeuwen. 

Bijzonder getroffen was spreker door de gebruik
making op groote schaal van het arbeidsvermogen 
van stroomend water en watervallen, en beschreef 
de electrische centralen, die door waterkracht gedreven 
worden aan de Westelijke uitloopers van den berg
keten der Sierra Nevada. De electrische stroom wordt 
hier voor licht, kracht en irrigatie verkocht en geleverd 
over afstanden van 350 K . M . , terwijl binnen San 
Francisco geregeld 10.000 paardekrachten wordt 
geleverd van uit de centrale „E lec t r a " , gelegen op 
250 K . M . afstand. 

Vervolgens werd eene beschrijving gegeven van 
een reis per spoor over het Santa-Fé-spoorwegste lse l 
van Los Angelos naar St.-Louis, waarbij de trein 
zes dagen vertraging had tengevolge van watersnood 
door wolkbreuken, waardoor de spoorbaan op 20 
plaatsen was vernietigd en tientallen van spoorweg
bruggen waren weggeslagen. 

De algemeen irrigatie-politiek tot opbeuring en 
ontwikkeling der Westersche Staten, die door Theodor 
Roosevelt is ingeleid, werd daarna uitvoerig behandeld. 

Spreker beschreef vervolgens Chicago, de tentoon
stelling te St.-Louis, de krachtsoverbrenging der 
Niagaravallcn, om ten slotte een ernstig woord te 
richten tot jonge ingenieurs, die in Amer ika hun 
werkkring zouden willen zoeken. „Doordr ingt u" , zoo 
zeide hij, „ tc voren van deze drie waarheden: ten 
eerste dat Amer ika u niet riep en u niet noodig 
heeft, maar dat gij Amer ika opzoekt; ten tweede, 
dat er voor jonge menschen geen vaste betrekkingen 
zijn, zoodat ge steeds op een schopstoel z i t ; ten 
derde, dat men u niet zal vragen naar uw diploma's, 
doch dat ge van onder af aan en wel waarschijnlijk 
als teekenaar zult moeten beginnen. E n dan zij 
ernstig deze vraag beantwoord: of ge zelfkennis 
genoeg bezit om te weten, of ge als vreemdeling in 
A m e r i k a tegen de eenzaamheid bestand zijt ; want 
eenzaam zult gij u gevoelen zelfs in de grootste stad. 
„ A a n de andere zijde", gaat de spreker verder, „zijn 
er in Amer ika twee dingen, die hier bijna niet z i jn; 
gelegenheden en mogelijkheden om vooruit te komen, 
vooral voor iemand, die er niet tegen op ziet af te 
wijken van gebaande wegen. Meer echter voor een 
zakenman dan voor hem, die uitsluitend ingenieur 
is. De ingenieur, die ook koopman is in zijn hart, 
heeft in dat werelddeel de meeste kans op slagen. 
E n een absolute- contra-indicatie tegen A m e r i k a zijn 
luiheid, gemakzucht, zwakheid van karakter, besluite
loosheid en gemis aan practischen blik. Verder zal 
ieder Nederlandsch ingenieur daar wel oogenblikken 
hebben, waarop hij de vloek der veelzijdigheid gevoelt. 
Zeker, hij is in alle opzichten breeder ontwikkeld 
dan de Amerikaan, die weinige dingen kent, doch 
die dan ook door en door, terwijl veelzijdigheid tot 
oppervlakkige kennis leidt." 

Spreker besloot deze rede, waarvan de levendigheid 
werd verhoogd nog door de voordracht a 1'improviste 
en dc vertooning van vele lichtbeelden, met een 
dankbetuiging aan hen, die gedurende zijne afwezig
heid zijn functies hebben waargenomen. 

F R I E S C H E B O U W K R I N G T E L E E U W A R D E N . 

In de vergadering van dezen kring, die de vorige 
week werd gehouden en ook toegankelijk was voor 
niet-leden, trad als spreker op prof. dr. C . H . van 
Rhijn, hoogleeraar te Groningen. 

Verplaatste de spreker zijn gehoor verleden jaar 
in het gedeeltelijk opgegraven Pompeji en het heden-
daagsche Rome, thans deed hij zijne toehoorders in 
gedachten een reisje door het Heilige land (Palestina) 
maken, wat van lichtbeelden vergezeld ging. 

N a eerst het een en ander over de havenplaats 
Jaffa, het oude Joppe, te hebben medegedeeld, werd 
de reis beschreven van die plaats naar Jeruzalem, de 
stad zoo vol herinneringen voor de Christenheid. Het 
Jeruzalem van thans is echter niet meer dat van het 
begin onzer jaartelling. Een dikke laag puin heeft in 
den loop der eeuwen alle historische plekken bedekt 
en op die laag puin staan thans woonhuizen, winkels, 
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kantoren, kerken, synagogen, moskeeën , minaret
ten, enz. 

De christelijke kerken, gebouwd op geschiedkun
dige plaatsen, werden van buiten en van binnen 
bezichtigd en beschrijvingen gegeven van de plechtig
heden, welke daar op herinneringsdagen plaats vinden. 

Ook eenige mahomedaansche kerken, moskeeën, 
werden bezocht en van de plichtplegingen, welke 
aan een bezoek dier tempels zijn verbonden, werd 
eene beschrijving gegeven. 

De stad is omgeven door een muur, waarin poorten. 
Een dier poorten, waardoor volgens eene profetie de 
vijand zal binnendringen om de stad aan de tegen
woordige bezitters, de Turken, te ontnemen, heeft 
men als afdoend middel eenvoudig dichtgemetseld. 

De omgeving van Jeruzalem is zeer rotsachtig en 
daardoor is de stad zeer moeilijk in te nemen. R o n 
dom Jeruzalem werden alle plaatsen, uit de geschie
denis bekend, bezocht en de gebeurtenissen, die daar 
plaats vonden, beschreven. 

N a Jeruzalem werd aan Bethlehem een bezoek 
gebracht en de kerk bezichtigd, die op de plaats 
staat waar vermoed wordt, dat de stichter van het 
Christendom is geboren. V a n deze plaats ging de 
reis naar de Doode Zee, van welker doodschen aan
blik een treffend lichtbeeld werd vertoond. 

Meer noordwaarts ligt het lieflijke Nazareth en 
het schoone meer van Genezareth, op welks weleer 
door visschers zoo druk bevaren water nu nog slechts 
één vaartuig, ten dienste van toeristen de baren klieft. 

Te Hebron werd de moskee bezocht, waar zich 
volgens de overlevering de graven der aartsvaders 
bevinden. De toegang tot die graven is aan niet-
Mahomedanen verboden; slechts twee christenen 
bezochten ze, n.1. twee hooge vorstelijke personen. 

Van de tegenwoordige bewoners van het heilige 
land werd geen hoog beeld opgehangen ; zij zijn over 
't algemeen lui, vuil en zonder energie. 

Ook dc arbeid van de overheid heeft op den spreker 
geen grooten indruk gemaakt. 

Verharde wegen zijn zeldzaam en van die er zijn 
is het plaveisel in erbarmelijken toestand. 

Over de in de geschiedenis bekende stad Damaskus 
werd de terugreis aanvaard. In tegenstelling van het 
pas in onze gedachten verlaten land, is hier alles 
welvaart. De bewoners ontwikkelen groote werkzaam
heid en ondernemingsgeest. 

De begaafde spreker boeide zijn talrijk gehoor in 
hooge mate. Dat men het door hem gegevene op 
prijs stelde, bewees het daverend applaus op het einde 
zijner reisbeschrijving. 

H E T G R O O T E R A M S T E R D A M . 

De Vereeniging ,,'t Koggeschip" hield op 14 
November in het lokaal Odeon te Amsterdam eene 
vergadering waar de Heer H . P . Berlage Nz. , 
eene voordracht met lichtbeelden hield over het door 
hem ontworpen plan van uitbreiding aan de Zuidzijde 
der gemeente Amsterdam. 

Spr. herinnerde aan het woord van den deskun
dige, den Heer Gosschalk, dat de ontwerper van een 
stadsuitbreidingsplan rekening heeft te houden met 
historische feiten, met de omstandigheden hoe de stad 
is ontstaan en gegroeid, en hoe ze zich ontwikkeld 
heeft. Spr. is 't hiermede volkomen eens en voegt er 
bij, dat hij voor niemand onderdoet in bewondering 
voor het stadsuitbreidingsplan van Amsterdam in de 
17e eeuw. Maar juist die bewondering voor dat halve
maanvormige grachtenplan was voor spr. een aan
sporing geweest om dat plan niet te volgen. Niet 

alleen omdat het in 't algemeen verkeerd is, een 
monument uit vroeger tijd eenvoudig na te maken, 
maar ook omdat de tegenwoordige eischen van 
verkeer, enz. zoo geheel verschillen met die van 
vroeger. Het prachtige grachtenplan van de 17e 
eeuw hield rekening met het verkeer te water, een 
aanleiding die thans ontbreekt. De tegenwoordige 
bouwwijze, waarbij men rekening moet houden met 
den speculatie-bouw en den bouw en masse, kan 
toch niet voeren tot de schilderachtige afwisseling 
van mooie gevels, als langs onze grachten. Zoo'n 
nieuwe stad zou niet hebben de dwarsgrachten, 
de hooge bruggen, die juist hét karakteristieke 
beeld aan het oude Amsterdam geven. Een motief 
van grachtenaanleg als in den halvemaanvorm van 
oud-Amsterdam kan men ook maar niet willekeurig 
vergrooten. E n een concentrisch plan is ook reeds 
daarom moeilijk uitvoerbaar meer, omdat de nieuwe 
buurten van het tegenwoordig Amsterdam! in den 
weg staan. 

Bij het maken van zijn plan voor uitbreiding van 
de stad aan de Zuidzijde tusschen Ams te l en Schin
kel — welk plan reeds vroeger werd gepubliceerd — 
heeft spr., rekening houdende met dc locale toestan
den, deze drie zaken op den voorgrond gesteld: ten 
eerste het bewaren, tot eiken prijs, van het weinige 
natuurschoon dat we in de onmiddelijke omgeving 
van de stad bezitten; ten tweede het aanleggen van 
een paar grachten, omdat om verschillende redenen 
het water niet geheel gemist kan worden, en ten 
derde het brengen van zooveel mogelijk afwisseling 
in het stratennet, dat zich, met het oog op het ver
keer, bij het bestaande stratennet moet aansluiten. 

De waterkanten langs Amstel , Schinkel en Boeren-
wetering zou spr. niet te veel willen bebouwen. Geen 
kaden dus, waar die gemist kunnen worden, maar 
begroeide oevers en open bebouwing met villa-ter
reinen. Diisseldorf, Kassei en Parijs geven 't goede 
voorbeeld, hoe men dit vroeger daar reeds goed heeft 
ingezien. T e Bremen, Berlijn. Keulen en Rome, waar 
men 't vroeger verzuimde, getroost men zich thans 
groote kosten om 't nog te bereiken. 

De kern van sprekers plan is de ontworpen groote 
wandelweg, het corso, dat elke groote stad bezit en 
waaraan Amsterdam zoo groote behoefte heeft. Die 
nieuwe ceintuurbaan ten Zuiden van de stad is in 
eenigszins bochtige lijn ontworpen van het Vondelpark 
tot den Amstel-oever, waar een nieuwe schutsluis 
zou komen en sluit aan de overzijde van den Amstel 
aan bij den Ringdijk. 

De breedte van dien weg, die, met dubbele rijen 
boomen beplant, het karakter van een groote allee 
zou krijgen, met villa-terreinen en plantsoen ter weers
kanten, is gedacht op 45 meter. Gedeeltelijk hiermede 
evenwijdig zou loopen een gracht, die Amste l en 
Schinkel moet verbinden en die met een Noordelijker 
gracht — voor industriëele en handelsdoeleinden ont
worpen, uitmondt in een verbreed water, gelegen nabij 
een groot open terrein voor tentoonstellingen, sport 
en het houden van excerci t iën, waarvoor, in het cen
trum van Nederlands voornaamste militaire stelling, 
toch wel plaats mag wezen. 

Voorts is in het nieuwe stadsplan een groot park 
noodig. Het Vondelpark is te klein. Het nieuwe park 
is ontworpen ten Zuiden van het tentoonstellings
terrein, tot aan de Kalfjeslaan. Het sluit aan bij het 
Vondelpark en wordt ter weerszijden door Amstel 
en Schinkel begrensd. Dat is een hcele oppervlakte, 
maar dan heeft Amsterdam ook iets waarmee het 
voor den dag kan komen. 
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Het nieuwe plan moest hebben een paar water
wegen, ten behoeve van de scheepvaart en ter regu
leering van de grondwaterstanden. Daartoe dient het 
verbindingskanaal tusschen Amstel en Schinkel, met 
sluizen tot afscheiding van Ri jn- en Amstelland. 

Het stratennet is zoo gedacht, dat het zich groepeert 
om de waterwegen en den grooten wandelweg en 
aansluit bij de bestaande groote verkeerswegen. 

Spr. toonde door middel van lichtbeelden verschil
lende plannen van stadsuitbreiding, die in den laatsten 
tijd de aandacht hebben getrokken. Plannen voor 
München, Marienburg, Darmstadt, Charlottenburg, 
Chemnitz, Mannheim, Hannover, Helsingforsen Keulen 
— dit laatste eenigszins gelijkende op den halve-
maanvorm van het 17e eeuwsche Amsterdam — 
werden getoond en toegelicht. 

Wat bij al deze plannen van moderne stadsuit
breiding in ' toog viel, was, dat gebroken is met het 
blok systeem, van evenwijdige, elkander rechthoekig 
snijdende straten, die den plattegrond van een stad 
op een dambord doen gelijken en leiden tot hope-
looze eentoonighcid. Men is daarvan teruggekomen 
en geeft de voorkeur aan vrijere groepering en meer 
gebogen lijnen. 

In het tweede deel van zijn voordracht toonde spr. 
de détails van zijn plan, het stratennet en de pleinen, 
die afzonderlijk geprojecteerd zijn en als uitgangs
punten genomen werden. 

De loop en de richting van eenige radiale straten 
waren reeds bepaald door die van bestaande verkeers
wegen, waarbij ze moesten aansluiten. Dat zijn b. v. 
het verlengde van de Van Woustraat, van de Ferd. 
Bolstraat, de Ruysdaelkade (langs de Bocrenwetering), 
een weg van de Roelof Hartstraat (deze in verband 
met een plan van den Heer Sanders, tot aanleg van 
een tram naar de Haarlemmermeer.) Di t waren met 
een straat langs het Concertgebouw en de bestaande 
wegen langs den Amstel en de Schinkel de van te 
voren vastgestelde radiale wegen. A l s ceintuurbanen 
zijn gedacht de reeds genoemde breede wandelweg 
en de grachten. 

Spr. gaf vervolgens eenige aesthetische beschou
wingen over den aanleg van straten en pleinen, waarbij 
hij deed uitkomen, dat ze zooveel mogelijk een afzon
derlijk en volledig beeld moeten geven. De straten 
moeten geen te lange rechte einden hebben (b. v. 
niet meer dan 25 maal de breedte). Amstelveensche 
weg, Bocrenwetering en Amste l bebouwe men niet 
met aaneengesloten huizenrijen, maar men passé daar 
de open bebouwing toe. De pleinen vormen een 
voornaam deel van de stad. Spr. toonde eenige platte
gronden van bekende en beroemde pleinen, o.a. dat 
van Pompei', het San Marcoplein van Venetië , de 
Haarlemsche Groote Markt, het plein te Hildesheim 
bij Hannover, het marktplein met het Stadhuis te 
Keulen, om te doen zien dat die pleinen een gesloten 
beeld, een architectonisch geheel vormen. 

Dat karakter zou spr. ook behouden willen zien 
in de nieuwe pleinen van de toekomstige stadswijk. 
Zijn phantasie had hem die pleinen reeds doen bezetten 
met groote gebouwen, openbare gebouwen. Op het 
eene plein een Waarenhaus misschien ; op het andere, 
meer in de volksbuurt gelegen, andere monumentale 
gevels, een overdekte markt, of allerlei coöperat ieve 
gebouwen, die daar wellicht in de toekomst zullen 
ontstaan. 

De ruimte van die pleinen had spr. gedacht op 
20.000 M 2 . De Place de la Concorde te Parijs is 
79.000 M 2 . , de Londensche Trafalgar-square 18.000 
en het San-Marcoplein te Venet ië 13.000 M 2 . Misschien 

is 20.000 M 2 . voor Amsterdam wat grossartig, zeide 
spr., maar dat mag toch ook wel eens. 

Spr. wees nog op de in het plan ontworpen arbei
derskwartieren, o.a. nabij het industrieterrein aan de 
Schinkel, waar reeds verschillende fabrieken liggen, 
en deed nog opmerken dat voor het nieuwe straten
plan de bouwblokken ondieper genomen zijn dan in 
de oude stad. U i t hygiënische overwegingen waren 
de straten zooveel doenlijk ontworpen in de richting 
van Noord naar Zuid, ten einde den huizen zooveel 
mogelijk zon te geven. 

Bij de verdeeling in het plan van bebouwd en 
onbebouwd terrein had spr., naar hij zeide, nogal 
„groot gegrepen" en financieele overwegingen niet 
in de eerste plaats laten gelden. De verhouding van 
bebouwd tot onbebouwd is ongeveer genomen als 
'/s tot 2 / 3 , wat, met de elders opgedane ervaringen 
vergeleken geenszins buitensporig is. 

Ten slotte zeide spr., dat bij een uitbreidingsplan 
als dit, waarvan de verwezenlijking wel loopen zal 
over een tijdvak van 40 of 50 jaar, men natuurlijk 
niet angstvallig moet vasthouden aan details. O m de 
groote lijnen is 't te doen en spr. zal de eerste zijn 
om te erkennen, dat wijzigingen nuttig en noodig 
kunnen zijn. Hi j zal daarom dankbaar zijn voor alles 
wat strekken kan tot verbetering van het plan, bij 
het ontwerpen waarvan hem steeds het belang van 
Amsterdam voor oogen heeft gestaan. 

De voordracht van den spreker vond belangstellende 
aandacht en lokte aan het slot levendige toejuiching uit. 

De vergadering was druk bezocht. 
Verscheidene architecten, en leden van den Gemeen

teraad en de Kamer van Koophandel waren tegen
woordig. 

De voorzitter van de Vereeniging ,,'t Koggeschip" 
de Heer Vrugtman, zeide den Heer Berlage namens 
die vereeniging en namens de aanwezigen dank voor 
zijn belanghebbende voordracht. 

E r werd geen debat gevoerd. 

PRIJSVRAGEN. 

P R O G R A M M A V A N D E E E R E P R I J S V R A A G , 
uitgeschreven door het Genootschap „Arch i t ec tu ra 

et A m i c i t i a " te Amsterdam. 

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan schrijft 
bovengenoemd Genootschap een prijsvraag uit voor 
het Ontwerp van een G O U V E R N E M E N T S G E B O U W 
voor de provincie Noord-Holland te Haarlem. 

Het gebouw wordt gedacht rondom vrij te liggen, 
op een rechthoekig terrein, met den hoofdgevel aan 
een gracht en aan de overige zijden begrensd door 
straten. 

Het kan bestaan uit een sousterrein, een bel-etage 
en een bovenverdieping, waarin de volgende localiteit: 

i° . Ruime hoofdingang met vestibule, portierskamer 
en hoofdtrap; 

2°. De vergaderzaal voor de Provinciale Staten, 
met z e v e n - e n - z e v e n t i g zetels voor de leden, 
amphitheatersgewijze gelegen en t w e e zetels voor 
den Voorzitter en den griffier, voorts een tribune 
voor het publiek en een perstribune. 

In onmiddellijke gemeenschap met de groote zaal 
een ruime antichambre voor de leden, 120 M 2 . , met 
vestiaire en buffetkamer; 

3 0 . Een kamer voor de audiënties van den C o m 
missaris der Koningin met wachtkamer voor het 
publiek en vertrek voor den kamerbewaarder; 

4 0 . Een kamer voor Gedeputeerde Staten (minstens 
50 M 2 . ) met wachtkamer en een kamer voor hunne 
vergaderingen, deze laatste met een oppervlakte van 
minstens 55 M 2 . ; 

5°. Een kamer voor den Griffier, ter grootte van 
minstens 40 M 2 . , in directe gemeenschap met de 
vergaderzaal der Gedeputeerden. 

Verder : 
a. Twee kamers voor de A f d . Algemeene Zaken, 

samen minstens 80 M 2 . ; 
b. Drie kamers voor de A f d . Waterstaat, samen 

minstens 120 M 2 . ; 
c. Twee kamers voor de A f d . Financiën, samen 

minstens 80 M 2 . ; 
d. Drie kamers voor de A f d . Milit ie en Schutterij, 

samen minstens 120 M 2 . ; 
e. Drie kamers voor den algemeenen dienst (schrijf

kamers) te zamen minstens 90 M 2 . oppervlakte. 
De vertrekken tot eenzelfde afdceling behoorende, 

moeten met elkander in onmiddellijke gemeenschap 
zijn, terwijl voor iedere afdeeling een der vertrekken 
bestemd is voor bureau van den bij die afdeeling 
fungecrenden hoofdcommies; 

6 ° . Zes vergaderkamers voor de Commissiën uit de 
Staten, elk vertrek voor tien personen; 

7 0 . Een kamer voor den Hoofdingenieur van den 
Provincialen Waterstaat, met drie daarbij behoorende 
vertrekken voor de Ingenieurs of Hoofdopzichters, 
voorts een teekenkamer, minstens 80 M 2 . ; . 

8°. Drie ineenloopende vertrekken voor den ar
chivaris, waarvan twee bestemd zijn voor depót of 
tijdelijke opberging van archiefstukken en daarom 
brandvrij moeten geconstrueerd worden; 

9 0 . Een keuringskamer voor de militie, waarin vier 
kleedvertrekjes cn een donkere kamer voor het onder
zoek der oogen. 

Bij de keuringskamer een wachtkamer voor het 
publiek, minstens 50 M 2 . en een vertrekje voor de 
genecsheeren (vestiaire) minstens 20 M ' - . ; 

io° . Een kamer voor de expeditie, een bodenkamer 
voor den inwendigen dienst en een magazijn, dat 
zoo noodig op dc zolderverdieping kan zijn ge
legen ; 

i i ° . Een woning voor den concierge, tevens kamer
bewaarder, met minstens twee vertrekken, groote 
keuken en bergruimte; 

12°. De vereischte toiletkamers, privaten, berg
plaatsen, diensttrappen, enz.; 

13 0. Een afzonderlijk archiefgebouw, geheel brand
vrij geconstrueerd, bevattende minstens drie ver
diepingen en groot in oppervlakte minstens 200 M 2 . 

Di t gebouw, waarbij op latere uitbreiding moet 
worden gerekend, in verbiuding te brengen met het 
hoofdgebouw (ook op de verdiepingen) door middel 
van brandvrije gangen met ijzeren afsluitdeuren. 

Het gebouw moet van centrale verwarming worden 
voorzien; de daartoe benoodigde kelderruimte met 
de toestellen, kolenbergplaats, schoorsteen enz., moeten 
in het ontwerp worden aangegeven. 

De nadere eischen waaraan het gebouw zooveel 
mogelijk zal moeten voldoen, betreffende de situatie 
en groepeering der verschillende lokalen, worden door 
het bestuur van het Genootschap in overleg met den 
Griffier der Staten van N. -Hol land vastgesteld en 
zullen zoo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt. 

Gevraagd worden de navolgende teekeningen: 
a. een situatie van het geheele terrein op schaal 

van 1 : 500; 
b. de platte gronden en minstens twee doorsneden 

op de schaal van 1 : 100; 

c. een doorsnede over de Statenzaal (genoemd in 
sub 2) op de schaal van 1 : 20 ; 

d. een perspectief van het uitwendige van het gebouw. 
De teekeningen bedoeld in sub b, moeten in zwarte 

inktlijnen worden uitgevoerd, de doorsnede-vlakken 
der muren en verdere construct iën met zwart of met 
een tint worden gevuld. De behandeling der overige 
teekeningen is vrijgelaten. 

Zi j moeten op wit papier worden uitgevoerd, binnen 
een rand van 0.35 X 0.50, 0.50 X o.70ofo.70 X 0.98 M . 

De namen der verschillende lokalen moeten in de 
plannen worden ingeschreven. 

Indien een rekenkundig of meetkundig verhoudings-
stelsel is toegepast eii door den ontwerper wenschi 
te worden aangegeven, moet dit, voorzoover dit de 
verticale aanzichten van de uit- en inwendige conceptie 
van het gebouw betreft, op afzonderlijke teekeningen 
worden voorgesteld. 

A l s Eerste Prijs wordt uitgeloofd een som van 
Vierhonderd gulden, als Tweede Prijs een som vanTwee-
honderd gulden, als Derde Prijs een som van Vijf t ig 
gulden, allen met het Diploma van het Genootschap. 

De medewerking aan deze prijsvraag is opengesteld 
voor alle Nederlandsche bouwkunstenaars. 

A l l e stukken ter beantwoording van deze prijs
vraag moeten vrachtvrij bezorgd zijn vóór of op den 
ien Juni 1905, des namiddags ten vier uur, aan het 
adres van den isten Secretaris van het Genootschap, 
Café Parkzicht, tc Amsterdam. 

A l l e stukken en teekeningen moeten in den boven
hoek aan de rechterhand voorzien zi jn : 

i ° . van het motto, waaronder het ontwerp is in
gezonden ; 

2°. van een nauwkeurige opgaaf van het jaartal, den 
datum van inzending, en van de soort der prijsvraag. 

Zij moeten vergezeld gaan van een gesloten naam-
brief en een correspondentie-adres om zoo noodig 
met den ontwerper in briefwisseling te kunnen treden. 

De naam van den vervaardiger mag op de teeke
ningen niet voorkomen, noch op eenigerlei wijze voor 
de uitspraak der jury aan deze bekend gemaakt 
worden, het schrift op de teekeningen mag niet van 
zijn hand van. 

Wanneer aan de bovenstaande bepalingen niet is 
voldaan, blijven zulke ontwerpen buiten beoordceling. 

De ingezonden ontwerpen zullen worden beoordeeld 
door een Jury, bestaande uit dc heeren: K . de Bazel, H . 
P. Berlage Nz. , Js. Ingenohl, A . Salm G.Bzn . en Jan 
Springer, architecten, en Mr . A . A . Land , Griffier 
der Staten van Noord-Hol land. 

De jury heeft het recht om ingeval geene bekroning 
kan worden toegekend, de beschikbare gelden geheel 
of gedeeltelijk tc verdeelen tusschen die ontwerpen, 
welke volgens haar oordeel recht hebben op belooning. 

A l l e ontwerpen blijven het eigendom der vervaar
digers, de bekroonde ontwerpen moeten echter op 
de voorwaarden in de Gcnootschaps-statuten bepaald, 
beschikbaar gesteld worden voor reproductie in een 
der Genootschapsuitgaven. 

De uitslag der beoordeeling zal terstond na de 
uitspraak der ju ry worden bekend gemaakt. 

De ingekomen ontwerpen zullen voor zoover de 
gelegenheid dat toelaat, worden tentoongesteld op de 
kunsttentoonstelling, die ter gelegenheid van het 50 
jarig bestaan van het Genootschap zal worden ge
organiseerd. 

Het Bestuur: 

H . P. B E R L A G E Nz. , Voorz . 
L . H . E . v. H V L C K A M A V L I E G , Secr. 



GEMENGD NIEUWS. 

B I N N E N L A N D . 

Het Vredespaleis. 

Thans is ingekomen het wetsontwerp betrekkelijk den 
aankoop ten behoeve van en schenking van grond aan de 
Carnegiestichting. 

Het bestuur van bovengenoemde stichting heeft overwogen, 
dat het terrein voor de oprichting van het gebouw voor 
het Hof van Arbitrage en Bibliotheek door den Nederland-
schen Staat aan de stichting behoort te worden geschonken. 
Vooreerst, omdat de middelen die ter beschikking zijn, hoe 
aanzienlijk ook, behooren behouden te blijven voor de in
richting zelve en wat daarmede in verband staat. Ook 
meende het bestuur te weten, dat bij het doen der milde 
schenking door den heer Carnegie, in handen der Neder
landsche regeering, de verwachting had voorgezeten, dat 
het terrein door haar als blijk van hare belangstelling in 
het doel der schenking om niet, ter beschikking zou worden 
gesteld, ofschoon hfj zijne gift van zoodanige voorwaarde 
niet afhankelijk heeft willen stellen. 

Het bestuur deelde den minister mede, dat van de ter
reinen te 's-Gravenhage aan den Staat toebehoorende, zich 
het meest zou aanbevelen het afgerasterde stuk van den 
Koekamp, waarop de z.g. bosch wachters woning c. a. staat, 
met den ten Oosten daarvan gelegen grond tot aan den weg, 
die van de Boschlaan tot aan het Bezuidenhout voert. 

De regeering, die reeds dadelijk het denkbeeld had over
wogen om een terrein van Staatswege af te staan, bracht 
het verzoek om afstand van het genoemde terrein aan den 
Haagschen gemeenteraad over; de uitslag daarvan is bekend: 
de gemeenteraad kon niet medewerken tot vestiging van 
het gebouw in den Koekamp en gaf den Staat de keuzo 
van drie andere terreinen. 

Er bleef dus niets anders over den een terrein van Staats
wege te koopen. De regeering vestigde het oog op de gron
den aan den Benoordenhoutschen weg, maar achtte zich 
in verband met de bereidverklaring van het Haagsche 
gemeentebestuur, zooeven vermeld, verplicht aan het bestuur 
der Carnagiestichting uitdrukkelijk de vraag te stellen, of 
het de door het gemeentebestuur aangewezen gronden 
geschikt achtte voor het op te richten gebouw, dan wel, 
of het zonder eenige wijziging meende te moeten volharden 
bij het verzoek, dat, mocht de afstand van den Koekamp 
worden afgezien, van Staatswege zou worden overgegaan 
tot aankoop van het terrein aan den Benoordenschen weg, 
met het doel dit aan de Carnegie-stichting aan te bieden. 

Het bestuur der stichting meende te moeten volharden 
bij de keuze van het terrein aan den Benoordenhoutschen 
weg. 

Het bestuur is van meening, dat met de oprichting van 
het gebouw niet alleen moet worden gestreefd naar een 
gedenkteeken ter eere van de vredes-idee. maar evenzeer, 
zoo niet in de eerste plaats, naar eene stichting die, nuttig 
en doelmatig voor de practijk der internationale arbitrage, 
daardoor bevorderlijk zal zijn aan het doordringen van de 
toepassing van arbitrage in de maatschappij der staten. 

Wordt, hetgeen zeker strooken zou met de bedoeling van 
den heer Carnegie, van de bibliotheek gemaakt de meest 
volledige, verzameling in de beschaafde wereld van alles 
wat op het gebied der wetenschap van het internationale 
recht bestaat, dan zal daardoor krachtig worden bijgedragen 
om de instelling van het Hof van Arbitrage niet alleen zoo 
dikwijls een rechtzaak daarbfj wordt aanhangig gemaakt, 
maar voortdurend en onafgebroken de aandacht en belang
stelling te verzekeren van allen wien het denkbeeld van 
vreedzame oplossing van internationale geschillen ter harte 
gaat. 

Aldus opgevat, belooft de bibliotheek geriefelijk ingericht 
en vooral gemakkelijk bereikbaar te zjjn zoowel voor hen 
die zich op internationaal recht toeleggen, als voor de 
beambten, die er dagelijks zullen hebben te werken. Maar 
bovenal als men wil bevorderen dat arbitragezaken te 
's-Gravenhage worden berecht — litigeerende staten toch, 
ook al onderwerpen zü zich aan de beslissing van het Hof 
van Arbitrage, zijn niet verplicht de zittingen van het Hof 
te doen plaats hebben in den Haag, dan moet het daarheen 
worden geleid, dat zoowel zij, die het recht bedoelen, als 
zij, die het bepleiten, het liefst van het te 's-Gravenhage 
opgerichte gebouw gebruik maken. Een gemakkelijk bereik
bare en aangename ligging van het gebouw is daarvoor 
noodig en is ook voor de leden der griffie van het Hof. die 
dagelijks in het gebouw kunnen te doen hebben, geen 
onverschillige zaak. 

Aan deze eisohen gotoetst, is het bestuur van oordeel, 

dat geen der door het gemeentebestuur aangewezen terreinen 
voldoende kan worden geacht. 

Het gebouw moet eenigszins in het centrum der stad 
komen. De in het duin gelegen terreinen acht het bestuur 
uit een oogpunt van architectonische aesthetiek niet aan
bevelenswaardig. De vlakke grond waarop het gebouw zou 
moeten verrijzen behoort te worden aangelegd met sierlijke 
beplanting, met gras- en bloemperken, waartoe duingrond 
zich niet gemakkelijk leent. 

De gronden aan den Benoordenhoutschen weg gelegen, zjjn 
niet te ver van het centrum der stad verwijderden bevinden 
zich in de statige omgeving van het oude Haagsche bosch. 
Het zal, indien over een uitgestrektheid gronds van ruim 
6 hectaren kan worden beschikt, mogelijk zijn niet alleen 
een grootsch gebouw op te richten met een oppervlakte 
van vier of vijfduizend vierkante meter (het paleis of voor
malige stadhuis op den Dam te Amsterdam beslaat 4057 
vierkante meter) maar bovendien een ruimte rondom het 
gebouw te sparen, die bovendien nog gelegenheid zou aan
bieden voor in den loop der tijden mogelijke vergrooting 
van het gebouw. 

De regeering koestert de hoop dat het gemeentebestuur 
van 's-Gravenhage, van welks aanbiedingen zij met waar
deering heeft kennisgenomen, ook eventueel verder zijn 
medewerking niet zal onthouden ten behoeve van eene 
goede en behoorlijke verwezenlijking van de stichting, die 
ook voor den Haag van geen gering belang is. 

Inmiddels meent zij aan de Staten-Generaal te moeten 
voorstellen het straks bedoelde terrein ter grootte van &j2 

Hectare, voor een som van f 440,000, derhalve voor ongeveer 
f6.70 per vierk. meter aan te koopen, met het doel dit aan 
de Carnegie-stichting ton geschenke te geven, om daarop 
het gebouw voor het Hof van Arbitrage met daaraan ver
bonden bibliotheek te doen verrijzen. 

Zij acht den prijs niet te hoog in vergelijking met de 
sommen in den laatsten tyd besteed voor in bedoeld stads
gedeelte' gelegen terreinen, en de ligging niet ongunstig. 
Zh' acht het bovendien een voorrecht door dit voorstel 
hulde te kunnen betuigen aan den heer Carnegie, die zich 
niet alleen ten aanzien van ons land door zu'ne onbekrompen 
vrijgevigheid verdienstelijk heeft gemaakt. 

De koopsom' is uitgetrokken op eene aanvullings-be-
grooting van waterstaat voor het loopende jaar. De met den 
aankoop in verband staande uitgaven kunnen worden be
perkt tot de kosten der notarieele akten en het loon voor den 
bewaarder der hypotheken. De akten zijn vrij van de rechten 
van zegel, registratie en overschrijving. De bepaling is ge
maakt dat do volgens den koop te verkrijgen gronden zoo 
spoedig mogelijk door schenking aan de Carnegiestichting 
zullen worden overgedragen. 

Aan het wetsontwerp is een afschrift van de overeenkomst 
toegevoegd en aan de Kamer is tevens overgelegd een af
schrift van do statuten der stichting, ingevolge kon. besl. 
van 80 Mei 1904 vastgesteld bij notarieele akte van 6 Juni 
d. a. v. 

AMSTERDAM. Het hoofdbestuur der Maatschappij tot bevor
dering der bouwkunst heeft aan H . M. de Koningin een 
adres gezonden, waarin het, mede namens de talrijke beoefe
naars der bouwkunst, eerbiedig verzoekt, dat het H . M. 
moge behagen, in algemeen overleg met de Staten-Generaal, 
eene wet uit te vaardigen, regelende het auteursrecht op 
werken van beeldende kunsten, waaronder begrepen zfjn de 
„werken der bouwkunst". 

— De Rembrandtzaal in het Rijksmuseum. 
De heer Victor de Stuers schrijft aan het „Nieuws": 
„Ik zie dat in „het Nieuws van den Dag" verzekert wordd 

dat dr. Cuypers den aanbouw der Rembrandtzaal aan het 
Rijksmuseum „met ingenomenheid ter hand nam, omdat 
zfj hem de gelegenheid gaf het museum als monument 
te verbeteren en te verfraaien." 

„Dr. Cuypers was heden-avond juist bij mij; toen ik hem 
dat voorlas, machtigde hh' mij te verklaren dat daarvan 
niets aan is." 

„Wij hebben 't niet verzonnen", voegt de redactie hier 
echter — ten overvloede — bij. 

R K N K U M , De raad van deze gemeente heeft aan het Syn
dicaat voor Waterleidingen alhier concessie verleend voor 
den aanleg van een waterleiding. 

UTRECHT. De restauratie van de mooie Hofpoort op de 
Runnebaan, die toegang geeft tot het Gerechtsgebouw, is 
afgeloopen. Duidelijk kan men zien welk een fraaie poort voor 
ondergang is behoed. Want bouwvallig was ze en restauratie 
werkelijk broodnoodig. Nu kan ze weer een reeks van jaren 
mede. 

Vacante betrekkingen en Dienstaanbiedingen zie Bijblad. 
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Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
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van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 
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Opgaven van Adver ten t iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bi j latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan : 

de Administratie van „De Opmerker'' ter drukkerij „De P/iwnix", Nijmegen. 

VREDESPALEIS. 
(Met een 

Weldra zal een zeer overhaast besluit genomen 
moeten worden, inzake de plaatsing van het Vredes
paleis en daar het thans aangewezen terrein aller
minst als gunstig gelegen moet worden beschouwd, 
niet de minste waarborg geeft dat ooit eene passende 
omgeving zal worden verkregen, geen enkel voor het 
doel bijzondere eigenschap bezit, waarop geen behoor
lijke afstand zal zijn te verkrijgen om een dergelijk 
groot gebouw in zijn geheel te kunnen genieten, 
meen ik nogmaals de aandacht te mogen vestigen 
op de bijzondere hoedanigheden, die het reeds meer
malen besproken Belvedère terrein bezit voor de 
plaatsing van een dergelijk gebouw, welk terrein de 
stichting, naar ik meen, kosteloos door het Gemeente
bestuur werd aangeboden voor dit doel, doch om 
verschillende redenen niet geschikt werd geacht, 
ongetwijfeld tot veler verwondering. 

O p bijgaande schets is meen ik eene afdoende 
oplossing voorgesteld om aan alle bezwaren, die de 
stichting tegen dit terrein aanvoert, te gemoet te 
komen en de ontworpen verkeersweg zal niet alleen 
voor het Vredes-paleis van nut zijn, maar zal onge
twijfeld een zeer gezochte en drukke verkeersweg 
worden, daar hierdoor een derde verbinding tot stand 
gebracht wordt tusschen den Ouden- en den Nieuwen 
Schevenineschen weg, uitkomende bij de Stadhouders
laan aan de eene zijde en tusschen de Wittebrug 

plaat). 
en de brug bij den Nieuwen Duinweg aan de andere 
zijde. 

Door den aanleg van den hoogen weg over het duin 
en den lagen weg langs den Vijver, wordt een hellend 
terrein verkregen, dat reeds door deze eigenschap 
bijzonder, en door de aanwezige passende omgeving 
en de mogelijkheid dat op grooten afstand het ge
bouw kan worden waargenomen, een schoone gele
genheid moet bieden om een monumentaal en liefst 
Hollandsch gebouw ten volle te doen uitkomen. 

V . B . 
's-Gravenhage. Nov . 04. 

Waar wij nu reeds een halfjaar lang aan de quaes-
tie van de situatie van den te stichten Vredestempel 
onze aandacht hebben gewijd kunnen wij niet nalaten, 
aan de bovenstaande toelichting tot de schetsen, die 
ons van geachte zijde werden toegezonden en waar
van wij op onze plaat reproducties geven, een l a a t s t e 
w o o r d toe te voegen, in het belang van de hier 
voorgestelde plaatsing, die wij van den beginne af 
als de beste hebben beschouwd en verdedigd. *) 

Het is ons aangenaam thans in staat te zijn gesteld, 
door deze schetsen aan onze meening te dezen op
zichte de kracht bij te zetten, die veeltijds uitgaat 

') Men zie de nummers 22, 25, 27, 35, 36, 44, 45 en 47 van 
dezen jaargang. 



van een graphische voorstelling, daar waar het wel
sprekendst betoog in woorden faalt. De schetsen 
spreken voor zichzelf duidelijk genoeg, meenen wij, 
mannen van de teekenstift, al heel gauw en toch, ook 
hier is verschil van opvatting en verkeerde opvatting 
geenszins uitgesloten. 

Zij zijn, wij wijzen hier met nadruk op, v o l s t r e k t 
n i e t b e d o e l d a l s e e n a r c h i t e c t o n i s c h e o p 
l o s s i n g of poging daartoe, maar moeten alleen 
dienen, om de ligging en eigenaardige hoedanigheid 
van het terrein te doen uitkomen. 

Dit doel zal ongetwijfeld bereikt worden bij ieder, 
die met onbevangen blik de kaart der residentie 
voor zich neemt. Dat echter het bestuur van de 
Carnegie-stichting er door overtuigd zal worden 
gelooven wij niet. Dit bestuur zal wel blijven volhar
den bij zijn parti-pris, waarop tot heden elke argu
mentatie is afgestuit. 

Het wetsontwerp betrekkelijk den aankoop van den 
grond, waarvan wij den inhoud in ons vorig nummer 
weergaven levert opnieuw het bewijs, dat het bestuur 
der stichting geen de minste notitie heeft genomen, 
van de meeningen van het in deze zeer belangrijke 
aangelegenheid belangstellend deel der natie. 

Dat een lichaam als het stichtingsbestuur zich niet 
stoort aan courantengeschrijf, laten wij daar, maar 
de verregaande onaandoenlijkheid waarvan hier blijk 
gegeven wordt is ons onverklaarbaar. 

Met eenige algemeenheden, eenige beweringen, die 
kant noch wal raken, hier en daar zelfs met elkaar 
in tegenspraak zijn blijft het bestuur aandringen op 
den aankoop van het terrein, dat , 'wij herhalen het, 
van al de beschikbare terreinen in de a l l e r l a a t s t e 
p l a a t s in aanmerking had moeten komen. 

Weldra zal nu een zeer overhaast besluit genomen 
moeten worden. Wij weten natuurlijk niet of er bij 
de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede 
Kamer daartegen ernstige bedenkingen zullen rijzen. 
Zij zullen al zeer ernstig moeten zijn en met klem 
van redenen moeten worden voorgedragen, zoo de 
regeering er aanleiding in zal vinden, haar door het 
bestuur der stichting gedicteerd wetsontwerp terug 
te nemen. 

De regeering zal niet nalaten er op te wijzen, dat 
intrekking of verwerping onvermijdelijk vertraging 
in de uitvoering zal veroorzaken en dat onze nati
onale eer er mede gemoeid is en met deze dooddoe
ner zal wellicht gemakkelijk alle oppositie tot zwijgen 
worden gebracht. 

Het is kiezen of deelen, er moet een besluit worden 
genomen. 

Maar hoezeer wij het eens zijn met degenen, die 
van meening zijn, dat onze nationale eer ons gebiedt 
een besluit te nemen en een spoedig besluit, meenen 
wij toch, dat onze nationale eer in veel hoogere 
mate gemoeid is met de keus van het terrein zelf. 

Een overhaast besluit kan hier zooveel bederven, 
dat de vraag ons gewettigd voorkomt, i s h e t w e l 
a b s o l u u t n o o d i g d a t nu reeds een d e f i n i t i e f 
b e s l u i t w o r d t g e n o m e n wat betreft de plaats, 
waar de Vredestempel zal moeten verrijzen. 

W i j hebben vroeger reeds het denkbeeld aan de 

hand gegeven, de kunstenaars, die eerlang zullen 
worden opgeroepen in den internationalen wedstrijd 
mede te dingen, niet aan één bepaald terrein te 
binden, maar hen in de gelegenheid te stellen, hen 
uit te noodigen, de situatie met het oog op verschil
lende terreinen te bestudeeren, hen op het papier 
althans zooveel mogelijk de vrije hand te laten, ook 
wat betreft de omgeving van het te stichten monu
ment. 

E n wij kunnen niet nalaten dit denkbeeld hier 
nogmaals op den voorgrond te stellen. Het geeft o. i . 
de meeste waarborgen tot het verkrijgen van een 
goed geheel. 

De mededingers, die hier te verwachten zijn zullen 
ongetwijfeld in staat zijn de ideale, zoowel als de 
practische en huishoudelijke eischen, die hier gesteld 
moeten worden, te beoordeclen en te beheerschen, 
beter dan het stichtingsbestuur daartoe in staat is, 
met alle respect gesproken voor de diplomatieke 
gaven, waarover de leden van dit college te be
schikken hebben. 

Laat het bestuur zijn krachten sparen tot tijd en 
wijle er van uitvoering van den bouw sprake zal zijn. 

Die tijd is nog verre wellicht, immers met den 
Amsterdamschen beursbouw is eerst tien jaren na 
afloop van de prijsvraaggeschiedenis een begin ge
maakt, maar die tijd zal toch komen hopen wij en 
dan zal het bestuur heel wat te bedisselen krijgen, 
waar nu nog niet in de verte aan gedacht wordt en 
waarmede het waarschijnlijk meer eer zal kunnen 
inleggen, dan nu met excursies op het gebied der 
bouwkunst, waarover de bouwkunstenaars de schou
ders ophalen en het hoofd schudden, terwijl zij pre
velen, „wat zal het einde zijn?" 

W e l mogen wij vragen, wat het einde zal zijn van 
de historie, waarvan het voorspel, nauwelijks begon
nen, reeds tot zooveel geschrijf en gewrijf aanleiding 
gaf. De wijze waarop in dat voorspel met de bouw
kunstenaars en de belangen der bouwkunst tot nu 
toe is omgesprongen geeft weinig uitzicht op een resul
taat, in overeenstemming met het hooge denkbeeld, 
in het brein van enkele idealisten in groote lijnen 
reeds van de stichting van den Vredestempel gevormd. 

Pessimisten zijn reeds lang met hun oordeel gereed 
hebben reeds lang voorspeld, dat Carnegie's geld een 
twistappel zou worden, zijn stichting ten bate van 
de Wereldvrede een aanleiding te meer tot twee
dracht. W i j willen echter zoolang mogelijk de zaak 
van de ideale zijde blijven bezien en hoezeer wij het 
zullen betreuren dat het thans ingediende wetsont
werp door onze volksvertegenwoordiging wordt aan
genomen, gedachtig aan het spreekwoord: „si 1'on 
n'a pas ce qu'on aime, ou aime ce qu'on a" zullen 
wij en allen die in de zaak belang stellen ons wel 
moeten nederleggen bij een besluit, dat later wellicht 
door het stichtingsbestuur zelf zal worden betreurd. 
W i j zouden ons echter niet verantwoord achten, 
wanneer wij daartegen niet tot het laatst toe hadden 
geprotesteerd, niet deze laatste poging hadden aan
gewend, om het beste te verkrijgen in plaats van 
het minder goede. 

SLUIS, DAMME E N BRUGGE. 
Vervolg en slot van blz. 364. 

De huizen van Brugge zijn voor den architect 
ongetwijfeld merkwaardiger dan de openbare gebou
wen. Voor een groot deel toch zijn die monumenten 
door onverstandige restauraties, waarmede reeds kort 
na 1830 een aanvang werd gemaakt, bedorven. Door 

een tweede restauratie is dan soms gepoogd, de fouten, 
bij de eerste begaan, te herstellen. A l s nu later nog 
maar niet een derde wordt ondernomen om de vorige 
te verbeteren! 

De St. Salvatorkerk is omstreeks 1300 gesticht; 
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voorheen was zij ook aan St. E l o y gewijd, doch deze 
patroon heeft in 1834, toen de kerk een kathedraal 
werd, voor St. Donatiaan moeten wijken. Wi j vinden 
hier het volledige plan der Fransche kathedralen 
toegepast. De kapellen om den koortrans behooren 
echter niet tot den oorspronkelijken aanleg, doch 
zijn tusschen 1480 en 1527 aan het geheel toegevoegd. 
De toren is, wat zijn benedendeel aangaat, nog R o -
maansch; daarop plaatste de 14e eeuw twee ver
diepingen. Bij de restauratie, tusschen 1844 en 1846 
ondernomen, heeft men een quasi-Romaansche spits 
als bekroning toegepast, wat, gelijk te begrijpen is, 
een zeer zonderling effect maakt. 

Gebakken steen werd in hoofdzaak bij het bouwen 
gebruikt. Het interieur wordt door de moderne 
polychromie en de bonte moderne geschilderde glazen 
bepaald ontsierd. A a n kunstwerken is de kathedraal 
bijzonder rijk. Zoo bevat de doopkapel twee gegra
veerd koperen grafplaten van 1439 en 1518, die tot 
het fraaiste behooren, wat Vlaanderen in deze tech
niek kan aanwijzen. Andere, van bijna gelijke hoe
danigheid ziet men in de kapel van het Schoen-
makersgild; zij dekken de graven van Wouter Coop-
man, in 1387 gestorven, van Martijn de Visch , die 
in 1453 overleed, van Jacob Schelewaerts, die rector 
der kerk was, en voorgesteld is als doctor in de 
theologie college gevende aan de hoogeschool te Leuven, 
in 1483, en van Adriaan Bave, die in het midden 
der 16e eeuw burgemeester van Brugge was. Deze 
reeks geeft een overzicht van de graveerkunst gedu
rende twee eeuwen. 

In een der kapellen aan de noordzijde van het 
koor is een tabernakel van 1517 merkwaardig, omdat 
hier reeds de Renaissance is toegepast. 

Het oxaal, met het daarop geplaatste orgel, is een 
dier eigenaardige werken uit het laatst der 17e eeuw, 
waarin de Vlaamsche Barokstijl zich in al zijn rijkdom 
uit. Naar men zeide, bestaat het voornemen, dit oxaal 
af te breken, omdat het niet bij den stijl der kerk 
zou passen! De restaurators te Brugge houden dus 
vast aan het dogma der eenheid van stijl, in naam 
waarvan het oxaal der St. Janskerk te 's Hertogenbosch 
gesloopt en verkocht werd. Het is te hopen, dat een 
Belgische Vic tor de Stuers in tijds het vandalisme 
zal weten te voorkomen. Het hoofdaltaar is van 
eenigszins vroegeren tijd, doch ook reeds sterk Barok. 
Met de 15c eeuwsche koorbanken is dit altaar zeker 
niet in harmonie, waarom dan ook hier voor slooping 
vrees bestaat, die echter te betreuren zou zijn. YVant 
welke waarde heeft het fraaiste 15e eeuwsche altaar, 
als het in de 20e eeuw gemaakt is? 

De koorbanken zijn van het bekende type. De 
zijschotten zijn met velerlei figuren besneden ; de zeven 
werken van barmhartigheid is het onderwerp, dat de 
beeldhouwers hebben behandeld. De figuren hebben 
goede verhoudingen en zijn zeer karakteristiek. 

Verscheidene openbare gebouwen staan aan de 
Groote Markt, of, zooals Bruggelingen liever zeggen 
de Grand' Place. Sommige zijn nieuw, ofschoon in 
ouden stijl gebouwd. Hiertoe behooren het post
kantoor, van gebakken en gehouwen steen opgetrok
ken en het daarnaast gelegen paleis van den gouver
neur van West-Vlaanderen, geheel uit groefsteen 
gebouwd, beiden in den trant der 15e eeuw. Natuur
lijk was het voor het postkantoor niet mogelijk, ook 
de inwendige inrichting 15e eeuwsch te maken. 

Het merkwaardigste gebouw aan de Markt is de 
Stadshal met de daarop geplaatste belfrood, die nog 
niet gerestaureerd zijn. Ui t een esthetisch oogpunt 
beschouwd is de verbinding van het lage gebouw 

met den zeer hoogen toren niet gelukkig. Men moet 
echter bedenken, dat de toren in zijn oorspronkelijke 
gedaante slechts de twee benedenste vierkante ver
diepingen had, die in het begin der 14e eeuw vol 
tooid waren. De achtkante lantaarn werd pas in het 
laatst der 15e eeuw daarop geplaatst. 

Zooals wij den toren nu zien, doet hij eenigszins 
aan den domtoren te Utrecht denken. Hi j wint het 
van dezen door de meer sierlijke behandeling der 
balustrades, en door de vier hoektorentjes, die met 
luchtbogen aan het achtkant verbonden zijn. De 
Utrechtsche lantaarn echter is fraaier en meer door
luchtig dan die te Brugge, welke zich beter zou 
voordoen indien de 16e eeuwsche spits nog aanwezig 
was. 

Het klokkenspel of de beyaart van Brugge is zeer 
vermaard. De afmetingen van de ton, die het in 
beweging brengt zijn buitengewoon groot, wat ten 
gevolge heeft, dat, evenals te Middelburg, de muziek 
zich lang en dikwijls doet hooren. De klokken werden 
echter in 1743 gegoten, en geven geen zóó fraai 
accoord, als de carillons, die de gebroeders Hemony 
vervaardigden. 

A a n de oostzijde van de Markt is een kleiner 
plein, de Burg geheeten, omdat daar voorheen het 
kasteel der graven van Vlaanderen stond. Nu ziet 
men daar het stadhuis, dat door het Paleis van 
Justitie en de kapel van het H . Bloed wordt ingesloten. 
De gevel van het stadhuis, uit het laatst der 14e 
eeuw, vertoont de eigenaardigheid, dat de vensters 
der beide verdiepingen als één geheel zijn behandeld, 
waardoor de loodlijnen in de compositie domineered. 
Ook de beelden der Vlaamsche graven, tusschen de 
vensters geplaatst, staan in rijen boven elkander, 
zoodat alle waterpaslijnen ontbreken. Zelfs bij de 
bekroning, die door tinnen en drie torentjes wordt 
gevormd, is dit systeem gevolgd. Daardoor is een 
slankheid bereikt, die een fraai effect te weeg brengt. 

De bovenzaal heeft een bekapping, wier korbeels 
met snijwerk in den geest van dat der raadhuizen 
te Sluis en te Damme is versierd. De teekenen van 
den dierenriem zijn hier als motieven gebezigd. Moderne 
gebrandschilderde glazen vullen de vensters; zij ont
sieren het geheel en men is dan ook voornemens, 
ze te verwijderen. Albrecht de Vriendt heeft de zaal 
met fresco's beschilderd, die, ofschoon op zichzelf 
verdienstelijk, toch in een vertrek als dit niet passen. 

Het gebouw links van het raadhuis, waar nu het 
vredegerecht zetelt, werd in 1537 voltooid, en is een 
der eigenaardigste voortbrengselen der Vlaamsche 
Renaissance. Lanceloot Blondeel wordt gezegd, de 
outwerper te zijn. De verdiepingen toonen een tamelijk 
strenge toepassing van de composietorde, waarbij de 
ontwerper zich echter voor het hoofdgestel nog al 
vrijheden heeft veroorloofd. De friezen zijn met 
sierlijke arabesken gevuld, de drie door beelden 
gekroonde toppen hebben gri l l ig gebogen lijnen. Men 
heeft het gebouw ten deele verguld en gepolychro
meerd, wat de schoonheid niet verhoogt. Merkwaardig 
is dat de deur een Tudorboog heeft. 

In een der vertrekken van het gebouw kan men 
de fraaie schouw gaan zien, door Guyot de Beaugrand 
in 1529 in zwart marmer naar een ontwerp van 
Lanceloot Blondeel uitgevoerd.. 

De albasten fries verbeeldt de geschiedenis van 
Suzanna. Het eikenhouten bovendeel, door dezelfde 
kunstenaars, beoogt een verheerlijking van Kare i V , 
wiens leger in 1525 den slag bij Pavia gewonnen had, 
waarop in 1526 het verdrag van Madrid en in 1529 
de vrede van Kamerijk volgden, die een eind maakten 



aan Vlaanderens leenroerigheid van Frankrijk. De 
compositie is wel wat overladen, gelijk de Renais
sance toen vaak deed. Kare i staat voor een troon, 
die door zijn zestien kwartier wapens en de wapens 
van de landen, waarover hij heerschte, omgeven 
wordt. De zijpilasters prijken met engeltjes, die medail
lons met portretten houden. Ook de vakken naast 
den schoorsteen zijn in dezen geest behandeld; daar 
staan de beelden van Maxmiliaan van Oostenrijk, 
Mar ia van Bourgondië, Ferdinand van Arragon en 
Isabella van Castilië. Technisch is dit snijwerk mees
terlijk uitgevoerd; de ontwerper heeft evenwel aan 
het bijwerk een tc groote plaats ingeruimd. 

A a n de rechterzijde van het Raadhuis is de kapel 
van het H . Bloed, die eigenlijk uit twee kapellen 
boven elkaar bestaat, te zien. De benedenste kapel 
heeft drie beuken, die aan de oostzijde door Romaan
sche pijlers gescheiden worden, terwijl men aan de 
westzijde ronde zuilen ziet, die uit lateren tijd moeten 
dagteekenen. Deze kapel is door gewelven zonder 
ribben gedekt. Bij de restauratie is het pleisterwerk 
van de muren verwijderd. 

De bovenste kapel heeft slechts een beuk, en is 
uit de 15e eeuw. Door polychromie hebben de restau
rators getracht het interieur op te sieren, doch dit 
is niet gelukt, daar het effect te bont is. Ook de 
nieuwe gebrande glazen, portretten der hertogen van 
Bourgondië kunnen niet zeer geslaagd worden geacht. 

Tegen het gebouw komt een ander uit, dat aan 
het plein een bijzonder rijken gevel uit het begin 
der 16e vertoont. Hier is het gilde van het H . Bloed 
gevestigd. Een der vertrekken dient als museum, 
waar 15e eeuwsche triptieken, kerkgewaden, enz. 
tentoongesteld zijn. Hier staat ook de groote verguld 
zilveren monstrans of reliekhouder, waarin het fleschje 
met het H . Bloed getoond wordt. Di t werk is i n 
1617 door Jan Crabbe voltooid en behoort tot de 
beste voortbrengselen van dien tijd. Blijkbaar heeft 
de zilversmid zich op een Gothische compositie 
geinspireerd. 

A a n de noordzijde van het plein, waar de rue 
Breydel begint, staat het paleis, in 1662 voor den 
proost van St. Donatianus gebouwd; beneden is de 
Jonische, boven de composietorde toegepast. De 
weelde van den Baroktijd bemerkt men alleen boven 
het balkon, dat vreemd genoeg, niet in het midden 
van den gevel geplaatst is. Waar men nu het plein 
met boomen ziet, stond voorheen de kapittelkerk 
van St. Donatianus, die in het laatst der 18e eeuw 
is gesloopt. 

Het Gruithuis werd zoo genoemd, omdat daar de 
accijns op het gemaal moest worden betaald. Dit 1 5e 
eeuwsche gebouw heeft een restauratie ondergaan, die 
met een vernieuwing gelijkstaat. Een galerij verbindt 
het met de nabijgelegen Lieve Vrouwekerk, die in 
haar kern nog 13e eeuwsch is. De pijlers tusschen 
de beuken zijn met sierlijke schalken bezet, het trifo-
rium is zeer belangrijk, en, voor zoover het van de 
later aangebrachte stuc-bekleeding ontdaan is, vertoont 
het vormen, die aan de triforien te Damme en te 
Aardenburg herinneren. De kerk was aanvankelijk 
niet voor gewelven aangelegd; die van het midden
schip schijnen niet vóór de 18e eeuw gemaakt. De 
vensters boven het triforium zullen oorspronkelijk 
veel kleiner geweest zijn, dan nu. In de vijftiende 
eeuw werden aan de drie beuken van het schip nog 
twee toegevoegd. 

A a n de westzijde staat een zware toren met steenen 
spits, die in het begin der 14e eeuw voltooid moet 
zijn geweest. Men zegt, dat het geheel 125 M . hoog 

is. Maar een dergelijke spits maakt altijd minder 
indruk, dan torens, die, ofschoon veel lager, recht
standig omhoog gaan. Wie het niet weet zou meenen, 
dat de belfrood veel hooger is. Ook de toren der 
Lieve Vrouwekerk werd gerestaureerd, doch op een 
wijze, die zoo weinig heeft voldaan, dat men, na 
dertig jaar, reeds e n tweede restauratie wil onder
nemen, die goed moet maken, wat de eerste bedorven 
heeft! 

A a n den voet van den toren staat een Laat-Gothisch 
portaal, het zoogenaamd „paradi js" , dat nu als doop
kapel wordt gebruikt. 

De kerk bevat twee kunstwerken van hooge waarde, 
Om de tombe van Maria van Bourgondië, het eerste 
der kunstwerken tc zien, moet men 1 franc betalen! 
Wie er dat geld niet voor over heeft, wordt in de 
kapel niet toegelaten. Vroeger stond de tombe in 
het koor, doch om haar meer productief te maken, 
heeft het kerkbestuur haar in de kapel doen plaatsen. 

Philips de Schoone heeft in 1495 dit kunstwerk 
besteld aan Pieter de Deckere, drijver en geelgieter 
te Brussel, die met zijn arbeid in 1502 gereed kwam. 
Het verguld koperen beeld der overledene vooral is 
een meesterstuk. Maar ook de koperen platen, die 
de zijden van de zwart marmeren tombe versieren 
zullen ieders bewondering wekken. A a n de lange 
kanten zijn de stamboomen barer ouders zóó smaak
vol verbeeld, als alleen iemand, die leefde in dien 
tijd, toen de heraldieke kunst haar toppunt bereikt 
had, vermocht. De blazoenen zijn geëmailleerd, als 
tenanten dienen allerliefste engeltjes. Grootere engelen, 
niet minder mooi, houden aan het hoofdeneind het 
grafschrift der vorstin, terwijl aan het voeteneind 
haar wapen is verbeeld. Op de hoeken zijn vier beeldjes 
onder baldakijnen geplaatst. 

In 1559 bestelde Fil ips II te Antwerpen een der
gelijke tombe voor zijn voorvader Kare i den Stouten 
Cornelis Floris maakte de teekening, Jacob Jonghe-
linck was nu de geelgieter. Het strekt zeker niet tot 
oneer van Floris, dat hij zich geen slaafsch copiist 
heeft getoond. We l behield hij de ordonnantie van 
zijn voorbeeld, doch ging hij, wat de details betreft, 
zijn eigen weg. Het valt niet te ontkennen, dat de 
tombe van Maria mooier is, dan die van haar vader. 
Toch is deze laatste veel meer aandacht waard, dan 
haar in den regel ten deel valt, al ware het maar 
alleen omdat zij ons doet zien, hoe in de 16e eeuw 
de kunstkracht nog groot genoeg was, om ook, als 
een navolging verlangd werd, nog zelfstandig te 
scheppen. Wat zou een hedendaagsch meester in 
zulk een geval doen ? Hij zou het des te grooter eer 
achten, als men zijn copie niet van het orgineel kon 
onderscheiden. Het is wel een treurige tijd, die door 
voorgewende zelfverloochening zijn armoede aan ge
dachten moet bemantelen. 

Het tweede kunstwerk van hooge waarde is de 
marmeren madonna van Michelangelo. Hier zien wij 
den grooten Florentijn nog niet als den reus, die hij 
later zou worden. Di t werk uit zijn jeugd heeft, even 
als de piëta in de St. Pieterskerk te Rome, nog al 
de bevalligheid, waarnaar de 15e eeuwsche beeld
houwers, Donatello uitgezonderd, streefden. 

Het St. Jansgasthuis, een gebouw uit de 13e eeuw, 
met een zeer merkwaardig dichtgemetseld portaal, 
welks twee hoogvelden met reliëfs versierd zijn, wordt 
nu bezocht om de werken van Hans Memling. 

De kunst van Memling is minder breed en kloek 
dan die van Jan van Eijck, doch gevoelvoller, teederder 
en sierlijker. Zijn werken, ongemeen rijk en schitte
rend van kleur, werden juist geteekend en gemodelleerd, 
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als de schilder de natuur zag. Zijn eigenaardig talent 
komt het best uit in zijn vrouwefiguren, die een zeer 
bijzonder type vertoonen. De kleeding is die, welke 
toen algemeen gedragen werd, doch de gewelfde 
voorhoofden, de blauwe oogen, de blonde haren, de 
reine gelaatsuitdrukking zijn Memlings eigen vinding. 

Het schilderwerk doet aan de miniatuurkunst denken, 
zoo fijn is het behandeld. Vooral landschappen zijn 
als achtergronden gebruikt. 

De reliekkas van de H . Ursula geldt als Memlings 
meesterwerk. Maar ons kwam ook het drieluik met 
Maria , St. Catharina, St. Barbara en Johannes den 
Dooper, als een merkwaardig kunststuk voor. 

Ofschoon het Brugsche Begijnhof een groote ver
maardheid heeft, is het minder karakteristiek dan dat 
te Amsterdam. Brugge is stil, en de buurt waar het 
Begijnhof ligt, behoort tot de meest rustige der stad. 
Dus ontbreekt de tegenstelling tusschen gewoel en 
vredige rust, die men te Amsterdam heeft. Architec
tonische waarde hebben de gebouwen te Brugge niet 
veel. De kerk is uit den Baroktijd, en onderscheidt 
zich door geen enkele bijzonderheid. 

Bij het Begijnhof is het Minnewater, dat door 
schilders en teekenaars zoo vaak als model wordt 
gebruikt, omdat men, op de brug staande, alle torens 
der stad ziet. A a n de westzijde, achter het Begijnhof, 
staat een nieuw gasthuis van kolossale afmetingen, 
dat in 15e eeuwschen stijl werd opgetrokken. 

Meer in het noorden der stad, aan de Place Jean 
van Ei jck bevindt zich de vroegere waag, nu stads
bibliotheek, een gerestaureerd gebouw uit de 15e eeuw 
met een aardig portiek. Men is hier in de nabijheid 
der Reie, die door de stad loopt, en aan welks over
zijde het oude „Hof van der Doest," nu het seminarie, 
de aandacht trekt. Vooral de kerk, tusschen 1775 
en 1788 gebouwd, is wel een bezoek waard. De 18e 
eeuw heeft hier een zeer verdienstelijk werk geleverd. 

Daarbij staat de K e r k van Onze Lieve Vrouw ter 
Potterij, die drie evenhooge beuken heeft, en een 
wonderdoend beeld uit de 13e eeuw bevat' 

Op een wandeling om de stad ziet men nog de 
middeleeuwsche poorten, die door twee zware torens 
telkens geflankeerd worden, doch meest zeer ver
bouwd zijn. 

MIDDELBAAR TECHNISCH ONDERWIJS. 
In ons nummer van 21 Mei laatsleden bespraken 

wij het ingediend ontwerp tot stichting eener Middel
bare Technische School. 

Wi j zeiden toen, dat het beter zoude wezen om, 
inplaats van ééne school te Haarlem, op verschillende 
plaatsen kleinere scholen te stichten, daar anders te 
verwachten zou zijn, dat het grootste gedeelte der 
leerlingen zou bestaan uit jongelieden van goeden 
huize, voor wie men toch de inrichting niet wenschte 
te bestemmen. 

„Opzichters, teekenaars, werkbazen" schreven wij 
„kor tom allen, wier kinderen nu het beroep huns 
vaders kiezen, verdienen hoogstens f 1800 in het 
jaar. Hoe kunnen die menschen, meest met groote 
gezinnen, die werk hebben om rond te komen, hun 
zoons twee jaar te Haarlem laten studeeren ? E r is 
toch waarlijk geen behoefte aan een tweede inrichting 
als de „Machinis tenschool" te Amsterdam, waarheen 
de gegoede burgerstand zijn zoons pleegt te zenden. 
A l s die heertjes de schoolbanken te Haarlem gaan 
vullen, dan komen de offers, die nu van het Neder
landsche volk gevraagd worden, ten bate van menschen, 
die daaraan in het geheel behoefte hebben. 

De „kleine luyden" krijgen dan echter een leelijke 
streep door hun rekening." 

Het doet ons genoegen, dat het Bestuur der Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst onze opvatting 
toont te deelen, en in zijn adres aan de Tweede 
Kamer verzoekt „dat niet worde overgegaan tot de 
stichting eener Centrale School voor Middelbaar 
Technisch Onderwijs, maar tot het oprichten van 
meerdere kleinere Technische Scholen in verschillende 
centra van ons land." 

Wel verwachten wij niet, dat aan dit verzoek zal 
worden voldaan, want Minister Kuype r heeft zich 
zóó met die Centrale School vereenzelvigd, dat zijne 
politieke vrienden, die nu in de beide Kamers de 
meerderheid hebben, dit troetelkind geen kwaad zullen 
doen, al ware het in het belang van het land misschien 
beter, dat het schaapje nog vóór de geboorte overleed. 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
behoudt echter, hoe het ook moge gaan, de verdienste, 
een verstandig woord te hebben laten hooren, toen 
het nog tijd was. W i j hopen, dat andere lichamen, 
door adressen van dezelfde strekking, zich bij haar 
zullen aansluiten. 

D E V L O E K DER VEELZIJDIGHEID. 
(Ingezonden.) 

De Heer van Sandick, Secretaris van het Koninkl i jk 
Instituut van Ingenieurs heeft aan het slot van het 
voorloopig verslag van zijn reis door Amer ika eenige 
wenken ten beste gegeven, die zeker wel door ieder 
jong ingenieur of technicus, die er over denkt daar 
zijn geluk te gaan beproeven, mogen worden over
wogen en ter harte genomen. 

De geachte spreker heeft zich evenwel, hetgeen 
bij een improvisatie elkeen overkomen kan, een uit
drukking laten ontvallen, die misschien in een bestu
deerde voordracht achterwege gebleven of in anderen 
vorm gegoten zou zijn. Hij heeft namelijk gesproken 
van „den vloek der veelzijdigheid", die de Neder
landsche ingenieur in Amer ika nu en dan zou gevoelen. 

Is de veelzijdigheid, de breedere ontwikkeling, die 
de Nederlandsche ingenieur voor heeft op zijn A m e r i -
kaanschen collega, een vloek te noemen? 

Ja, wanneer onze ingenieurs de titels civiel en 

bouwkundig, civiel en werktuigkundig ingenieur op 
hunne visitekaartjes willen zien en zich daarbij nog 
electro-technisch ingenieur willen noemen, dan ligt 
het voor de hand, dat deze veelzijdigheid in vele 
opzichten wel met oppervlakkigheid gepaard zal gaan. 

Maar wat belet den Nederlandschen ingenieur, 
wanneer hij zijn studiën aan de P. S. heeft volbracht 
en als dit naar wensch gegaan is daar heeft leeren 
studeeren, zich met zijn volle aandacht te wijden 
aan dat enkele onderdeel van de ingenieurs-weten
schap, dat hem het meest aantrekt van alle, waarmede 
hij aan de P. S. oppervlakkig kennis maakte. 

De breede grondslag, waarop het onderwijs daar 
gebaseerd is kan toch niet als een beletsel worden 
beschouwd, maar wel kan het zijn, dat het den jongen 
ingenieur nog aan den practischen blik ontbreekt, 
om dat onderdeel te kiezen, waarin vooruitzicht 
bestaat een carrière te maken. 



Om zijn weg te kunnen kiezen dient hij wat meer 
van de practijk te hebben gezien, dan hij tijdens 
zijn studie daarvan te zien kreeg. Zijn veelzijdigheid 
zal zijn blik op de practische zaken in den beginne 
wel wat verduisteren, maar hem tevens toch ook in 
staat stellen, alvorens hij ééne richting uitgaat eerst 
in verschillende richtingen te zoeken. W i e naar 
A m e r i k a gaat allereerst met het doel, om daar een 
lucratieven werkkring te vinden zal zich allicht teleur
gesteld zien, wien het echter allereerst te doen is 
zijn blik op de practijk der ingenieurswetenschap 
te verruimen, zal, al gelukt het hem misschien niet, 
zich in de nieuwe wereld een bestendigen werkkring 
te scheppen, een schat van ervaringen mede kunnen 
brengen, die in andere werelddeelen ruimschoots rente 
kan afwerpen. 

Zijn veelzijdigheid zal hij dan nimmer behoeven 
te vloeken, wel te verstaan, dat hier met veelzijdig
heid niet bedoeld wordt oppervlakkige veelweterij, 
waaraan de Amerikanen terecht het land hebben. 

W i j mogen den Amerikaanschen collega zijn gron
dige speciale kennis en bovenal zijn kunnen en durven 
wel eens benijden, al te hoog moeten wij die toch 
ook weder niet aanslaan. 

De lauweren, waarop het Amerikaansche vernuft 
kan wijzen zijn voorzeker niet gering tc schatten en 
de wijze, waarop dat vernuft in dollars wordt om
gezet is dikwijls bewonderenswaardig, maar wij 
gelooven dat de Nederlandsche ingenieur over 't al
gemeen hoogere idealen nastreeft, dan zijn wetenschap 
als middel te gebruiken, om in den kortst mogelijken 
tijd millionair te worden. In die kunst moet hij het 
afleggen zelfs tegen een Amerikaanschen kranten-
jongen. E n nu leven wij wel in een tijd, waarin de 
ideale opvattingen aan de beurs bijzonder laag 
genoteerd staan, maar wij zijn overtuigd, dat er toch 
in de kringen onzer jonge ingenieurs nog dergelijke 
opvattingen gehuldigd en hoog gehouden worden en 
juist door diegenen bij wier opleiding een breede 
opvatting heeft voorgezeten. 

E r is zeo iets van een reactie merkbaar tegen het 
dor materialisme, dat o.a. bij onze Amerikaansche 
broeders veelvuldig voorkomt onder een zeer dun 
vernisje van uiterlijke beschaving. 

Zij zijn nu niet juist als gevoelsmenschen te karak-
teriseeren, maar de eenigszins fijngevoeliger aangeleg-
den onder hen gevoelen wel degelijk, dat hun iets 
ontbreekt en zoeken ook naar middelen om dit aan 
te vullen. 

Ik herhaal het, mogen wij wel spreken van den 
vloek der veelzijdigheid, is zij niet veeleer te beschou
wen als een zegen, een voorrecht, dat wij Europeanen 
erfelijk bezitten en dat wij in waarde moeten houden ? 

Het is niet om kritiek uit te oefenen op des heeren 
van Sandick's boeiende improvisatie, dat ik het 
bovenstaande neerschreef, doch alleen, om een indruk 
weer te geven, die de door mij aangehaalde woorden 
misschien ook bij anderen hebben teweeggebracht. 

X . 

VEREENIGINGEN."" 
D E L F L A N D . 

„Delfland en de waterverversching" was het onder
werp dat de heer A . A . Beekman, leeraar aan de 
h . b. s. te 's Gravenhage zich ter bespreking had 
gekozen in eene op 16 November gehouden vergadering 
van het K o n . Ned. Aardri jkskundig Genootschap. 

De spreker herinnerde eraan, eenige jaren geleden 
gesproken te hebben over de vervuiling van de open

bare wateren in Nederland. Terloops roerde hij toen 
aan, de vervuiling der wateren van Delfland, over 
welke kwestie in den laatsten tijd een bittere strijd 
is geweest. Intusschen, al had spr. ook een eigen 
meening over deze zaak, hij zou zich bepalen tot een 
objectieve mededeeling harer geschiedenis, om meer 
in 't bijzonder stil te staan bij de g e s t e l d h e i d 
v a n D e l f l a n d , waarover hij trad in breedvoerige 
historische beschouwingen. Spr. schetste het ontstaan 
der polders; het uitwerpen van het water uit die 
polders, door middel van molens, in de natuurlijke 
wateren, die ten slotte een geheel vormden en tot 
stand brachten een boezem, omgeven door boezem
kaden. N a nog eenige bijzonderheden te hebben 
medegedeeld over de z.g. ingekeldcrde polders, kwam 
spr. tot de afwatering van Delfland, die aanvankelijk 
plaats had door sluizen op de Maas, later door middel 
van een stoomgemaal. Maar desondanks was de afwa
tering gebrekkig, en men heeft dan ook in de jaren 
van 1886— 1888 het Ververschingskanaal naar Scheve
ningen gegraven om tot verbetering te geraken, — 
waarmede men tevens gepoogd heeft Delft en den 
Haag af te helpen van de — als gevolg van de 
vervuiling van Delfland's boezem —ontstane stinkende 
grachten. 

Spreker wees er op dat dus bij den aanleg van 
het Ververschingskanaal een tweeledig doel werd 
beoogd. Eenerzijds wilde men Delfland van een beter 
loozingsmiddel voorzien ; anderzijds de verontreiniging 
der grachten in den Haag en Delft tegengaan. Maar, 
door die doorstrooming kreeg men wel eenige ver
betering, geenszins echter een volmaakten toestand. 
E n ook de vergrooting der inlatingsmiddelen aan de 
V i j f Sluizen mocht niet afdoende baten. Vooral in 
1897 was èn in den Haag èn in Delft de toestand 
zoo slecht, dat • hij van invloed bleek te zijn op de 
sterfte. 

Toen werd een provinciale commissie benoemd, en 
kort daarna een staatscommissie, om voorstellen ter 
verbetering te doen. 

A l s middel, dat ook toepassing vond, werd aange
geven de gecombineerde zomer- en winterspuiïng. 
Inderdaad werd daardoor verbetering verkregen en 
de toepassing van het middel werd toegejuicht. Niet 
echter door de polderbesturen van Delfland en Schie-
land, die van de groote doorstrooming van het water 
gevaar vreesden voor de kaden. Spreker's ervaring 
was dat dit gevaar voor het doorbreken der kaden 
destijds niet denkbeeldig was. Hij zelf ontdekte op 
wandelingen lekken in de kaden. De inlating van 
water nam in de jaren 1898 en '99 sterk toe en 
Schieland vond 't daarom raadzaam de kaden te 
verhoogen. 

Niet alzoo Delft, dat aan de klachten der polders 
geen gehoor gaf, maar toch eenigszins bevreesd zijnde, 
minder water inliet. Toch brak in 1901 een kade 
van den Duifpolder door, gelijk Delfland beweerde 
ten gevolge van een donderbui, maar naar spreker's 
meening, tengevolge van het voortdurend hoog staan 
van het boezemwater. N a die doorbraak regende het 
adressen, en in de volgende jaren werd de inlating 
van het water minder en minder, totdat niettemin 
in 1904 de kaden aan den Noord Kethelpolder door
braken. Spreker deelde een en ander mede over het 
stoppen van het gat, en de bekende moeilijkheden 
daarbij ondervonden. 

Spr. heeft zich met die overstrooming nog al bezig 
gehouden, en het is zijn besliste meening dat zij het 
gevolg is geweest van de z. i . onverantwoordelijk 
sterke waterinleiding aan de V i j f Sluizen. Een speciale 
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commissie uit de Provinciale Staten is benoemd om 
over de zaak rapport uit te brengen. 

Spr. is dit rapport nog niet machtig kunnen worden, 
maar men heeft hem medegedeeld dat de commissie 
tot de conclusie is gekomen, dat de doorbraak niet 
het gevolg is geweest van het hooge opspuien. In
tusschen spr. heeft de stukken nog niet gezien en 
tot zoolang blijft hij bij zijn meening dat de kaden 
door het doorsiepelen van het water op de doorbraak 
zijn voorbereid. Delfland beweerde nu wel dat er niet 
zooveel water is ingelaten, maar met cijfers uit zijn 
eigen verslagen trachtte spr. het tegendeel aan te 
toonen. 

Veel middelen ter verbetering zijn aangegeven, 
maar spr. meent dat men allereerst en in hoofdzaak 
scheiding zal moeten maken tussehen het waterschaps-
belang en de hygiëne . 

Die twee zaken zijn te scheiden. Men beginne met 
de stilstaande boezemwateren niet te vervuilen door 
er geen vuil in te werpen. Di t kl inkt eenvoudig maar 
het is een afdoend middel. Den Haag geeft een uit
stekend voorbeeld door den aanleg en verbetering 
van haar rioleering. V o o r Delft is 't middel minder 
gemakkelijk te vinden om het vuil kwijt te raken. Een 
goed middel — de Provinciale Commissie in 1897 gaf 
het reeds aan — zou zijn, een rechtstreeks riool te 
maken van Delft naar de Noordzee. Dat zal geld 
kosten. De bovengenoemde commissie berekende dat 
't een millioen zou kosten. Dat is veel voor Delft, 
maar Provincie en Staat hebben tot plicht, steun te 
verleenen. Het is 't eenige middel tot oplossing en 
spr. verwacht dat 't tot die oplossing zal komen. Is 
hij wèl ingelicht, dan heeft men 't voornemen de zaak 
ter hand te nemen na de totstandkoming van een 
grenswijziging van Delft met omliggende gemeenten. 
De voordracht werd zeer toegejuicht. 

N a dankbetuiging aan den inleider werd de ver
gadering gesloten. 

PRIJSVRAGEN. 

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

De Jury voor de prijsvragen in 1904 door de 
Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap uitgeschreven, 
heeft de navolgende bekroningen toegekend als. 

1 °. Voor het ontwerp voor een S c h i l d e r s w o n i n g 
m e t a t e l i e r s , den eersten prijs: zilveren medalje 
met g e t u i g s c h r i f t d e r V e r e e n i g i n g benevens 

ƒ 6 0 aan motto, H o r i s s u b s i c i n i s ontwerper B . 
v a n B i l d e r b e e k te Amsterdam; den tweeden 
prijs: B r o n z e n m e d a l j e m e t g e t u i g s c h r i f t 
benevens ƒ25 aan motto, W o o d s i d e ontwerper 
d e z e l f d e , den derden prijs: getuigschrift aan motto 
K l a v e r b l a d i n c i r k e l ontwerper J . C. v a n E p e n 
te Vincennes. 

2 ° . V o o r het ontwerp van een W a c h t h u i s j e 
den eersten prijs z i l v e r e n m e d a l j e m e t g e t u i g 
s c h r i f t benevens ƒ35 aan motto U i t z i c h t ont
werper J a n S t u i v i n g a te Rotterdam den tweeden 
prijs niet toegekend, en E e r v o l l e v e r m e l d i n g e n 
aan de motto's, a d g u s t u m , B e n V e n P o u r 
p a s s e r le t e m p s ontwerpers respectievelijk W . L . 
Smit, P. J . Biesta, beiden te Roeterdam en Corns, 
de Graaf te Hengelo. 

3 0 . Voor het ontwerp van een r a a m v a n g l a s 
i n l o o d , den eersten prijs: B r o n z e n m e d a l j e 
m e t g e t u i g s c h r i f t benevens / 1 5 aan motto 
r e c h t d o o r zee, ontwerper H e r m a n R o s s e 

te 's-Gravenhage en den tweeden prijs: g e t u i g 
s c h r i f t aan motto Transparant M a r t i n u s B l e s 
te Rotterdam. 

GEMENGD NIEUWS. 
B I N N E N L A N D . 

AMSTERDAM. Het Hoofdbestuur der Maatschappfj tot bevor
dering der Bouwkunst heeft zich met een adres tot de 
Tweede Kamer gewend, verzoekende het daarheen te leiden, 
dat niet worde overgegaan tot de stichting eener centrale 
school voor middelbaar technisch onderwijs, maar tot het 
oprichten van meer kleinere technische.scholen in verschil
lende centra van ons land. 

Dit adres verdient krachtige ondersteuning uit het gansche 
land. 

AMERSFOORT. Door de coöperatieve bouwvereeniging „Eigen 
Haard" is aan den Appelweg, by den Utreehtschen straatweg 
een terrein aangekocht, strekkende tot den Leusderweg, 
waarop een straatweg zal worden aangelegd van 310 meter 
lengte. 

Hierop zal in het voorjaar een 60-tal woningen gebouwd 
worden. 

In de jongste vergadering dier vereeniging is een plan 
van den Secretaris, architect C. F. Boerkool, met algemeene 
stemmen goedgekeurd. 

B A A R N . Ons Nuts-departement wil een eigen gebouw-
stichten en zyn teekenschool reorganiseeren voor ambachts-
onderwys. 

BOLSWARD. Van rijkswege is besloten tot het bouwen van 
een geheel nieuw post- en telegraafkantoor met directeurs
woning alhier. Het oorspronkelijk plan, om n.1. het bestaande 
kantoor enz. te verbouwen en gedeeltelyk te vernieuwen, 
stuitte op zooveel bezwaren, dat men daarvan heeft afgezien. 
Het postkantoor zal nu geheel worden weggebroken en-
daarvoor in de plaats zal een nieuw, naar de eischen des 
tyds ingericht gebouw, verryzen. De uitvoering van een en 
ander zal waarschynlyk moeten wachten tot 1906, daar op 
de begrooting van 1905 voor dit doel geen gelden zyn uit
getrokken. 

GOUDA. Het was te voorzien, dat nu men eenmaal de 
restauratie van de beroemde glazen in de St. Janskeik 
alhier heeft ter hand genomen, men ook zou overgaan tot 
het vernieuwen van geheel verdwenen gedeelten. 

Zoo o.a. het glas no. 7, een geschenk van koning Filips 
II, geplaats in het Noorder kruispand en groot 80Ö1/-, vier
kante voeten, waarvan het bovenvak, voorstellende de 
inwy'ding van den tempel te Jeruzalem door koning Salomo, 
in 1790 door hagel vernield en door witte ruiten vervangen. 

Aanvankelyk was voor het herstel van het benedenvak, 
t welk voorstelt de instelling van het Heilig Avondmaal, 
een deel der kosten aangeboden door den bekenden kunst
beschermer, den heer Rahnsen te Amsterdam. Thans heeft 
deze echter de restauratie en vernieuwing van het geheele 
kerkraam voor zyne rekening genomen. 

Hoewel het bovengedeelte, de inwyaing van den tempel, 
geheel vernietigd is, bestaan ook hiervan nog de oorspron-
kelyke cartons of teekeningen op ware grootte, zoodat het 
geheele raam, waarop o.a. ook nog voorkomen koning Filips 
II van Spanje met zyne gemalin Maria van Engeland, 
bygenaamd de bloeddorstige, in hunne koninklyke gewaden, 
wederom in zyn vroegeren staat zal worden teruggebracht. 

De vernieuwing en restauratie van dit belangryke kunst
werk van Dirk Crabeth zal worden opgedragen aan de 
firma Schouten te Delft. 

'S -GRAVENHAGE. De minister van Waterstraat brengt ter 
kennis, dat naar het zich laat aanzien, in 1905 on volgende 
jaren een 0! meer plaatsen als adjunct-yker der maten en 
gewichten zullen openvallen. 

Zij die voor deze betrekking in aanmerking willen komen, 
moeten zich aan het voorgeschreven vergelykend examen 
onderwerpen, waarover in de St.-Ct. no. 276 nadere bijzon
derheden worden medegedeeld. 

H A A R L E M . Bij Burg. en Weth. van Heemstede zyn plannen 
ingekomen voor den bouw van een Evangelisch-Luthersch 
Wees- en Armenhuis voor Haarlem, op een terrein gelegen 
aan den rijksstraatweg, hoek Meesterlottenlaan, onder de 
gemeente Heemstede. 

's HEERENBERG. Er worden plannen gevormd, om het 
stadhuis alhier te restaureeren. Dit gebonw is in laat-gothischen 
styl opgetrokken en heeft met zyn er tegenaan gebouwd 
zeshoekig torentje een fraai aspect. 
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- Een aantal ingezetenen van de gemeente Bergh -
uit Zeddam, Kilder en Wijnbergen - hebben een adres 
aan den Gemeenteraad ingediend om het gemeentehuis, 
dat thans gevestigd te 's-Heeienberg, te verplaatsen naar 
Zeddam. 

's-Heerenberg ligt op de uiterste zuidelijke grens der 
gemeente; Zeddam ongeveer in het midden. 

S A I T E M E E R . Voor de betrekking van opzichter-timmerman 
bij de gemeente, waaraan een salaris van f 700 is verbonden, 
hebben zich meer dan 100 sollicitanten aangeboden. 

Z U T P H E N . De commissie, die zich de moeite gegeven heeft, 
om het renaissance-geveltje in de Sprongstraat alhier voor 
slooping te sparen, heeft succes gehad. Met de toegezegde 
rijksbijdrage en het geld, door haar bijeengebracht, zal het 
fraaie geveltje gerestaureerd kunnen worden. 

Inhoud van afl. 11 van „DE N A T U U R " , uitgave van J . 
G. Broese, Utrecht. Mutation, plotselinge veranderingen: 
Dr. H . J . Calkoen. — Een rem voor schepen: Dr. H . F. 
Huisken. - Licht als geneesmiddels Dr. G. H . van Waas-
bergen. — Rupsen-ringen: Mimosa. — D6 verandering in 
het bedrijf der gemeentetram van Amsterdam, II (Gebouwen, 
Slot): T. E. vau Putten. - Nog een drietal Raafachtige 
Vogels: J. Daalder Dz. — Een vergelijking tusschen elec-
trische snelsporen en stoomsporen (Vervolg en slot): H . 
Vreedenberg." - De tentoonstelling te St. Louis en het 
benoodigde arbeidsvermogen: Dr. Z. P. Bouman. - De 
physiek-phonetische grondslag der Taal (Vervolg en slot): 
G. Lely. - De goudvisschen. G. Kalsbeek. — De Verant: 
Dr. R. G. Rykens. - Het systeem A. Diatto in Parijs: T. 
E. v. P. - Brief aan de Redactie: A. P. H . Trivelli. -
Eenvoudige proeven op chemisch gebied; 6. Vorming van 
Salmiak: Dr. A. J. C. Snijders- — Sterrekundige opgaven 
voor den winter 1904-1905: Dr. A . Pannekoek. — Korte 
mededeelingen. — Boekaankondiging. — Correspondentie. — 
Maandeiyksch weerbericht: C. L. de Veer. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
- O p z i c h t e r bij de Openbare Werken te Haarlem; zie 

adv. in dit no. (1) 
- Gem een t e - A r c h i t e c t , te Monnikendam. Jaarwedde 

f300. Stukken aan den Burgemeester, tot en met 10 Decem
ber e. k. (1) 

- M e e s t e r k n e c h t voor de geheele leiding eener groote 
steenhouwerij tegen 1 Januari a. s. Brieven onder No. 24794 
aan het bureau van het Alg. Ned. Adv. 31ad te 's-Gravenhage. 

(1) 
- T e e k e n a a r s en B e e l d h o u wers, aan eene Fabriek 

van Kunst en Luxe Voorwerpen in Metaal. Brieven onder 
letters S. P. aan den Boekhandel van Leiter Nypels te 
Maastricht. (1) 

— W e r k t u i g k u n d i g e - A d m i n i s t r a t e u r op een groot 
Ingenieursbureau met kennis der moderne talen en handels
routine. Adres onder no. 33223 aan het bureau der N . Rott. 
Courant. (2) 

Onder baas voor Grond- en Spoorwerk. Adres onder no. 
24739 aan het bureau van het Alg. Ned. Adv. blad te 's-Gra
venhage. (2) 

T e e k e n a a r met kennis van het instrumentmakersvak 
voor Rijksdienst. Br. fr., letter K . Advert.-Bureau W. Hoo-
genkamp, H. Kady'k 3, Amsterdam. (1) 

Onder baas tegen 1 Jan., voor het onderhoud Apeldoornsch 
Kanaal, standplaats Apeldoorn, Salaris 15 gulden per week. 
Aanbiedingen bij G. Wegerif Hzn., Apeldoorn. (2) 

W a t e r b o u w k u n d i g A m b t e n a a r tevens Dijkopzichter 
van het Waterschap Sluis aan de Wielingen. Jaarwedde 
f800 met vrije woning. Stukken vóór 6 Dec. aan den Voor
zitter J. F. Hennequin te Sluis. (2) 

A s s i s t e n t - B o u w m e e s t e r voor de Gemeente Deventer. 
Zie adv. in no. 48. 

I n g e n i e u r of T e c h n i k e r voor het vertalen van Werk-
tuigk. en Electr. stukken, Adviezen, etc. Br. fr. lett. H . U. 
970, N . v. d. D. (2) 

— C o n s t r u c t e u r voor een kleine Machinefabriek, in 
het centrum van 't land. Aanvangsalaris niet hoog, doch 
goede vooruitzichten. Brieven letter C E 229, N . v. d. D. 

(2) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN B O N D VAN TECHNICI 
TOLSTEEGSINGEL 46, UTRECHT. 

25 Bouwk. Opz.-teek., 21 —42 j . , ƒ 50—f 110 'smaands. 
1 
4 
6 
1 
2 
1 
1 

Bouwk. Opz.-Ui tv . 
Waterb. Opz.-Teek., 21—42 j . , ƒ 7 0 — / 100'smnds. 
Werktuigk. Teek., 18—26 j . , ƒ 4 0 — / 8 0 ' s maands. 
Werktuigk. Opzichter (Constructeur). 
Electrotechniker. 
Opzichter Administrateur. 
Opzichter Lithograaf. 

^ f i i i l ï o i i < l i j » - i i i < > - v t i i i 
Jk. a u b o ^ t e d i n ^ e n . 

DINSDAG, 6 December. 
Nieuwkoop, te 11 ure, door de arch. 

E. G. Wentink en J. C. Wentink te 
Schalkwijk, namens den hoogwelgeboren 
heer mr. W. H . J . baron van Heemstra 
te Doorn, in het koffiehuis van den heer 
Thoman: het herbouwen der hofstede 
Stoomzicht met zomerhuis en hooiberg 
in den 18 kavels onder Nieuwkoop. Aanw. 
gehouden. 

Utrecht, te 2 uren, (locale tijd), door de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het Centraalbureau in 
het Morseele Park. Bestek no. 1006. Het 
maken van een dienstwoning (Opzichter 
Weg en Werken) met kantoor en berg
plaats en bij behoorende werken op het 
station Arnhem. 

Zie adv. in no. 47. 

Zand voert, te 11 uren, door den arch. 
W. F. Doeglas uit Haarlem namens zyn 
principiale in hotel Driehuizen: het ver
bouwen van een gedeelte van bovenge
noemd hotel; bestek en teekeningen 
verkrijgbaar ten kantore van den arch., 
Ged. Oude Gracht no. 84 te Haarlem, 
waar tevens inlichtingen zyn te bekomen; 
aanw. gehouden. 

WOENSDAG, 7 December. 
's-Gravenhage, te 11 ure, door het 

minist. van W., H . en N . : het uitvoeren 
van eene bestorting ten behoeve van de 
overbrugging van het Hollandsch Diep, 
begr. f3100; bestek no. 204 ligt na 23 
Nov. ter lezing aan genoemd, min., aan 
de lokalen der prov. best. en is te beko
men by de firma Gebr. van Cleef, Spui 
no. 28a te 's-Gravenhage; inl. aan het 
bureel van den hoofding.-directeur van 
den rijkswaterstaat in de 2e en 3e direc
tion te 's-Gravenhage, Fluweelen Burgwal 

no. 16b. en by den ingenieur voor het 
4de arrónd. en den adjunct opzichter W. 
J. L. Chevalier, beiden te Dordrecht. 

's-Gravenhage, te 12 ure, door het minist. 
van koloniën: bestek no. 375: de ijzer
werken met toebehooren van elf pijlers 
voor het viaduct over de Tji-Koebang, 
kunstwerk no. 60, ten dienste der Staats
spoorwegen op Java; bestek ter inzage 
op het technisch bureau van het minist 
van koloniën en is te bekomen bij de firma 
Mart. Nyhoff, Nobelstraat no. 18 te 's Gra
venhage. 

's-Gravenhage, te 2 uren, door het 
Minist. v. Justitie, in een der lokalen van 
genoemd minist. Bestek no. 201. Het 
stichten vaneen Tuchtschool te Ginneken. 
Raming f 152,200. 

Zie adv. in no. 47. 

Vervolg zie bijblad. 

London. N a n i t a r y E n g i n e e r , A M S T J E R D A M , 
Hoofdkantoor en Magazijnen DE RU1TERKADE 150-151. Filiaal en Showroom U KOKLN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
S P E C I A L I T E I T VOOR DE LEVERING VAN C O M P L E T E B A D - , C L O S E T S - en U R I N O I R - i n r i c h t i n g e n . 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en koudwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garantie. 
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Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E O P M E R K E R " , 

H e . y d e r i r i j e l 5 S t r a a t 4 , TVijmeuren. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.— 
31 Dec.) voor het binnenland . . ƒ 5.—. 

tc voldoen 
a. bij vooruitbetaling voor 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
1 October van het abonnementsjaar 
(1 Jan.—31 Dec.) wordt beschikt. 

Voor België - 6.50. 
Voor de overige landen der Post-

Unie, met inbegrip van Nederl.-
Indië en Zuid-Afr ika - 7.50. 

A f z o n d e r 1 ij k e n u m m e r s, uitsluitend 
bij vooruitbetaling per postwissel of in post
zegels, met plaat 

Idem, idem, zonder plaat 
/ 0.25. 

0.15. 

T3 -
g ' 5 to 

4 oê 

SIS* 

Adver ten t iën van 1 tot en met 5 regels . - 1.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15. 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Adver tent iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan : 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Phcenix", Nijmegen. 

D E DOMKERK T E UTRECHT. 
Het doet mij genoegen dat de Heer F . J . Nieu-

wenhuis, nu hij in het „Bouwkundig Weekblad" mijn 
laatste artikel over de Domkerk te Utrecht bespreekt, 
erkent, dat het koor, door het in elkander overgaan 
van schalken en bogen zonder kapiteelen, een ele
ment bevat, dat duidelijk op den Laat-Gothischen 
stijl wijst. Deze overgang komt inderdaad alleen voor 
aan de bogen van den onderbouw, en hierin ligt een 
zeer sterk bewijs voor de stelling, dat het koor, met 
uitzondering van den trans en den noordelijken zijbeuk, 
tusschen 1396 en 1450 zijn tegenwoordige gedaante 
moet hebben gekregen. 

Dat de schalken der koorilantaarn kapiteelen 
hebben, behoeft niet aan het ontstaan dezer bouw-
deelen in de 15e eeuw te doen twijfelen. A l s de stijl 
dezer kapiteelen het niet reeds aantoonde, dat zij tot 
de 15e eeuw behooren dan kan een vergelijking met 
de kapiteelen der kruispijlers, die volgens de reke
ningen na 1470 gemaakt moeten zijn, het leeren. 

De vraag is nu of het zou kunnen zijn, dat het 
koor reeds in 1321 overeind stond, en pas inde 15e 
eeuw werd behakt, zooals de Heer Nieuwenhuis ge
looft. Die vraag meen ik ontkennend te moeten be
antwoorden. Immers het was in de middeleeuwen 
niet gebruikelijk, de steenen vierkant te stellen en 
later te behakken, zooals bijvoorbeeld de Romeinen 
wel deden, die daardoor aanleiding gaven tot de 
„bossages" der Renaissanee. 

Uit dc rekeningen van den Dom kan zeer in bij
zonderheden worden nagegaan, hoe het transept 
tusschen 1460 en 1479 gebouwd is. Ik stel mij voor, 
daar later eens op terug te komen, doch wensch nu 
reeds mede te deelcn, dat de Bentheimer steen be
werkt van een steenhouwer te Zwolle kwam, wien 
teekeningen en mallen gestuurd werden, juist zooals 
dit tegenwoordig nog geschiedt. 

Van „stuksgewijze afwerken" is in de rekeningen 
nergens sprake, evenmin vindt men er aanwijzingen 
in van haast „om maar onderdak te komen." Voor 
den bouw van het transept nam men een kwart 
eeuw, voor dien van het schip niet veel minder tijd. 
W e l werd het transept aanvankelijk door een pannen
dak gedekt, en werd voor het schip van een nog 
primitiever bedekking gebruik gemaakt. Doch reeds 
spoedig werden die nooddaken door leiendak ver
vangen. 

De rekeningen geven nauwkeurig aan, waarvoor 
de bewerkte stukken bestemd waren; zoo vindt men 
genoemd steen voor „pij lrcn," voor „boegen ," voor 
„posten," voor „wenghe r s " (drempels), voor „veyn-
stenverc" (traceeringen) en dergelijke meer. Meestal 
is ook de plaats, waar alles komen zal, aangegeven. 

Slechts éen post spreekt van het opnieuw behakken 
van reeds aanwezige steen. In 1466 toch wordt een 
bedrag betaald „om een groet hoep duyfïsteen te 
verwcreken." Dit moet echter tufsteen geweest zijn 



van de afbraak der Romaansche kerk, daar een groote 
hoop daarvan aanwezig was en dus van het behakken 
van reeds gestelden steen geen sprake kan wezen. 

De beschrijving van de Romaansche Domkerk door 
M r . S. Muller Fz . ken ik niet, doch ik hoop haar 
weldra te lezen. Tot zoolang schort ik mijn oordeel 
over de gedaante van dit monument op. O m te ver
klaren, waarom de noordelijke helft der noordelijke 
koorpijlers anders is geprofileerd dan de onmiddelijke 
daaraan verbonden zuidelijke helft kan die beschrij
ving wellicht ook van dienst zijn. 

Jan van Nassau moge zich „vernieuwer" der kerk heb
ben genoemd, alleen de koortrans mag, naar den stijl te 
oordeelen, als zijn werk eelden. De bisschop heeft zijn 
verdienste blijkbaar overschat, of een gedienstig „clerc" 
heeft hem gevleid, naar den trant der hovelingen. 

Een vergelijking van de koorlantaarn te Doornik, 
in 1330 voltooid, met die te Utrecht zal den Heer 
Nieuwenhuis, die een zoo goed kenner der Gothiek 
is, beter dan eenig ander argument, dat ik zou kunnen 
aanvoeren, overtuigen, dat deze werken niet uit den
zelfden tijd afkomstig kunnen zijn. Een vrij goede 
afbeelding naar een foto van het Doorniksche koor 
is in Hijmans beschrijving der stad, in 1902 bij 
Secmann verschenen, te vinden. Het werk is een deel 
van de reeks „Berühmte Kunststatten". 

W a t de kapellen van Jan van A r k e l en G u y van 
Henegouwen betreft merk ik nog op, dat die alleen 
wat hun gerestaureerde zuidelijke gevels betreft, 14e 
eeuwsche vormen vertoonen, waarbij ik aanneem, 
dat de Heer Nieuwenhuis bij het herstel dier gevels 
het bestaande getrouw heeft gevolgd. V a n binnen 
echter zijn die kapellen 15e eeuwsch en heeft het 
zelfs den schijn, alsof de scheidingsmuur, die een der 
beren van het Gothische zijschip is, niet vóór de 15e 
eeuw gemaakt werd. 

Op de strenge vormen der traceeringen van het 
transept, die zonder twijfel uit de tweede helft der 
15e eeuw afkomstig zijn, heb ik vroeger reeds ge
wezen. Wanneer in dien tijd nog zulke eenvoudige 
vormen gemaakt werden, dan behoeft men er zich 
niet over te verwonderen, dat ook de vijf ramen van 
de halve tienhoeksluiting, na 1396, doch vóór 1450 
ontstaan, ze vertoonen. 

Eer ik eindig wensch ik er nog op te wijzen, hoe 
noodzakelijk het is, om, als men het noodig acht, 
een gebouw aan een restauratie te onderwerpen, 
daartoe niet over te gaan, eer alle aanwezige schrif
telijke bescheiden met de meeste zorg bestudeerd 
zijn. Tot dusverre schijnen onze restaurators aan die 
studie niet veel tijd te hebben besteed, misschien 
omdat de richting van hun geest hen in dergelijke 
dingen weinig belang deed stellen. 

Men mag het als een geluk beschouwen, dat de 
strijd over de daken van den koortrans, toen de Heer 
Nieuwenhuis weigerde, het goed recht van zijn i n 
zicht prijs te geven, om bij de Heeren De Stuers en 
Cuypers in het gevlei te komen, nu reeds een kwart 
eeuw de Rijksschatkist heeft gesloten gehouden, als 
daar om geld voor de verdere restauratie der Utrecht-
sche Domkerk werd aangeklopt. Want er is in die 
jaren aan andere gebouwen zoo „frisch op los ge
werkt", met als eenig richtsnoer de smaak van den 
restaurator, dat die monumenten er niet beter door 
geworden zijn. 

A l s voorbeeld wijs ik op de St.-Bavokerk te Haarlem. 
Bij dit gebouw heeft men aangenomen, dat het koor 
in 1400 voltooid moet zijn geweest, ofschoon het 
overgaan der bogen in de schachten der zuilen 
tusschen de beuken een zeker kenmerk voor een veel 
later ontstaan is. E n nu prijkt deze 15e eeuwsche 
koorlantaarn met 14e eeuwsche traceeringen! Waren 
hier de rekeningen en andere bescheiden van te voren 
bestudeerd, dan zou iets dergelijks niet zijn geschied. 

. Zoo had het ook met de Üt rech tsche koorlantaarn 
kunnen gaan, als de heeren in den Haag uit de vol
heid van hun rijksgezag dit voorgeschreven hadden, 
en de koortransdaken naar hun aanwijzing waren 
gemaakt. 

Vereischt een oud bouwwerk herstel, dan mag dit 
niet dan na de meest nauwgezette studie en voor
bereiding ondernomen worden. Deze eisch van het ge
zond verstand is door de 19e eeuwsche restauraties niet 
bevredigd. Laat ons hopen, dat als de 20e eeuw 
restaureert, minder lichtvaardigheid moge worden 
betracht. 

A . W . W E I S S M A N N . 

H E T KAISER FRIEDRICH MUSEUM T E BERLIJN. 
Het nieuwe Kaiser-Friedrich Museum te Berlijn, 

een schepping van J . H . Ihne wordt over het alge
meen niet gunstig beoordeeld. De reden daarvan is, 
dat Keizer Wi lhe lm II gelijk steeds, verlangd heeft, 
dat ook bij dit gebouw met zijne persoonlijke in
zichten rekening zou worden gehouden. E n al durft 
geen Duitscher daar openlijk voor uitkomen, men is 
van oordeel dat Zijner Majesteits smaak niet van de 
beste is. 

Vooral voor wat wij „nieuwe kunst" noemen en 
wat in Duitschland als „Secession" bekend staat voelt 
de keizer in het geheel niets, en ofschoon vele zijner 
onderdanen in hun hart al even weinig met dien 
„Jugendst i l " op hebben, ergert het hun, dat hun vorst 
hem negeert. 

Wat sinds 1888 tot verfraaiing van Berlijn op verlan
gen van den keizer tot stand kwam, bezit ongetwijfeld 
geen hooge kunstwaarde, doch daarin staat het gelijk 
met wat elders verrees. De 19e eeuw is nu eenmaal 
geen kunsttijdperk geweest en of de 20e eeuw dat 
worden zal. kan nu nog niet worden gezegd. 

Wie nog het „Archi tec tonische Skizzenbuch", dat 
voor vijf en twintig jaar als een der beste werken 

gold, bezitten, kunnen daarin ontwerpen vinden van 
Ihne en Stegmiiller. Het zijn meest interieurs, ge
houden in den stijl, die toen als „Dui t sche Renaissance" 
algemeen in den smaak viel. Iets persoonlijks ligt er 
in deze ontwerpen niet. 

De firma van toen is reeds lang ontbonden, en 
Ihne werd bouwmeester des keizers. Inmiddels was 
de smaak ook veranderd, en was de achttiende 
eeuwsche stijl in de plaats van dien der 17e eeuw 
gekomen. Te Berlijn, waar de oude bouwkunst zich 
bepaalt tot eenige paleizen uit den Baroktijd, mis
staan gebouwen in dien trant niet. Zij vallen er veel 
minder uit den toon dan bijvoorbeeld de in ver
schillende middeleeuwsche stijlen gebouwde kerken, die 
de keizerin overal waar maar plaats was, deed zetten. 

De keizerlijke stallingen, aan de zuidzijde van het 
„Schloss" , vroeger weinig aanzienlijke gebouwen, zijn 
door Ihne vernieuwd, en daarbij hebben de gevels 
van het paleis de voorbeelden geleverd. W e l is het 
verschil, dat er tusschen een copie en een origineel 
bestaat ook hier voor den deskundige merkbaar, doch 
het plein heeft als geheel, van de Kurfürs tenbrücke 
gezien, bepaald gewonnen. 
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Bij het bouwen van het Museum had Ihne zeer 
groote moeilijkheden te overwinnen. Het beschikbaar 
gestelde terrein had den vorm van een rechthoekigen 
driehoek met gelijke rechthoekszijden ongeveer. De 
basis keert zich naar de Spree, een der rechthoeks
zijden naar den Kupfergraben, de andere naar de 
Stadtbahn. De ontwerper heeft de laatste rechthoeks
zijde in twee deelen gedeeld, en daar de as van zijn 
plattegrond laten beginnen, die hij naar het tegen
overliggend hoekpunt heeft getrokken, dat afgerond 
werd, om een voorplein, door bruggen over Sprce 
en Kupfergraben toegankelijk, te kunnen verkrijgen. 
Op dit voorplein staat het ruiterstandbeeld van Keizer 
Frederik. 

De gevels hebben de Palladiaansche ordonnantie, 
zooals die in de 18e eeuw gebruikelijk was. Zoowel 
de afgeronde hoek als de voorspringende deelen der 
beide aan het water gelegen gevels zijn met muur
zuilen versierd, terwijl de verdieping gelijkstraats een 
basement vormt. Daar natuurlijk de basis aan de 
Spree langer is dan de rechthoekszijde aan den 
Kupfergraben zoo blijft een stuk gevel over, dat daar 
niet best bij het overige past. 

Langs de gevels en in de as zijn de zalen geschikt, 
terwijl de as met den gevel aan den Kupfergraben 
door een, en met dien aan de Spree door twee zalen 
verbonden werd. Door deze verdeeling worden vijf 
binnenplaatsen van verschillende afmetingen verkregen. 

In den afgeronden hoek bevindt zich de hoofdtrap, 
die niet bijzonder geslaagd genoemd kan worden. 
Het effect toch is geheel bedorven omdat de beide 
halfcirkelvormige trappen van achteren naar voren 
klimmen, zoodat men bij het binnentreden der vesti
bule de trappen niet ziet! Men beweert, dat deze 
„ K r e b s t r e p p e " op uitdrukkelijk verlangen van den 
Keizer zoo gemaakt is, en dat Z . M . ook de ver
antwoordelijkheid draagt van het opstellen der copie 
van Schlüters ruiterstandbeeld die hier al heel weinig 
zin heeft, daar ieder, op vijf minuten afstand, het 
origineel kan zien staan. 

Ui t dit trapportaal komt men, gelijkstraats in een 
zaal, die naar een breedere leidt, welke in de manier 
van een Italiaansche kerk gebouwd is. Door de koor
nis betreedt men deze kerk, die slechts een zeer 
onvolledig denkbeeld geeft van de Italiaansche ori-
gineelen. Men heeft dit vertrek gemaakt, om den 
bezoekers te kunnen laten zien, hoe altaarstukken, 
koorbanken en andere kerkmeubelen oorspronkelijk 
waren opgesteld. Natuurlijk konden slechts enkele 
stukken uit de verzameling hier een plaats vinden, 
en moest men voor het overige tot de gewone op
stelling in zalen zijn toevlucht nemen. 

Zoo ziet men, gelijkstraats, meest beeldhouwwerk, 
dat in een zeer volledige reeks, beginnend met het 
oud-christelijke, is opgesteld. Zeer uitgebreid is de 
verzameling van middeleeuwsch schilder- en beeld
houwwerk, doch ook van de meesters, die gedurende 
de 15 eeuw in Italië werkten, zijn talrijke bronzen, 
majolica's, houtsnijwerken, marmerwerken, en der-
gelijken aanwezig. Een zeer eigenaardige indruk 
maakt een mozaïek uit Ravenna, dat evenwel, daar 
de hoogte der zalen niet bijzonder groot is, dichter 
bij het oog van den beschouwer geplaatst moest 
worden dan wel wenschelijk zou geweest zijn. Tus
schen de beeldhouwwerken staan hier en daar meu
belen uit Italië, om aan het emsemble wat meer 
gezelligheid te geven. 

De verdiepieping bevat de zalen voor de schilde
rijen, die ook langs een ronde trap in Barokstijl , 
aan het einde der reeds genoemde kerk gelegen, 

bereikt kunnen worden. Deze zalen hebben deels 
bovenlicht, deels zijlicht, doch ook een combinatie 
voor beide wijze van verlichting komt veel veelvuldig 
voor. Over het algemeen zijn de lokalen wel helder 
verlicht, daar men ze zeer bescheiden afmetingen, 
wat de hoogte betreft, heeft gegeven. Maar op den 
duur zal het combineeren van zij en bovenlicht zeker 
niet voldoen. Reeds nu was men genoodzaakt, door 
schermen een der twee lichtbronnen buiten werking 
te stellen, om aan klachten, die niet ongegrond waren, 
tegemoet te komen. 

Bij het inrichten der schilderij zalen heeft men er 
naar gestreefd, de vertrekken door meubelen, bibelots 
en dergelijken het aanzien van zalen in het paleis 
van een vermogend kunstliefhebber te geven. Daar
door zijn de schilderijen eigenlijk wel wat op den 
achtergrond geraakt, niet alleen omdat de aandacht 
van den bezoeker telkens wordt afgeleid, maar ook 
omdat niet iedere schilderij van waarde een zoo 
gunstig licht heeft, als wel gewenscht zou zijn. 

Wie zich herinnert, welk een grooten indruk R e m -
brandts werken maakten, toen zij in aanzienlijk aan
tal een vleugel van het Stedelijk Museum te Amster
dam vulden, en den meester niets anders gegeven 
was dan het sterke licht, waaronder hij zijn schilde
rijen geplaatst wenschte te zien zal zich teleurgesteld 
voelen, als hij de zalen, te Berlijn aan Rembrandt 
gewijd, betreedt. Daar is een quasi-Oudhollandsche 
schouw van zeer opdringerig marmer gemaakt, waar
boven een schilderij gehangen werd, daar staan 
Oudhollandsche meubelen tegen de wanden, maar 
de schilderijen krijgen er niet het licht, dat zij noodig 
hebben. 

Men heeft musea weieens pakhuizen van kunst
werken genoemd en dat zijn zij ook inderdaad. Ieder 
pogen, om den bezoekers den indruk te geven, dat 
hij niet in een museum is, moet noodzakelijk mis
lukken, omdat de intimiteit eener particuliere ver
zameling niet te verkrijgen is. De Musea moeten 
nu eenmaal als bergplaatsen worden aanvaard, maar 
dan ook zoo zijn ingericht, dat zij uitstekende bewaar
plaatsen zijn. Het doel van den bouwmeester mag 
geen ander wezen, dan te zorgen, dat overal het 
best mogelijke licht aanwezig zij. Het overige moeten 
de kunstwerken zelf doen. 

Over het algemeen is te Berlijn deze eenvoudige 
waarheid niet genoeg in het oog gehouden. W e l is 
de architect bij het versieren der zalen discreter te 
werk gegaan, dan b. v. Cuypers in het Rijksmuseum 
te Amsterdam of Hasenauer in het Hofmuseum te 
Weenen, waar al de bric-a-brac, de omlijstingen van 
marmer, die vaak niet eenvoudig genoeg zijn, kortom 
al het overtollige bijwerk geeft aan het geheel iets 
pronkerigs, dat wel modern-Duitsch is, doch dat 
iemand als Dr . Bode, den veelgeroemden directeur 
der verzameling, onmogelijk bevredigen kan. E r 
wordt dan ook beweerd, dat „von Al lerhöchts ten 
Stelle" de inrichting van het museum zoo begeerd is. 

Schinkels museum, dat vroeger de verzamelingen 
die nu in het nieuwe gebouw zijn opgesteld, her
bergde, wordt nu uitsluitend ingericht tot het ten
toonstellen van antieke kunstwerken, waarvoor het 
zeker wel geschikt is. 

De Berlijnsche kritiek is vooral over het uitwendige 
van het Kaiser Friedrich-Museum slecht te spreken; 
daarentegen wordt Dr . Bode, die bij haar een „per-
sona grata" is, om de wijze, waarop hij het gebouw 
inrichtte, zeer geprezen. Nu is er zeker op het gebouw 
als kunstwerk wel wat aan te merken, ofschoon het 
van geen mindere hoedanigheid schijnt dan veel 
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andere stichtingen uit den laatsten tijd. Doch de I werden ondernomen, die, door het verwijderen van 
inwendige inrichting verdient de lof niet, die haar veel dat nu overtollig is en stoort, verbeteringen 
thans zoo uitbundig wordt toegezwaaid. Het zou ons zullen blijken, 
niet bevreemden, indien reeds spoedig veranderingen I 

W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G LUIK 1905. 
O p uitnoodiging van het uitvoerend comité der 

Luiksche Wereldtentoonstelling werd door een aantal 
landgenooten (meest industrieelen) in een der zalen 
van het Hotel des Pays-Bas te Utrecht eene bijeen
komst gehouden tot het vormen eener afzonderlijke 
Nederlandsche afdeeling. 

Deze vergadering werd geopend door den heer E . 
Digneffe, president van het uitvoerend comité , die 
mededeelde dat een Ha l van ongeveer 1200 M 2 . grond
vlakte voor Hollandsche inzendingen disponibel was. 
In verschillende landen zijn reeds comité 's gevormd 
en spreker vond het aangenaam dat ook Nederland 
— al zij het dan wat laat — niet achterwege zal 
blijven. 

N a het uitspreken van zijn openingswoord noodigde 
de heer Digneffe den heer J . E . Scholten uit als 
voorzitter de bijeenkomst te leiden." 

De heer Scholten, die op zulk een voortreffelijke 
wijze in 1903 de tentoonstelling te Groningen heeft 
geregeld, aanvaardde bereidwillig zijn taak. Ook hij 
sprak den wensch uit, dat Nederland op de Luiksche 
Wereldtentoonstelling flink vertegenwoordigd zou zijn. 

Waar de tijd van voorbereiding kort is, dient met 
kracht te worden gearbeid aan het zoeken van ex
posanten. 

Het voorloopig comité bestaat thans, naast den 
heer J . E . Scholten als voorzitter, uit de heeren: P. 
G . Bakker te Groningen, S. de Boeije te Rotterdam, 
W m . de Bruijn te Rotterdam, A . Dudok de Wi t te 
Amsterdam, M . Grbotes Jr. te Westzaan, A . van 
Hattem Jr. Jzn. tc Rotterdam, Vic tor Jaunez te 
Maastricht, M . E . Jonker te Amsterdam, M . J. H . 
Kessels te Ti lburg, Jos. Lalieu te Maastricht, W . B . 
G . Molkenbocr, G . Opdenberg te Amsterdam, Ernest 
Regout te Maastricht, P. Regout te Maastricht, G . 
N . de Stoppelaer, Nedcrlandsch consul te Brussel en 
G . E . V . L . van Zuijlen te 's Gravenhage. 

Besloten werd een circulaire ter opwekking tot 
exposeeren te verzenden aan de Nederlandsche indu
strieelen en overige belangstellenden. 

Deze circulaire zal tevens de uitnoodiging bevatten 
tot het deelnemen aan eene algemeene vergadering 
op Woensdag 28 December, des namiddags 2 uur, 
in het Hotel des Pays-Bas te Utrecht. 

O p deze bijeenkomst zal worden gekozen een de
finitief Hollandsch Comité, bestaande uit minstens 
20 leden. Ook zal ter zelfder tijd worden benoemd 
een secretaris-generaal. 

MIDDELEN T E G E N VERWEERING VAN STEEN. 
De toestand, waarin een der torens van de kathe

draal van Canterbury verkeert, tengevolge van de 
voortdurende inwerking der in de atmosfeer aanwe
zige verbrandingsproducten van de steenkool, die 
door de fabrieksschoorsteenen de lucht ingejaagd 
worden, heeft opnieuw de aandacht gevestigd op een 
euvel, waaronder de oude bouwwerken vooral in de 
Engelsche industriesteden hebben te lijden. 

Vele van de torens van Londen, die tot menigeens 
verwondering bij helder zomerweder in schijnbaar 
maagdelijke blankheid tegen het blauw des hemels 
afsteken, danken deze blankheid allen daaraan, dat 
zij voortdurend afgeknaagd worden, evenals of zij van 
suiker gebouwd waren, alleen maar wat langzamer. 
Beklimt men zulk een toren en onderzoekt men de 
steen, dan bemerkt men, dat elk spoor van den 
beitel des steenhouwers sinds lang verdwenen is. Dc 
oppervlakte schijnt nu te bestaan uit zeer kleine 
helderwitte stukjes of gruis van schelpen met vrij 
groote poriën daartusschen waar lucht en vocht vrij 
kunnen indringen. 

De kalksteensoorten zijn die, welke het meest 
hebben geleden. De zuivere kalksteensoorten bestaan 
uit schelpengruis door opgeloste kalk tot een vaste 
massa saamverbonden. Bij de kalkzandsteensoorten 
is de grondstof kwarts- of kiezelzand met hetzelfde 
bindmiddel. 

Gewoon regenwater lost nu in den loop van eeuwen 
een klein deel van het kalkachtig bindmiddel aan de 
oppervlakte op. Maar wanneer er zuren en zooals in 
de atmosfeer van groote fabriekssteden het geval is 
zwavelzuur in het regenwater aanwezig is, wordt de 
kalk sneller opgelost en weggevreten. De koolzure 
kalk die een vaste structuur heeft wordt vervangen 
door de zwavelzure kalk of gips, die slechts weinig 

samenhang heeft, gemakkelijk uitweert tengevolge 
v. aarvan de steen een zachten sponsachtigen aard 
krijgt en vaak tusschen de vingers kan worden fijn
gewreven. Dikwijls gaat deze invreting tot een diepte 
van 10 a 15 c .M. 

De weerstand van deze korst is natuurlijk zeer 
gering en er zetten zich allerlei oplosbare zouten in 
af, die de verdere invreting bevorderen. Mossen, die 
door sommigen worden beschouwd als een goede 
natuurlijke bescherming der oppervlakte, kunnen er 
in een zwavelzuur houdende atmosfeer niet op groeien. 
Dit zuur, dat de Londensche mist zoo scherp en on
aangenaam voor de oogen maakt, gunt ook de kleine 
mosplantjes het leven niet. 

De Vereeniging voor de Bescherming van Oude 
Gebouwen heeft reeds voor jaren het bestrijken met 
witkalk, verkregen door blusschen van kalk met 
kokend water, welke bestrijking af en toe herhaald 
moet worden, als voorbehoedmiddel aanbevolen. 

Het middel is niet bepaald nieuw te noemen. De 
Guildhall te Exeter werd op raad der Vereeniging, 
niettegenstaande destijds een storm van verontwaar
diging hierover losbrak, op deze wijze behandeld en 
men schijnt zich daar zeer wel bij te bevinden. De 
kalk werd een weinig gekleurd in de oorspronkelijke 
tint van de steen. 

Bij het kapittel van de kathedraal te Wells had 
de Vereeniging echter minder succes. Het rijke 
beeldhouwwerk van den westgevel mocht ook, de 
heeren erkenden het, hier en daar in verregaanden 
staat van ontbinding verkeeren, het denkbeeld van 
een witsellaag was hun een schrikbeeld. Zij waren 
zelfs niet over te halen, hun toestemming te geven 
tot een proefneming met een of twee beelden van 
minder beteekenis in den gevel. 
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A a n het kapittelhuis van Westminster Abbey is 
door Prof. Church een ander preservatief toegepast, 
dat nu waarschijnlijk ook te Canterbury zal worden 
aangewend. Daar het zwavelzuur hier de bindende 
kalk in den steen in onsamenhangend gips had om
gezet, terwijl door zoutzure dampen afkomstig van 
de Lambeth-pottebakkerijen ook chloorzouten gevormd 
waren, kwam Prof. Church op het denkbeeld of niet 
een substantie in den steen kon worden gebracht, 
die het bindmiddel weder vast en hard kon maken. 
H i j koos daarvoor een oplossing van barythydraat. 
D i t werd op de steen gestreken en trok er onmid
dellijk tot de volle diepte der verweering in. Men 
bevond, dat het zeer eigenaardig werkte; in plaats 
van een korst op de oppervlakte te vormen, gaf het 
meer vastheid aan de steen van binnen naar buiten, 
totdat deze geheel verhard was, toen er geen op
lossing meer indrong. Deze bescherming schijnt duur
zaam te zijn. Het werk was overigens uiterst delicaat 
in dit geval. De steen was zoo los en zacht, dat zij 
niet geborsteld of afgewasschen kon worden en moest 
met behulp van een blaasmachine worden schoon
gemaakt. Toen moest de eerste malen het barytwatcr 
worden aangebracht door besproeiing op de wijze 
zooals men eau de cologne op een zakdoek sproeit. 
Bary t is zeer vergiftig, de werkiieden moesten telkens 
voor de schafttijden zorgvuldig hun handen wasschen 

en hadden gedurende het werk een stukje zwavelzure 
soda in den mond als preservatief tegen vergiftiging. 
Na ongeveer twaalf malen herhaalde sproeiing werd 
de steen hard genoeg om verder de barytoplossing 
met verfkwasten op te strijken. Twee honderd en 
twintig gallons oglossing werden gebruikt voor 560 
vierkante yards muur. Gemiddeld waren negen be
strijkingen met de oplossing, over de geheele opper
vlakte, noodig. 

Professor Church berekende dat het 14000 Pond 
Sterling zou kosten, om de geheele kathedraal van 
Canterbury op deze wijze te behandelen. Een klein 
bezwaar is, dat zich op de op deze wijze behandelde 
steen een dun wit vliesje van koolzure baryt afzet. 
De methode zal dus wellicht bij de tegenstanders 
van de witkalk ook wel geen genade vinden. Maar 
Prof. Church vond, dat dit witte vliesje tegen de 
zuren in de atmosfeer beschermt en gekleurd kan 
worden door poederen met rauwe omber, waardoor 
de steen er weder gaat uitzien als gewoon. Bli jkt het 
middel eenigszins afdoende te zijn, dan is te Londen 
en elders een ruim veld voor de toepassing te vinden 
en zal in de toekomst menig oud gebouw zeker deze 
behandeling ondergaan en bewaard kunnen blijven 
voor verder verval en, wat van nog meer belang is, 
voor restauratie. 

G E G O T E N IJZEREN K O L O M M E N M E T VERHOOGD DRAAGVERMOGEN. 
A l s men gegoten ijzeren kolommen boven een 

zekere lengte uit één stuk giet, dan bestaat geen vol
doende zekerheid, dat het weerstandsmoment niet 
veranderd is, omdat tengevolge van doorbuiging der 
kern, zeer gemakkelijk ongelijke wanddikten ontstaan. 
Voorts bieden gietijzeren kolommen slechts een geringen 
weerstand tegen zijdelingschen stoot of druk, zoodat 
gevaar voor breking dikwijls gereedelijk voor de hand 
ligt. Daarentegen biedt de vervanging van gegoten 
door geklonken smeedijzeren zuilen, die bij grootere 
belastingen veel voorgetrokken worden, weer het 
nadeel aan, dat zij duurder zijn en meestal ook nog 
een kostbare decoratieve bekleeding eischen. 

De gebreken dezer beide soorten van kolommen 
zouden door een nieuwe methode, voor de vervaar
diging van gegoten ijzeren zuilen met hooger draag
vermogen, opgeheven zijn, waarvoor aan Rodolphe 
Ran te Scliiltigheim-Strassburg onder de nummers 
113340 en 122343 octrooi werd verleend Dc daarbij 
verkregen z.g.n. tweelingskolom (Verbundsaule) zou 
de voordeden van een smeedijzeren met de architec
tonische ornamenteering eener gegoten ijzeren kolom 
vereenigen, en zich daardoor van de laatste onder
scheiden, dat hierbij geen kern, maar in haar plaats 
een ijzeren of stalen pijp gebezigd wordt, die met 
hare beide einden buiten de vormkast reikt. De vorm 
wordt hellend en zoo geplaatst, dat de beide uit de 
kast reikende einden vrij liggen en men door de buis 
kan zien. 

Alvorens te gieten wordt gedurende eenige minuten 
een straal overhitte waterdamp of heete lucht door 
de kernbuis gevoerd, die haar op een temperatuur 
c. a. 400 tot 500 "C. brengt en ook een gedeeltelijke 
verwarming van den vorm veroorzaakt. Deze ver
hitting heeft ten doel, de gasontwikkeling gedurende 
het gieten te verminderen en, omdat door de dichte 
kern geen gassen ontwijken kunnen, haar genoeg-
zamen afvoer door den kernmantel te verleenen. 

Bi j een ingesteld onderzoek bleek, dat het verhitten 
van de kernbuis en den vorm als zeer doelmatig is 

aan te merken. De buis wordt door kernhouders 
zoodanig vastgeklemd, dat een transversale verschui
ving tot de lengteas niet optreden kan, daarentegen 
is zij in de langsrichting vrij uitzetbaar, omdat zij 
slechts van onderen wordt vastgehouden. Een vooraf
gaande verwarming met heete lucht, of met op 500° 
oververhitten stoom, gedurende 8 tot 10 minuten, 
was volkomen toereikend om kern en mantel zoo 
zeer te verhitten, dat gedurende het gieten geen sterke 
gasontwikkeling optrad en diensvolgens het dikwijls 
waargenomen opkoken van het gloeiend ijzer achter
wege bleef. De mantel is overigens van boven met 
een of twee gasuitlaten voorzien, waardoor de gassen 
gemakkelijk ontwijken kunnen. Door het voorwarmen 
werd feitelijk een dichter gietwerk verkregen. 

Gedurende de gieting let men op de kleur van de 
buis en laat, zoodra zij stroogeel wordt, door de kern 
een straal verzadigde waterdamp of koude lucht 
stroomen, die door warmte-onttrekking oververhit 
wordt. O p deze wijze word niet alleen belet, dat de 
kernbuis verbrandt of smelt, maar ook de zekerheid 
verkregen, dat haar moleculaire structuur geen ver
andering ondergaat, omdat men het volkomen in de 
hand heeft, door toevoer van verzadigden waterdamp 
of koude lucht, de kleuring of wel de temperatuur 
der buis niet tot de smelthitte te doen stijgen. De 
afkoeling tijdens het gieten met een straal koude 
lucht, die aan de windleiding van den smeltoven 
werd ontnomen, bleek bij kleine kolommen volkomen 
toereikend; want een tamelijke krachtige luchtstraal, 
die door de kernbuis wordt gevoerd, kan bij de zeer 
geringe specifieke warmte der lucht, toch een ge
noegzame warmtehoevcelheid opnemen, om verbran
ding of structuursverandering der hartpijp te verhoeden. 

Bi j kolommen van grootere afmetingen heeft de 
afkoeling weer beter door een mengsel van waterdamp 
en koude lucht plaats, omdat de afkoeling op die wijze 
werkzamer is. De warmtedaling staat n.1. niet alleen 
in verhouding tot de specifieke warmte van het meng
sel en het gedurende een beperkten tijdsduur door 
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de buis stroomend lucht- en dampgewicht, maar zij 
neemt ook nog een zekere warmtehoeveelheid op tot 
compensatie der latente verdampingswarmte van den 
in de buis gevoerden en ten deele met waterblaasjes 
vermengden stoom. 

Mülheim a. d. Ruhr, Dec. 1904. 
J . L . T E R N É D E N . 

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

R O T T E R D A M . 
In de verleden week gehouden vergadering der 

Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap is het rapport 
behandeld, uitgebracht door de commissie dier ver
eeniging, belast met het onderzoek naar het ontwerp: 
„ B o u w en w o o n v e r o r d e r i n g v o o r R o t t e r 
d a m , " zooals dat bij den gemeenteraad eenigen ti jd 
geleden is ingediend. 

Dit rapport, waarmede het bestuur zich vereenigd 
had, is door de vergadering aangenomen en verder 
is besloten het in zijn geheel bij den gemeenteraad 
in te zenden, met verzoek bij de behandeling van 
het ontwerp der verordering door dat college, met 
de in het rapport neergelegde opmerkingen, zoo mo
gelijk rekening te houden. 

Tevens is in deze vergadering protest aangeteekend 
tegen een insinueerend artikel over den hoofdinspec
teur over het bouwen hier ter stede, den heer Struyk, 
voorkomende in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 
I December j.1, en diepe af keuring uitgesproken over 
de onware en verregaand krenkende strekking daarvan. 

VARIA. 
E E N N I E U W E V E I L I G H E I D S S L U I T I N G V O O R 

V A T E N . 

In Engeland heeft men onlangs proeven genomen 
met een veiligheidssluiting „ N o n e x " genaamd voor 
vaten, welke ontplofbare vloeistoffen bevatten. De 
sluiting bestaat uit een eenvoudige smeltbare schroef-
dop of plug, de veiligheidsinrichting berust op het
zelfde beginsel als de bekende mijnlamp van Davy . 
Wanneer een gewoon vat geheel of gedeeltelijk met 
een ontplofbare vloeistof gevuld, door een of andere 
oorzaak aan uitwendige hitte is blootgesteld, of wan
neer men onvoorzichtig genoeg is, met een open licht 
dicht bij de opening tc komen zal een ontploffing 
veelal het gevolg zijn. 

Bij de bovenbedoelde proeven nu had men een 
vat van circa 90 Li ter inhoud gedeeltelijk met gas
oline gevuld en boven een houtvuur geplaatst. De 
smeltbare schroefdop uit twee deelen bestaand, die 
met gemakkelijk smeltbaar soldeer aan elkaar ver
bonden waren, sprong er door de spanning van den 
damp in het vat spoedig uit en de ontsnappende 
damp vatte dadelijk vuur, zonder dat evenwel een 
ontploffing volgde. De opening van het vat toch was 
tevens het boveneind van een buis, die tot op den 
bodem van het vat reikte en van onderen dicht was. 
De buis had evenwel een dubbele wand, die met 
kleine gaatjes geperforeerd was. Daardoor kon de 
olie of het gas ontsnappen, terwijl toch het brandende 
gas, den inhoud van het vat niet kon ontsteken. De 
geperforeerde dubbele wand werkte dus juist zooals 
het dubbele metaalgaas van de Davylamp. Een ont
ploffing was dus uitgesloten, de vlam kon gemakkelijk 
door afsluiten van de opening worden gedooid en 
zonder eenig gevaar herhaaldelijk opnieuw worden 
aangestoken. De proef kon dus als volkomen geslaagd 

worden beschouwd en de inrichting, die ook toe te 
passen is op kleine petroleumkannen, bussen en vaten 
voor gasoline, kerosene en dergelijke, waarbij het 
ontploffingsgevaar zeker niet geringer is dan bij 
grootere reservoirs, schijnt dus, ook om hare een
voudige samenstelling wel aanbeveling te verdienen. 

GEMENGD NIEUWS. 

B U I T E N L A N D . 

- Het plan voor het maken van een spoorwegtunnel 
onder de Linden te Berlijn door, waarover heel wat te doen 
is geweest, is thans door den Keizer en de gemeentelijke 
overheid goedgekeurd. 

- De groote markthal te Keulen is dezer dagen op 
feestelijke wijze in gebruik gesteld. 

- De nieuwe ondergrond-spoorweg, te Newyork gebouwd, 
met een lengte van 23 mijlen, heeft 84 millioen gulden 
gekost. Vier jaren is er aan gearbeid met acht- tot tien
duizend man. Het verlies aan menschenlevens bü dit werk 
bedroeg 50 en het getal min of meer ernstige ongevallen 200. 

B I N N E N L A N D . 

A L K M A A R . Bh' de behandeling van de gemeentebegrooting 
in onzen raad kwam 0. a. ter sprake; de aanstelling van 
een derden opzichter, met het oog op de controle van de 
bouw- en woningverordening, waarvoor door B. en W. gelden 
waren aangevraagd. De gezondheidscommissie achtte het 
aangevraagde onvoldoende, wijl zy' speciaal de aanstelling 
van een woning-inspecteur verlangde en dan ook een verzoek 
in dien geest tot den raad gericht had. 

Daar er nu in deze zaak nog al verschil van gevoelen 
bleek te bestaan, ook ten opzichte van de rechtsverhouding 
van zoodanigen inspecteur tot den gem.-architect, werd 
besloten voorloopig de aangevraagde gelden voor een derden 
opzichter van de begrooting te schrappen. B. en W. zullen 
deze zaak aan een nader onderzoek onderwerpen en naar 
aanleiding daarvan nieuwe voorstellen doen. 

Verder werd besloten naar het brandgevaar van het 
waaggebouw en van de kerktorens een streng onderzoek in 
te stellen. 

Eindelijk werd een langdurige discussie gevoerd over den 
verkoop van een Ceresbeeld, dat gestaan heeftop de binnen
plaats van het Stedelyk ziekenhuis, door de regenten dier 
instelling. Waar door de regeering al het mogelijke wordt 
gedaan om stukken van oudheidkundige waarde te bewaren, 
betreurden velen den gedanen verkoop, ook al was hier 
geen sprake geweest van verkoop voor een appel en een ei, 
maar voor een flinke som. 

Evenwel, hadden regenten naar men meende niet op 
eigen gezag moeten handelen, maar het gevoelen inwinnen 
van deskundigen. 

De wethouder De Wit, tevens regent, meende dat aan 
regenten instede van een verwrjt eer lof diende te worden 
gebracht. De bedongen som was waarlijk buitensporig en 
regenten konden geen van allen inzien, dat het beeld van 
eenige historische beteekenis was. Het slot der besprekingen 
was, dat, waar de zaak niet ongedaan is te maken, regenten 
voortaan geen goederen, de instelling behoorende, zullen 
mogen verkoopen zonder machtiging van den raad. 

H A A R L E M . Het terrein waarop het Openbaar Slachthuis 
gebouwd zal worden, blijkt - volgens een by den Eaad 
ingekomen schrijven van den aannemer B. Groeneveld, die 
den grond ophoogen en daarop wegen moet aanleggen, 
enz. — zóó drassig te zyn, dat de grond reeds meermalen 
op en zelfs boven het vereischte peil gebracht moest worden. 
De aannemer is hierdoor niet in staat het werk op tyd af 
te leveren en vraagt nu kwijtschelding van de verschuldigde 
boete en ontheffing van de verder op hem rustende ver
plichtingen. 

Na onderzoek stellen Burg. en Weths. den Raad voor om 
aan dat verzoek te voldoen, onder voorwaarde, dat de 
aannemer zich eene korting van f 2000 op de aannemingssom 
laat welgevallen. 

- Het Museum van Kunstnijverheid alhier, werd gedurende 
de maand November bezocht, door 959 belangstellenden, 
terwyl uit de aan het Museum verbonden boekerij 232 boek
en plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons land 
verzonden werden. 

K A M P E N . In de op 29 November gehouden raadsvergadering 
werd goedgekeurd het ingezonden bouwplan van de Nuts-
spaarbank voor den bouw van pl. m. 50 burgerwoningen 
op een terrein aan den Noordweg te Brunnepe. 

Ook heeft de raad besloten tot den aankoop van het huis 
aan de Oudestraat, dat tot gemeentemuseum zal ingericht 
worden. Victor de Steurs heeft dus succes gehad met de 
in het werk gestelde pogingen tot behoud van dit monument. 

L E E U W A R D E N . Het „Heer van Amelandshuis" met tuin, 
te Leeuwarden, vroeger eigen aan den heer T. Gratama, 
ia, naar de Leeuw. Ct. meldt, gekocht door douairière jhr. 
T . M. Lycklama a Nyeholt, geboren baronnesse thoe Schwart-
zenberg en Hohenlansberg, te Cannes, voor de som van 
f24,903. 

Naar wij vernemen, heeft de koopster het geheele pand 
met tuin geschonken aan het achter het Amelandshuis 
gelegen roomsch-katholieke St.Bonifacius-gesticht voorzieken-
verpleging. 

Het huis met gronden, op een gedeelte waarvan de R . -K . 
kerk is gebouwd, was vroeger in het bezit der familie thoe 
Schwartzenberg en Hohenlansberg. 

Het Amelandshuis, aldus genaamd naar den stichter, een 
lid van het geslacht der Cammingha's, die bezitters of 
heeren van het eiland Ameland waren, wordt in oude 
oorkonden beschreven als te staan „even buiten de oostzijde 
der stad". Het heette eigenlijk „des Heeren van Amelands
huis" of Camminghastins. 

Het werd hoogstwaarschijnlijk gesticht lang vóór Ritske 
Jelmera, heer van Ameland, die in 1450 overleed en het 
aan zyn drie kleinzoons naliet. De laatste dezer drie, Haye 
Jelmera, die zich heerschap (hauschyp) op Ameland en 
hoofdling (haedling) in Leeuwarden noemde, versterkte het 
in 1466 met een „bolwirck mit balsteen." 

Pieter Cammingha bewoonde het in 1487. 
Later, in 1680, na het overlijden van Frans Doecke van 

Cammingha, die de stins liet vernieuwen en verbouwen, 
werd de heerlijkheid Ameland en dit huis geërfd door des 
overledenen moeder Rixt van Donia, weduwe van Watze van 
Cammingha. Deze vrouw stierf spoedig daarop, waardoor 
Ameland en het Amelandshuis vervielen aan hare erfgenamen, 
de kinderen van Georg Wilco en Georg Frederik, baronnen 
thoe Schwartenberg en Hohenlansberg. 

LOOSDRECHT. De Sypesteyn. Verschillende werkzaamheden 
zyn in dit najaar op den Sypesteyn verricht, hetzy' met 
het doel, de onderzoekingen naar de fundamenten van het 
voormalige Huis te Syp'-steyn voort te zetten, of dat deze 
werkzaamheden betrekking hadden op den parkaanleg. 
Naar wy' uit goede bron vernemen, waren de resultaten 
der opgravingen zeer belangrijk en losten zy bovendien 
eenige nog duistere punten geheel op. By de opgraving van 
een der buitengrachten werden o.a. de fundamenten van 
een ophaalbrug en een menigte paalwerk gevonden. Allerlei 
fragmenten van ijzerwerk en aardewerk, waaronder voor
werpen waarvan het zeer te betreuren is, dat zij niet meer 
gaaf zyn, trof men aan. Ook metselsteenen(reuzenmoppen). 
Uit dit alles blijkt, hoe groot alles hier vroeger moet zyn 
ingericht geweest en hoe geweldig het by' de verwoesting 
moet zyn toegegaan. 

Er werd dit najaar een begin gemaakt met de afwerking 
van het tot nu too slechts in groote trekken aangelegde 
parkgedeelte, dat tevens uitgebreid wordt en dat den vol
genden zomer verrassend zal zyn. Trouwens het feit. dat 
de meeste bezoekers van de tentoonstelling van oudheden 
ook dezen aanleg wenschen te bezichtigen, bewy'st wel dat 
dit werk, hetwelk nu eens niet iets nieuws beoogt, maar 
eenvoudig eene plastische voorstelling wil geven, hoe het 
vroeger was, gebaseerd op degelijke studie en grondig 
historisch onderzoek, belangstelling wekt. Het werkt niet 
weinig het vreemdelingenverkeer naar deze plaats in de hand. 

MIDDELBURG. Dezer dagen is, voor rekening van Gravin 
van Bylandt, te 's-Gravenhage, de laatste hand gelegd aan 
de herstelling van het koor der Hervormde kerk te Stave-
nisse, ter betere bescherming van de fraaie graftombe van 
Hieronymus van Tuyll van Serooskerke, die in 1669 overleed 
en op zyn uitdrukkelijk verlangen in het koor dezer kerk 
werd begraven. 

Op de wit marmeren tombe ligt het levensgroote beeld 
van den ridder, geharnast en in volle wapenrusting, terwyl 
twee engelen helm en handschoenen dragen. 

Deze tombe is het werk van den vermaarden Nederland-
schen beeldhouwer Rombout Verhulst (1625 — 1696). 

Z A A N D A M . Binnenkort komt te Zaandam in veiling een 
plekje gronds, als de z. g. Beeldentuin, met zyn vfjf levens
groote beelden, op gebeeldhouwden hardsteenen voetstukken. 

De heer G. J . Honig, archivaris van de Zaanlandsche 
Oudheidkamer, schreef daarover 0. a. het volgende: 

Wy bezitten een advertentie van 1804, blykens welke op 
5 Mei van dat jaar zyn verkocht: „vy'f extra fraaye steene 
Tuin-Beelden, met derzei ver steene Pedestallen". Hoe die 
beelden aan de Zaan kwamen is my niet bekend, maar het 
is zeer waarschijnlijk, dat zy afkomstig zijn van den bekenden 
koopman en kunstminnaar Nicolaas Calfif, en dat zy' zich 
bevonden hebben op diens lustplaats Polanen, by Halfweg. 
Zeker is het echter, dat deze beelden reeds in Oct. van 
hetzelfde jaar prijkten te Zaandijk. 

Volgens een „rijmloos" gedichtje, geschreven met de 
kennelyken hand van den toenmaligen Zaandijker notaris 
Gerrit van de Jagt, stellen de beelden voor: Bachus, den 
Wy'ngod van 't oud heidendom, by Morgen, Middag, Avond, 
Nacht, vier beelden, waarvan elk een hoek, terwyl de god 
het midden vult. 

Maar volgens het veilings-affiche zyn de beelden voor
stellingen van Bachus, Dag, Nacht, Jacht en Oogst. 

PERSONALIA. 
De gemeente-architect van Bolsward, de heer H. Vrijburg, 

herdacht op 28 Nov. j.1. zijn 25-jarig jubileum als technisch 
gemeente-ambtenaar. Gedurende 181/? jaar gemeente-opzichter 
te Ooststellingwerf, was hij daarna 11 '/j jaar werkzaam te 
Bolsward. Het heeft hem aan blijken van belangstelling 
niet ontbroken. 

— De raad der gemeente Nieuweschans heeft met alge
meene stemmen benoemd tot gemeente-architect den heer 
K . de Groote, te Winschoten. 

— De adjunct ingenieur van den waterstaat F. L. Schlin-
gemann is verplaatst van Ommen naar Zwolle. 

— In de plaats van wylen den heer Reinhold is tot 
ingenieur chef der technische afdeeling van de „Centrale 
Wergevers-Risico-bank" benoemd de heer J . F. L. van 
Hasselt, ingenieur te Hengeloo. 

— Tot adjunct directeur van den arbeid in de strafgevan
genis te Rotterdam is benoemd de heer H . A. C. Hueber, 
thans in gelyke betrekking in de strafgevangenis te Leeuwar
den, en in diens plaats de heer W. L. C. Begemann, adjunct
directeur van het fabriekswezen in de rijkswerkinrichtingen 
te Veenhuizen. 

— Door B. en W. van Zeist zyn geplaatst op de aanbe
veling voor de betrekking van gemeente-opzichter P. Nauta 
te Middelburg; C. van Wyk te Amersfoort; J. A . van der 
Horst te Utrecht. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
— S e c r e t a r i s - G e n e r a a l voor het Nederl. Comité der 

Wereldtentoonstelling te Luik. Aanmelding by den heer J . 
E. Scholten te Groningen. (1) 

— Dy kbaas by' het Waterschap Groede en Baanst. Br. 
vóór 15 Dec. aan den Dykgraaf Hammacher te Groede. 

(1) 
— O p z i c h t e r by de Openbare Werken te Haarlem; zie 

adv. in no. 49. (2) 
— M e e s t e r k n e c h t voor de geheele leiding eener groote 

steenhouwerij tegen 1 Januari a. s. Brieven onder No. 24794 
aan het bureau van het Alg. Ned. Adv. Blad te 's-Gravenhage. 

(2) 
— T e e k e n a a r s en B e e l d h o u wers , aan eene Fabriek 

van Kunst en Luxe Voorwerpen in Metaal. Brieven onder 
letters S. P. aan den Boekhandel van Leiter Nypels te 
Maastricht. (2) 

T e e k e n a a r met kennis van het instrumentmakersvak 
voor Rijksdienst. Br. fr., letter K. Advert.-Bureau W. Hoo-
genkamp, H. Kadyk 3, Amsterdam. (2) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
INFORMATIE-BUREAU V A N DEN B O N D V A N TECHNICI 

TOLSTEEGSINGEL 46, U T R E C H T . 

33 Bouwk. Opz.-teek., 21 --41 J../50—/"loo 'smaands. 
2 Bouwk. Opz. -Ui tv . 
5 Waterb. Opz.-Teek., 21—42 j . , ƒ 7 5 — / ioo'smnds. 
6 Werktuigk. Teek., 18—26 j . , ƒ 4 0 — ƒ 80 ' s maands. 
1 Werktuigk. Opzichter (Constructeur). 
2 Electrotechniker. 
1 Opzichter Lithograaf. 
I Opzichter Administrateur. 
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MAANDAG 12 DECEMBER. 
Exloo, 12 uren, door de heer A. Vriend 

ln het logement Bussemaker: het bouwen 
van eene burgerwoning te Exloo; perc. 
1 timmer-, metsel-, stucadoor- en lood-
gieterswerken; perc. 2 glas-, verf- en 
behangerswerken. Inlichtingen verstrekt 
L. Prummel, gemeente-architect te Val-
thermond. Aanw. op den dag der beste
ding. 10l/s uur. Inschrijvingsbiljetten, op 
zegel, kunnen tot aan het uur der be
steding by den arch, worden ingeleverd. 

'1 Waar, 2 uren, door de heer B. M. 
Barlagen te Nieuwolda ten huize van 
den logementhouder Uffen te ' tWaar: 
het bouwen van een nieuw voorgebouw 
en eene vertimmering aan een schuur; 
aanwijzing gehouden; bestek en tee-
kening ter inzage by den heer Uffen 
voorn., bestekken te bekomen bij W. 
Snater, Nieuwolda. 

DINSDAG, 13 December. 
Groningen, te l-/t uren, door het min. 

van W., H . en N., aan het gebouw van 
het prov. best.: het verhoogen van het 
Baaisterhoofd by de haven van Delfzijl, 
het vernieuwen van het op dit hoofd 
aanwezige havenlicht en het maken van 
een havenlicht op den kop van den oos 
telyken ha vendam, begr. f4600; bestek 
no. 205 ligt na 29 Nov. ter lezing aan 
gen. min., aan de lokalen der prov. best. 
en is te bekomen by de firma Gebr. van 
Cleef, Spui no. 28a te's-Gravenhage; inl. 
by den hoof'ding.-dir. Castendyk te Leeu
warden, den ing. Baucke te Groningen 
en den adj.-ing. J . P. Walland te Delfzijl; 
de nota van inl. ligt op 6 Dec. ter inzage 
by den adj.-ing. J. P. Walland te Üelfzyl. 

's-Gravenhage, te 2 uren, door het 
minist. van W., H . en N. . in een der 
lokalen van het hoofdbestuur der post. 
en telegr., Parkstraat: het bouwon van 
een postkantoor met directeurswoning te 
Scheemda. 

Zie adv. in no. 49. 
Sneek, door de commissie van beheer 

der gemeente-reiniging: de levering in2 
perc. van: lo. 100 stuks privaattonnen, 
klein model, met 100 stuks bybehoorende 
deksels; 2o. 250 stuks privaattonnen, 
groot model, in oud beslag; biljetten 
inzenden vóór of op 13 Dec. by" den 
directeur-boekhouder der gemeente reini
ging, by wien bestek ter inzage. 

WOENSDAG, 14 December. 
's-Gravenhage, te 11 uren, door het 

min. v. W., H . en N. aan het Dep.: het 
maken van een regelmatig rivierbed op 
een gedeplte van de Vecht boven de brug 
te Ommen en van eenige daarmede in 
verband staande werken, in de gem. Stad-
en Ambt Ommen, prov. Overysel, begr. 
f19000: bestek no. 209 ligt na 30 Nov. 
ter lezing aan het Min., aan de lok. der 
prov. best. en is te bekomen by de firma 
Gebr. van Cleef, Spui no. 28a te 's Gra
venhage; inl. aan het bureel van den 
hoofding.dir. Schuurman te Zwolle, by 
den ing. Stoel aldaar, zoomede by den 
adj.-ing. Schlingeman te Ommen. 

Leusden, te 11 uren, door het gemeen

tebest.: 1. het bouwen van twee lokalen 
met privaten enz., aan het schoolgebouw 
te Oud-Leusden; 2. het leveren van school-
meubelen: bestek en teekening ter inzage 
ter seer, en aid. verkrijgbaar; aanw. ter 
plaatse door den heer A. Pothoven op 
12 Dec. ten 11 ure 

Middelburg, te 11 uren, door het min. 
van W., H. en N., aan het gebouw van 
het prov. best.: het vernieuwen van een 
spuislnisje en het verbeteren van de 
steenbedekking van den tragel en de aan
sluitende oevervoorziening, beh. tot het 
posthaventje to Oorishoek, begr. f10500; 
best. no. 206 ligt na 30 Nov. ter lezing 
aan gen. min., aan de lokalen der prov. 
best. en is te bekomen by de firma Gebr. 
van Cleef', Spui no. 28a te 's-Gravenhage'. 
inl. by den hoofding.-dir. Bekaar te Mid
delburg, den arrond.-ing. van Vlissingen 
te Goes en den opz. Visser te Tholen. 

DONDERDAG, 15 December. 
's-Gravenhage, 2 uren, door het gemeen

tebest.: 1. het rioleeren van de Noorder
beekstraat en de Noorderbeekdwarsstraat; 
2. het leveren van straatklinkers en iron-
bricks, in het jaar 1905, in 10 perc; 3. 
het onderhoud, de schoonmaak, enz. van 
en verschillende vernieuwingen aan ge
meentescholen en gebouwen enz. te Sche-
veningen, ged. 1905. Aanwijzing 12 Dec. 
des voorm. II 1 / . uren aan de Gemeente 
werf. De voorwaarden zyn verkrijgbaar 
aan de Geineentewerf aan het Groene-
wegje. 

's-Gravenhage, 2 uren, herbesteding 
door het. gemeentebest.: het maken van 
een overkluizing over en een grondduiker 
voor de rioleering onder de N . W Singel
gracht bij de Waldeck-Pyrmontkade; met 
bykomende werken. Aanwijzing 13 Dec. 
as. des v.m. elf uren aan de Gemeente-
werf aan het Groenewegje, alwaar de 
bestekken verkrijgbaar zyn. 

Haarlem, te 11 uren, door het min. \'. 
W., H . en N., aan het gebouw van het 
prov. best.: het leveren en plaatsen van 
meer- en stoppaleu naast het N.-Holl. 
kanaal, begr. f8000; bestek no. 210 ligt 
na 1 Dec. ter lezing aan gen. min., aan 
de lok. der prov. best. en is te bekomen 
by de firma Gebr. v. Cleef, Spui no. 28a 
te 's-Gravenhrge; inl. by den hoofding.
dir. Kemper te Haarlem, den ing. Roose 
boom te Alkmaar en de opz. Clausing te 
Willemsluizen, gem. Amsterdam, Schol, 
Prins Hendrikstraat 30 te Alkmaar en 
Schotel te Nieuwendiep: de nota van inl. 
ligt op 8 en 10 Dec. ter inz. by gen. opz. 

Haarlem, te 11 uren, door het Min. v. 
W., H . en N . aan het gebouw van het 
Prov. best.: het leveren van basaltstort-
steen ten behoeve van de werken der 
Pettemer zeewering, behoorende tot de 
Kykszeewerken in Noord-Holland; bestek 
no. 212 ligt na 1 Dec. ter lezing aan het 
lok. der Prov. best. en is te bekomen by 
de firma Gebr. v. Cleef, Spui no. 28a te 
's,Gravenhage; inlichtingen by den hoofd
ing.-dir. Kemper te Haarlem, den ing. 
Rooseboom te Alkmaar en den opz. de 
Vries te Petten; de nota van inlichtingen 
ligt op 8 en 10 Dec van 9-12 ure ter 
inzage op het bureel van den ing. voorn. 

Haarlem, te 11 uren, door het minist. 
v. W., H . en N . aan het gebouw van het 

Prov. best.: het verruimen van het Noord
zeekanaal en het maken van boordvoor-
zieningen tusschen zy kanaal F en de in 
aanbouw zynde nieuwe spoorwegbrug in 
de Uin Amsterdam —Zaandam, een en 
ander uitmakende deel van de verbetering 
van het Noordzeekanaal, begr. f40,400; 
bestek no. 211 ligt na 1 Dec. 1904 ter 
lezing aan het min. en aan de lokalen 
der Prov. best. en is te bekomen by de 
firma Gebr. van Cleef' no. 28a, te 's-Gra
venhage; inlichtingen by den hoofding.
dir. Kemper te Haarlem, den ing. Wort-
man te Amsterdam en den adj.-opz. 
Helmers te Beverwyk; de nota van inl. 
ligt op 8 en 10 Dec. ter inzage by den 
adj.-opz. Helmers. 

Nijmegen, 1 uren, door Regenten van 
het gasthuis: het bouwen van eene ge
sloten veranda aan het gebouw in den 
tuin en het maken en herstellen van 
twee badkamers; voorwaarden en teeke
ningen ter inzage van Mullekom naast 
het gasthuis; aanw. door den bouwk. 
W. J. Maurits te Nymegen op 13 Dec. 
ten 11 ure in het gesticht. 

VRIJDAG, 16 December. 
's-Gravenhage, 11 uren, door het min. 

v. W., H . en N . aan het Dep.: het ver
richten van drie grondboringeu ten be
hoeve der R. opsporing van delfstoffen 
(Nos. 4, 5 en 6), begr. ƒ20 per meter 
doorboorden bovengrond. Bestek ter lezing 
ten bureele van den ing.-dir. der Rijks-
opsporing van delfstoffen, Ger. Reynstraat 
58 te 's-Gravenhagen en te bekomen by 
be Gebr. van Cleef; Spui no. 28a te 's-Gra
venhage. 

's-Gravenhage, te 2 uren, door het 
minist. van W., H . en N. . aan het gebouw 
van de afdeeling Landbouw (Tournooiveld 
No. 6.: het bouwen van een manege op 
het terrein der Rijksveeartsenijschool te 
Utrecht, (Raming f20,600.) Het bestek 
No - 2 na 1 December 1904 ter lezing aan 
het gebouw van het Ministerie voornoemd, 
aan de lokalen der Provinciale Besturen 
en aan de Ryks veeartsenij school te Utrecht, 
en te bekomen by den Directeur der 
Ryksveeartsenyschool en by de firma 
Gebr. van Cleef, Spui No. 28a te 's-Gra
venhage. Aanw. 9 December 1904, te 11 
uur, inlichtingen by den Rijksbouwmees
ter in het lste district, Binnenhof 8. 

Maashees, 3 uren, door het gemeente
best. : het vergrooten der openbare lagere 
school te Overloon: aanwijzing op den 
dag der besteding ra. 10 a 11 uren; 
bestek en teekening ter inzage ter ge
meente-secretarie van 10-12 ure en aldaar 
verkrijgbaar; inlichtingen geeft A. van 
Bommel te Ay'en. 

ZATERDAG 17 DECKMBER. 
Utrecht, 2 uren, door het min. van 

Binn. Z. aan het gebouw van het Prov. 
bestuur: het maken van eene uitbreiding 
van de Ryks-universiteitsbibliotheek aan 
de Wittevrouwenstraat te Utrecht (begr. 
f 145.000); bestek ter lezing aan het Min. 
van Binnenlandsche Zaken, aan het Prov. 
bestuur van Utrecht te Utrecht en te 
bekomen bij den boekh. M. Ny'hoff, Nobel-
straat no. 18, te 's-Gravenhage; aan
wijzing gehouden ; inlichtingen by den 
bouwkundige voor de onderwijsgebouwen. 

Vervolg zie bijblad. 

Sail. Inst. London. S a n i t a r y E n g i n e e r , A M S T E R D A M , 
Hoofdkantoor en Magazijnen DE R U T E R K A D E 150-151. Filiaal en Showroom 44 KOKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en Koudwater venorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garantie. 

3Qste J A A R G A N G . Z A T E R D A G 17 December 1904. 
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per expresse aan: 
de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Phoenix", Nijmegen. 

H E T B O U W E N IN D E M I D D E L E E U W E N . 
E r is betrekkelijk maar weinig bekend van de 

wijze, waarop hier te lande in de middeleeuwen werd 
gebouwd. Z i j , die meenen, daarvan op de hoogte te 
zijn, hebben hun kennis aan Viollet- le-Duc ontleend. 
Deze schrijver behandelt echter slechts Fransche 
toestanden, en zijn verbeelding vult al te zeer de 
gapingen aan, die tusschen de fragmenten, die hij 
uit oorkonden kon putten, overbleven. Tot dusver 
heeft geen ernstig geleerde zich nog aan een kritiek 
op den „Dict ionnaire ra i sonné" gewaagd. A l s die 
taak echter ooit eens volbracht wordt, zal Viol le t -
le-Duc menige veer moeten laten; alleen de eer, een 
onderhoudend schrijver geweest te zijn zal niemand 
hem kunnen ontnemen. 

De uittreksels, die jhr. Calkoen uit de rekeningen 
der Domkerk te Utrecht maakte, en wier waarde 
hij, uit te groote bescheidenheid, niet schijnt te 
erkennen, heb ik met veel belangstelling bestudeerd. 

Vooral in de tweede helft der 15e eeuw zijn de 
rekeningen uitvoerig. In 1450 was het koor gereed, 
want men vervaardigde „ijservverek after choer, daer 
goeten an hanghen", en bestelde het hout „daer men die 
hanghendc goeten af makede". Ook „rollen loets", om 
die goten mede te bekleeden, werden aangevoerd, en, 
ter meerdere zekerheid werd ook „peck an die goeten" 
gebruikt, om de naden dicht te maken. K w a m er 
dus een scheur in het lood, dan behoefde er nog 
geen dadelijke vrees voor inwatering te bestaan. 

In dit jaar komen verscheidene posten voor van 
„sculpcalc, om mede te witten". A l s het noodig was, 
om te bewijzen, dat hier te lande in de middeleeuwen 
de witkwast reeds duchtig gehanteerd werd, en dat 
geheel gepolychromeerde kerken niet werden aange
troffen, dan zouden deze posten daartoe kunnen dienen. 

Op de rekening van 1450 volgt die van 1460. 
Toen was het bouwen van den kruisbeuk begonnen, 
maar in dat jaar werd daarmede niet veel voortgang 
gemaakt, daar slechts „47 stucken goedelschersteyn" 
en „25 voet munstersteyn" werden gekocht. Hieruit 
blijkt, dat „goedels teen" niet, zooals Verwijs en 
Verdam in hun Middel-Nederlandsch Woordenboek 
zeggen, een soort van gebakken steen was, maar 
een soort van gehouwen steen. 

De Heer J . Gosschalk was zoo vriendelijk, mij 
mede te deelen, dat onder „goedels teen" waarschijnlijk 
moet verstaan worden de kalksteen uit het Maasdal, 
die nu Gobertange genoemd wordt, en waarvan onder 
anderen de Ste Goedela-kerk te Brussel gebouwd is. 
De steen heeft de eigenschap, in de voegen te ver-
weeren, waardoor de stukken een bol oppervlak 
verkrijgen. De steen wordt tegenwoordig haast niet 
meer gebruikt, doch men is van voornemen, de 
groeven weder te gaan ontginnen, omdat bij het 
gebruik van Portlandcementspecie, als tegenwoordig 
bijna uitsluitend geschiedt, het verweeren in de 
voegen niet meer te vreezen is. 



402 

Bentheimersteen werd niet slechts in de 15e, maar 
ook in de 16e en 17e eeuw hier te lande veel gebruikt. 
Zelfs voor het raadhuis te Amsterdam heeft men dit 
materiaal gebezigd, doch alleen daar, waar geen 
profilen gemaakt behoefden te worden. Al les wat 
voorspringt of zeer blootgesteld is, bestaat uit zandsteen 
van den Weser, dien wij thans als Obernkirchner-
zandsteen kennen, doch die in de 17e eeuw Bremer
steen genoemd placht te worden, ofschoon de groeven 
zeer ver van Bremen verwijderd waren. De naam 
kwam daarvan, dat de stukken langs den Weser 
naar Bremen, en van daar over zee naar Amsterdam 
verscheept werden. 

Het komt mij voor, dat als „muns te r s t eyn" Weser-
zandsteen bedoeld is, die van de groeven door het 
Munstersche heen naar Deventer, Zwolle en Kampen 
werd gebracht, en dan over de Zuiderzee en de 
Vecht naar Utrecht ging. 

Dat „drakenvel t s teen" trachyt van den Drachenfels 
was, spreekt vanzelf. Het is mogelijk, dat de „goedel-
steen" uit Brussel kwam. W e l vinden wij daarvoor 
in de rekeningen die op het transept betrekking 
hebben, geen bewijzen, maar als het schip gebouwd 
wordt, na 1484, komt er telkens steen „wt bruessel", 
„wt brabant" en „wt vallencijn", wat natuurlijk 
Valenciennes beduidt. 

Dat men in de middeleeuwen niet snel werkte, 
blijkt daaruit, dat in 1460 een post voorkomt van 
„nije loet, daer men die pijpen ant choer mede 
maect" zoodat toen naar het schijnt eerst de afvoer
buizen aan de in 1450 gereedgekomen goten werden 
aangebracht. 

In de jaren 1460, 1462 en 1463 werden belangrijke 
partijen „drakenve l t s teyn" , „ben temmers teyn" , „mun
stersteyn", benevens „17 groete blocken goedelscher-
steyn" gekocht, waardoor men in staat was, de muren 
van het transept tot een zekere hoogte op te trekken. 
Want in het laatst van 1462 was reeds noodig „hout 
tot een nije rat daer men onsen steyn mede opwijnt." 

De steen werd in 1463 „te Swol l " gekocht. Het 
bouwen van het transept maakte toen een nieuwe 
ingang naar de kerk noodzakelijk want er werd 
„gemaect een nije doer besijden dat nij cruyswerc." 

Belangrijke partijen hout kwamen uit Amsterdam, 
waarvoor het gebruikt werd, leert ons de rekening 
van 1464, die zegt dat het diende „om dat steyger 
in dat cruyswerc mede te maken." Wi j vinden in 
dat jaar ook voor het eerst genoemd „jan rugher 
tot S w o l l " als leverancier van steen „tot ten groten 
post int cruyswerc." Hiermede wordt blijkbaar be
doeld de middenstijl van een der groote transept-
ramen. Waarschijnlijk heeft Rugher de stukken 
bewerkt naar Utrecht gezonden. Want hij ontving 
„waghescot blaye (bladen) daer men berden (mallen) 
afsniit om nae te wercken." 

In het jaar 1464 werd veel voortgang met de werk
zaamheden gemaakt. Ettelijke duizenden „bacs teyn" 
werden verwerkt, ook „6 voeder goelscersteyn", veel 
„munstersteyn" en „ben temmers t eyn" . Zelfs werd 
van Jan Rugher reeds „ontfangen 46 voet bentem
mersteyn voir den groten boech (boog) vant cruys
werc", die echter waarschijnlijk niet aanstonds gesteld 
is, daar tegelijkertijd steen voor den „groten wenger" 
(volgens Kil iaen scamnum d.i. drempel) aankwam. 

Jan Rugher leverde in dat jaar nog 32 trappen 
„an den wendelsteen", wat Kil iaen als cochlea of 
wenteltrap verklaart, en waarmede dus de traptoren 
aan de noord-oostzijde van het transept bedoeld is. 

De rekening over het jaar 1465 ontbreekt. O p die 
van 1466 komt een post voor „om een groot hoop 

duyfsteyn te verwercken an dat cruyswerc." Deze 
tufsteen was vermoedelijk afkomstig van het deel 
der Romaansche kerk, dat had moeten worden ge
sloopt, om het transept te kunnen maken. Het werk 
had reeds een vrij aanzienlijke hoogte bereikt, daar 
gesproken wordt van 6 groote ijzeren roeden „die 
liggen in dat grote glasse van dat cruyswerc." Jan 
Rugher zond „de grote boge van bentemersteyn" 
voor een der vensters en ook „2 cleyne bogen die 
staen zullen onder der groten boge van dat cruys-
werck", benevens 6 treden voor den traptoren. 

Hoe de steen van Zwolle naar Utrecht vervoerd 
werd leert ons dc rekening van 1467, waar voorkomt 
„oncost om den steen over te scepen over den hyn-
derdam ende met scepen 't utrecht gebracht ende 
voirt mijt paerden op ten doemhoff." Men voer dus 
van Zwolle over de Zuiderzee naar Muiden en ging 
dan de Vecht op tot den Hinderdam, waar de lading 
in schuiten werd overgeladen, die naar Utrecht gingen. 
Met paard en kar werden de stukken dan op het 
bouwterrein gebracht. 

In 1467 was men bezig met de vensters aan de 
oost- en westzijde van het transept, dat dus reeds 
hooger was opgetrokken dan de zijbeuken van het 
koor. Want er wordt gesproken van „9 cleyne posten 
(vensterstijlen) ende wengers (drempels) tot den 
vlogell (zijmuur) a latere chori" en van „de vensteren 
in den vlogell". „Vlogel l" is volgens Ki l iaen een 
zijmuur. Veel „blocksteen" en „verscietsteen", waar
mede bedoeld wordt steen, die op het werk behakt 
werd, komt op deze rekening voor. 

De werkzaamheden aan het transept werden met 
kracht voortgezet in dat jaar, en moeten veel geld 
gekost hebben. Toch werd ook de versiering van 
het koor onderhanden genomen, waarbij men begon 
met het vernieuwen der gestoelten der kanunniken. 
Want de heeren kochten „aliis lignis pro reformacione 
sedilia in nostro choro." Het bewerken van dit hout 
werd opgedragen aan „Heyn Wasse, kistemacker", 
die het volgende jaar met „een banck", misschien 
de zetel van den bisschop, gereed kwam, doch die 
eerst in 1471 „die stoelen opt choer" voltooide. 

De groote hoeveelheid „ben temers teyn" , „pos ten" 
en „versciets teyn", in 1468 geboekt geeft wel aan, 
dat er in dit jaar hard gewerkt is, doch daar de 
uittreksels geen nadere omschrijving bevatten, kan 
niet worden nagegaan, wat verricht werd. Wij vinden 
in dit jaar geen „goedels teen" meer vermeld, doch 
wel „engellsteen", waarvan 100 blokken uit Amster
dam kwamen. Waarschijnlijk is dit Portland-stone 
geweest, die uit het zuiden van Engeland naar 
Amsterdam over zee was vervoerd. Waar dit mate
riaal gebruikt is, kan ongetwijfeld nog aan het 
monument worden nagegaan. 

Vermelding verdient verder de „criitsteen", die ten 
getale van 73 stuks werd „recepi a Dordraco", en 
dus uit Dordrecht kwam. Was dit Fransche kalksteen, 
die langs de Maas naar Dordrecht is vervoerd? Een 
onderzoek ter plaatse zou hieromtrent zekerheid 
kunnen verschaffen. Het is te hopen, dat, mocht de 
kerk gerestaureerd worden, men aan de materialen 
de noodige aandacht zal wijden, en niet, gelijk meestal 
geschiedt, de steenen zal afhakken, om er de eene 
of andere thans in zwang zijnde steensoort tegenaan 
te plakken. Want zoo ergens dan geldt hier het 
„saxa loquuntur". 

In 1469 wordt uit Deventer „muns te r s teyn" aan
gevoerd voor den „wendels teen" of traptoren. Treden 
waren het niet, want die werden van „ben temers teen" 
gemaakt. Het materiaal moet dus aan de muren van 
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den traptoren terug te vinden zijn. Dat in dit jaar 
het transept flink vorderde blijkt daaruit dat vermeld 
wordt: „recepi a joanno wijnandi fabro X V I I ijsers 
tot de glasen". Deze ijzers toch moesten in de ven
sters worden ingemetseld om den stijlen of „pos ten" 
steun te geven. 

Tot dusverre ziet men alleen de muren van het 
transept en den traptoren onderhanden genomen te 
hebben. Want pas in 1470 zendt Jan Rugher steen 
„ to t ten groten cruyspyleren". Waarschijnlijk wilde 
men het Romaansche schip, dat tegen het koor aan
sloot, zoo lang mogelijk gebruiken, en wordt daar
door verklaard, waarom de kruispijlers niet eerder 
onderhanden genomen zijn. In dit jaar werden ook 
66 stukken „cri j ts teen" aangevoerd, behalve groote 
hoeveelheden van de andere steensoorten. De „d raken 
veltsteen" en de „goedels teen" worden nu echter 
niet vermeld. 

Bentheimer steen kwam in 1471 in groote hoeveel
heid uit Zwolle. De schuiten konden toen niet verder 
komen dan tot Maarssen, waarom een extra betaling 
vereischt werd daar de steenen „van merssen naer 
die wertpoert" gebracht moesten worden. 

Meester Jan Rugher kreeg in dit jaar gezonden 
„23 groet blayen (bladen) papiers en „8 cleyn blaye". 
Daarop stonden „die steynen geteyekent, daer hij 
onse verschieten steyn maken sai l" . Volgens Ki l i aan 
moet onder „verschie ten" hier „in voorraad" verstaan 
worden. Het blijft onzeker, of Jan Rugher die steen 
geheel behakte, dan wel of hij alleen blokken zond, 
waaruit in „die loetse" de stukken gemaakt konden 
worden, die noodig waren. 

In het jaar 1472 zijn fundamenten gesloopt, want 
er komt dan een post voor „g ro te hamers te ver-
staelen dair men fondament mede brack". Waar deze 
fundamenten lagen zegt de rekening evenwel niet. 
Wellicht behoorden zij tot de vroegere Romaansche 
kerk. 

Meester Rugher te Zwolle had weder druk werk. 
De „a rch i l a tomo" Jacob van den Borch, toen het 
hoofd der „ loedze" zond hem „groet papier ende 
cleyn blaye samengelijmt" om „sijn berden (mallen)" 
naar te maken. Waarschijnlijk leverde Rugher de 
stukken geheel gereed af, die „versc ie ts teyn" genoemd 
worden, en zond hij, wat als „b locks teyn" voorkomt, 
slechts ten ruwste behakt. Nog ean paar malen in 
dat jaar werden aangeschaft: „papieren om onse 
formen off te snijden". 

Hendrik Wasse was inmiddels bezig aan de koor
gestoelten, want hem werd een uitbetaling gedaan 
„de restauracione trium sedilium in choro nostro pro 
ligno et factura", welke opgaaf echter te vaag is, 
om daaruit iets zekers te kunnen afleiden. Uitvoeriger 
worden wij ingelicht omtrent de werkzaamheden, die 
Wasse in 1473 verrichtte, want hij maakte toen „opt 
oxael een bert dair men die evangelij ende epistel 
wt singhet ende een banck van waghescot, V I I 
voet lanck mijt- een voetschamel daironder". Deze 
aanteekening leert ons, dat de kerk een oxaal bezat, 
hetwelk van een lezenaar voorzien werd. O f de bank 
boven op het oxaal geplaatst moest worden blijft 
onzeker. 

Hoe goed de bouw van den kruisbeuk dat jaar 
vorderde, toont ons een post van I V grote yseren 
daer men die pijlers mede ankert". Meester Rugher 
zond in dat jaar veel „verschiets teyn tot pylren ende 
bogen". Ook werden aangeschaft „290 voet eyeken 
plancken daer die oude pylren mede gebonden zi jn" . 
De vier ankers waren blijkbaar die, onder de bogen, 
welke over de zijbeuken van koor en schip moesten 

worden geslagen. Het eikenhout diende om de reeds 
bestaande pijlers in koor en schip te versterken en 
de daarop rustende bogen te stutten. Ook van eiken
houten om „mede te steygheren int cruyswerc" wordt 
in 1473 gewag gemaakt. 

In 1475 kon „jan waelwijck, carpentator nostro" 
beginnen aan „die grote bogen daer men die grote 
bogen over metselt". V o o r de formeelen, die deze 
timmerman maakte, en die bestemd waren voor het 
kruis van het transept werden aangeschaft „II eyken-
houten en V voeren (karrevrachten) plancken" en 
„ I eyekenhout van 30 voet lanck". 

Merkwaardig is een aanteekening van 1476, die 
spreekt van „II boecken groet papiers ende een 
boeck cleyn papiers om den steen mede te verscieten 
in den berch". Men zond dus ook toen reeds de 
teekeningen naar de groeve. De kruisbeuk was nu 
zoover gevorderd, dat „alia l igna" voor de goten 
aangekocht moesten worden. Di t hout was in 1477 
verwerkt, want toen betaalde men „da t loet, dair die 
goeten off gemaect *ijn dieandatcruyswerekhanghen". 
De bedekking van de kap, welke nog geen schot had 
geschiedde door „ tegelen" , die ten getale van 3000 
werden gekocht om „da t cruyswerek mede te stoppen". 
In de middeleeuwen was een „ tege l" een dakpan. 

Meester Jacob van den Borch was inmiddels over
leden. Zijn zoon, die ook Jacop heette en steenkooper 
schijnt geweest te zijn leverde „63 voet benthemer-
steyn ende III stucken crijtsteen", terwijl hij voor 
8 gulden tufsteen van de afbraak kocht. 

Magister Cornelius, V a n den Borch's opvolger als 
hoofd van de bouwloods, liet de steen niet meer 
uitsluitend van Jan Rugher komen, doch deed ook 
bestellingen bij Theodoricus Vangher en Jacob van 
Laer. Hi j kocht ook „goe lschers teyn" te Wesel en 
te Calcar, hetwelk misschien een aanwijzing geeft 
omtrent de streek, waar dit materiaal gebroken werd. 

De „seres teyn" , waarvan de vloer gemaakt werd, 
was één voet dik, en besloeg „109 voet van 9 voet 
breet" en „104 voet van 2 voet breet". Di t opper
vlak is te klein voor het geheele transept, zoodat 
waarschijnlijk ook van de reeds in de oude kerk 
aanwezige zerken is gebruik gemaakt. De nieuwe 
waren van „blauwen namer steyn" en werden door 
Johannes Cogge in 1477 geleverd. 

Daar de rekening van 1478 ontbreekt, is er een 
gaping in de geschiedenis van de kruisbeuk. Blijkbaar 
is in dat jaar de kap gemaakt, ter vervanging van 
het pannendak, dat eerst als tijdelijke afdekking had 
gediend. Toen kon „henricus van langelaer de ley-
decker" beginnen „die leyen off te brecken aen dat 
ghevel vant choer", en „johannes van werekhoven 
dat beschot wt te nemen van den groeten boech 
vant choer". Di t beschot, dat tot op het dak van 
het Romaansche schip reikte werd „weder geset int 
cruyswerek". 

In dit jaar werden de „eyeke plancken" voor het 
kapbeschot gekocht; ook „wagenscot daer die vorsten 
opt cruyswerek van sijn, dair dat loet om gemaect 
is," werd aangeschaft. Vermoedelijk waren de meeste 
leien in 1478 reeds gekocht, zoodat de 3000, die in 
1479 voorkomen, slechts als aanvulling hebben gediend. 
YVant er werden ruim 140.000 leinagels geleverd, 
zoodat het getal verwerkte leien veel grooter geweest 
moet zijn dan 3000. A a n „henricus die leidecker" 
werd betaald voor „48 roeden ende 32 ' / 2 voet ley-
dack te decken an dat cruyswerek". 

Boven het kruis verrees een toren. Wi j vinden 
vermeld „hout mede te swijpen die steygeringe aen 
den toirn opt cruyswerek". Dat die toren overeen-
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komst gehad moet hebben met anderen uit dien tijd, 
en in het bijzonder met die te Haarlem, schijnt te 
mogen worden opgemaakt uit de aanteekeningen dat 
een zeker bedrag werd betaald aan „peter victors 
voir den pijnappel opten toirn van dat cruyswerck" 
en voor „loveren die opten toirn staen van dat 
cruyswerck." 

V a n de stijlen of „pos ten" in de vensters, door 
ijzeren roeden met de muren verbonden, maakten 
wij reeds gewag. In 1479 leverde Jan Rugher groote 
partijen „veyns terwerck" , waaronder de traceeringen 
zullen moeten worden verstaan. Toen die geplaatst 
waren konden de glazenmakers aan den arbeid gaan. 
Men was zuinig in de middeneeuwen ; daarom werden 
dan ook door „pieter gerrytsz" eerst „die oude 
glasen vermaeckt ende geset in dat cruyswerck". 
Pas daarna vinden wij hem bezig nieuwe „glasen te 
maecken in dat cruyswerck". De vensters werden, 
zoolang het glas er nog niet in was „ m y t stroo 
gestopt". 

Nadat „gerardus , carpentator" van eikenhout „die 
doren in dat cruyswerk" vervaardigd en afgehangen 
had, was het transept, op de overwelving na, voltooid. 
Het werd blijkbaar reeds vóór 1460 begonnen, want 
de rekening van dat jaar doet zien, dat de werk
zaamheden toen in vollen gang waren. Meer dan 
twintig jaar heeft men dus over dezen kruisbeuk 
gewerkt. E n zelfs toen schijnt het transept nog niet 
geheel gereed te zijn gekomen, daar tot i486 telkens 
van „veynsterwerck voirt cruyswerck" melding wordt 
gemaakt. 

De rekeningen zijn, met 1480 beginnend, volledig 
bewaard gebleven. Omtrent den bouw van het schip, 
waarmede werd begonnen, toen de kruisbeuk voltooid 
was, worden wij dus zeer goed ingelicht. Daar dit 
schip echter niet meer bestaat zijn de mededeelingen, 
die hierop betrekking hebben alleen voor den geschied
schrijver van belang. Enkele bijzonderheden omtrent 
de wijze van bouwen zijn er echter wel aan te 
ontleenen. 

In het jaar 1480 is sprake van „die loedze die voer 
dat cruyswerck gemaect is", welk gebouw met „ tegelen" 
of pannen gedekt werd. Deze loods moet dus voor 
een van de gevels ven het transept gestaan hebben, 
en als werkplaats voor de steenhouwers zijn bestemd. 
W e l zou men geneigd zijn, aan te nemen, dat hier 
bedoeld was een hulpkerk, in het Romaansche schip 
opgericht, om dienst te doen, terwijl dit door het 
Gothische werd vervangen, doch de gebezigde uit
drukking laat zulk een opvatting niet toe. Immers 
dit schip wordt steeds „die afterkerc" genoemd. A l s 
„jan de glaesmaecker in 1481 het glas uit de vensters 
der Romaansche kerk neemt, krijgt hij betaling voor 
„glazen achter uwt der kercke toe breken", en ook 
de leidekker Hendrik is dan bezig „die leyen after 
van der olden kercke the breken". 

Nadat in 1481 „gheer t peters de orghelmaecker" 
aan het werk was geweest „omme die orghel wt die 
olde kercke the breken ende in dat nije cruyswerc 
te setten" begon men aan het sloopen van het 
Romaansche schip, dat in 1484 gereed kwam. Toen 
toch werd geld gegeven om „dat fundament wt the 
breken achter in die kercke". 

Het ontgraven voor de nieuwe fundeering kon nu 
beginnen en 288 karren „eerde ende puyn wt den 
fundament" werden weggevoerd. De tufsteen van de 
afbraak werd in 1485 verkocht. 

Gedurende de jaren 1481 —1485 werd zeer veel 
„goedels teen", „ben temers teen" en „muns te r s teen" 
ontvangen, die ongetwijfeld, voor zoover Jan Rugher 

de stukken niet reeds te Zwol had behakt, in de 
„loedze" gereed werd gemaakt. De fundamenten voor 
acht pijlers konden dan ook worden gelegd, terwijl 
ongetwijfeld ook de andere fundamenten onderhanden 
genomen zullen zijn, ofschoon daarvan geen melding 
wordt gemaakt. Of is weder op de fundamenten der 
Romaansche kerk gebouwd, en werd alleen het 
gedeelte tusschen den toren en die kerk van nieuwe 
fundamenten voorzien, omdat daar geen oude aan
wezig waren? Dit zou verklaren waarom slechts acht 
pijlers worden vermeld. 

In 1485 wordt voor het eerst „brabantss teyn uit 
Brussel ontvangen. Het waren ten deele onbehakte 
stukken, ten deele „ t rappen totten wendelsteyn" en 
„boechs teynen" door meyster lyeven tot broesell" 
gereed gemaakt. Deze meester Lieven krijgt verder 
geregeld bestellingen ofschoon meester Rugher te 
Zwolle blijft door gaan met het zenden van Bent-
heimersteen; in 1490 houden deze leveranties echter 
op, althans sinds dit jaar wordt Jan Rugher niet 
meer genoemd, hoewel „ben themers teen" en „munster
steen" nog in groote hoeveelheden worden aangeschaft. 

Het is niet duidelijk, wat bedoeld wordt als in 
1487 sprake is van „da t groet steyger te maken 
ende die boegen over te slaan van der middelkercke". 
Waren dit bogen over den middenbeuk of waren het 
de bogen op de pijlers tusschen de beuken ? Het 
komt mij voor, dat het laatste het meest waar
schijnlijk is. 

In 1490 werd van „eenen lyndrajer in die wert" 
gekocht „14 voeder riets" om „die kerck mede te 
decken". Ook in 1491 werden „2 scepen riets", 
benevens veel „garden en teynen, dair men dat riet 
mede bond" aangevoerd. Dit dak was waarschijnlijk 
een nooddak, dat in 1492 door „arian roelofs" met 
klei werd bekleed- „voir den brant ende bl ixem". 
Had de middenbeuk toen reeds zijn volle hoogte? 
A l s men in aanmerking neemt, hoeveel steen er 
tusschen 1492 en 1500 verwerkt werd, dan zou men 
geneigd zijn, de vraag ontkennend te beantwoorden. 

Sinds 1495 is „meys te r matheys keldermans tot 
mechelen" leverancier van gehouwen steen. Een bode 
bracht hem in dat jaar „die berden daer hi die 
boechsteyn nae houwen sal van de twee seyde 
boghen". In 1496 zond Keldermans „die boegen, die 
sellen wesen boven die glase in de wtlaten (portalen)", 
en verkocht hij „der kercke boghesteen boven die 
glasen". In 1499 wordt van hem ontvangen „een 
scip brabants aerduynsteen". Di t alles is te vaag, om 
daaruit iets te kunnen opmaken, en, daar het schip 
der kerk niet meer bestaat kan men de mededee
lingen ook niet controleeren. 

Merkwaardig blijft het in ieder geval, dat reeds 
in de tweede helft der 15e eeuw de gehouwen steen 
bewerkt werd aangevoerd, en dat Jan Rugher te 
Zwolle en Mathijs Keldermans te Mechelen het 
grootste deel van het werk voor de Domkerk hebben 
gereed gemaakt. Keldermans heeft*ook leverantién 
aan de St. Bavokerk te Haarlem gedaan, want in de 
rekeningen van dit gebouw vinden w i j : „ A o 1490, 
29 A p r i l . Item matheys keldermans van mechelen 
is ons schuldigh te leveren tsestig posten ende nog 
tseventich voet boegsteen die men behoeft in dat 
zuderportael". 

Galland zegt dat Rombout Keldermans, die om
streeks 1400 te Mechelen leefde, de stamvader van 
het geslacht was. Hi j had een zoon, ook Rombout 
genaamd, die weder twee zoons Wouter en Jan had, 
van welke de laatste zich als steenhouwer te Leuven 
vestigde. 

Jan's zoon Andries maakte in 1471 met zijn 
zoon Antonis een oxaal in de kerk te Bergen-op-
Zoom. Deze Antonis, die in 1512 te Mechelen stierf, 
heeft vooral in Zeeland veel werk afgeleverd. Mat-
theus of Mathijs Keldermans, dien wij in onze reke
ningen aantreffen, was zijn broeder en dus een zoon 
van Andries Keldermans, die met Elisabeth de Smet 
gehuwd was. 

V a n Mathijs Keldermans is het Markiezenhof te 
Bergen-op-Zoom afkomstig, althans hij heeft aan dit 
bouwwerk in 1491 steen geleverd. Matheus Kelder
mans is in 1507 stadssteenhouwer te Leuven geworden. 

Mattheus Keldermans had nog een jongeren broeder, 
Rombout, die in 1487 naar Italië vertrok, en na 
zijn terugkeer te Mechelen de Renaissance invoerde. 

Rombout heeft te Utrecht in 1529 het kasteel 
Vredenburg uitgevoerd. 

Algemeen staan de leden der familie Keldermans 
als architecten bekend. Misschien zijn zij dit ook 
inderdaad geweest. De rekeningen toonen echter aan, 
dat bij den bouw van den Dom te Utrecht en van 
de St. Bavokerk te Haarlem, Mattheus Keldermans 
alleen als leverancier van steen is opgetreden. 

A . W . W E I S S M A N . 

JUBILEUM STRUIJK. 
Donderdag, 1 December j.1. was het vijf en twintig 

jaar geleden, dat dc heer Struijk in dienst der ge
meente Rotterdam trad. 

O p vier en twintigjarigen leeftijd begonnen als 
bouwkundige bij de afdeeling plaatselijke werken, 
werden vele belangrijke bouwwerken door hem ont
worpen en uitgevoerd o. a. Zeevischmarkt, nieuwe 
gedeelte Ziekenhuis aan den Coolsingel, overwelving 
plan C , Leuvebrug, Gemeente droogdok no. 3, enz. 

In het jaar 1893 mocht hij zich geroepen zien 
voor den taak van Hoofd-Inspecteur der bouwpolitie. 
Onder zijne leiding werden bij dien tak van dienst 
vele verbeteringen aangebracht. 

Ook het buitenland profiteerde van zijne bekwaam
heden en wel de Portugeesche regeering droeg hem 
het maken van een ijzeren droogdok op. 

Hoewel de heer Struijk het personeel verzocht had 
zijn feestdag kalm te doen voorbijgaan, en dan ook 
op 1 December met verlof uitstedig was, heeft dit 
echter gemeend; hoe gaarne ook anders zijne bevelen 
gehoorzamende, aan dit bevel niet te kunnen voldoen. 

Zaterdagmorgen 3 December van verlof terug, werd 
de jubilaris door den oudsten inspecteur aan zijn 
huis bezocht en uitgenoodigd naar het bureau te 
willen komen, en werd aldaar door de ambtenaren 
van zijn dienst opgewacht. 

Woorden van toewijding en genegenheid werden 
tot hem gericht door een der inspecteurs en den chef 
van het administratief personeel, en namens allen als 
stoffelijk blijk van waardeering en hoogachting een 
boeken- en tevens platenkast aangeboden. 

Reeds Vrijdagavond was de heer Struijk bij zijn 
thuiskomst verrast door de cadeaux, fraaie bloem
stukken en talrijke blijken van belangstelling als 
telegrammen, brieven enz. daar reeds aangekomen. 

Zeer gevoelig voor de hartelijkheid aanvaardde de 
heer Struijk dan ook dit geschenk van zijn personeel. 

Verder kwamen dien dag de Gemeente-Secretaris, 
M r . Heijnsius, en eenige heeren werkzaam ter Secretarie 
hunne gelukwenschen, vergezeld van een nuttig boek
werk, aanbieden. 

De directeur en de adjunct-directeur der gemeente

werken gaven eveneens blijk van hunne belangstelling, 
en voegden daarbij een bronzen beeld. 

Maandag 5 December 's middags om 2 uur kwam 
eene commissie namens vele architecten, den heer 
Struijk gelukwenschen en werden door den heer 
Droogleever Fortuijn eenige woorden van sympathie 
gesproken, hem tevens uitnoodigende Zaterdagavond 
in een gezellige bijeenkomst te willen verschijnen, 
ten einde allen in de gelegenheid te stellen hem 
persoonlijk te kunnen feliciteeren. 

Daarna kwam de vereeniging Bouwkunst en Vr iend
schap, waarvan de heer Struijk vele jaren bestuurslid 
was, aan het woord. 

Bi j monde van den heer C. N . van Goor werd 
den feestvierende namens de vereeniging gefeliciteerd 
met zijn jubilé en herdacht spreker den grooten 
steun en de groote belangstelling, welke de vereeni
ging steeds van den jubilaris heeft mogen ondervinden. 

A l s blijk harer hoogachting bood zij een reusach-
tigen lauwerkrans met prachtig blauw zijden lint en 
gouden franje aan. O p het lint prijken de woorden 

„Bouwkuns t en Vriendschap" 
1879 — 1 December — 1904. 

Tevens had de vereeniging goedgevonden hem te 
benoemen als l id van verdienste. 

Zeer getroffen bedankte de heer Struijk voor zoo
veel bewijzen van sympathie en harteiijkheid, waarop 
hij onmogelijk had dnrven rekenen. Hi j meende 
slechts zijn plicht en niets meer dan zijn plicht gedaan 
te hebben en kon het hem niet anders dan genoegen 
doen, te mogen waarnemen, dat men eenigszins over 
hem tevreden was. U i t betrouwbare bron vernamen 
we nog, dat op de bijeenkomst van architecten op 
Zaterdagavond, waarbij de heer Struijk verzocht is 
tegenwoordig te zijn, hem een bronzen beeld, voor
stellende, de arbeid gekroond, zal worden geschonken. 

Moge dit als waardig besluit dienen van de her
denking van vijf en twintigjarigen arbeid van een 
flink en verdienstelijk man, en zij het de gemeente 
Rotterdam gegund nog vele jaren van zijne diensten 
gebruik te maken. 

KUNST A A N H E T VOLK. 
E r is tegenwoordig een streven merkbaar om „het 

vo lk" kunstzin bij te brengen. Is dit mogelijk? K a n 
men personen aan wie de gave ontzegd is, om het 
schoone te voelen, dit gevoel schenken ? Bereikt men 
op deze wijze iets meer, dan dat men menschen 
verleidt, om, daar zij vreezen anders voor onbeschaafd 
te worden aangezien, mooi te noemen, wat zij eigenlijk 
leelijk vinden ? 

Wij stellen deze vragen, zonder ze te beantwoorden, 
doch gelooven, dat het werkje „Bouwsti j len", dat 

tegen betaling van 25 cents bij den uitgever A . W . 
Segboer in den Haag te verkrijgen is, beschouwd 
moet worden als een poging om het volk op de 
schoonheden der bouwkunst opmerkzaam te maken. 

De uitgevers hier te lande, zijn gewoon, hun boeken 
tegen 1 cent per pagina in den handel te brengen. 
Dat men ditmaal voor zijn kwartje 53 bladzijden 
krijgt, waarop 48 cliches nog bovendien zijn afgedrukt, 
mag gerust een koopje worden genoemd. Dat het 
afdrukken der clichés veel te wenschen overlaat, zal 



wel aan het papier liggen. Maar dat vele der figuren 
onderstboven in den tekst terecht zijn gekomen, 
spreekt van weinig zorg, aan de correctie besteed. 

Het werkje is een vertaling van een Duitsch origineel, 
als welks schrijver zich A . Gat noemt. Men moet 
er zich dan ook maar niet aan ergeren, dat het 
overloopt van germanismen. Reeds op de eerste 
bladzijde, in den eersten zin wordt „ A r t und Weise" 
vertaald door „manier en wijze" ; onderkennen" komt 
overal in het boekje voor. Dat ons „zijn" niet, als 
in het Duitsch, ook de beteekenis van „moe ten" 
heeft, is den vertaler ontgaan, die misschien door 
het lezen van de stukken, van ons waterstaatsministerie 
uitgaande, en waar telkens „zijn" voor „moe ten" 
voorkomt, van de wijs is geraakt. 

A l s de vertaler den lezer een denkbeeld wil geven 
van de Grieksche mutulen, noemt hij ze „rechthoekige 
dunne platen v ia l " . Doch zelfs een vakman zal dit 
niet begrijpen. E n als de vertaler den lezer, dien hij 
zich als „ leek" voorstelt, wil inwijden in de schoonheid 
der Dorische architectuur, dan zegt h i j : „ O p wonder
bare wijze wordt de strijd tusschen dracht en steun, 
tusschen druk en tegendruk op aanschouwelijke wijze 
gevoerd." 

Deze „wonderbare en aanschouwelijke strijd" is 
zeker merkwaardig genoeg. 

De cannelures van de Jonische zuil worden, volgens 
den vertaler door „s tegen" van elkander gescheiden, 
op „de tandlijst van het hoofdgestel volgt andermaals 
Parel- en Eierlijst", de Korinthische stijl is een 
„geestr i jke verbastering" door den beeldhouwer „Ra l -
limachos" bedacht, de Romeinsche.stijl is ontstaan 
door „Grieken, die naar Rome gekomen waren, om 
daar op eigenaardige wijze volgens hun streven naar 
het practische hunne kunst uit te oefenen." 

Dit zijn eenige aanhalingen uit het gedeelte, dat 
de klassieke stijlen behandelt, en dat bijna de helft 
van het boekje vult. Het Byzantijnsche kapiteel is 
„wor te lvormig" , zoodat de vertaler „würfel" of „ teer
l i ng" voor „wor te l " heeft aangezien! Deze „wortel 
loopt naar onderen smaller uit", wat voor zulk een 
voorwerp niets bijzonders is. Maar vreemder is een 
zuil „ o p een wortelvormig voetstuk". 

„De „Morsche (?) sti j l" heeft volgens den vertaler 
„bru taa l opgetrokken koepelgebouwen", en maakt 
gebruik van bladwerk „dat zich in het oneindige 
heen en weer en door elkander slingert en wéér 
lost (!), zich verbindt en wederom henenvliedt." 

In den Romaanschen stijl wordt gebruik gemaakt, 
volgens den vertaler „van een boog, die een kolom 
overspringt en eerst op de volgende aangezet is", 
en ook weer, voor het kapiteel van een „wor te l" 
die nu echter „aan zijn onderste einde afgerond is", 
en met „bandaard ige ineenvlechtingen op rijke wijze 
versierd is" . Ook „muur s t r eepen" worden vermeld, 
waarbij „Streif" voor „S t r i ch" is genomen, terwijl 
het „p lan tvormri jke ornament" is toegepast „zonder 
veel inzicht voor de vormen der beschaving". 

Wat de leek wel denken moet, als hij leest hoe 
in den Gothischen tijd „op de zijden van het midden
schip de twee zijschepen werden aangebracht, welke 
als kapellenkrans gevormd werden"? Niet minder 
hoofdbreken zal het hem kosten, te begrijpen „da t 
de pijler in de Gothische architectuur zich in de eerste 
plaats verklaart uit de omstandigheid, dat hij den 
geheelen last van het uitsluitend aangebracht gewelf 
op zich heeft te nemen", welk „gewichtig voorval 
met zich medebracht, dat de tot hiertoe gebruikelijke 
massabouw in een lichaamsbouw veranderd werd". 

Wie zag ooit „een Gothisch interieur zich steeds 

naar de hoogte dringen, totdat het steun vond i n 
den sluitsteen" ? Wie begrijpt, wat de vertaler bedoelt, 
als hij als oorzaak der Renaissance noemt „de studie 
der natuur, der zinnelijke wereld, die van de kerk 
was, tot dusver te beschouwen als geheel te gronde 
gericht" en als een andere „da t de persoonlijkheid 
van den kunstenaar werd tot uiting gebracht en het 
in zijn bijzondere beschouwing tot de spraak kwam" ? 

Zulke onzin, waarvan nog vele staaltjes zouden 
zijn te geven, maakt, dat dit boekje volstrekt geen 
waarde heeft, daar de bewerker in het geheel niet 
voor zijn taak berekend was. Hi j heeft gemeend, aan 
het slot, nog een klein toevoegsel van eigen vinding 
te moeten aanbrengen, dat over den stijl onzer dagen 
den lezer wi l inlichten. 

„Hierover strekt" zoo zegt hij „in de eerste plaats 
de Amsterdamsche Beurs ons ten voorbeeld. D i t 
bouwwerk is zoowat geheel en al uit schoon baksteen-
werk opgetrokken. Het samenstellen en het laten 
zien van de constructie wordt wel dikwijls overdreven. 
Voora l het bewerken van de materialen moet in den 
regel het grootste werk verrichten om den aanschouwer 
den indruk van nieuwe stijlvormen te geven. Di t is 
voornamelijk met het beeldhouwwerk het geval, dat 
slechts in breede, onbepaalde lijnen uitgevoerd wordt. 
Kolommen en pilasters worden meer als pijlers toe
gepast, soms uit metselwerk, soms uit blokken natuur
steen samengesteld. Toch berusten deze nieuwe 
vormen onwillekeurig op oudere vormen uit voorgaande 
stijlen, die door eene kleine verandering, hervorming 
of verminking in het leven worden geroepen." 

Men bespeurt, dit lezende, hoe moeilijk het den 
schrijver valt, zijn gedachten onder woorden te brengen, 
en zoo wordt het verklaarbaar, dat hij geheel en al 
te kort schoot, toen hij de gedachten van een ander, 
uitgedrukt in een • vreemde taal, in het Nederlandsch 
wilde overbrengen. 

Het is te hopen, dat, mocht er ooit een tweede 
druk noodig zijn, de uitgever de bewerking zal 
opdragen aan iemand, die beter op de hoogte is. 

E E N DRUKFOUT. 
In de laatste jaren is het woord „ w a a r " bij ons 

zeer in de mode gekomen, en het wordt vaak gebruikt, 
als een ander beter op zijn plaats zou zijn. Dus kan 
het verontschuldigd worden, dat de zetter op blad
zijde 395, tweede kolom, twintigste regel van onderen, 
van „ m a a r " ook „ w a a r " gemaakt heeft. 

„ W a a r " (hier ware „ n u " te verkiezen) hij echter 
daardoor dingen onduidelijk gemaakt heeft „ d a a r " 
(dit kon wegblijven als „ n u " gebruikt was) is het 
onze plicht, er op te wijzen dat gelezen moet worden: 
„wel is de architect bij het versieren der zalen dis
creter te werk gegaan, dat b.v. Cuypers in het 
Rijksmuseum te Amsterdam of Hasenauer in het 
Hofmuseum te Weenen, maar al de bric-a-brac, de 
omlijstingen van marmer, die vaak niet eenvoudig 
genoeg zijn, kortom al het overtollige bijwerk geeft 
aan het geheel iets pronkerigs." 

W i j herinneren ons uit onze jeugd nog een zoo
genoemde „huiszegen", natuurlijk uit Duitsehland 
gekomen, waarop stond: 

„ Wo Glaube, da Lie be, 
Wo Liebe, da Friede." 

Misschien heeft dit borduurwerk wel in tal van 
kamers gehangen en is zoo de „waar -en-daa r" manie 
in de wereld gekomen. 
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PRIJSVRAGEN. 

Uitnoodiging tot deelneming aan een Prijskamp 
voor een Monument ter eere van wijlen Mgr . 
D r . H . J . A . M . SCHAEPMAN, Protonotarius 
Apostolicus a. i . p., Professor aan 't Seminarie te 
Rijsenburg, l id van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

Het in duurzamen steen uit te voeren monument 
zal geplaatst worden op het voorplein, en wel in de 
aslijn, van het Seminarie te Rijsenburg, niet ver van 
den openbaren weg. ') 

Het moet strekken om hulde te brengen aan de 
hoedanigheden, welke tijdgenoot en nageslacht ver
eeren of zullen vereeren in den grooten Burger, den 
waardigen Priester, den geleerden Professor, den 
rijkbegaafden Dichter, den weisprekenden Redenaar, 
den onvermoeiden Volksvertegenwoordiger, den on-
versaagden Strijder voor K e r k en Vaderland, wiens 
devies was: „Credo pugnu". 

De kosten van oprichting van het Monument (met 
uitzondering van die der fundeering) mogen de som 
van 8000 gulden, zegge acht duizend gulden, niet 
overschrijden. 

To t mededinging worden alleen toegelaten Neder
landsche kunstenaars. 

Zij zullen moeten leveren een ontwerp geteekend 
op een schaal van 10 cm. per 100. 

De teekeningen van dit ontwerp zullen bestaan i n : 
a. een plattegrond van 't monument; 
b. een opstandteekening van de voorzijde en een 

van de achterzijde, en nog meerdere, indien deze 
noodig zijn om het ontwerp te verduidelijken; 

c. een of meer doorsneden, waarin de constructie 
duidelijk is aangegeven; 

d. een perspectiefteekening van het monument met 
de naaste omgeving; 

e. eene beschrijving van het ontwerp, met aan
duiding der te bezigen materialen; 

f. eene gedailleerde begrooting van kosten, met 
opgave der hoeveelheden en der eenheidsprijzen. 

De teekeningen moeten op linnen of katoen geplakt 
en op ramen gespannen zijn, ten einde ze gemakkelijk 
te kunnen tentoonstellen. 

De teekeningen mogen den naam van den ont
werper niet dragen, maar moeten vergezeld zijn van 
een verzegelden brief, waarin de naam en het adres 
van den ontwerper zijn 'aangegeven. De enveloppe 
moet een teeken of zinspreuk dragen, welke ook op 
de teekeningen moet voorkomen. Een correspondentie
adres kan desgewenscht worden opgegeven. 

Vóór of op den 1 en Mei 1905 moeten de ontwerpen 
vrachtvrij ingeleverd worden aan een nader in de 
dagbladen op te geven adres. N a voormelden datum 
zullen geen ontwerpen tot den prijskamp meer worden 
toegelaten. 

De jury doet uitspraak vóór 15 Mei d. a. v. A l l e 
ingezonden ontwerpen worden daarna gedurende veer
tien dagen voor het publiek tentoongesteld. 

A a n den kunstenaar, wiens ontwerp volgens het 
oordeel van de Jury, het beste en voor uitvoering 
het meest geschikt is, zal de vervaardiging van het 
monument kunnen worden opgedragen, indien hij een 
beeldhouwer is, die door de Jury daartoe bekwaam 
geacht wordt. Is dit niet het geval, dan zal hem een 

!) E e n si tuat ieplan is tegen toezending v a n 25 ets. v e r k r i j g 
b a a r in den b o e k h a n d e l der F i r m a W e d . J . R . v a n R o s s u m 
te U t r e c h t . 

prijs worden toegekend van 300 gulden (zegge drie 
honderd gulden). 

Voorts zal toegekend worden: Een prijs van 200 
gulden (zegge twee honderd gulden) voor het daarop
volgende, en eene prijs van 100 gulden (zegge honderd 
gulden) voor het derde ontwerp. 

A a n de drie bekroonde ontwerpers zal worden uit
gereikt eene oirkonde meldende de verdiensten van 
ieders werk in 't bijzonder. Hunne ontwerpen worden 
eigendom van het Nederl. R . K . Episcopaat. De niet 
bekroonde ontwerpen moeten door de inzenders worden 
teruggehaald binnen eene week na afloop der ten
toonstelling. 

Tot Juryleden van den Prijskamp zijn door Z . D . H . 
den Aartsbisschop van Utrecht benoemd de Heeren: 
Dr . P. J . H . Cuypers, architect der Rijksmuseum
gebouwen, te Roermond, Voorzitter. Mgr . G . W . van 
Heukelum, Deken van het Sint-Bernulphusgilde te 
Jutphaas ; Dr . A . Rosemans, Professor a. h. Seminarie 
te Hoeven; L . Hezenmans, Architect van de St. 
Janskerk te 's-Hertogenbosch ; Jan Kalf, Secretaris 
van den Katholieken Kuns tk r ing : de Viol ier , te 
's-Gravenhage, Secretaris. 

GEMENGD NIEUWS. 
B I N N E N L A N D . 

A M S T E R D A M . Door het bestuur der Avondambachtsschool 
voor Timmerlieden „Concordia Inter Nos" onder het patro
naat van het departement Amsterdam der Maatschappij 
van Nijverheid is in het begin dezer maand geopend een 
kostelooze dagcursus (teekenonderwijs, in hoofdzaak het op • 
de plank zetten van verschillende uitslagen) voor jeugdige 
werklooze timmer- en metselgezellen, die minstens drie jaar 
bfj het bouwvak zijn werkzaam geweest (waarvan het laatste 
jaar te dezer stede). 

Het eerste pogen is met eenig succes bekroond, daar 
in de afgeloopen week een zestal gezellen in beide vakken 
aan het onderwijs hebben deelgenomen; echter is het bestuur 
van meening dat, lettende op de werkloosheid die helaas 
thans in onze stad heorscht, meerdere gezellen van dat 
kosteloos onderricht zouden kunnen gebruik maken, wanneer 
zfj weten, dat hunnerzijds door die lessen te volgen volstrekt 
geen verbintenis voor eenigen tijd wordt aangegaan. 

De bedoeling toch is, dat iederen werkdag 's morgens om 
9 uur de gezel zich kan aanmelden aan het schoolgebouw; 
hij kan dan onmiddellijk aan het onderricht deelnemen. 

Het onderricht wordt zooveel mogelfjk aangepast aan 
datgene wat de gezel vermeent te weten, en zal hem gaarne 
op zjjn verzoek aan den leeraar met het onderwijs belast, 
worden toegestaan datgene te leeren, waarvan hfj meent 
niet geheel op de hoogte te zijn. 

De kostelooze cursus wordt gehouden op iederen werkdag, 
's morgens van 9 — 12 en 's middags van 1 — 4 uur in het 
schoolgebouw Frederik Hendrikstraat 111 — 115. 

A R N H E M . Naar aanleiding van de motie van den heer 
Wisboom omtrent de overlegging der plannen betreffende 
de vaste brug over den Rijn, stelden B. en W. voor, aan 
eene commissie, bestaande uit een lid, te benoemen door 
en uit hun college, als voorzitter, en uit vier leden van 
den raad, aan welke commissie, zoo dit nood g mocht blh'ken, 
zal kunnen worden toegevoegd een door hun college aan 
te wyzen ambtenaar, op te dragen het instellen van een 
ouderzoek en het indienen van een rapport aan den raad, 
omtrent de mogelijkheid en de finantieele uitvoerbaarheid 
van het tot stand brengen eener nieuwe verbinding tusschen 
de beide oevers van den Rijn in deze gemeente door het 
tot stand brengen van hetzij eene vaste brug, hetzij een 
ander comunicatiemiddel ter vervanging van de bestaande 
schipbrug. 

Als leden der genoemde commissie werden aangewezen: 
de burgemeester en de heeren De Haan, Van der Schooren, 
Eland en Wisboom. 

Voorts werd benoemd tot ingenieur bij de gemeentewerken 
de heer H. G. Mos. 

B A A R X . Door het toenemen van de bevolkingdezergemeente 
zijn alle kerken alhier te klein geworden, zoodat zfj achter
eenvolgens allen verbouwd en vergroot worden. De vergroote 
Gereformeerde kerk werd voor enkele weken in gebruik 
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genomen; met de nieuwe R. Kath. kerk schiet men flink 
op, en nu zal weldra ook de Ned. Hervormde kerk aan de 
beurt komen. 

Het plan en de teekeningen voor de vergrooting van deze 
kerk zyn reeds gereed, zoodat de aanbesteding wel spoedig 
zal volgen. 

' S - G R A V E N H A G E . By onderhandsche aanbesteding is door 
den architect Joh. Mutters Jr., voor ongeveer f 200,000 opge
dragen aan den aannemer H . F. Boersma. het verbouwen 
van het bestaande hotel en het bouwen van een restaurant, 
feestzalen enz. in verbinding met het hotel „de Twee 
Steden", aan het Buitenhof alhier. 

GRONINGEN. Het oude slot te Wedde, van waaruit eeuwen 
geleden de heer van Westerwolde, gevreesd in wijden kring, 
de bevolking tyranniseerde, zal waarschijnlijk publiek te 
koop gepresenteerd worden. De tegenwoordige eigenaar, die 
den ouden burcht met zyn toren en onderaardsche kelders 
— beruchter gedachtenis — en grooten tuin, met prachtig 
geboomte, als uitspanningsplaats exploiteert is van plan 
naar Groningen te vertrekken. 

Het slot was vroeger bekend als het Drostenhuis of borg, 
omdat het tot woonplaats diende aan de drosten van den 
heer van Tautenburg, die Westerwolde van Keizer Karei V 
in de leen had. Of van de tegenwoordige overblijfsels nog 
iets behoort tot het in I486 door Hajo Addinge herbouwde 
slot wordt betwijfeld. 

H A R D E N B E R G . Thans kan met zekerheid worden gemeld, 
dat de lyn Ommen-Hardenberg van den Noordooster Locaal-
Spoorweg met 1 Januari zal geopend worden. 

HOORN. In de op 7 Dec. gehouden raadszitting werd op 
voorstel van B en W. besloten, om, naar aanleiding van 
de concessie-aanvraag der vennootschap Hudor tot exploi
tatie te dezer stede van een ozonwaterleiding, eene commis
sie van drie personen te benoemen, die niet alleen deze 
aanvraag, doch de kwestie, betreffende de oprichting eener 
drinkwaterleiding in haar gehoelen omvang zal nagaan. Bij 
het door haar uit te brengen rapport zal zij tevens kenbaar 
maken, wat 't meest in 't belang der gemeente is: de ex
ploitatie in eigen beheer, dan wel concessie-verleening. 

Tot leden dezer commissie werden benoemd de heeren : 
dr. H . K . M. v. d. Zande, M. de Jong en R. Heyer. 

OIRSCHOT. In den avond van 12 December om ruim vyf 
uur is een gedeelte van den toren, een 60 meter hoog 
reuzenbouwwerk uit de 13e eeuw ingestort. Een geweldige 
steenmassa kwam op het gelukkig verlaten marktplein 
terecht, zoodat geen persoonlijke ongelukken te betreuren 
zijn, vermoedelijk zyn de klokken, het uurwerk en het 
orgel der kerk mede vernield. 

Eenige omwonenden ontruimden hunne huizen, uit vrees 
voor verder instorten der nog staande drie muren. 

PERSONALIA. 

— Benoemd tot directeur der burgeravondschool te Ny
megen de heer J . van Reynendam, directeur eener dergelyke 
school en gemeente-architect te Hoorn. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 

— H o o f d o p z i c h t e r , Bouw- en Waterbouwkundige, 
voor een particuliere onderneming op een der hoofdplaatsen 
van Java. Brieven onder letters Z B 0, Alg. Adv.-Bureau 
Nygh & Van Ditmar, Rotterdam. (1) 

— T y d e l y k T e e k e n a a r , b y ' deGemeentelijke Telephoon-
dienst te 's-Gravenhage. Aanmelding aan de bureaux, Hof
straat 2 des voormiddags tussehen 9 en 10 ure. (1) 

— J o n g E l e c t r o t e c h n i k e r , op een bureau te Delft. 
Brieven onder No. 458 aan den Boekhandelaar J. Waltman 
Jr., te Delft. (1) 

— A s s o c i é , gezocht door een jong architect. Brieven 
onder No. 34724 aan het bureau van de N. Rott. Courant. 

(1) 

— Sasmees te r , by' het Heemraadschap Mark en Dintel; 
salaris f800, met vrye woning. Verzoekschrift op zegel vóór 
20 Dec. a. s. aan den Dfjkgraaf te Oud-Gastel. (1) 

— G e m e e n t e - B o u w m e e s t e r te Ter Neuzen. Jaar
wedde f1000.-, benevens 75 pCt van de schoolgelden voor 
het teekenonderwys. Gezegeld verzoekschrift, aan den Bur
gemeester, vóór den 27en December 1904. Persoonlijke aan
melding den Hen en 12en Januari 1905. (1) 

— R e i z i g e r in het Houtvak. Brieven onder No. 24963 
aan het Alg. Ned. Adv. Blad te 'sGravenhage. (1) 

— O p z i c h t e r - T e e k e n a a r by' een Architect in Ned.-
Indië, zoo spoedig mogely'k, niet jonger dan 22 jaar, aan-
vangstractement f150.— per maand, vrijen overtocht 2e 
klasse naar Java en terug. Brieven onder letter W. a/d 
Boekhandelaar E. Noordy'k, Bankastraat 14, den Haag. 

(1) 
— B o u w k u n d i g - T e e k e n a a r . Brieven franco, No.381, 

by de Boekbandelaar H . B. Brey'er & Zoon, Arnhem. (1) 

— B o u w k u n d i g e by een Villa te Zand voort. Brieven, 
onder letters S. V. 854, Nieuws van den Dag. (1) 

— S e c r e t a r i s - G e n e r a a l voor het Nederl. Comité der 
Wereldtentoonstelling te Luik. Aanmelding by den heer J. 
E. Scholten te Groningen. (2) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

INFORMATIE-BUREAU V A N DEN BOND VAN TECHNICI 
TOLSTEEGSINGEL 4 6 , UTRECHT. 

3 3 Bouwk. Opz.-teek., 21 — 4 1 j . , ƒ 5 0 — f 100 'smaands. 
2 Bouwk. Opz.-Uitv. 
5 Waterb. Opz.-Teek., 2 1 — 4 2 j . , ƒ 7 5 — ƒ ioo'smnds. 
6 Werktuigk. Teek., 1 8 — 2 6 j . , ƒ 4 0 — - / 8 0 ' s maands. 
1 Werktuigk. Opzichter (Constructeur). 
2 Electrotechniker. 
1 Opzichter Lithograaf. 
1 Opzichter Administrateur. 

Mem. San. Insl. London. Nanitary Engineer, JL>INrJTEXM>̂ 4.>I, 
Hoofdkantoor en Magazijnen DE BUITERKADE 150-151. Filiaal en Showroom 44 KOKEN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead. 
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en koudwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder Garantie. 

^aulcoiKlig-iii**- vuil 
-A^aiihestediiig-eii. 

MAANDAG, 19 December. 
Amsterdam, te U / i uren, door de Holl. 

IJ. S. M. in het centraal personenstation, 
bestek no. 6: het maken van den boven
bouw *-an den spoorwegbrug over het 
Noordzeekanaal nabfj Zaandam (Nieuwe 
Hembrug), begroot, f585000. Het bestek 
met 6 teek. van den 22 Nov. verkrygb. 

aan het Centraal-Admin.-gebouw der My'. 
Droogbak te Amsterdam, dienst van Weg 
en Werken, Kamer 150, of op fr. aanvrage 
aan dien Dienst. Aanw. als in het bestek 
is vermeld. 

Arnhem, te ID/2 uren, door het gem.-
bestuur, bestek nó. 14: het leveren van 
materialen gereedschappen, enz. 

Zie adv. in no. 50. 
'g-Hertogenbosch, te 10 ure, door het 

gem.-best.: lo. het wyzigen en vergrooten 
van de opzichterswoning op het terrein 

der gasfabriek; 2o. het leveren van keien, 
gebakken steen, kalk, timmerhout, enz.; 
bestekken ter lezing ten raadhuize en te 
bekomen by den ingenieur architect, aanw." 
gehouden. 

Leimuiden, ten 11 ure, door den WelEd. 
Gel. Heer C. van Altena, Arts, den ver
bouw van een Docterswoning te Leimuiden. 

Zie adv. in dit no. 

Vervolg zie byblad. 
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H o v d e n r i j c l s N t r i u i t 4 , I V i j i n o u r e n . 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.— 
31 Dcc.) voor het binnenland • ƒ 5 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling voor 1 5 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op I A p r i l en 
I October van het abonnementsjaar 
(I Jan.—31 Dec.) wordt beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post 

Unie, met inbegrip van Nederl. 
Indië en Zuid-Afr ika . . . . 

A f z o n d e r 1 ij k e n 11 m m e r s, uitsluitend 
bij vooruitbetaling per postwissel of in post
zegels, met plaat f 0.25. 

Idem, idem, zonder plaat . . . . . . - 0.15• 

- 6.50. 

7.50. 

3 to 
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Adver ten t iën van 1 tot en met 5 regels. - 1.—. 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0 . 1 5 . 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Adver tent iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor dc plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Phoenix", Nijmegen. 

— Het was wel vriendelijk van u, mij een oogen
blik te woord te willen staan. De zaak is deze, dat 
ik een zoon heb van zeventien jaar, die nu dezen 
zomer zijn eindexamen heeft gedaan, cn dien ik gaarne 
tot architect zou zien opgeleid. Nu wilde ik u vragen, 
mij den weg te wijzen, dien ik hierbij zou moeten 
bewandelen. — 

— Gaarne zal ik aan uw verlangen voldoen. Maar 
hoc is u zoo op het denkbeeld gekomen, uw zoon 
architect te willen laten worden? •—• 

— Dat zal ik u zeggen. Piigenlijk wou hij schilder 
worden, maar dat schijnt mij een vak, waarin geen 
toekomst ligt. E n daar de bouwkunst toch ook een 
kunst i s . . . . — 

— Vergeef mij, dat ik u in de rede val. Maar 
men moet zich van de artistieke zijde der bouwkunst 
niet al te veel voorstellen. — 

— Hoezoo, mijnheer? — 
— Een schilder kan, met een lap linnen, wat verf 

en penseelen, als hij talent heeft, een meesterstuk 
maken, maar een architect kan niets bouwen, als hij 
geen klanten heeft die hem bestellingen doen. —-

— Di t is ongetwijfeld waar. Ik moet erkennen, 
dat ik daaraan zoo gauw niet heb gedacht. Maar in 
den handel gaat het evenzoo, daar kan ik als koop-

BOUWKUNDIGE SAMENSPRAKEN. 

I. 

TUSSCHEN EEN ARCHITECT EN EEN VADER. 

man over meepraten. Ik 
in mijn zaak genomen, 
weten. — 

had mijn jongen zoo graag 
maar daarvan wil hij niets 

ik u niet raden, hem architect te laten 
ik vrees, dat hij in dat vak niet zal 

— Dan zou 
worden, want 
slagen. — 

— Maar hij is een uitstekend teekenaar. Hier heb ik 
eenige van zijn rechtlijnige teekeningen medegebracht, 
waarvoor hij het hoogste cijfer gekregen heeft. — 

—- Inderdaad, de jongen heeft talent. — 
— Is nu uw meening niet gewijzigd? — 
— Neen mijnheer. Want een architect, die alleen 

talent heeft, verdient geen droog brood. Ik zou u 
daar verscheidene voorbeelden van kunnen noemen. —-

— Ik heb er over gedacht, den jongen naar Delft 
te sturen. Maar van de wiskundige wetenschappen 
houdt hij niet, bij het eindexamen haalde hij daarin 
geen hoogc cijfers. — 

— Dan is het zeker verstandig van u, hem niet 
naar Delft te laten gaan. Doch zelfs al was hij ook 
eene groot mathematicus, en al wist hij te Delft nog 
zoo gauw een diploma te halen, het zou toch van 
weinig nut zijn, als er geen koopmansgeest in den 
jongen zit. — 

— Waarom, mijnheer? — 
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— Omdat zelfs zijn diploma hem niet aan klanten 
zal helpen. E n een gediplomeerd architect zonder 
klanten staat gelijk met een visch, die op het droge 
ligt. — 

— Ik weet, als koopman, hoeveel moeite men doen 
moet, om in relatién te komen, en vooral om zc te 
behouden. Met dit doel ben ik l id van verschillende 
sociëteiten, ga ik iederen Zondag trouw ter kerk, 
heb ik zitting genomen in het bestuur eener kies-
vereeniging, kortom doe ik veel, dat mij eigenlijk 
onverschillig is. — 

— U is een verstandig man, mijnheer, en als uw 
zoon uw aard heef t . . . . — 

— Mijn aard heeft hij, helaas niet. Hij berekent 
nooit het effect, dat zijn handelingen op de wereld 
zullen maken. Hi j ziet zijn menschen niet aan, maar 
zegt zijn mecning ronduit, zonder te bedenken of het 
ook verstandiger zou wezen, om zijn mond te houden. — 

— Zoo, zoo ! N u , dan moet uw zoon geen architect 
worden. — 

— Ik had het zoo graag gewild. A l s ik bedenk, 
welk een groote practijk u heeft, dan schijnt het mij, 
dat dit vak zeer winstgevend moet zijn. — 

— N u , mijnheer ik heb niet tc klagen. Ik verbeeld 
mij echter niet dat ik een kunstenaar ben. A l s het 
mij goed gaat, dan komt dit, ik schaam mij niet, 
het u te zeggen, omdat ik, even als gij, mijn best 
doe om klanten te krijgen en klanten tc behouden. 

Daarvoor ben ik den ganschen dag werkzaam. Het 
overige moet ik aan mijn bedienden overlaten, die 
ik goed betaal, en waarvan ik dan ook wat verlangen 
kan. De beste specialiteiten, die op het oogenblik te 
krijgen zijn, heb ik aan mijn bureau verbonden. — 

— In mijn zaak gaat het juist zoo. Alleen op deze 
wijze kan men aan de concurrentie het hoofd bieden. — 

— Mijnheer, ik geloof, dat wij elkander volkomen 
begrijpen. E r is voor iemand, die niet met zijn tijd 
medegaat, geen succes weggelegd. Tegenwoordig 
vooral is door eigen kracht of talent niets meer te 
bereiken, Men moet zich vrienden maken, den huik 
naar den wind hangen, er geen eigen meening op 
na houden, doch steeds zorgen, dat men aan den 
winnenden kant blijft. Een idealist, gelijk uw zoon 
schijnt te zijn, moge dit alles verkeerd vinden, de 
wereld is nu eenmaal niet anders. — 

— Mijnheer, ik ben u zeer dankbaar, dat u van 
uwen kostbaren tijd wel een deel hebt willen besteden, 
om mij in te lichten. N a wat ik van u hoorde ben 
ik vast besloten, dat mijn zoon geen architect zal 
worden. — 

— Ik koop, dat u aan mij zult denken, als uwe 
magazijnen moeten worden verbouwd. — 

— Natuurlijk, mijnheer. Nogmaals wel bedankt. 
Goeden morgen, mijnheer. — 

•— U w dienaar, mijnheer. — 
(Vrij naar het Engelsch.) 

E E N PRENTENBOEK. 
Het zou, nog niet zoo heel lang geleden, zeer 

ongepast zijn geoordeeld, als een kunstenaar reclame 
maakte voor zijn werk. Men nam het iemand reeds 
kwalijk, wanneer zijn lof wat al te sterk door vrienden 
of bekenden gezongen werd. Doch dat een kunstenaar, 
even als een handelaar, door het uitgeven van boekjes 
met afbeeldingen zijner werken, de aandacht op zich 
zou trachten te vestigen werd iets zoo onmogelijks 
geacht, dat niemand kon denken, dat het ooit zou 
geschieden. 

De architect Eduard Cuypers brak het ijs, toen 
hij een „p ren t enboek" uitsluitend gevuld met plaatjes, 
op zijn bureau getcekend en door Jan K a l f van 
bijschriften voorzien, verspreidde. Menigeen schudde 
toen het hoofd over wat een bedenkelijke nieuwig
heid, een al te in het oogloopendc aanbeveling van 
eigen werk werd geacht. Het doel evenwel, met dit 
prentenboek beoogd schijnt wel te zijn bereikt. Want 
ook de heer T h . Molkenboer, Nassaukade No. 356 
te Amsterdam verzendt nu „ D e Tuin , Driemaande-
lijksch Prentenboek naar werken van Beeldende en 
Toegepaste Kuns t" door hem uitgevoerd. 

De eerste aflevering maakt een goeden indruk. De 
firma Ipenbuur & V a n Seldam, die haar ter perse 
legde zegt: „ D a a r deze uitgave met de ontwikkeling 
onzer drukkerij min of meer samengaat, scheen 
het ons niet oneigenaardig, te trachten ons van een 
deel der oplage ter eigen reclame te verzekeren." 
Men zal het drukkers minder kwalijk nemen, dat zij 
reclame maken, dan kunstenaars, vooral als die reclame 
zoo smaakvol geschiedt, als in dit geval. Het drukwerk 
toch voldoet aan de hoogste eischen. 

In een „Inle iding" zet de heer Molkenboer ons 
uiteen, wat hij met zijn uitgave beoogt. Hi j stelt 
zich voor „de prentenboekjes op gezette tijden aan 
eenige van zijn kennissen rond tc zenden" doch zal 
ze „ook gaarne voor belangstellenden beschikbaar 
stellen". 

Daardoor hoopt hij „naar zijn beste krachten iets 
in het belang van de kunst bij te dragen". 

Dan vervolgt dc schrijver: „Wel is waar zijn er 
tentoonstellingen genoeg waar den kunstenaars gelegen
heid geboden wordt hun werk te exposeeren; en wel 
verschijnen in ons land vele tijdschriften, waarin zij 
die daartoe roeping gevoelen hun gedachten en prin
ciepen kunnen publiceercn, maar hoe goed beide 
manieren om zich met belangstellenden in verbinding 
te stellen ook zijn mogen, ze lijken mij — voor 
mijn doel — onvoldoende. Ze zijn, ieder voor zich — 
naar mijn oordeel — te eenzijdig. Een tentoonstelling 
geeft slechts de kunstwerken voor wat ze in dat 
expositielokaal zijn en dat is dikwijls niet genoeg. 
Een tijdschrift, dat uit zijn aard één bepaalde richting 
heeft en slechts één soort kunst bespreekt, biedt 
voor de behandeling van verschillende soorten van 
kunst tc gelijk nooit de noodige gelegenheid. E n het 
noodige ensemble zou dan ook alléén verkregen 
kunnen worden als, bij verscheidenheid van stof, de 
noodige verklarende, bewoordingen een reeks van 
verschillende uitingen als van één willen in één zeer 
bepaalde richting zouden aanwijzen." 

Wat de heer Molkenboer hier zegt is zeker niet 
onjuist. Dat ook anderen zoo denken als hij bewijzen 
de tentoonstellingen, waar slechts werk van één 
kunstenaar te zien is en de afleveringen van geïllu
streerde tijdschriften aan één kunstenaar gewijd. Zoo 
is het dan ook te verklaren, dat de samensteller van 
het prentenboek een uiteenzetting van wat hij wil en 
beoogt aan den eigenlijken tekst doet voorafgaan. 

Begonnen als schilder heeft de heer Molkenboer 
sedert andere idealen dan om uitsluitend de werke
lijkheid, gezien door zijn temperament op doek of 
paneel weer te geven. 

„Nu de inzichten omtrent het wezen en de roeping 
der kunst" vervolgt hij „zoo belangrijk gewijzigd zijn 
is een wijder een andersoortsch (?) verlangen onder 

de kunstenaars gegroeid. Zij wenschen dat hun werk 
een bepaalder (?) plaats in de samenleving hebbe en 
kunnen het niet meer met hun opvattingen, vereeni
gen, dat hun kunst slechts haar eenige ontstaan (?) en 
doel heeft in een dikwijls weinig diepgaande gemoeds
stemming. Daarom hebben velen van talent die vroe
ger hun krachten uitsluitend aan de vrije schilder-
of beeldhouwkunst gewijd zouden hebben zich tot het 
bereiken van andere idealen gezet (?) stellen zij hun 
vaardigheid en schoonheidszin in dienst van vaster 
omschreven (?) verlangen. Zij zoeken zich op een 
wijze tc kunnen uiten, die meer waarde -voor het 
leven beoogd (?) dan met fraaie kleurtjes en tinten 
alléén te bereiken is, en toen ze het groote, prachtige 
arbeidsveld van dc hccle decoratieve en dc alles
omvattende gebruikskunst voor zich zagen hebben 
ze zich met zoo'n élan van jeugdigen ijver tot het 
bereiken van dat nieuwe gezet, dat zelfs enkelen de 
kracht, den moed en het enthousiasme vonden (om) 
op verschillend gebied werkzaam te zijn. Het was als 
in de eerste dagen der Renaissance." 

Misschien is de voorstelling, die hier van het ont
staan der „nieuwe kunst" gegeven wordt, wat te 
rooskleurig getint, en gaat de vergelijking tusschen 
onzen tijd en de eerste dagen van de Renaissance 
niet geheel op. Want het waren meest schilders, die 
zich tot dc nieuwe richting bekeerden, omdat zij 
voelden, dat het eigenlijk schilderen hun geen kans 
op artistiek of financieel succes bood. A l s echter de 
heer Molkenboer ook de gebruikskunst is gaan beoe
fenen, dan deed hij dat niet, omdat er geen schilder 
in hem school. Want de afbeeldingen van het „Pren
tenboek" doen hem ons kennen als kennen als iemand, 
die een zeer goed portret weet te maken. Die afbeel
dingen laten natuurlijk niet toe, een oordeel over 
zijn kunnen als colorist uit te spreken. Maar het 
karakter zijner modellen heeft hij op inderdaad voor
treffelijke wijze weten te vatten. 

Wi j vinden hier het portret van des schilders moeder, 
dat in 1895 op de vierjaarlijksche tentoonstelling van 
schilderijen in het Stedelijk Museum te Amsterdam 
was. De heer Molkenboer zegt er van: „Di t was het 
eerste portret dat ik exposeerde, een van de eerste 
van een reeks familie-portretten, van deze misschien 
het meest belangrijke. De schilder heeft blijkbaar 
gedacht aan het portet, dat Whistier van zijn moeder 
maakte en dat eens te Amsterdam op een driejaar-
lijksche tentoonstelling furore maakte. Tusschen de 
manier der beide meesters bestaat natuurlijk verschil. 
Maar wat hun liefde voor het onderwerp betreft, 
geven zij elkander niets toe. Door een openstaande 
linnenkast als achtergrond te kiezen heeft Molkenboer 
doen uitkomen, welk een zorgzame vrouw het was, 
die hij afbeeldde. 

Ook de pastoorsportretten, die, toen Elseviers 
Maandschrift ze gaf, om wat Maria Vio la daarbij 
schreef, tot zooveel strijds de aanleiding waren, wer
den in het „P ren t enboek" opgenomen. Maria V i o l a 
heeft toen in woorden verteld, wat de portretten 
zeiden en uitmuntende karakteristieken dezer schil
derijen gegeven. 

A l s schets is het „por t re t van Paul Kruger" op 
den dag van zijn receptie in het Paleis voor Volksvli j t , 
20 December 1900 geteekend wel goed, doch het 
„profil perdu" liet niet toe al de eigenaardigheden 
van het model weer te geven. 

W i j hebben Ferdinand Brunetiere nooit gezien. 
Maar het portret dat de heer Molkenboer 10 Mei 
1904 van hem maakte, geeft ons dit „Membre de 
1'academie francaise" vroeger zeer wereldsch. doch 

als „Gérant van dc Revue des deux Mondes" meer 
geloovig geworden, zooals wij hem ons voorstellen. 
De sigaret in den mond spreekt van het verledene, 
de scherpe trekken om mond en oogen van het 
heden. 

Vier jaar vroeger heeft Molkenboer het portret 
van Jhr. Mr. Vic tor de Stucrs, toen nog Referendaris 
van de afdeeling Kunsten en Wetenschappen, sedert 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
geworden, getcekend. Doch dit portret is minder 
geslaagd. Is het naar een foto gedaan? Een zóó 
somber uiterlijk. heeft de heer De. Stucrs toch niet. 
Latere geslachten zullen zich niet kunnen verbeelden, 
dat dit de man was, die de Kamer door zijn grappen 
vermaakte. 

Van den heer Molkenboer als schilder en teekenaar 
valt veel goeds te zeggen. A l s bouwmeester heeft hij 
minder te beduiden, wanneer wij ten minste mogen 
oordeelen naar wat hij hier geeft. Niemand, die de 
twee woonhuizen aan de Nassaukade 293-^-94 te 
Amsterdam in 1897 gebouwd, zag, zal gedacht hebben, 
dat ze door een kunstenaar waren ontworpen. 

„Met den bouw van deze twee huizen, die samen 
13 meter breed zi jn" zegt de schrijver „is voornamelijk 
naar de oplossing van het vraagstuk gestreefd, in 
hoeverre gewone huizen, die als speculatie-bouw 
bedoeld zijn, binnen de eenmaal daarvoor gestelde 
finantieelc grenzen solieder en vooral fraaier kunnen 
zijn dan dit soort gebouwen in tic nieuwe wijken 
van Amsterdam meestal is. E n in zooverre is hier 
met deze twee woningen het gestelde doel bereikt,, 
dat de bouwsom die van huizen van dezelfde afmetingen 
niet overtreft, zelfs niet, nu door bijzondere omstan
digheden dc platte grond iets gecompliceerder worden 
moest dan voor gewone woonhuizen gebruikelijk is, 
(er moest een schildersatelier op het noorden van 
vijf bij vijf meter worden bijgebouwd) en nu de 
bel-étage, door den eigenaar bewoond, een rijker aftim
mering vroeg door den uitgebouwden arkel, lambri
seeringen in de gangen, gebeeldhouwde tochtdeuren, 
betimmerde plafonds en fraai gemetselde schouwen 
in de twee kamers. Doordat deze twee huizen te 
samen, behalve de bel-étage van den eigenaar, zeven 
verhuurbare woningen bevatten (buiten de groote 
zolders) die ieder door hun doelmatige inrichting 
(door de diepte van het terrein bleef voor de sous-
terreinhuizen ieder een tuin van 25 meter over) een 
betrekkelijk hooge huur kunnen opbrengen, is deze 
wijze van bouwen voor geldbelegging uitermate 
geschikt." 

Men zou niet zeggen, dat hier een schilder aan 
het woord is. De opsomming der practische voordeden, 
aan deze huizen verbonden, zou een makelaar den 
heer Molkenboer niet verbeteren, en wij gelooven 
graag, dat, als de eigenaar zijn zeven woningen 
steeds verhuurd heeft, hij best tevreden is. Doch 
wat hebben de huizen als voortbrengselen van kunst 
te beteekenen ? De heer Molkenboer zegt dat „als 
men deze twee gevels tusschen de onlangs voltooide 
huizen van dc gracht ziet staan zij, vooral door hun 
zeer sober, maar gewild-deftig cachet, een indruk 
maken, die verre van gebruikelijk in de nieuwe 
buurten is". 

A l s de indruk, die „gebruikel i jk" in de nieuwe 
buurten is, bedoelt de schrijver natuurlijk niet veel 
goeds, waaruit valt af te leiden, dat hij met zijn 
werk tevreden is, Deze tevredenheid van bouwheer 
en bouwmeester blijve nog lang hun deel! A l s nu 
nog maar de critiek tevreden kon zijn. Doch daaraan 
ontbreekt nog al iets, gelooven wij. 
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Ten slotte geeft de heer Molkenbocr in zijn „Pren
tenboek" nog een paar voorbeelden van hetgeen hij 
als kunstnijveraar vermag. Hi j beeldt af een boeken
kast, een spiegel, een tegelpaneel en vier wijwater
bakjes. Het eerste meubel, eigenlijk een stelling, is 
niet duidelijk weergegeven, zoodat men alleen de 
hoofdlijnen ziet, doch van details, die mogelijk de 
te gtoote soberheid wat temperen, niets waarneemt. 
D c spiegel is gevat in een zoo rijk ingelegde lijst, 
dat de spreuk, die er boven staat „Spil nooit uw 
tijd aan ijdelheid" hier misplaatst is. Want wie 

anders dan een zeer ijdel man zal zulk een spiegel 
zich aanschaffen? Het tegelpaneel is gedacht „als 
wandversiering in een architecturaal ensemble van 
een kerk of klooster" en zal daar wel voldoen. Doch 
het best van alles lijken ons de wijwaterbakjes, die 
zeer eenvoudig en toch smaakvol zijn. V o o r zulk 
werk schijnt de heer Molkenboer veel talent tc 
bezitten. 

Met belangstelling zien wij mogelijke verdere 
afleveringen van dit „P ren t enboek" te gemoet. 

W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G T E LUIK IN 1 9 0 5 . 
Door de voorloopige Commissie voor de te vormen 

Nederlandsche Afdeeling der Tentoonstelling te Luik-
is een circulaire verspreid, die in de eerste plaats 
door hare lengte de aandacht trekt. 

Aangezien er echter wellicht onder onze lezers zijn 
die in deze zaak belang stellen of cr belang bij 
hebben, geven wij hieronder den inhoud van het stuk 
in zijn geheel, vertrouwende dat die lezers de 
breedsprakigheid, waarmede de Commissie gemeend 
heeft haar betoog te moeten opsieren voor lief te 
zullen nemen en er het zakelijke wel uit zullen 
opdiepen. 

De circulaire is van den volgenden inhoud: 

M. Hf 

In het jaar 1905 zal te Luik worden gehouden 
een internationale tentoonstelling. Zij zal worden ge
opend 22 April en gesloten in de eerste dagen der 
maand November. 

In dezen vreedzamen wedstrijd zullen worden bij
eengebracht de verschillende soorten van voortbreng
selen van menschelijken geest en handenarbeid; een 
tentoonstelling die, wat verscheidenheid van vakken 
aangaat, geheel zal zijn ingericht als de groote expo
sitie te Parijs in 1900, met dien verstande, dat men 
te Luik, meer nog dan te Parijs geschieden kon, het 
commercieel belang op den voorgrond wil brengen. 

De Luiksche uitvoeringscommissie voor deze ten
toonstelling heeft meerdere malen pogingen aange
wend om in haar streven de officieele medewerking 
te verkrijgen van Nederland, om bij ons de aandacht 
der belanghebbenden op die tentoonstelling te ves
tigen en om het tot stand komen van eene Neder
landsche Commissie voor te bereiden en in de hand 
te werken. 

In het einde van het vorige jaar reeds heeft te 
Amsterdam een bijeenkomst plaats gehad, waarin 
door eenige leden van het uitvoeringscomitc, uit L u i k 
daarvoor overgekomen, mondelinge inlichtingen zijn 
verstrekt en zij deden dat ook te Groningen, te Til
burg en in andere plaatsen van ons land. 

Bijeenkomsten en afzonderlijke besprekingen met 
hen, van wie kon worden verwacht, dat zij tot de 
deelnemers aan eene dergelijke tentoonstelling zouden 
behooren, hadden plaats in verschillende deelen van 
ons land, maar allerlei omstandigheden waren oorzaak, 
dat men tot heden niet kon geraken tot de samen
stelling van eene Commissie voor dat doel. 

Di t laatste heeft eindelijk plaats gehad en wel te 
Utrecht op 28 November j.1. Verscheidene personen, 
die zich reeds op dc eene of andere wijze met die 
zaak hadden beziggehouden, waren daar vereenigd. 
Door den Voorzitter van het uitvoerend comité der 
Tentoonstelling, de Heer Emile Digneffe van Lu ik , 
bijgestaan door de Heeren Desoer en Storms, Secre
tarissen van het Commissariaat-Generaal der Belgische 

Regeering, zijn mondeling uitvoerige mededeelingen 
en inlichtingen gegeven en daarna werd de voorloopige 
Commissie samengesteld uit de mannen, die dit stuk 
hebben onderteekend. 

Bijna alle landen in Europa hebben hunne krach
tige medewerking toegezegd; verschillende daarvan 
hebben ofiïcicelen steun gegeven. Di t laatste is voor 
Nederland, niettegenstaande ernstige pogingen daartoe 
werden aangewend, nog niet bereikt. 

In dc uitgestrekte hallen van het Tentoonstellings
gebouw, die te zamen een ruimte beslaan van ongeveer 
78.000 Meters, is er voor Nederland nog altijd een 
ruimte opengehouden van 1200 vierkante Meter, 
behalve een aanzienlijke ruimte in de hallen, waar 
beweegkracht ten behoeve der tentoongestelde zaken 
(tot de werktuigkunde behoorende) noodig zal zijn. 
Ook op de omliggende terreinen kunnen misschien 
nog eenige meters worden afgestaan. 

De nu gevormde Nederlandsche Commissie staat 
voor groote moeilijkheden. De officieele steun der 
Hooge Regeering, die tot nog toe ontbreekt, is niet 
alleen in moreelen maar ook in financiëclen zin alleen 
dan te verwachten, als de deelneming door tal van 
inzenders, van dien aard zal blijken te zijn. dat 
Nederland op de Wereldtentoonstelling te L u i k een 
gunstig figuur kan maken. 

Voordat omtrent de deelname zekerheid bestaat, 
kan de Nederlandsche Commissie zich niet tot de 
Regeering wenden en evenmin kan zij in zake de 
haar te verleenen plaatsruimte en omtrent andere 
regelingen overeenkomsten aangaan met de Hoofd
commissie te L u i k . 

Daarom worden door dit rondschrijven alle belang
hebbende en belangstellenden in deze zaak dringend 
uitgenoodigd, om tot het welslagen eener Nederlandsche 
Tentoonstelling te Lu ik krachtig te willen mede
werken. 

E n omdat deze voorloopige Commissie tot haar 
leedwezen, al is het geheel buiten haar schuld, moet 
getuigen, dat er reeds veel tijd is verloopen voordat 
de vorming van eene Commissie kan plaats hebben, 
is de zaak dringend geworden. 

In bovengenoemde bijeenkomst te Utrecht gehou
den met de heeren uit Luik, bleek het dat de reeds 
vermelde plaatsruimte alsnog ter beschikking is der 
eventueel in te richten Nederlandsche afdeeling en 
hare inzenders, maar dat de Luiksche Commissie, 
wanneer er niet spoedig zal zijn beslist of van dat 
aanbod zal worden gebruik gemaakt, die ruimte zeer 
gaarne zal benutten om te voldoen aan de talrijke 
aanvragen uit andere landen tot haar gekomen, om 
uitbreiding van het reeds verleende. 

Deze beslissing verwacht men te L u i k vóór of 
omstreeks 1 Januari 1905. 

Voor den afstand van plaatsruimte zal worden in 
rekening gebracht 22.50 a 60 francs per vierkanten 
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Meter, te berekenen naar verhouding van de verlangde 
ruimte en van het karakter der inzending, eventueel 
vermeerderd met een aandeel in de kosten van 
installatie en van de decoratie der Nederlandsche 
afdeeling, die voor dit laatste vooral, een haar eigen 
en sprekend karakter zal moeten verkrijgen. 

V o o r het recht van verkoop in de tentoonstellings
lokalen of op de terreinen daarvan zal een afzonderlijke 
contributie worden geheven. 

De inzendingen, die vóór of op 31 Maart e. k. 
op het Tentoonstellingsterrein zullen zijn aangekomen 
en geen grooter gewicht hebben dan 1500 Ki logram, 
worden door de zorgen der Tentoonstellingcommissie 
kosteloos ter plaatse van opstelling gebracht. 

De ondergeteekenden verzoeken u beleefdelijk doch 
dringend, om van uwe sympathie en uwe deelneming(sic! 
Red.) te willen doen blijken, door invulling van bijgaand 
formulier, met opgave hoeveel ruimte door U ongeveer 
wordt gewenscht en dit formulier vóór 25 December 
e. k., te doen toekomen aan den heer G . P. Bakker, 
Consul van België te Groningen. 

O p Woensdag 28 December e. k., des middags 2 
uur, zal er tc Utrecht worden gehouden eene algemeene 
Vergadering in het Hotel des Pays-Bas, St. Jans
kerkhof. 

Tot bijwoning daarvan worden beleefd maar dringend 
alle deelnemers uitgenoodigd. 

In die bijeenkomst zullen de verlangde inlichtingen 
worden gegeven; daarin zal worden overgegaan tot 
de definitieve vorming der Commissie. Die Commissie 
zal bestaan uit minstens twintig leden; daaruit zal 
worden gekozen een Commissie van uitvoering en 
tevens zal in die Vergadering een Eerc-Comitc van 
hooggeplaatste en invloedrijke mannen worden samen
gesteld, terwijl er tevens nog eenige andere benoe
mingen zullen plaats hebben. 

V o o r de Afdeeling „Schoone Kunsten', die in een 
geheel afzonderlijk gebouw zal zijn gehuisvest, is er 
op initiatief der Maatschappij Arti et Amicitiae te 
Amsterdam en van het Genootschap Pulckri Studio 
te 's Gravenhage reeds een afzonderlijke Commissie 
gevormd voor Nederland onder Voorzitterschap van 
Prof. Bart van Hove te Amsterdam, Voorzitter van 
eerstgenoemde Maatschappij. 

Daarom te meer mag de Nederlandsche Nijverheid 
niet achterblijven. De Kunst gaf een goed voorbeeld ; 
dit dient te worden gevolgd. 

Op het gebied der Nijverheid niet alleen maar ook 
op dat van Handel, Onderwijs, Werktuigkunde en 
Scheepsbouw, Land- en Tuinbouw, Kunstnijverheid, 
Handenarbeid voor dc vrouw, Maatschappelijke Huis
houdkunde, Versiering van woningen en gebouwen, 
Burgerlijke genie en Vervoermiddelen, enz. enz., kan 
ons land blijken te over geven, dat vindingrijkheid, 
ondernemingsgeest en goede smaak er nog leven, 
zich in de laatste jaren krachtig hebben ontwikkeld 
en dat, wat in Nederland wordt vervaardigd, zich in 
menig opzicht veilig mag stellen naast hetgeen in 
andere landen, zelfs in die grooter dan het onze, wordt 
voortgebracht. 

De Tentoonstelling te Parijs in 1900 en daarna 
die te Turijn zijn daar om dit te bewijzen. 

Het succes door Nederland daar behaald zal ieder 
belangstellende nog versch in het geheugen liggen, 
en op dien goeden weg dient te worden voortgegaan, 
want immers „stilstaan is achteruitgegaan". 

Daarom zij ten slotte een warm woord gesproken 
tot opwekking aan allen, die in dezen kunnen mee
doen om den roem van ons land tc helpen hoog
houden, wat tevens in veel gevallen kan strekken tot 

uitbreiding van eigen relaties, tot vermeerdering van 
den bloei van eigen zaken. 

De Belgische Hoofdcommissie heeft herhaaldelijk 
den hartelijken wensch uitgesproken, dat de broeders 
ten Noorden der Schelde, de broeders hun zoo nauw 
verwant door taal en zeden, hun grootsch werk zullen 
steunen en door een krachtig optreden zullen ver
meerderen den luister der Wereldtentoonstelling te Luik 
in 1905. 

Menschen, die zich veel moeite geven voor een 
ondankbare taak, den moed hebben tegen onzen 
nationalen Jan-salie-geest op te trekken, kan men 
veel vergeven en is men gaarne geneigd succes op 
hun pogen toe te wenschen. 

O f het doel hier bereikt zal worden is echter de 
vraag. Wanneer men de circulaire aandachtig leest 
valt niet te ontkennen, dat menige passage den lezer 
bedenkelijk het hoofd zal doen schudden en hij achter 
menige volzin een vraagteeken zal plaatsen. 

Ook aan architecten werd de circulaire gezonden. 
Nu kan men zich wel voorstellen, dat een Commissie 
in hoofdzaak bestaande uit industrieelen en handels
lieden, er niet aan gedacht heeft, dat ook de beoefe
naars der bouwkunst in deze zaak tot de belanstel-
lenden of belanghebbenden konden behooren, maar 
vreemd zullen laatstgenoemden toch hebben opgezien 
van een met roode inkt gedrukt papiertje bij de 
circulaire ingevouwen, dat de volgende mededeeling 
bevatte: 

L. S. 

„ T o t aanvulling dezer circulaire diene de mede
deeling dat in de Nederlandsche Afdeeling „Schoone 
Kunsten" alleen zal zijn tentoongesteld wat tot de 
schilder- of beeldhouwkunst behoort; dat er in de 
daarvoor bestemde lokalen voor werken, die tot de 
bouwkunst of de kunstnijverheid behooren, geen 
ruimte meer beschikbaar is." 

De voorloopige Commissie. 

A a n wien, vraagt men onwillekeurig, hebben de 
architecten het te danken, dat zij blijkbaar min of 
meer als quan t i t é négligeable worden beschouwd? 
A a n de uit „ A r t i " en „Pulchr i " gevormde afzonder
lijke Commissie voor de Schoone Kunsten ? Wi j 
zouden het betreuren, maar in hooge mate verbazen 
zou het ons niet. 

Misschien zou de heer Molkenboer, het eenige l id 
van de voorloopige commissie, wien wij hier ophel
dering zouden kunnen vragen, ons nader kunnen ver
klaren wat eigenlijk met dat roode papiertje bedoeld 
werd. Wi j meenen te mogen veronderstellen, dat de 
Directeur der Rijks-Normaalschool toch voor de 
Nederlandsche bouwkunst nog wel wat meer gevoelt 
dan de overige vijftien leden der commissie bij el
kander en onmogelijk met een mededeeling, die wel 
iets heeft van een bespotting, kan instemmen. 

Wanneer deze commissie bij de industrieele en han
delsbelangen nu ook maar, en passant, die van de 
bouwkunst moet behartigen, dan zal het voor de 
Nederlandsche architecten wellicht beter zijn, zich 
maar van inzending te onthouden, tenzij bij de defi
nitieve samenstelling der commissie, daarin ook een 
paar architecten zitting nemen. 

Het zou ons spijten voor de Belgische collega's 
wier bedoeling het zeker niet is dc kunstbroeders 
van het noorden buiten te sluiten, die hun integen-



deel gaarne een gastvrije, ja een schitterende ontvangst 
zullen bereiden. 

Waar zijn echter, het is de steeds in dergelijke 
gevallen terugkeerende puzzle, waar biijven onze bouw

kundige genootschappen en vereenigingen die zich 
volgens hunne statuten ten doel stellen het bevorderen 
van de bouwkunst en het voorstaan van de belangen 
harer beoefenaren ? 

E E N RAMP VOOR D E BOUWKUNST! 
In de „Nieuwe Rott. Courant" schreef de heer 

Jac. van Gils dezer dagen naar aanleiding van den 
ramp te Oirschot onder bovenstaand opschrift het 
volgende: 

Zoo even verneem ik de voor hen, die belang in 
kunst stellen, schrikkelijke tijding, dat een der 
schoonste monumenten in Nederland, de toren te 
Oirschot is ingestort. ') 

Toen ik in 1892 dit bouwwerk zag, werd ik ge
troffen door deszelfs schoonheid en grootschheid van 
compositie en vertoefde dientengevolge aldaar eenige 
dagen om opmetingen en studiën van toren cn kerk te 
maken, welker reproducties destijds in „de Opmerker" 
verschenen en misschien thans nog nut doen of be
langstelling vinden zullen. 

Een jaar of drie geleden, vernam ik dat men voor
nemens was, van gemeentewege herstellingen aan dit 
bouwwerk tc verrichten. Ik heb mij toen, bevreesd 
dat die werken onoordeelkundig zouden geschieden, 
in verbinding gesteld met den heer v. L i t h , burge
meester, welke zoo vriendelijk was eene vergadering 
te beleggen en mij daarbij uit te noodigen. 

In die vergadering heb ik voor goede restauratie 
gepleit en met nadruk er op gewezen dat zulks niet 
aan een ieder kan en mag worden toevertrouwd, dat 
kerkelijke bouwkunst geheel andere eischen vraagt 
dan profane, dat zoogenaamd bijlappen niets geeft 
en men de kwaal in den grond moet aantasten. Ik 
raadde daarom aan, liever eenige rijkssubsidie aan 
te vragen dan onder eigen beheer de herstelling ter 
hand te nemen, wetende dat alsdan scherpe controle 
wordt uitgeoefend en vertrouwbare vakmannen van
wege 't rijk worden aangeduid of ten minste mannen 
die proeven van bekwaamheid moeten hebben afgelegd. 

Een der oudste wethouders, een landbouwer, gaf 
wantrouwend niet onduidelijk te verstaan dat die 
adviezen wel waar konden zijn, doch in hoofdzaak 
slechts eigenbelang beoogden cn de gemeente ten 
slotte toch zou betalen moeten. 

De burgemeester wees dezen deskundigen land
bouwer niet onzacht terecht, daar ik geheel belange-

') Zie onder Gemengde Berichten in ons vorig nummer 

loos, zonder vergoeding zelfs van reiskosten, uit 
waardeering voor dit schoone bouwwerk overge
komen was. 

Ook vernam ik later dat D r . Cuypers er geweest is. 
Dat het gevaar echter zóó groot was, had ik, en 

waarschijnlijk Z . E d . ook niet vermoed. Thans is het, 
helaas! te laat en is een Nederlandsche „Campani le" , 
eenig in majesteit en schoonheid, een juweeltje der 
gothiek, in baksteen uitgevoerd, verdwenen, en hopen 
we dat ten minste de schoone kerk ongeschonden 
gebleven is. Zoo men echter niet nauwkeurig toeziet, 
zullen hier en daar nog meer dergelijke onheilen 
voorkomen! 

Ik heb o. a. in een bijschrift mijner opmetingen 
der St. Laurenskerk alhier onlangs er op gewezen, 
dat enkele muren dezer kerk telken jare iets meer 
verzakken en men weet het: In de 17e eeuw is 
tijdens een hevigen storm de toren bijna ingestort 
en één meter overgezakt! 

In October 1.1. schreef ik in een te Amsterdam 
verschijnend dagblad o.a.: 

„ W a n n e e r men onze dorpen afreist, stoot men telkens 
„op wandalismen en bemerkt men dat het meer dan 
„tijd is dat al die oude mooie dorpskerken onder 
„deskundig toezicht gehouden, en niet dan met de 
„meeste zorg hersteld worden. Te Leende staat de 
„schoone toren op invallen, cn hoevelen zijn en reeds 
„niet verdwenen, waar een goed bouwmeester deze 
„had kunnen behouden. Daarom een bescheiden vraaer: 

o 
„Is de commissie tot inventariscering der monu-

„menten in Nederland, zoo pas opgericht, niet van 
„te kleinen omvang? Hoe lang zal het nog duren 
„eer deze overal kan geweest zijn ? Hoeveel zal dan 
„nog niet verloren gaan? 

„Is 't niet mogelijk hier en daar in de verschil-
„lende provinciën, architecten of kunstbeoefenaars 
„op te sporen die zich gaarne met een en ander 
„d ienaangaande in hunne omstreken zouden willen 
„be las ten?" 

Zoo vroeg ik twee maanden geleden. Geen één 
blad, voor zoover ik weet, wijdde er aandacht aan. 
Zal 't thans misschien meer gehoor vinden ? Ik hoop 
het van harte. 

E E N G E V E L S T E E N . 
In den gevel van een huis in de Kerkstraat bij 

de Spiegelstraat te Amsterdam staat een steen met 
het volgende opschrift: 

DE EERSTE STEEN GELEGD 
DEN 2EN SEPTEMBER 1855 

DOOR 
I : M : s : STUD : ARCHT : 
GEBOREN DEN 2EN SEPTEMBER 1836. 

De gevel is, vooral wat zijn pui betreft, wel karak
teristiek, en blijkbaar ontworpen door iemand, die 
poogde, wat anders te maken, dan toen in de bouw
kunst gebruikelijk was. Is misschien degeen, die den 
eersten steen gelegd heeft, zelf de ontwerper geweest? 
. „Wie was de student-architect"? Ik dacht aanvan
kelijk aan Sevcnhuysen, omtrent wiens groot talent 

en treurig lot de heer J. H . Lel iman ons jaren geleden 
had ingelicht. Doch toen ik deswege den Eere-voor-
zitter van Architectura, wiens geheugen nog onver
zwakt is, inlichting vroeg, deelde deze mij mede, 
dat de voorletters van Sevenhuysen niet J . M . waren. 

Misschien is er onder de lezers van „de Opmerker" 
iemand, die omtrent dezen „s tudent-archi tec t" , die 
uit bescheidenheid alleen zijn initialen in den steen 
deed beitelen, iets naders weet. 

In 1855 bestond de tegenwoordige Polytechnische 
School nog niet. Doch de Koninkl i jke Academie van 
Beeldende Kunsten, waaruit later de Rijks-Academie 
zou voortkomen, rekende de bouwkunst nog onder 
de „kuns ten" , en gaf er onderricht in. 

A . W . W E I S S M A N . 
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VEREENIGINGEN. 

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 . 

A F D E E L I N G ' S - G R A V E N H A G E . 

In de laatstgehouden vergadering dezer Afdeeling 
behandelde de heer J . H . W . Lel iman, bouwkundig 
ingenieur te Amsterdam het onderwerp: „ A a n l e g e n 
vervorming van oude en nieuwe steden". In een breed
voerige inleiding gaf spr. een overzicht van de ver
schillende richtingen op het gebied van stedenbouw. 
Bij de uitbreiding van steden heeft men rekening te 
houden met de eischen der hygiëne en der techniek, 
en niet minder met de wenschen en behoeften der 
bewoners. In deze richting wordt dan ook gearbeid, 
en niemand zal ontkennen dat, dank zij den ingenieurs, 
de sterfte in de steden zeer is afgenomen. Rekening 
moet worden gehouden met de plaatselijke omstandig
heden, met de eischen van het verkeer, waardoor 
men vaak daden moet verrichten, die anderen wan-
dalisme noemen. Ten onrechte. Een gemeenteraad, 
die in het belang van het verkeer een straat doet 
afbreken, of in het belang der hyg iëne een gracht 
laat dempen, pleegt geen daad van wandalisme. P^cn 
stad dient men te beschouwen als een gebruiks
voorwerp, en moet niet alleen beoordeeld worden 
naar de kunstwaarde. Di t beginsel sluit natuurlijk 
niet uit het behoud, zoo eenigszins mogelijk althans, 
van bv. een groep historische gebouwen ; en het oude 
en schoone offerc men niet op, wanneer het nieuwe 
niet even schoon is en niet in gelijke mate als het 
bestaande voldoet aan praktische eischen. Intusschen: 
door de eeuwen heen heeft men het bestaande vaak 
moeten opofferen, gevolg van den drang naar moder
niseering, van eigen smaak cn niet minder door den 
drang der omstandigheden. 

Ten slotte behandelde spr. breedvoerig het stelsel, 
dat tegenwoordig bij den aanleg cn uitbreiding der 
steden wordt gevolgd, en waarbij, met inachtneming 
van bovengenoemde eischen, wordt gearbeid naar 
een schematisch plan. Spreker trad daarbij in tal 
van technische bijzonderheden. 

Zijn voordracht vond instemming bij de vergadering, 
die, nadat dc rekening en verantwoording van den 
penningmeester was goedgekeurd, de begrooting vast
gesteld was, dc voorzitter als zoodanig was herkozen 
en de heer Knuttel als bestuurslid was gekozen, werd 
gesloten. 

GEMENGD NIEUWS. 

B U I T E N L A N D. 
— De Sultan van Turkije hoeft vergunning gegeven tot 

opgravingon ter plaatse van den Apollotompel van Didyma 
bij Miletus (Klein Azië) ten behoeve van de Koninklijke 
Museums te Berlijn. 

Met die opgravingen zal waarschijnlijk iu het aanstaand 
voorjaar worden begonnen. 

De oudheidkundigen hebben grooto verwachtingen van de 
uitkomsten dier opgravingen. 

— De San Marco-kerk to Venetië, welker klokketoren in 
Juli 1902 is ingestort, wordt nu zelve met instorten bedreigd, 
volgens een bericht uil Home. De grondvesten moeten aan 
't verzakken zijn on in twee gewelven ontstonden beden
kelijke scheuren. 

De Bouwcommissie vraagt onmiddellijk 135,000 lire voor 
het allernoodigste herstellingswerk. 

B I N N E N L A N D. 

DORDRECHT. Burg. en Weths. hebben den Gemeenteraad 
voorgesteld over te gaan tot den bouw van een Openbaar 

Slachthuis, waarvan de kosten geraamd zijn op f 215,000. 
Het gebouw is ontworpen aan den Markettenweg. Volgens 

het ontwerp zal er komen een directeurswoning met labo
ratorium, een administratiegebouw en achter die beide het 
hoofdgebouw met koelruimten, groote slachthallen voor vee 
en voor varkens, een slachthal voor ziek vee en voor paarden 
enz. De verlichting zal electrisch zyn. 

Voorgesteld wordt de levering van de koelinrichting en 
de electrische installatie op te dragen aan Th. Witt, te-
Aken, voor f18,363, en de transport-inrichtingen in de 
slachthallen en in het voor-koelhuis, alsmede de inrichting 
der darmwasschery te gunnen aan de firma T. H . Thomassen 
& Co., te Nijmegen, voor f9906. 

'S -GRAVENHAGE. Bij den aanvang der Kamerzitting van 
Dinsdag j . 1. deelde Minister Kuyper, lettende op den stand 
der aangelegenheid, van de stichting van het Vredespaleis 
mede, dat de Regeering, naar aanleiding van den in het 
verslag omtrent het wetsontwerp betreffende terrein-aankoop 
voor de Carnegiestichting geuiten wensch om het Vredes
paleis in de Maliebaan te plaatsen en het terrein aan den 
Benoordenhout voor excercitieveld te bestemmen — weder 
in onderhandelingen is getreden met de grondoigenaresse. 
Deze onderhandelingen, welke nog geen bevredigend resultaat 
hebben gehad, worden thans nog voortgezet. 

H A A R L E M . De Tentoonstelling van Kunstnaaldwerk, die 
in het Museum van Kunstnijverheid alhier geopend is, blijft 
de algemeene belangstelling trekken en deze eerste poging 
om de vrouwelijke handwerken in betere richting te leiden 
kan als zeer geslaagd worden beschouwd. Uit de meeste 
plaatsen van ons land, alwaar scholen voor de vrouwelijke 
handwerken gevestigd zyn worden aanvragen tot den 
Directeur van het Museum gericht, teneinde vryen toegang 
tot de tentoonstelling te verkrijgen zoodat thans reeds een 
paar honderd leerlingen van deze gelegenheid gebruik hebben 
gemaakt. 

De tentoonstelling wordt 81 December gesloten. 

HAASTRECHT. De gemeenteraad heeft onlangs een post 
op de begrooting gebracht voor herstelling van de stoep 
van het in 1618 gebouwde raadhuis, dat in eenigszins bouw-
valligen toestand verkeert en dat nu ook verder gerestaureerd 
zal worden uit vrijwillige bydragen. door bemiddeling van 
den burgemeester bijeengebracht. 

Voor de herstelling zijn nu door den architect Couvée te 
Delft teokeningon van het gebouw in zyn vroegeren staat 
gemaakt en wordt ook 't plan voor de inwendige restauratio 
gereed gemaakt. 

ROTTERDAM. Naar men verneemt zyn door het gemeente
bestuur onderhandelingen aangeknoopt tot onderhandschen 
aankoop van een blok huizen in de Hoogstraat en het 
Achterklooster, hoek Oostpoort, grenzende tot aan het 
krankzinnigengesticht en het bevolkingsbureau tot het 
stichten aldaar van een nieuw Raadhuis, met front naar 
het Nieuwe Oostplein, waardoor de stadhuisquaestie zou 
zijn op to lossen en tevens bijna alle gemeentebureaux als: 
bevolking, belasting, onderwijs, militie en armbestuur, die 
reods in de gebouwen grenzende aan dit complex gevestigd 
zyn, zouden vereenigd worden. De kosten zouden deels gedekt 
worden door verkoop van het terrein van het oude Raadhuis. 

PERSONALIA. 

- De ingenieur eerste klasse bij den waterstaat in Ned. 
Indie K. F. H. Roos heeft wegens langdurigen dienst een 
jaar verlof naar Europa aangevraagd, ingaande 11 Januari 
1905. 

De heer A. Prince, sedert vele jaren directeur en leeraar 
aan de burgeravondschool te Vlissingon, heeft, wegens 
hoogen looftyd, eervol ontslag als zoodanig aangevraagd. 

— Tot architect der gemeente Monnikendam is benoemd 
de Heer C. Martens, aldaar, opzichter van het hoogheem
raadschap Waterland. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 

— Onderbaas U i t v o e r d e r tegen 1 Maart a. s. Aan
biedingen onder No. 24995 aan het Bureau van het Alg. 
Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (1) 

— G e m e e n t e - A r c h i t e c t enz. te Hoorn. Zie adv. iu 
dit No. (1) 
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— H o o f d o p z i c h t e r , Bouw- en Waterbouwkundige, 
voor een particuliere onderneming op een der hoofdplaatsen, 
van Java. Brieven onder letters Z B O, Alg. Adv.-Bureau 
Nljgh & Van Ditmar, Rotterdam. (2) 

— Teekenaa r . voor C o n s t r u c t i e w e r k e n . Om dade
lijk in dienst te treden. Brieven onder motto „Teekenaar", 
Alg. Ad.-Bureau NIJGH & V A N DITMAR, Rotterdam. 

(1) 
— A g e n t e n , voor den verkoop van Bouwartikelen. Br. 

fr. lett. Z K B, Alg. Adv. Bur. NIJGH & V A N DITMAR, 
Rotterdam. (1) 

— Tij delij k Teekenaar , by de Gemeentelijke Telephoon-
dienst te 's-Gravenhage. Aanmelding aan de bureaux, Hof
straat 2 des voormiddags tusschen 9 en 10 ure. (2) 

— J o n g E l e c t r o t e c h n i k e r , op een bureau te Delft. 
Brieven onder No. 458 aan den Boekhandelaar .T. Waltmari 
Jr., te Delft. (2) 

— A s s o c i é , gezocht door een jong architect. Brieven 
onder No. 34724 aan het bureau van de N. Rott. Courant. 

(2) 

— G e m e e n t e - B o u w m e e s t e r te Ter Neuzen. Jaar
wedde flOOO.-, benevens 75 pCt van de schoolgelden voor 
het teekenonderwijs. Gezegeld verzoekschrift, aan den Bur
gemeester, vóór den 27en December 1904. Persoonlijke aan
melding den Hen en 12<-n Januari l!Mi5. (2) 

- R e i z i g e r in het Houtvak. Brieven onder No. 24963 
aan het Alg. Ned. Adv. Blad te 's-Gravenhage. (2) 

- O p z i c h t e r - T e e k e n a a r by een Architect in Ned.-
Indié, zoo spoedig mogelijk, niet jonger dan 22 jaar, aan-
vangstractement f150. — per maand, vrijen overtocht 2e 
klasse naar Java en terug. Brieven onder letter W. a/d 
Boekhandelaar E. Hoordijk, Bankastraat 14, den Haag. 

(2) 

- Bou w k u n d i g - T o o k e n a a r . Brieven franco, No.381, 
bij de Boekhandelaar H. B. Breyer & Zoon, Arnhem. (2) 

- B o u w k u n d i g e by een Villa te Zand voort. Brieven, 
onder letters S. V. 854, Nieuws van den Dag. (2) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

INFORMATIE-BUREAU VAN OEN B O N D VAN TECHNICI 
TOLSTEEGSINGEL 46, UTRECHT. 

34 Bouwk. Opz.-teck., iS - -42 j . , ƒ 5 0 — / 100 'smaands. 
6 Waterb. Opz.-Teek., 21—42 j . , ƒ 7 5 — / ioo ' smnds . 
5 Werktuigk, Teek., 18—26 j . , ƒ 4 0 — / 80 's maands. 
I Werktuigk. Opzichter (Constructeur). 
1 Electrotechniker. 

London. Sanitary Engineer, ^MSrJ^EIR,lXAJ*r, 
Hoofdkantoor en Magazijnen DE RUITERKADE 150-151. Filiaal en Showroom 44 KOK IN. 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., tc Barrhead. 
S P E C I A L I T E I T VOOR DE LEVERING.VAN C O M P L E T E B A D - , C L O S E T S - en U R I N O I R - i n r i c h t i n g e n . 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en kuuiluatrr verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilators onder (ïnranlie. 

^VfiiiK<>ii<li«»iii«- van 
. A a i i t o o s s i t e c l i i i j a f e i i . 

DINSDAG, 27 December. 
Bussum, te 12 ure, door de arch. H . 

Rutgers in het hotel de Rozenboom: het 
bouwen van een winkelhuis aan de Nas-
saulaan te Bussum. Bestek en inl. ver
krijgbaar bii den architect. 

Velden, te 3 ure, door het gem.-best. 
van Arcen en Velden ten huize van de 
Wed. Brueren te Velden, aanwijziging op 
den dag der best. te 1 ure; best. en plan 
ter inzage op de gemeente-secretarie te 
Arcen en aldaar te bekomen. 

Weert, te 5 uren, door den arch. H. 
Smeets by den heer J. M. Stienen, Beek
straat: het bouwen van een winkelhuis 
met bovenwoning en smederij, voor de 
heeren L. Reenters en Zonen; plan en 
bestek te verkrijgen ten kant. van voorn, 
architect. 

WOENSDAG, 2S December. 
Don intra, door de heer 8. Sybesma: het 

afbreken en weder opbouwen van een 
schuur, voorwaarden ter inzage by den 
gebruiker 8. Sybesma voorn., alwaar bil
jetten voor 28 Dec. moet ingezonden zyn. 

's-Gravenhage, te 11 uren, door het 
min. v. W., H . en N . aan het Dep.: het 
maken van een regelmatig rivierbed op 
een gedeelte van de Vecht, de gemeente 
Zwollerkerspel, prov. Overijssel, begroot. 
f1600; bestek no. 220 ligt na 14 Dec. ter 
lezing aan gen. min., aan de lokalen der 
prov. best. en te bekomen bij de firma 
Gebr. van Cleef, Spui no. 28a te 's-Gra
venhage; inl. by den hoofding.-dir. Schuur
man te Zwolle, by den ing. Stool aldaar, 
zoomede by den opz. Stuivinga tc Dalfsen. 

's-Gravenhage, te 11 uren, door het 
min. v. W., H. en N . aan het Dep.: het 
maken van een waterkeerende kade met 

terp enz. nabij Malburgen, onder de gem. 
Huissen (Gelderland), begr. f'217i)0; best. 
no. 221 ligt na 14 Dec. ter lezing aan 
gen. min., aan de lokalen dor prov. best. 
en te bekomen by de firma Gebr. van 
Cleef, Spui no. 28a te 's-Gravenhage; 
inl. by den hoofding.-dir. in de 2e en 3e 
dir. te 's-Gravenhage, Pluw. Burgwal no. 
16b. en by den ing. Marinkelle te Utrecht, 
Koningslaan no. 4. 

Lienden, te 11 ure, door de arch. N . 
Lodder te Kesteren by S. Stam: het bou
wen van een woonhuis in de March te 
Lienden; best. en teekening ter inzage 
in gen. koffiehuis; aanw. 26 Dec. ten 3 
ure; nadere inl. verstrekt de arch. 

Middelburg, te 11 ure, door het Min. 
van W., H . en N . aan het gebouw van 
het prov. best.: het graven en droog-
houden van een werkslonf, het maken 
van ankergaten enz., ten behoeve van 
het aanbrengen van eene bescherinings-
plaat tot versterking van den zeemuur 
bezuiden den Campveerscbeu toren te 
te Veere (begr. f 3320); het best. no. 222, 
ligt ter lezing aan gen. ministerie, aan 
de lokalen der prov. besturen en te be
komen bij do Gebr. van Cleef, Spui no. 
28a, te Den Haag; by den hoofdingenieur
directeur Bekaar te Middelburg, den arrond-
ingenieur Druyvestein te Vlissingen en 
den opzichter Kok, te Middelburg, aanw. 
gehouden. 

Weert, te 6 uren, door de architect H . 
Smeets voor den heer F. Meeuwis Jzn., 
te Weert, te zijnen kantore: het bouwen 
van een woonhuis; plan en bestek te 
bekomen by gen. architect. 

DONDERDAG, 29 December. 
Leimiiiden, te 11 uren, door het gem.-

best.: het amoveeren van bestaande ge
bouwen en het weder opbouwen van een 
gem.-gebouw, waarin ziekenhuis, arres
tantenlokaal, vergaderzaal, brug en veld-

I wachterswoning. Aanw. gehouden. Bestek 
en teek. te verkrijgen by den gem.-opz. 
G. Boot te Oude Wetering (Leimuiden). 

VRIJDAG, 30 December. 
Jiibbegn. door de kerkvoogden en nota

belen: het bouwen van een nieuw lijken-
hnis op de begraafplaats aldaar van hout 
of steen: bestekken en teekening ter 
inzage in de pastorie, alwaar de bilj. 
moeten worden ingezonden. 

Rotterdam, door de architecten H . A . 
Lieuwens en Zn., Bolwerk te Rotterdam, 
namens hunne principalen de firma Ge-
scher en Kemper: het verbouwen van 
een winkelhuis aan de Molensteeg, bestek 
en teeken. te bekomen ten kantore van 
gen. architecten. 

Woerden, te ll ty, ure, door het gem.-
best,, bestek no. 2: de levering en beproe
fing van gegoten Ijzeren buizen en hulp
stukken; bestek no. 3: de levering van 
afsluiters, brandkninen, enz., bestekken 
en inl. verkrijgbaar by den ingenieur J . 
Schotel, Oostzeedyk 172 te Rotterdam. 

ZATERDAG, 81 December. 
Mar 11111, te 4 ure, door het gem.-best.: 

het aanleggen van oenen grintweg vanaf 
de Boerakker door Lucaswolde en Noord-
wyk tot de grens van Opende, gemeente 
Grootegast, ter lengte van 7620 M. De 
voorwaarden en teekeningen ter Secretarie 
Ier lezing, en verkrijgbaar by den ge
meente-Opzichter A. Koekkoek te Niebert. 
Aanwijzing op den dag van aanbesteding 
v.m. 9 uur. Samenkomst aan den Boer
akker bij P. Bandringa. 

Vervolg zie bijblad. 
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Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E O P M E R K E R " , 

H e . y d e n r i j e k s t r f i ï i t 4 , I N i j m e t r e n . 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.— 
31 Dec.) voor het binnenland . . ƒ 5.—. 

tc voldoen 
a. bij vooruitbetaling voor 15 Jan. 

van het abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot 

f 2.50, waarover op 1 A p r i l en 
1 October van het abonnementsjaar 
(1 Jan.—31 Dec.) wordt beschikt. 

Voor België 
V o o r de overige landen der Post-

Unie, met inbegrip van Neder 1.-
Indië en Zuid-Afr ika 

- 6.50. 

7.50. 

I IJ 
- Sis 
£ > 6 
58* 

A f z o n d c r 1 ij k e n 11 m m e r s, uitsluitend 
bij vooruitbetaling per postwissel of in post
zegels, met plaat 

Idem, idem, zonder plaat . . . . . . 
/ O.25. 
- O.15. 

1 .-

- 0.15. 

Adver t en t i ën van 1 tot en met 5 regels 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

V o o r eiken regel meer 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave 

van drie plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op 

franco aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Adver ten t iën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlijk des Vrijdags voormiddags aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bi j latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, 
per expresse aan: 

de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij „De Phoenix", Nijmegen. 

D E L I E V E V R O U W E K E R K T E BREDA. 
Onder de middeleeuwsche bouwwerken van Neder

land is de Lieve Vrouwekerk te Breda een van de 
fraaiste. Zij vertoont zich als een basiliek, welker koor 
in een halven tienhoek eindigt, terwijl ook een kruis
beuk aanwezig is. Het koor bezit een trans, naast de 
zijbeuken vindt men kapellen en aan de westzijde is 
een sierlijke toren geplaatst. De kerk is geheel in 
steen overwelfd. 

De rekeningen der Lieve Vrouwekerk, waarvan de 
heer J . R. Baron van Keppel de belangrijkste heeft 
openbaar gemaakt, beginnen met de 16e eeuw, en 
geven dus geen licht omtrent de stichting van het 
gebouw. 

Dat de nu bestaande kerk vóór het jaar 1200 vol
tooid zou zijn geweest, zooals sommige schrijvers 
beweren en ook in den „Gids bij het bezoek der 
Groote- of Lieve Vrouwekerk te Breda" vermeld 
wordt, kan niet waar zijn, daar de details veel latere 
vormen vertoonen. Veeleer zouden wij met E y c k t o t 
Zuilichem willen aannemen, dat dc kerk in hoofdzaak 
tot de 15c eeuw behoort. Den stijl van dien tijd 
treft men aan in schip en koor, waar dc zuilen van 
sierlijke bladkapiteelen voorzien zijn, en onder de 
vensters een triforium met betrekkelijk strenge tra
ceeringen is aangebracht. 

De koorsluiting en de trans zijn echter uit lateren 
tijd afkomstig. Dit is reeds tc zien aan het ontbreken 
van het triforium. Maar in 1525 was men, volgens 

de rekeningen bezig met de „ p y l a r e n " en den „scey-
boech" achter in het koor, zoodat toen de koorsluiting 
en de trans gemaakt zijn. In 1526 werd nog gewerkt 
aan „d ' omganck achter die choir". 

Dat het welven der kerk in den laatsten tijd der 
Gothiek moet hebben plaats gevonden valt daaruit 
op te maken, dat de schalken zonder kapiteelen in 
de ribben overgaan. Inderdaad blijkt uit de rekeningen, 
dat het „welfsel" van 1535 tot 1543 aangebracht is. 

In 1540 werden de portalen tegen den kruisbeuk 
aan dc noord- en zuidzijde geplaatst, en in 1547 
waren de kapellen aan de zuidzijde van het schip 
onderhanden. Die aan de noordzijde schijnen toen 
reeds voltooid te zijn geweest. 

De toren der kerk stortte 16 Januari 1457 in. E l f 
jaar later werd dc eerste steen voor den tegenwoordigen 
gelegd, die in 1509 gereed kwam. 

Zoowel kerk als toren onderscheiden zich wat de 
uitwendige vormen aangaat, door grooten rijkdom, 
waartoe het gebruik van gemakkelijk tc bewerken 
gehouwen steen zeker aanleiding zal hebben gegeven. 
Die steen is op vele plaatsen nogal verweerd, wat de 
reden is, dat nu een restauratie zal plaats vinden, 
waarmede aan de koorzijde reeds een aanvang wordt 
gemaakt. De toren heeft vroeger al een restauratie 
ondergaan. 

Schip en koor zijn van luchtbogen voorzien. A a n 
dc koornis ontbreken die, doch treft men zware steun-
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beeren aan, die op de bogen van den trans rusten. 
Boven de meeste vensters zijn frontalen aanwezig, 
die, volgens de bedoeling der oorspronkelijke ont
werpers, waarschijnlijk met balustrades in verbinding 
zouden komen. De vensterstraceeringen hebbengrooten-
dccls een Laat-Gothisch karakter. N a 1530 geraakte 
hier te lande het maken van traceeringen in onbruik; 
men liet toen de stijlen recht tot den boog door-
loopcn, een systeem, dat ook aan de latere vensters 
der kerk te Breda is toegepast. 

De spits van den toren is 11 Mei 1694 door de 
bliksem getroffen en afgebrand. De stadhouder Wi l lem 
III liet haar in den tegenvvoordigen vorm hernieuwen. 
Het moet erkend worden, dat de bouwmeester, die 
deze vernieuwing in den Barokstijl uitvoerde, er in 
geslaagd is, zijn werk in harmonie te houden met 
dat van zijn voorgangers, zonder het karakter van 
zijn tijd te verloochenen. 

Dc toren behoort tot de fraaiste van Nederland. 
Vergelijkt men hem met andere van dien tijd, b.v. 
te Delft, te Amersfoort of te Rhencn, dan wint hij 
het wat rijkdom van versiering aangaat. De andere 
torens zijn echter slanker. Misschien is het wel de 
bedoeling van den ontwerper geweest, even als tc 
Delft het achtkante bovendeel uit twee verdiepingen 
te doen bestaan, waarvan evenwel alleen de onderste 
werd uitgevoerd. 

Opmerking verdient dc fraaie wijze waarop het 
vierkante benedendeel behandeld is, dat met zijn 
overhoeksch geplaatste steunbeeren, door fialen be
kroond, een uitmuntende verbinding heeft met het 
achtkante bovendeel. 

Het koorhek is, wat zijn eikenhouten stijlen en 
lijsten betreft, van 1581, doch de deuren en koperen 
spijlen, die een Laat-Gothisch karakter vertoonen 
zullen omstreeks 1540 gemaakt zijn. 

In 1307 kreeg de kerk een kapittel. De banken 
der kanunniken staan nog in het koor. Het snijwerk, 
dat hier en daar door moedwil beschadigd is, heeft 
hetzelfde type als men aan de banken te Bolsward 
vindt, en zal dus ook omstreeks 1500 zijn gemaakt. 
De figuren hebben echter beter verhoudingen. Vooral 
de zijwanden waar engelen met muziekinstrumenten 
aangebracht zijn, maken een prachtigen indruk. De 
miséricordes, die anders meest tot gewaagde voor
stellingen aanleiding geven, blijven hier binnen de 
grenzen van het betamelijke. 

Het orgel, dat in 1534 gemaakt is en toen in het 
zuidertransept geplaatst werd, verloor zijn oorspron
kelijke gedaante bij het overbrengen naar den weste
lijken muur van het schip in 1715. Het werd toen 
vergroot, en van een nieuwe kas in den geest van 
dien tijd voorzien. 

De predikstoel en het doophek zijn fraaie werken 
uit de tweede helft der 17e eeuw, toen ook het schip 
van het kruis door een hek in Palladiaanschen stijl 
werd afgescheiden. 

Een leelijkc galerij, die vroeger den noord^rzijbeuk. 
ontsierde, is thans weer weggenomen. 

In den noordelijken zijbeuk van het koor bevindt 
zich de graftombe van Jan van Polanen, ccn werk 
uit het laatst der veertiende eeuw. De eigenlijke 
tombe wordt door nissen omgeven, waarin zeer be
schadigde beeldjes te zien zijn. Op de tombe liggen 
de eveneens verminkte beelden van heer Jan, en die 
zijner eerste vrouwen, Oeda van Hoorne en Machteld 
van Rotselaar. Zonderling zijn de rijke overhuivingen, 
boven de hoofden dezer liggende fi ren aangebracht. 
Zij zijn niet wel overeen te brengen met het rede
gevend karakter, dat men gewoon is aan de kunst 

der middeleeuwen toe tc kennen. E r bestaan echter 
meer voorbeelden van dergelijke overhuivingen. In de 
St. Nicolaaskerk te IJsselstein bijvoorbeeld vindt men 
ze op de 14e eeuwsche tombe der heeren van Aemstel . 

Boven de tombe van heer Jan ziet men in den 
muur drie Laat-Gothische nissen, met zeer verminkte 
beelden er in . 

Is dit grafmonument gebleven in den staat, waarin 
de eeuwen het gelaten hebben, dat daarnaast, waar
onder Engelbrecht en Jan van Nassau begraven l ig 
gen, is in 1860 door Cuypers en Stolzenberg hersteld. 
Die herstelling is vrij wel een vernieuwing geweest, 
zoodat men alleen over de ordonnantie van het geheel, 
doch niet over het karakter van het beeldhouwwerk 
een oordeel kan vellen. Tusschen twee zuilen van 
het koor geplaatst, vertoont dit monument een Laat-
Gothische nis, door een zoogenaamden Tudorboog 
afgedekt, en door een opengewerkte ordonnantie van 
pinakels bekroond. In de nis is een Mariabeeld ge
plaatst, ter wederszijden waarvan Jan, Engelbrecht 
en hunne vrouwen knielen met hun patroonheiligen 
achter zich. Bijzonder mooi is het ijzeren hek, dat 
dit gedenkteeken van de kerk afsluit. Door zijn 
eigenaardige samenstelling brengt het dat van de 
doopkapel der Groote kerk te Haarlem in herinnering. 

De noordelijke kapel van het koor bevat de be
kende tombe van Engelbrecht II, die in 1504 stierf, 
terwijl zijn vader Jan in 1475 was overleden. E r is 
geen grooter tegenstelling denkbaar dan tusschen deze 
graftcekenen van vader en zoon. Daar Jan's vrouw, 
in 1500 gestorven, naast haar gemaal is afgebeeld, 
zal het monument, dat hun graven dekt wel niet 
ouder zijn dan het begin der 16e eeuw, en nog niet 
lang voltooid zijn geweest, toen Engelbert II kwam 
te overlijden. 

Wanneer is nu de 'tombe van Engelbrecht II ge
maakt ? Een jaartal komt er niet op voor; slechts 
weet men, dat Hendrik van Nassau, in 1538 gestor
ven, haar gesticht heeft. Dat Michelangelo de ver
vaardiger zou zijn, wordt wel beweerd, doch mist 
ieder bewijs. Toch was het ongetwijfeld een Italiaan, 
die hier aan het werk is geweest. Galland meent, 
dat Tommaso Vincenzo da Bologna de tombe ge
maakt heeft, doch het bewijs dat hij daarvoor bij
brengt is onvoldoende. Men kan met meer recht 
Pietro Torrigiani noemen, die leerling van Michelangelo 
geweest is en in Vlaanderen vertoefd heeft. Dat 
Engelbrecht en zijn gemalin in hun doodsgewaad als 
lijken op een mat uitgestrekt liggen, zou doen ver
moeden, dat de vervaardiger zich door het monument 
voor Lodewijk X I I te Saint Denis heeft laten inspi-
reeren. Zulke realistische voorstellingen van de ver
gankelijkheid maakte men in de 16e eeuw hier te 
lande gaarne. 

Het eikenhouten hek, dat deze kapel afsluit, is rijk 
gesneden, en verraadt een hoogst bekwame hand. 
De kroonlijst is echter te zwaar voor de kolonnetten. 

De vensters der kapel bevatten enkele fragmenten 
van gebrandschilderd glas, uit de eerste helft der 
16e eeuw, wier schoonheid het doet betreuren, dat 
het overige verloren is gegaan. Het tryptiek van 
Barend van Orley behoort niet tot de beste werken 
van dien meester, die vooral als teekenaar voor glas
schilders en als portretschilder heeft uitgemunt. 

A a n de noordzijde van het koor is de graftombe 
van Jan van Polanen II in een nis geplaatst, die een 
zelfde opvatting vertoont als de tombe van zijn vader 
reeds vroeger genoemd. Slechts zijn de nissen door 
traceeringen vervangen, waarin nog sporen van 
wapenschilden te zien zijn. 
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Daar de koortrans pas in de 16e eeuw is gemaakt, 
zijn hier geen oude grafteekenen aanwezig. Het ge
denkteeken van den heer van Borgnival draagt het 
jaartal 1536; hier wordt het hoofdmotief gevormd 
door drie nissen met pilasters daartusschen, op dc 
wijze der Romeinsche triumfbogen. Daarboven ziet 
men een wapenschild met fronton, terwijl het onderste 
deel der compositie gevormd wordt door een opschrift
bord. De pilasters zijn met festoenen en t ropheeën 
versierd, doch al het beeldwerk is verdwenen. 

Boven de tombe van Frederik van Renesse, die 
het jaartal 1538 draagt, bevindt zich naar Italiaansche 
wijze een nis met fronton, door twee rijke muurzuilen 
gedragen. In die nis is het beeld van Maria , omgeven ' 
door de medaillons met de zeven weeën geplaatst. 
Eigenaardig is hier de tegenstelling tusschen de zeer 
fijne architectuur van de omgeving der nis en de 
betrekkelijk ruwe vormen van de eigenlijke tombe. 

Ongeveer terzelfder tijd werd de koperen plaat 
gegraveerd, die het graf van den op 20 Augustus 
'539 gestorven kannunik Wi l l em van Galen bedekt. 
Hier vinden wij den overledenen voorgesteld staande 
in een nis, met een miskelk op zijn over elkander 
gekruiste handen. Blijkbaar heeft de ontwerper 
dus op plaatsing tegen een muur gerekend, ofschoon 
er geen reden is, om te veronderstellen, dat men 
ditmaal zou zijn afgeweken van het gebruik, om dc 
plaat op den vloer te leggen. Onder de betrekkelijk 
talrijke werken van dien aard, die in de Nederlanden 
bewaard bleven is deze grafplaat zeker een van de 
fraaiste. De architectuur der nis vertoont reeds 
Vlaamsche motieven, zooals Cornelis Floris ze maakte, 
toen hij de „g ro t t e sken" in Italië gezien had. Het 
voetstuk is meer in Noord-Italiaanschen geest, terwijl 
de hier en daar aangebrachte festoenen en kransen 
op den stijl van Mantegna wijzen. Eigenaardig is het, 
dat de geheele compositie blijkbaar voor een vrouw 
moet zijn ontworpen, want bovenaan houden engeltjes 
twee wapenschilden, bestemd voor de twee blazoenen 
eener gehuwde dame. Het blazoen van V a n Galen 
is op een der schilden aangebracht, terwijl het andere 
geen blazoen kreeg, doch alleen van een damasceering 
werd voorzien. Het trekt de aandacht, dat onder het 
hoofd van V a n Galen een kussen is geplaatst wat 
met zijn staande houding in strijd is. Met bijzondere 
uitvoerigheid is de kazuifel, waarin de kanunnik 
gehuld werd, weergegeven. Het borduurwerk van dit 
kleedingstuk vertoont heiligen onder Laat-Gothische 
overhuivingen. Hier en daar schijnt oorspronkelijk 
door email het effect versterkt te zijn. 

Vermoedelijk is deze grafplaat in Zuid-Nederland, 
misschien wel te Mechelen, gemaakt. Daar toch waren 
zeer bekwame geelgieters in de eerste helft der 
16e eeuw werkzaam. Een hunner Joost de Backer, 
voltooide in 1540 de sierlijke doopvont, welke aan 
de zuidzijde van den toren in een afzonderlijke kapel 
geplaatst is. 

Men kan over dit kunstwerk eigenlijk niet oordeelen, 
omdat de groep van Johannes, die Christus doopt, 
van het deksel verdwenen is. Daar die groep ont
breekt schijnt de overhuiving geen zin meer te hebben, 
en valt de veel massievere wijze, waarop de bekroning 
behandeld is, dan het overige, den beschouwer te 
zeer in het oog. Is het geheel, wat zijn opbouw 
betreft, nog Gothisch gedacht, in de details is overal 
de Renaissance reeds aan het woord. Bijzonder fraai 
is de ijzeren kraan, die dient om het deksel van de 
vont te kunnen draaien. Pieter van Beers heeft haar 
gesmeed, en ofschoon hij het eigenlijk geraamte 
onversierd liet wist hij binnen de lijnen daarvan 

toch in keurig ornament zijn bedrevenheid te toonen. 
Voora l de bekronende bloemen verdienen met aan
dacht te worden beschouwd. 

Een der meest merkwaardige kunstwerken der kerk 
is het grafteeken, hetwelk verondersteld wordt ter 
eere van Claes van Assendelft en zijn gemalin te 
zijn gesticht. Daar deze edelman in 1510 schout te 
Breda was, en kort daarna overleed, meent Galland, 
dat wij hier een zeer vroeg voorbeeld van de Renais
sance in Nederland vinden. 

De opschriften zijn door moedwillige handen vernield. 
Doch de stijl is niet die van vóór 1520, daar toen 
in deze gewesten nog alleen de Gothiek werd toegepast. 
De Vlaamsche ornamenten, die voorkomen, wijzen 
er op, dat het gedenkteeken uit het midden der 16e 
eeuw afkomstig moet wezen. 

W i e zijn nu dc figuren, die in knielende houding 
hier werden voorgesteld? Waarschijnlijk stellen zij 
voor D i r k van Assendelft, Heer van Kral ingen, 
Besoijen cn Hcinenoord, schout van Breda en zijn 
vrouw Adr iana van Nasssau. De eerste overleed in 
1553, de tweede in 1558. Het monument zou dus 
omstreeks 1560 gemaakt moeten zijn, wat niet den 
stijl van het geheel beter overeenkomt, dan de ver
onderstelling dat het vóór 1520 ontstaan is. 

De compositie vertoont drie nissen boven elkander, 
van welke de onderste, door Korinthische zuiltjes ge
flankeerd, de grootste is. De zuiltjes staan op rijke 
consoles, waaronder een opschriftplaat is aangebracht, 
die, wat de behandeling betreft, aan die van het 
monument voor Joost Sasbout te Arnhem herinnert, 
dat omstreeks 1550 gemaakt moet zijn. Het feit, dnt 
te Breda de tweede nis, waarin een voorstelling der 
koperen slang aanwezig is, door hermen geflankeerd 
wordt, bewijst wel, dat dit monument van ongeveer 
gelijke dagteekening als dat te A r n h e m moet zijn. 

A a n dc noordzijde van het schip is onlangs een 
ander gedenkteeken tc voorschijn gekomen. Het 
vertoont een naakt man in liggende houding, waar
achter, tegen den muur, drie zeer rijke Laat-Gothische 
nissen zich bevinden. Aanvankeli jk zag men het beeld 
voor een l id der familie Keldcrmans aan, later werd 
het als Christus of Franciscus verklaard. Misschien 
is het niets dan een voorstelling der vergankelijkheid, 
zooals zij in de 16e eeuw veelvuldig voorkomen. 

In den koortrans vertoonen de monumenten van 
Nicolaas Vier l ing, in 1546 gestorven, van Jan van 
Huiten, die in 1554 overleed en van een onbekend 
echtpaar, blijkbaar ook omstreeks 1550 ontstaan.de 
antieke sarcofaag, gelijk die ook in Italië voorkomt. 

O f inderdaad Italianen te Breda zijn werkzaam 
geweest, wat Galland meent te mogen aannemen, 
vereischt nog nader bewijs. 

Tegen den muur van het noorder transept ziet 
men thans een fresco, hetwelk een voorstelling geeft 
van de Boodschap aan Maria . De beschouwer zal er 
zich ongetwijfeld over verbazen, dat dit kunstwerk, 
hetwelk den stijl van omstreeks 1500 vertoont, zoo 
geheel gaaf onder het witsel bewaard bleef. Een foto 
evenwel, die gemaakt werd, onmiddellijk nadat de 
ontdekking had plaats gehad, bewijst, dat toen slechts 
eenige fragmenten zichtbaar waren, die door algc-
heele overschildering tot het geheel gemaakt werden, 
dat nu zoo gaaf schijnt. 

Het moet zeker worden betreurd, dat men zulk 
overschilderen heeft toegelaten. Want de waarde van 
het kunstwerk is nu gering geworden. Vond men, 
wat voor den dag kwam, niet mooi genoeg, men 
had er een gordijn voor kunnen plaatsen, dat alleen 
voor kunstkenners opengeschoven behoefde te worden. 

http://ontstaan.de
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Laat ons hopen, dat de muurschilderingen op de 
pijlers van het koor ontdekt, niet zullen worden 

gerestaureerd, doch mogen blijven in den staat, 
waarin zij werden gevonden. 

H E T WINNEN V A N RIJWIJZER UIT ERTSBRIKETTEN T E HERRANG. 
Over bovengenoemd onderwerp hield Prof. Henry 

Louis te Newcastle on T y n c onderstaande voordracht. 
De ijzerertsmijn is tegenwoordig in handen van 

dc Herrangs Grufaktiebolag te Stockholm. Zij ligt 
c a . 60 mijlen ten noorden dier stad cn 30 mijlen 
oostelijk van de beroemde Dannemora-mijncn, aan 
de Baltische kust van Zweden. Het bergwerk is met 
de Hafverö Sond door een 11 mijlen langen straat
weg verbonden, een smal spoor communiceert met 
Stockholm. O p 2 mijlen afstand grenst ' taan zee. 
Een aantal voorgeschoven eilanden biedt schepen, 
tot 20 voet diepgang, een uitmuntende havenbeveili
ging. De mijnen zijn gedurende 9 maanden van zee 
uit bereikbaar. 

Het erts bestaat hoofdzakelijk uit magnetic! met 
de gewone begeleidende mineralen. Tot op 300 voet 
diepte is de mijn opengelegd; dc voorraad in de 
grootere mijnen wordt op 65000 vierkante voeten 
geschat, zijnde omstreeks 50 °/„ van de ertsvoorraden 
der Dannemora mijnen. Dc gemiddelde opbrengst 
geeft 35 tot 4 0 % magnetictijzer cn 1 tot 1,5 ° / 0 

zwavel. Het phosphorgehalte is verschillend, blijft 
gewoonlijk beneden 0,01 °/o en bereikt zelden meer 
dan 0,005 °/o-

Het mijnrecht klimt op tot 't jaar 1574, de delving 
door visschers en landbouwers, die de ertsen aan 
naburige hoogovens verkochten, had slechts nu cn 
dan plaats en was natuurlijk hoogst gebrekkig. In 
'tjaar 1889 verwierven Stockholmcr financiers de 
mijnrechten, die zij aan de tegenwoordige maatschappij 
overdroegen. In 1896 begon de ontginning. Kleine 
partijen prima ertsen werden naar Duitsehland verkocht. 
Het bleek spoedig, dat een totale modernisecring 
der groeven en een wetenschappelijk scheidingsbedrijf 
noodig was, om het bergwerk een behoorlijken 
economischen basis te vcrleenen. Drie jaren latei-
kwamen de vereischte finantieele operatics tot stand, 
het bewind werd aan den heer Gustaaf Gröndal, 
wiens technische ideeën het bedrijf eerst levensvat
baarheid schonken opgedragen en onder bijstand van 
Prof. Henry Louis nam het bergwerk zijn tegen
woordige gestalte aan. Over zijn oogenblikkelijke 
beteekenis sprak genoemde professor in hoofdzaak 
aldus: 

De werken te Herrang zijn wel klein, maar ver
toonen de toepassing van meerdere gronddenkbeelden, 
waarvan het hoog belang eerst kort erkenning vond 
en die bestemd schijnen, in de naaste toekomst een 
gewichtige rol in de ijzermetallurgie te zullen spelen. 
Boven alles is de grondgedachte, die men in de 
metallurgie der meeste andere metalen sedert lang 
is toegedaan, dat namelijk storende onzuiverheden 
zoo vroeg mogelijk van de ertsen te scheiden zijn, 
met goed gevolg hier vóór het smeltproccs van het 
ijzer toegepast. 

Het resultaat bestaat in het voortbrengen van een 
prima soort ruwijzer uit erts dat vrij aanzienlijke hoe
veelheden van een der meest storende elementen, 
t.w. zwavel bevat. Hier wordt zij verwijderd alvorens 
het erts in den hoogoven komt, inplaats van dit, 
zooals tot heden, tot een later stadium uit te stellen. 

Ten tweede is ook de mogelijkheid eener scheiding 
der onzuiverheden op mechanische wijze hier glansrijk 
aangetoond. Tot nu toe werd de afscheiding der 
verontreinigingen van het ijzererts — waarbij hoofd

zakelijk silicium, zwavel en phosphor in aanmerking 
komen — steeds op den chemischen weg verkregen. 
Deze scheiding had in hoofdzaak gelijktijdig met het 
eigsnlijk smeltproces, of dc reductie van het ijzer-
oxyde tot den metallischen toestand plaats. 

De methode is natuurlijk alleen op ertsen toepas
selijk, welke onzuiverheden in mechanische bijmenging 
bevatten en dus niet op ertsen, waarvan de begelei
ders met het ijzcroxydc chemisch verbonden zijn. 
Zelfs waar mechanische scheiding technisch mogelijk 
of wel voordeelig is, behoeft deze financieel gunstiger 
methode niet onvoorwaardelijk te worden gevolgd. 
Intusschen kan de chemische verwijdering slechts ten 
koste van brandstof in den hoogoven verkregen worden. 
Dc prijs van geschikte hoogovencokes neemt echter 
een steeds stijgende tendentie aan. V a n den anderen 
kant is de kwaliteit van de kolen bij ons (in Engeland) 
aanhoudend geringer geworden. Gelijktijdig maken 
echter verbeteringen in de krachtvoortbrenging, ook 
verbeteringen in dc mechanische methode mogelijk. 
Daarom kan men wel, zonder te breedsprakig te 
worden aannemen, dat de mechanische scheiding der 
onzuiverheden in de toekomst economisch voor-
deeliger zal worden, dan zij vroeger was. 

Eindelijk levert Herrang een der eerste voorbeelden 
op, dat voor de delving van het erts, dat in den 
hoogoven gesmolten wordt, mechanische kracht wordt 
gebezigd, uit de afvoergassen van den hoogoven ver
kregen. Dit denkbeeld schijnt uit een economisch 
oogpunt zeer juist te zijn. De uitbreiding cn toe
passing daarvan kan deweder-exploitatie van vroegere 
centra der ijzerindustrie ten gevolge hebben, die zich 
naar de omgeving der steenkolenvelden verplaatsten, 
toen de fossiele brandstof de houtskool verdrong. 

De mijnen worden in de open lucht, bij dagbouw, 
op de gewone Zweedsche manier ontgonnen. Boor
machines zullen eerst later worden ingevoerd. Gesor
teerd wordt het erts niet verder, slechts uiteen- en 
losgeslagen, dan gaat 't per kabelbaan, voor 50000 
ton jaarlijksch ruwertstransport, naar de concentratie-
werken. De baan stort het erts direct in een steen-
breker, die het tot korrels van circa 2 kubickduimen 
verkleint; een tweede breker brengt 't tot op een 
halven duim. Het breken heeft op droge wijze plaats. 
Een jakobsladder voert het breukerts ter dakhoogte 
en verdeelt 't over 4 kogelmolens, systeem Gröndal. 

Dc molens bestaan uit horizontale cylinders van 
40 duim lengte en 80 duim binnenwerksche doorsnede, 
met 0,33 duim diepe stalen langsgleuven en smeed
ijzeren cindplaten, waardoor het erts met water ver
mengd heen loopt, om als fijn slib aan de andere 
eindplaat tc voorschijn te komen. Zeeften is niet 
noodig. De kogelmolens maken 28 omwentelingen 
per minuut, het bedrijf eischt 20 tot 25 P K . Zij ver
fijnen 50—IOO tons per 24 uren De fijnte van het 
bereide erts hangt van de snelheid van den water
stroom af. Bij het tegenwoordige waterverbruik van 
ongeveer 10 kubieke voeten per minuut, is ongeveer 
8 0 % van het erts kleiner dan 0,02 duim. 

De slib wordt nu aan een magnetische scheiding 
onderworpen. Ieder toestel bestaat uit een magnetische 
slibbus cn dan uit den eigenlijken separator. Deze is 
als een gewone trechter saamgesteld, die een stroom 
schoon water ontvangt. Tusschen elk paar van zulke 
trechters bevindt zich een sterke electro-magnect. 

Iedere pool van den magneet loopt in een tand-
vormig poolstuk ui t ; zijn hoek reikt bijna tot het 
niveau van de slib in de bus. De afmetingen der bus 
en de snelheden van den helderen waterstroom, als 
ook van het slib zijn zoo geregeld, dat, met uitzon
dering van de allerfijnste, alles in de bus neerslaat 
en door een pijp naar den magnetischen separator 
loopt, terwijl de slib daarover wegvloeit. 

A l het magnetisch materiaal, in dc slib aanwezig, 
wordt tegengehouden, als het in 't zeer sterke magneti
sche veld geraakt, dat door het hoekvormige poolstuk 
wordt gevormd. Het verzamelt zich aan de opper
vlakte van het water, totdat een massa van genoeg
zame zwaarte ontstaat om neer te vallen en door 
een buis met den afvloeicndcn waterstroom wegge
voerd te worden. 

Het doel dezer eenvoudige inrichting is hoofdzakelijk 
de niet magnetische slib af te voeren, terwijl men 
tevens zekerheid heeft, dat van de magnetische dcclen 
niets verloren gaat. Het schijnt in de praktijk, alsof 
de nu gemagnetiseerde magnetictdeelen een zekere 
magnetische polariteit behouden, eenige neiging tot 
cohasie aan den dag leggen en daarom minder storend 
werken dan de gewone slib. 

Deze massa komt nu, van slib bevrijd, in de 
separatoren. Een magneet met poolstukken, zooals 
die in de slibbussen, is door een trommel omgeven, 
die afwisselend met staven van week of zacht ijzer 
en brons is voorzien. Deze trommel roteert met 100 
omwentelingen per minuut, ongeveer een duim boven 
de oppervlakte der massa, die een pyramidale kast 
moet passeeren, welke harerzijds door een separatie-
wand, tot dicht bij het bovenvlak van de kast in 
twee afdeelingen is verdeeld. Een stroom helder water 
treedt in en voert de geheele massa, doordien zij 
aan de eene zijde van den separatiewand opstijgt, 

haar dus in dichtere 
met den trommel. De ijzeren staven, waar

van hij is voorzien, worden krachtige magneten, 
zoolang zij zich in het sterke magnetische veld van 
het poolstuk bevinden en trekken dus alle magne
tische deeltjes der massa uit den stroom tot zich. 
De rest van de massa valt op de tegenovergestelde 
zijde van den scheidingswand, vanwaar zij door een 
waterstroom, in een waschbak en verder naar zee 
wordt gevoerd. 

Het zuiver magnetict wordt door den trommel tot 
aan den rand van het magnetisch veld opgeheven 
en daarvan, door dc snelheid zijner omwenteling, 
weggeslingerd. Dc middelgroote stukken, die deels 
uit magnetict, deels uit steen bestaan en boven 55 °/,, 
ijzer, 0,5 °/o zwavel en 0,003 ° / 0 phosphor bevatten 
worden uitgeworpen, alvorens zij een zwakker punt 
van het magnetisch veld bereiken. Zij gaan naar de 
kogelmolens terug en worden met de overige massa 
naar de separatoren gevoerd. V i e r van deze dubbele 
trommelseperatoren zijn voorhanden, ieder met een 
daartoe behoorende slibbus. 

De opbrengst van den aanlej 
tonnen per 24 uren. De geheele 
eene electrische stroom van 4 P K . 
het drijven der trommels toereikend is. De hoogste 
wekelijksche opbrengst beliep tot heden 636 tonnen 
concentraten. Het voorbereide erts bevat 40 "/„ ijzer, 
0,5 ° / 0 zwavel en 0,003 ° / 0 phosphor, en de residu's, 
die practisch vrij van magnetict zijn, bevatten onge
veer 9,5 ° / 0 ijzer, 0 ,5 ° / 0 zwavel en 0,0035 °/o phosphor. 
Het is niet onmogelijk 70 ° / 0 houdende concentraten 
te verkrijgen, in de practijk stelt men zich echter 
met 65 ° / 0 tevreden, omdat dan genoegzaam silicium 

over den kant heen en brengt 
aanraking 

beloopt volle 200 
inrichting vordert 
terwijl 1 P K . voor 

en aluinaarde voor de slakkenvorming bij het hoog-
ovenbedrijf overblijft. 

Het erts, tot briketten geperst, ondergaat verder 
in den hoogovens het gewonen proces. 

J . L . T E R N E D E N . 
Mii lheim a. d. Ruhr Deer. 1904. 

BOEKBESCHOUWING. 

A l s naar gewoonte ontvingen wij van den uitgever 
L . J . V e e n te Amsterdam de 35ste jaargang van 
v a n G e n d t ' s B o u w k a l e n d e r met B ij 1 a g e bij
gewerkt tot 1905. Beiden zijn, ofschoon weinig, weer 
iets in dikte toegenomen; men heeft het echter nog 
niet noodig geoordeeld den kalender door het over
brengen van de „Persona l ia" naar de Bijlage te ont
lasten. Wi j zijn daaromtrent nog dezelfde mecning 
toegedaan, die wij vroeger te kennen gaven. Wanneer 
men wi l , dat de kalender werkelijk een zakboekje 
zal blijven dan zal men, binnen een niet lang tijds
verloop, maatregelen tot verlichting moeten over
wegen. Wat behoeven ook, vragen wij, die ruim 
honderd pagina's advertenties overal te worden mede
gedragen? Ook die konden naar een bijlage niet 
bestemd tot zakboek, maar als handboekje op dc 
schrijftafel, worden overgebracht. 

Evenwel het is ons er niet om te doen aanmer
kingen tc maken, onze bouwkalender kan wanneer 
men in aanmerking neemt, dat hij een klein debiet 
heeft, de vergelijking met buitenlandsche kalenders 
gerust doorstaan; maar er beginnen binnenlandsche 
concurrenten te komen. Daartegenover heeft van 
Gendt's Bouwkalender wel de oudste brieven, zooals 
men dat noemt, maar hij moet zijn naam ophouden, 
niet door op zijn afkomst te wijzen, maar door steeds 
met zijn tijd medegaande te trachten de beste en 
meest practische der bouwkalenders te blijven. Wi j 
helpen het gaarne wenschen. 

Met de dezer dagen verschenen vijfde en zesde af
levering van M . d e V o s , L e e r b o e k d e r L a g e r e 
G e o d e s i e , uitgave van J . B . W o l t e r s te Groningen 
is dit werk compleet cn onze landmeetkundige litte
ratuur verrijkt met een degelijk leerboek, dat onge
twijfeld velen en daaronder ook vele bouwkundigen 
van groot nut zal kunnen zijn. 

De schrijver merkt in zijn voorbericht nog op : 
„Door de uitvaardiging van voorschriften voor de 
uitvoering van technische werkzaamheden bij kadas
trale hermetingen, zijn de sedert eenige jaren hier te 
lande gevolgde meer wetenschappelijke methoden van 
opneming en van vereffening der waarnemingsfouten 
in hoofdzaak van regeeringswege gesanctionneerd". 

„In de volgende bladzijden is er naar getracht, 
die methoden op eenvoudige wijze te verklaren en 
zooveel mogelijk door voorbeelden toe te lichten". 

W i j gelooven dat de schrijver daarin uitstekend 
geslaagd is al moest hij, wegens de uitgebreidheid 
der stof, in dc behandeling van verschillende onder-
dcelcn zich tot de hoofdzaken beperken. 

W i e daarin verder wil doordringen moet verschil
lende buitenlandsche leerboeken raadplegen, welke 
veeltijds de gewenschte beknoptheid missen. Ook 
als voorbereiding voor dergelijke verdere studieën 
lijkt ons dit leerboek bij uitstek geschikt. 
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VEREENIGINGEN. 
„ B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P " 

T E R O T T E R D A M . 

Vri jdag 2 3 dezer heeft in de Vereeniging „Bouw
kunst en Vriendschap" de heer A . ten Bosch N.Jzn., 
electro-ingenieur alhier, een causerie gehouden over 
„leven en techniek" in Amer ika . 

N a een onderhoudende beschrijving van de reis 
derwaarts, gaf hij een levendig beeld van het leven 
en streven, het doen en laten, het jagen en werken 
der Amerikanen in de verschillende steden die hij 
bezocht, en deelde daarbij een aantal bizonderheden 
mede over het zaken doen in 't algemeen, het reizen 
en trekken, per spoor, per boot, per tram, over het 
post- en telegraafwezen, over handel en nijverheid, 
om er den nadruk op te leggen dat haast en nog eens 
haast, en een zucht om in den kortst mogelijken tijd, 
het grootst aantal dollars te verzamelen, het geheele 
leven der Amerikanen beheerseht. Hij beschreef uit
voerig den modernen stedenbouw, waarbij ook ligging, 
bewoning en nummering der straten er op zijn in
gericht om zelfs in het uitgebreidste stratennet, als 
't ware als in een kaartcatalogus onmiddellijk het 
gewenschte huis tc kunnen vinden zonder de moge
lijkheid zelfs van mistasting. Ook de inrichting en 
de bouw van de hemeihooge skyscrapers werden in 
bizonderheden toegelicht: Voor het rangschikken der 
verschillende kantoren is hetzelfde stelsel van num
mering als bij den stratenaanleg toegepast, zoodat 
ook hier vergissing bij het zoeken zelfs uit een 500 
tal kantoren in één en 't zelfde gebouw uitgesloten 
wordt. Verbluffend waren sprekers mededeelingen over 
de fabelachtige kapitalen die bij den bouw dezer 
reuzengevaarten, en in 't algemeen voor de industriëele 
inrichtingen uitgegeven werden, waarbij eveneens 
enorme honoraria en arbeidsloonen betaald moesten 
worden. Het is dan ook niet te verwonderen dat het 
geheele leven in Amer ika schrikbarend duur is, en 
de macht van het geld nergens beter blijkt dan daar, 
waar het onbetwist de eenige spil is waarom alles 
draait. Geen enkel Amerikaan heeft voor iets anders 
tijd dan voor geld verdienen, en de wijze waarop 
dit geschiedt doet weinig ter zake. Feitelijk zeide 
spreker, zijn er slechts twee standen, namelijk één 
met geld en één met meer geld. Bij de beschrijving 
van zijn bezoek aan de watervallen van den Niagara 
had spreker gelegenheid de werken te bespreken die 
daarbij zijn opgericht, om een gedeelte van het ar
beidsvermogen van het naar omlaag stroomende water 
te bezigen voor het opwekken van electriciteit. Ruim 
honderdduizend paardekrachten worden op die wijze 
verzameld en voor allerlei doeleinden in de nabij
gelegen fabrieken gebruikt, en binnenkort zal dat ver
mogen door uitbreiding der electriciteitswerken ver
dubbeld worden. In een der fabrieken wordt het 
carborundum vervaardigd, eene stof bijna zoo hard 
als diamant, welke in allerlei vormen, als slijp- en 
polijst-middel wordt gebezigd en die uit een mengsel 
van zand, cokes, zout en zaagsel in een electrischen 
oven tezamen gesmolten, wordt verkregen. Bij zijn 
bezoek aan Chicago trok spreker een parallel tussehen 
deze echt Amerikaansche stad en het meer onder Euro-
peeschen invloed ontstane New-York , waarbij hij gele
genheid had op te merken dat in eerstgenoemde bijna 
geen geplaveide straten te vinden zijn, en alles er 
nog meer het „zaken doen" ademt dan in New-York . 
Ten slotte leidde spreker zijn hoorders rond op de 
tentoonstelling te St. Louis, waarvan hij al de won
deren aanwees, en die hij als in haar soort bizonder 

volledig prees. Met een opwekkend woord aan de 
Nederlanders, om zonder in de, alle ethische over
wegingen doodende, geldjagerij der Amerikanen te 
vervallen, toch het uitbreiden der Nederlandsche 
industrie, door het beschikbaar stellen van kapitaal 
te bevorderen, besloot spreker zijne interessante 
causerie, die met een groot aantal foto's en met bijna 
honderd lichtbeelden werd opgeluisterd. 

GEMENGD NIEUWS. 
B U I T E N L A N D . 

- Het gemeentebestuur van Weimar, hetwelk eigenaar 
is van het „Schillerhuis" aldaar, heeft thans besloten het 
winkelraam links van de deur te verwijderen en het huis 
van den grooten dichter aldus in zijn oorspronkelyken toe
stand te herstellen. 

- De St. Marcuskerk te Venetië begint in den laatsten 
tijd teekenen van verval te vertoonen. De Italiaansche 
couranten hebben er erg over gelamenteerd, totdat nu 
eindelijk de regeering beloofd heeft, alles te zullen doen, 
om het kwaad te keeren. Onmiddelyk gevaar is er niet, 
maar uit een uitvoerig rapport van den kerk-architect 
Manfredi, blijkt, dat overal gevaarlijke punten zijn, en dat 
hij voor erger vreest bij een kleine aardbeving, zooals dio 
in Venetië niet zelden voorkomt. 

B I N N E N L A N D . 
ENSCHEDE. Door do Coöperatieve Landbouvvbank en 

Handelsvereeniging alhier is een nieuw pakhuis gebouwd 
tot opslag en bewerking van granen, zaden, meststoffen, 
enz., benevens kantoren en vergaderzaal, groot binnenwerks 
45 X 12 Meter. Behalve de muren zijn de verschillende 
verdiepingen met kolommen, draagbalken en vloeren, ook 
het dak, vervaardigd in gewapend beton, waardoor dit 
gebouw als geheel brandvrij beschouwd kan worden. 

Dezer dagen had de beproeving dezer constructie plaats, 
waartoe op de meest ongunstige plaatsen van de verdie
pingen over oppervlakten van 16 M2. 26000 Ko. belasting 
werd opgebracht, zijnde dus ruim 1600 Ko. per M2. De 
daarbrj waargenomen doorbuigingen van balken en vloeren 
varieerden van 1.0 tot 0.65 milimeter. 

De gewapende betonwerken werden ontworpen en uitge
voerd door de Koninklijke Rotterdamsche Cementsteenfabriek 
voorheen van Waning & Co., Rotterdam—Enschede. 

Deze wijze van constructie wordt, zoowel voor pakhuizen, 
fabrieken, hotels enz., speciaal daar waar gevaar voor brand 
bestaat, meer en meer in toepassing gebracht en is boven
dien billijker dan elke andere brandvrije constructie. 

'S -GRAVENHAGE. Door do Vereeniging Westland. afdeeling 
Honselersdyk, is blijkens een advertentie in het „Alg. Ned. 
Adv. Blad*' een prijsvraag uitgeschreven voor een ontwerp 
Verkooplokaal met een uitgeloofden prijs van f75. 

Programma's met Situatieteekening zijn verkrijgbaar a 
50 Cts. bij den Voorzitter Jac. v. d. Knaap te Honselersdijk. 

Welke waarborgen er gegeven worden voor de beoordeeling 
bliikt uit de advertentie niet; hopen wij, dat degenen die 
er een halve gulden aan wagen, om er meer van te weten 
niet teleurgesteld mogen worden, maar een gelegenheid 
mogen vinden, waar met vertrouwen op een alleszins regel
matige en billijke behandeling der zaak kan worden mede
gedongen. A l is het bedrag van den prijs niet groot er 
wordt misschien ook niet veel voor verlangd en ook bij een 
kleine prijsvraag kunnen de regels in acht genomen worden. 

H A A R L E M . Op de tentoonstelling van Kunstnaaldwerk, 
die in het Museum van Kunstnijverheid alhier gehouden 
wordt, werden de volgende diploma's toegekend. 

Buiten mededinging de leden van het Comité: Mevrouw 
M. W. V. Dijsselhof-Keuchenius, Mejuffrouw .T. Pleyte en 
Mejuffrouw A. M. Beernink. 

Industrieschool voor vrouwelijke jeugd, Amsterdam voor 
het onderwijs in het kunstnaaldwerk. 

Mejuffrouw M. Verwey, Amsterdam, voor de pogingen 
door haar in het werk gesteld tot bevordering en verbetering 
van het kunstnaaldwerk in Nederland. 

De Dames van Reesema en Nierstrasz, Oosterbeek. voor 
de ontwerpen en praktische toepassing van het naaldwerk 
in verband met de gebruiksvoorwaarden. 

De inzending van het communtekleed. Ontwerp van den 
Heer W. Mengelberg, Utrecht, bewerkt door de Eerw. 
Zusters Franciscanessen te Rotterdam onder leiding van 
Mej. A. M. v. d. Velden. 

Mevr. H . G. van Oosterzee-de Hartog, Rijswijk, voor 
weefwerk. 

Mej. T. Zee—Bakker, Hoorn, voor kunstnaaldwerk toe
gepast op kunstindustrie. 

Mej. A. Klinkhamer, Santpoort, voor diverse inzendingen. 
Mej. T. H . Fockema, Arnhem, voor zijde-borduurwerk op 

onafgedeeld weefsel. 
- Het comité voor den bouw van een nieuwen schouw

burg hier tor stede, heeft zich kunnen vereenigen met het 
laatste plan tot verbouw van den afgekeurden schouwburg 
en verzoekt nu den Gemeenteraad de indertijd gedane 
aanvraag om de kostelooze beschikking over een stuk grond 
aan de Zijlvest voor den bouw van een schouwburg als 
niet gedaan te beschouwen. Het comité is van oordeel, dat 
het verbouwingsplan minder offers zal eischen dan de bouw 
van een nieuwen schouwburg, terwijl zyne bedenkingen 
tegen het laatste plan niet van dien aard zijn, dat het de 
verwezenlijking daarvan zou willen belemmeren. 

De groote quaestie zal dus hiermede wel worden opgelost. 
ZWOLLE. De Gemeonteraad heeft in zake de Practische 

Ambachtsschool besloten: zoolang het Rijk ten minste 
f8000 jaarlijks geeft, zal de gemeente f20O0 geven. 

ZIERIKZEE. In de op 19 dezer gehouden vergadering van 
den gemeonteraad werd met algemeene stemmen in principe 
besloten tot uitbreiding van de gasfabriek. Tevens werd 
bepaald dat die uitbreiding zal geschieden overeenkomstig 
het, door den directeur van de gasfabriek ingediend plan, 
en dat voor die uitbreiding door do gemeente een bedrag 
van ton hoogste f63,000 aan- dc gasfabriek zal worden 
geleend. 

PERSONALIA. 

— Tot ingenieur van den Locaal-Spoorweg Zwolle—Blok
zijl is benoemd de Heer W. E. Cramer. 

Tot directeur is benoemd de Heer A. H . Baron Sloet van 
Marxveld, civiel ingenieur te Vollenhove, wiens benoeming 
reeds door den Minister is goedgekeurd. 

— De Heer S. Boskman, opzichter bij de Noord-Friesche 
Lokaalspoorweg-Maatsch. is met ingang van 1 Januari 1905 
benoemd tot opzichter by de Noord-Brabantsen-uuitsche 
Spoorwegmaatschappij. 

- Bij de B. O. W. in Ned. Indiu ziju: 
Benoemd tot opzichter 3e kl . E. L. Keijzer. 
Overgeplaatst naar de res. Menado de opz. 3e kl . L. B. 

F. de Leau; naar de res. Pekalongan de id. W. de Bruyn; 
naar de ros. Pasocroean de architect 11. G. Burkunk; naar 
de res. Kediri de id. J . C. A . Torré; naar de res. Benkoelen 
de id. A. W. Andriesse; naar de res. Besoeki de id. H . J. 
de Rooy; naar de res. Banjoemas de opz. le kl . J . K. C. 
Fehr; naar de res. Batavia de id. R. Duijvetter; naar de res. 
Pasoeroean do id. 2e kl . S. J. Fischer; naar de res. Palem-
bang de id. 3e kl . C. P. J . Terstappen; naar de res. Madoera 
de id. 3e kl . J. P. Brouwer; naar de res. Madioen de id-
2e kl, G. J. H . Koen; naar de ros. Zuider- en Oosterafdee
ling van Borneo de id. 2e kl . H . C. van der Veen; naar het 
gouv. Sumatra's Westkust de id. le kl. C. Bakker; naar de 
res. Batavia de id. 3c kl. J. A. Kleian; naar de directie de 
ing. le kl . C. W. Weijs. 

Tijdelijk belast met net beheer der irrigatie-afdeelingSorang 
de ingenieur 2e kl . F. Th. Engel. 

Tijdelijk gesteld ter beschikking van den res. van Pasoe
roean de opz. 3e kl . K. Ott. 

Toegevoegd aan den chef' der irrigatie-afdeeling Serang, 
met Demak als standplaats, de dienstdoende ing. 2e kl. 
E. H. Karsten; aan den chef der irrigatie-afd. Serang, met 
Gedong als standplaats, de ben. opzichter 3e kl . R. W. 
Hefjmering; aan den chef der 2e waterstaatsafd. de ing. 
2e kl . Ph. van der Kaaden. 

Gesteld ter beschikking van den Resident van Kedoe, 
voor de uitvoering van het werk: verbetering van den 
heerendienstwog van Wadasliutang naar Ngalian, de op
zichter 2e kl. F. K. .T. Burchartz. 

Overgeplaatst naar de resid. Oostkust van Sumatra de 
opzichter 2e kl. Ch. L. Breedt. 

Bij de Staatsspoorwegen op Java. (Exploitatie): 
Ontslagen eervol uit zijne betrekking de onder-opz. Ie ki . 

F. J . Coenraad. 
Benoemd tot onderopz. le kl. J. F. Eisinger. 
Geplaatst by de Oosterlynen de tijd. waarn. chef der 

exploitatie H . F. Stipriaan Luïscius. (Aanleg). 

Inhoud van Afl. 12 van „DE N A T U U R " uitgave van J. 
G. BROESE te UTRECHT. Dr. A. van Hennekelerf: Red. — 
Foutieve beelden van snel bewegende voorwerpen: Dr. .1. 
E. Rombouts. - De rechtshandigheid van den mensch: 
Dr. G. H . van Waasbergen. - De Goudvisschen (Vervolg 
en slot): G. Kalsbeek. - De Diesel-motor; J . G. Pouw Hzn. 
— De Wrijvings-electriseermachine en de zuil van Volta: 
Dr. Z. P. Bouman. - Een vreemde varen: J . Sturing. -
Het uitroeien van schadelijke insecten: .1. Hendrik van 
Balen. - Photometric: J. van der Breggen. — Tets over 
automaten: H . B. van Meurs. — Brief aan de Redactie: 
Dr. P. J. Kaiser. - Eenvoudige proeven op chemisch ge
bied; 7. Werking van zuren op blank en geoxydeerd koper: 
Dr. A. J. C. Snijders. — Korte mededeelingen. - Boekaan
kondiging. - Correspondentie. - Maandelijksch weerbericht: 
C. L. de Veer. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r , goed teekenaar. Directe 
indiensttreding. Br. fr. lett. B T 663, N . v. d. D. (1) 

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r , voor direct. Salaris f90 
a f100 per maand. Fr. br. lett. O H, Alg. Adv.-Bur. W. 
Meerkotter, Heerengracht 335, Amsterdam. (1) 

— U i t v o e r d e r - O n d e r b a a s , leeftijd 25 ii 35 jaar. Br. 
fr., lett. S R 287, N . v. d. D. (1) 

— B o u w k u n d i g T e e k e n a a r , by de Architecten A. 
Jacot & W. Oldewelt te Amsterdam. Salaris f loo p. m. (1) 

— D i r e c t e u r voor de Ambachts-, Burgeravond- en 
Teekenschool te Venlo tegen 1 Maart a. s. Jaarwedde f2000. 

Stukken vóór 13 Januari a. s. aan den Burgemeester. 
(1) 

— C o m p a g n o n . In een 25 jaar bestaand Technisch 
Bureau om zich met de Administratie enz. te belasten. 
Benoodigd kapitaal f 15.000. Adres Nederlandsch Accountants-
Kantoor, Vondelstraat. 27, Amsterdam. (1) 

— Onderbaas . Voor een groot bouwwerk te Rotterdam. 
Fr. br. onder No. 25111 aan het bureau van het Alg. Ned. 
Advertentieblad te 's Gravenhage. (1) 

— Onde rbaas U i t v o e r d e r tegen 1 Maart a. s. Aan
biedingen onder No. 24995 aan het Bureau van het Alg. 
Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (2) 

— G e m e e n t e - A r c h i t e c t enz. te Hoorn. Zie adv. in 
No. 52. (2) 

— A g e n t e n , voor den verkoop van Bouwartikelen. Br. 
fr. lett. Z K B, Alg. Adv.-Bur. NI.IGH & V A N DITMAR, 
Rotterdam. (2) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

INFORMATIE-BUREAU V A N DEN B O N D V A N TECHNICI 
TOLSTEEGSINGEL 46, U T R E C H T . 

34 Bouwk. Opz.-teek., 18--42 j . , ƒ 5 0 — ƒ 100 'smaands. 
6 Waterb. Opz.-Teek., 21—42 j . , ƒ 7 5 — ƒ 100'smnds. 
5 Werktuigk. Teek., 18—26 j . , ƒ 4 0 — / 80 's maands. 
I Werktuigk. Opzichter (Constructeur). 
1 Electrotechniker. 

Mem. San. Inst. London. S a n i t a r y E n g i n e e r , JkJUÊ>*rl^ERl>JL>I, 
Hoofdkantoor en Magazijnen DE RUITERKADK 150-151. Filiaal cn Showroom 44 KOkIN. 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SIIA.NKS & Co., tc Barrhead. 
S P E C I A L I T E I T VOOR DE LEVERING VAN C O M P L E T E B A D - , C L O S E T S - en U R I N O I R - i n r i c h t i n g e n . 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm cn koudwater verzorging. Triumph Deurdrangers, kampioen Ventilators onder Garantie. 
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MAANDAG, 2 Januari. 
Amsterdam, ten 2 ure, door B. en W. 

ten stadhuize: het bouwen van een 
Woning boven de bijremise der Gemeen-' 
tetram, aan den Amsteldijk. De voor
waarden te verkrijgen ter Stads drukkerij-
Inlichtingen aan het bouwbureau der 
der Gemeentetram Tollensstraat, van 2 
tot 4 uur, de laatste werkdagen vóór den 
dag der aanbesteding. Aanwijzing ge
houden. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het ge
meentebestuur: de levering van eiken, 
dennen en Amerikaansche grenen balken, 
eiken knieën, bezaagd grenen en vuren
hout, ten behoeve van de publieke werken, 
enz. gedurende het jaar 1905. De voor
waarden te verkrijgen ter Stads-drukkerij. 
Inlichtingen bjj den Magazijnmeester van 
het ('entraal Gemeentemagazijn, van Rei
gersbergenstraat bij de 2de Hugo de 
Grootstraat, eiken werkdag, des v.m. van 
10 tot 12 uur, gedurende de week, welke 
aan de besteding voorafgaat, uitgezonderd 
pes Zaterdags. 

DINSDAG, :'. Januari. 
Apeldoorn, ten 11 ure, door den arch. 

Andr. v. Driesum Szn. in hotel „Apel
doorn", namens den heer Dr. E. Hoefer: 
het bouwen van een woonhuis aan den 
Deventer straatweg: bestek en teekening 
verkrijgbaar bij den arch. 

Genderen, te 11 uren, door het gem.-
best. van Eethen, Genderen en Heesbeen 
ten huize van A. L. van der Beek: 1. 
het bouwen van een schoolgebouw; 2. 
het bouwen van een woning voor het 
hoofd der school; aanwijzing gehouden; 
bestekken met teek. verkrijgb. bij den 
boekh. L. J. Veerman te Housden. 

Utrecht, te 2 uren, door de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
aan het Centraalbureau van genoemde 
maatschappij, in het Moreelse Park te 
Utrecht. Bestek No. 1002. Levering van 
grove gewasschen grind, ten behoeve der 
lijn l.eiden—Woerden. 

Zie adv. in no. 49. 

WOENSDAG, 4 Januari. 
's-Gravenhage, door de ing. F. Gerh. 

Fralnn namens zrjn lastgevers: de hout
constructie voor eene te bouwen zwavel-
zuiirf'abriek. 

Gouda, ten 8 ure, door den architect 
H . J. Nederhorst Jr., namens den heer 
P, van der Pol firma Daalmans en Co. 
te Gouda in de bovenzaal der R. K . Lees-
vereeniging aan de Westhaven te Gouda: 
het verbouwen der perceelen R nrs. 048 
en 649 tot woonhuis met kantoren en 
het maken van een nieuwen fabrieks
schoorsteen enz., aan den Fluweelen 
Singel te Gouda; bestek en teekening te 
verkrijgen bij gen. architect. 

Montfoort, door de kerkeraad der Ned. 
Herv. gemeente: het afbreken van een 
woonhuis en het bouwen van eene on-
derwijzerswoning te Montfoort; bestek en 
teekening te bekomen bij den architect 
D. Kruijf te Utrecht en by den koster 
C. Molhoek te Montfoort; aanwijzing ge
houden; insein fjvers moeten behooren tot 
de Ned. Herv. gemeente. 

Zalt-ltommcl, ten D/ 2 ure. door B. en 
W.: Bestek no. 4, de Gebouwen en ver
dere werken. Bestek No. 5, het leggen 
van Blusleidingen met Afsluiters en Brand-
kranen, en een en ander ten dienste der 
Waterleiding. Bestekken verkrijgbaar bij 
den Ingenieur J. Schotel, Üostzeedfjk 172 
te Rotterdam. Aanw. voor Best. No. 4 

gehouden, inlichtingen betrelfende best. 
No. 5 bfj den Ingenitur voornoemd. 

DONDERDAG, 5 Januari. 
Donkerbroek, door den heer W. Hebers: 

het opbouwen der afgebrande boerenbe-
huizinge van den heer K . Hofstee te 
Donkerbroek; bestek en teekening ter 
inzage bjj den besteder, alwaar de bil
jetten te zenden vóör 5 Jan. 1905. 

Den Dungeii, ten 11 ure, door het ge
meentebestuur: het aanbouwen of uit
breiden der openbare school met bjj be
hoorende werken; aanw. 2 Januari ten 
10 ure; best. en teekeningen verkrijgbaar 
ter secretarie van 9-11 ure. 

's Gravenhage, ten 2 ure, door het ge
meentebestuur: het rioleeren van de 
Koninginnegr.. de Kanaalstraat en de 
aansluitende gedeelten van den Nieuwen 
Uitleg en den Houtweg, het leggen van 
een grondduiker door de Houtgracht en 
het maken van een trottoir op de Ko
ninginnegracht. Aanwh'zing: 2 Januari 
1905, des voormiddags te elf uren, aan 
de Gemeente werf aan het Groenewegje, 
alwaar de voorwaarden en de teekeningen 
verkrijgbaar zijn. 

Niéuw-Amsterdam, ten 6 ure, door den 
architect S. Beetsma te Emmen namens 
de firma W. Koops te Assen in logement 
van Dalen: het bouwen van eene winkel
behuizing met pakhuis te Niéuw-Amster
dam; bestek en teekening ter inzage ten 
huize van aanbest.; nadere inlichtingen 
verstrekt de architect. 

Winschoten, door de comm., belast met 
het beheer van den kunstweg Winscho
ten — Beerta-Prms. grens: de levering 
van 140000 beste Prov. of Waal klinkers 
franco Scheepsboord Winschoten, levering 
in April 1905. 

VRIJDAG, 6 Januari. 
Nicuw-Amslerdam, te 3 uren, door de 

firma W. A. Scholten te Groningen in 
hotel Akkerman: het bouwen van twee 
steenen schutsluizen te Klazinaveen, 
gem. Emmen, in 2 perc, begr. sluis no. 
1 f34900, sluis no. 2 f24600. Aanw. ge 
houden Bestek en teek. verkrijgb. ten 
kantore van den arch. J. Smallenbroek 
te Assen. 

Joure, door de bouwvereeniging „De 
Btjtsingel": het bouwen van 7 werk
manswoningen aan blok; aanwijzing 2 
Jan. ten 11 ure; de teekening ligt ter 
inzage in Hotel Cats, waar bestekken 
zijn te bekomen; biljetten inleveren aan 
P. R. Dijkstra te Joure vóór 6 Jan. 7 ure 
in gen. hotel. 

MAANDAG, 9 Januari. 
Leiden, ten 12 ure, door het gemeen

tebest, bestek no. 5: de levering van 
bouwmaterialen, schoon maakgereedschap-
pen, enz., in X V perceelen, als: perc. 1, 
2 en 3 houtwaren; perc. 4 en 6 ijzer
waren ; perc. 5 kachels; perc. 7 gegoten 
ijzeren slijkbakken; perc. 8 kalk, tras, 
enz.; perc. 9 verfwaren, desinfectiemid-
delen, enz.; perc. 11 sponsen, dweilen, 
kwasten, borstels, enz.; perc. 12 machine-
kamerbenoodigdheden; perc. 13 stokken 
en stelen voor gereedschappen; perc. 14 
eivormige cementrioolbuizen; perc. 15 
bonzeilen. De monsters dagelijks ter be
zichtiging aan de Stads-Timmerwerf. Het 
bestek ter inzage op het Bureuu van 
Cemeentewerken. op eiken werkdag van 
v.m. 9 tot li.m. 4 uren. 

DINSDAG, 10 Januari. 
Utrecht, ten 2 ure, (locale tfjdidoorde 

Maatij. tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen aan het Centraalbureau van gen. 
Maatschappij in het Moreelse Park te 
Utrecht. Bestek no. 1007: het afbreken 

van een gedeelte van den bestaanden en 
het bouwen van een nieuwen Kaaimuur, 
en het uitbreiden van Sporen en Wissels 
met bijkomende werken langs en nabij 
de Spoorweghaven te Dordrecht. Raming 
f171.500. Zie adv. in no. 50. 

Utrecht, te 2 uren (loc. th'd), door de 
My. tot Expl. van SS., aan het Centraal-
bur. der gen. Mjj., in hot Moreelse Park 
te Utrecht, bestek no. 1009. Hetwh'zigen 
en uitbreiden van het hoofdgebouw op 
het station Rosmalen. Begr. f3050. 

Zie adv. in no. 52. 
Utrecht, te 2 uren (loc. tijd), door de 

Mij. tot Expl. van SS., aan het Centraal-
bur. der Mij., Moreelse Park, te Utrecht. 
Bestek no. 1010: Het vergrooten eu ver
beteren van de wachterswoningen no. 20, 
21, 24, 30, 33, 44, 50, 53, 54, 61 en 00 op 
de lijn Nijmegen-Ven lo. Begr. f14840. 

Zie adv. in no. 52. 

WOENSDAG, 11 Januari. 
Oudewater, ten 2 ure, door den heer 

H. Berkhof: het vergrooten der begraaf
plaats der Ned. Herv. gem. Aanwijzing 
op 2 Januari, 's namiddags ten 2 ure door 
H. Berkhof, bij wien inlichtingen ver
krijgbaar zijn. 

Oerle, ten 3 ure, door het Bestuur van 
het Pensionaat in het koffiehuis van 
Fr. de Vroom: het bouwen van een 
refter, schoollokaal, bovenkapel, veranda's 
enz. aan het Pensionaat aldaar. Bestek 
met teekeningen verkrijgbaar bjj J. Hefj-
kants, bouwkundige te Erp. Aanwijzing 
in loco op den dag der besteding des 
middags 12 ure. 

Tiel, door de Regenten van het Bur
gerweeshuis: het sloopen van het be
staande woonhuis aan den Achterweg te 
Tiel en het daar ter plaatse bouwen van 
een weeshuis. Het bestek met teekenin
gen zullen op franco aanvrage te ver
krijgen zijn en ter lezing liggen in boven
genoemd Weeshuis en bfj den architect 
J. van den Ban, te Haarlem. 

MAANDAG, IC Januari. 
Amsterdam, te 1 '/a ure, door de Holl. 

IJz. Sp. Mfj. in het centraal per onen-
station, best. no. 1018: het uitvoeren van 
grondwerken, spoorwerken, kunstwerken, 
gebouwen en bijkomende werken, alles 
ten behoeve van den aanleg van eenen 
stoomtramweg Kwadh'k-Edam-Volendam, 
begr. f 195.300. 

DINSDAG, 17 Januari. 
Hoofdplaat, te 3 ure, door het bestuur 

der waterkeering van de Calamiteuse 
h ofdplaten Thomaespolders: het maken 
van werken voor een oevervoorziening 
van den Calamiteuzen Hoofdplaatpolder; 
bestek ter lezing bij den secretaris-ont
vanger van het waterschap te Hoofd (laat 
en in do directiekeet apdaar, en is van 3 
Jan. 1905 te bekomen bij den secretaris
ontvanger; aanw. op 10 en 13 Jan. van 
9-11 ure, bijeenkomst in do directiekeet. 

Utrecht, te 2 uren (loc. tijd), door de 
Mij tot Expl. van SS., aan het Centraal-
bur, der gen. Mij. in het Moreelse Park 
te Utrecht, bestek no. 1008: Het maken 
van vier wach erswoningen, het afbreken 
en weder opbouwen van zes wachters
huisjes, het wh'zigen van vijf'stel boom en 
in vijf stel gekoppelde trekwipsluitboomen, 
het vervangen van een stel handboomen 
in gekoppelde wipsluitboomen met bfj-
behoorende werken, ten behoeve van den 
spoorweg Maastricht- Venlo. 

Zie adv. in no. 52. 

Vervolg zie injblad. 
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